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GEOGRAPHISCH-HISTORISCII

WOORPENBOEK.
INHOUDENDE :

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

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

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

4. DE MYTHOLOGIE :
De godheden, de helden en de fabelachtige personen en voorvallen bij alle volken,
met ophelderingen en verklaringen aangaande de voornaamste mythen
en fabelachtige overleveringen,
benevens de geloofsleer, de feesten, spelen, openbare plechtigheden en mysterien
van het onde en hedendaagsche Heidendom
over de geheele aarde.
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H

H. als romeinsch getalmerk beduidt : 200.
H. op muntstukken beduidt :
op fransche: de muntplaats Rochelle ;
op oostenrijksche: de muntplaats Gimtzburg.

Haaps

Haagje(het), 't n.-brab. dorp 's-Prinsenhage. —
het Friesche Haagje, noemt men 't vlek Heerenveen.—
het Kleine Haagje, 't dorpPiershil, in Z uid-Holland .—
het Overijselsche Haagje, het vlek Almelo.

Hathastariorstammeling van Juda; I Chr. 4:6.

Haaks (de), zware zandbank in de Noordzee,
Haadeleria, of Hadelooha, waarschijnlijk de
voormalige zeeplaats Bommenede op het zeeuwsche
eiland Schouwen.
Haafner (Jacob), geb. 1755 te Halle, was elf
jaar toen hij zijnen varier vergeielde, die als geneesheer naar Batavia vertrok, doch dicht bij de Kaap
de Goede Hoop stierf. Na twaalfjaren rondzwervens
gelukte het H. eindelijk als schrijver op een der
kantoren van de 0. I. Compagnie aangesteld te worden op de kust van Coromandel, Welke betrekking
hij verloor 1781, toen die kust door de Engelschen
in bezit werd genomen. Zijne groote bedrevenheid
in de oostersche talen verschafte hem wel is waar
nog eene betrekking te Calcutta, doch het duurde
niet lang of hij keerde naar Nederland terug, en vestigde zich 1787 te Amsterdam, waar hij 3 Sept. 1809
stierf. Men heeft van hem de volgende werken :
Lotgevallen en vroegere zeereizen (1820); Reis van
Madras naar Ceylon (1806); Reis te voet door Ceylon
'(1810); Reis in een palanquin (2 dIn. 1808); Reis
naar Bengalen en terugreis naar Europa (1822); aan
al die werken, in eenen krachtigen stijl geschreven,
is de eer eener duitsche vertaling te beurt gevallen.
Haaften, dorp in Gelderland, aan de Waal,
2 uren gaans hezuidw. Geldermalsen; 1000 inw.;
geteisterd door een fellen brand 1649, zoo ook 9 Juni
1866 (toen 65 huizen eene prooi der vlammen werden); door watervloed 27 Febr. 1711 en Jan. 1809.
Het kasteel (Slot van H.) werd 1672 vernield door
de Franschen.
Haag (den), bij verkorting voor 's-Gravenhage.
Haag, 1) duitsche naam van 's-Gravenhage. —
2) marktvlek in den oostenrijkschen kreis Oh dem
Wienerwald ; 3200 inw. — 3) marktvlek in den
oostenr. Hausruck-kreis; 1300 inw. — 4) marktvlek
in den beierschen kreis Oberbaiern ; 1000 inwoners;
kasteel.
II.

vöör het Marsdiep, bezuidw. Texel, bewesten den
Helder, bestaat uit de drie, vroeger afzonderlijke,
zandbanken Noorder-Haaks, Middelrug en ZuiderHaaks; was oudtijds verbonden met het wasteland,
doch werd door eenen storm (vermoedelijk 1170)
daarvan afgescheurd.
Haaksbergen, of Haaxbergen, zeer oud
dorp in Overijsel, 5 uren gaans bezuidoosten Almelo;
1500 inw.
Hahmmonai. Zie CHEPHAR-HAàMMONA1.
Haamstede, dorp op het zeeuwsche eiland
Schouwen, 3 uren gaans benoordw. Zierikzee; 800
inw.; werd 1540 bezocht door keizer Karel V, tijdens
zijn verblijf te Zierikzee.
Haamstede (Adrianus van), geb. 1525 te
Haamstede, gest. 1562 in Friesland, schrijver van
het eerste Martelaarsboek (1559 te Antwerpen gedrukt).
Haamstede (Witte van), geb. omstr. 1275,
onechte zoon van graaf Floris V bij Agnes van der
Sluis, onderscheidde zich roemrijk tegen de Vlamingen, die hij uit Holland verdreef.
Haan (Cornelis Janszoon de), of het Haantje,
nederlandsch zeeheld, geb. te Amsterdam in het
laatst der 16e eeuw, ontving den toenaam H. naar
zijne onverschrokkene strijdlustigheid, die hem menigmaal tegen groote overmacht den strijd deed
wagen ; steeds roemrijk vechtende, bebaalde hij met
zijn dine schip ook 19 April 1633 eene glansrijke
overwinning op twee duinkerksche schepen, doch
sneuvelde in het gevecht.
Haan (Matthews de), 21e gouverneur-generaal
van Nederlandsch Indie (1725-29), geb. 1663 te
Dordrecht, gest. I Juni 1729 te Batavia.
Haandel, dorp in N.-Braband. Zie HANDEL.
Haan—eilanden, drie eilandjes bij de oostkust van Celebes (nederl. 0. I.).
Haaps, dorp in N.-Braband. Zie HAPS.
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Haarburg
Haarburg, h anov. stad. Zie HARBURG.
Haaren, dorp in N.-Braband, een kwartier
gaans bezuidoosten den straatweg, en ongeveer halverwege tusschen 's-Hertogenbosch en Tilburg.
Haarle, dorpje in Overijsel, drie kwartier gaans
bewesten Oottnarsum ; 160 Inw.
Haarlem, 1) stad in Noord-Holland, is de
hoofdplaats Bier prov. en ligt 3 uren gaans bewesten
Amsterdam, waarmede het in gemeenschap staat
o. a. door den eersten spoorweg, die in Nederland
rs aangelegd ; 26,000 inw.; Teyler's genootschap (zie
TEYLER). Reeds Oar de 10e eeuw gesticht, werd H.
herhaalde malen uitgelegd (1253, 1524, 1595, 1610
1672); reeds in 1155 was H. eene welvarende stad ;
1195 werden te H. vredesonderhandelingen gevoerd
tusschen Dirk VII, graaf van Holland, en zijnen broeder Willem ; 1268 werd H. belegerd door de Kennemers, op raad van Gijsbrecht van Amstel; 1346 en
1351 werd H. geweldig door brand geteisterd ;
4 April 1436 kwam vrouwe Jacob, gravin van Holland, bijgestaan door de Kennemers en Alkmaarders,
H. belegeren, doch werd reeds spoedig door de dappere verdediging van H. genoodzaakt het beleg op
te breken ; in 1492 had H. veel te lijden door het
Kaas-en-Broodvolk ; 20 Juli 1493 leed H. door een
fellen brand, en 1509 richtte de pest er vreeselijke
verwoestingen aan; 21 Juli 1566 werd te H. de
eerste predicatie der Hervormden gehouden, en 4 Juli
1572 verliet H. de spaansche zijne en omhelsde die
der Staten. Doch reeds in het laatst van dat jaar
kwam eene sterke spaansche legermacht het beleg
voor H. opslaan, welk merkwaardig beleg, waarin de
Haarlemmers zulke schitterende blijken gaven van
moed en volharding (getuige o. a. Kenai]. Simons
Hasselaar), aanhield tot 13 Juli 1573, toen de stad,
door den uitersten hood gedrongen, zich op genade
en ongenade moest overgeven. Door de onvoorzichtigheid van eenige beschonkene soldaten barstte er
23 Oct. 1576 te H: een brand nit, waardoor in een
kort tijdsbestek over de vijfhonderd huizen in de
asch gelegd werden. In het begin van 1577 werd de
spaansche bezetting van H. genoodzaakt zich bij
capitulatie over te geven, en H. kwam weder onder
het gezag der Staten. In 1578 hadden de Roomschgezinden tamelijk veel geweldenarijen van de Hervormden te verduren ; en in 1618 had ook H. rijkelijk zijn deel aan de onlusten tusschen Remonstranten en Contra-Remollstranten. Op nieuw werd
H. in 1636 geteisterd door de pest, die in 4 maanden tijds (Aug.—Nov.) 5775 menschen ten grave
sleepte. Destijds was te H. de handel in bloembollen
in zijne opkomst, die zich later ontwikkelde tot zulk
eene verbazende belangrijkheid. In 1672 nam ook
H. ijverig deel aan de woelingen, die ten doel hadden om den prins van Oranje (Willem III) tot stadhouder te verheffen. In 1748 brak de misnoegdheid
tegen de pachters ook te H. in eenen geweldigen
opstand uit, die eindigde met aan de opstandelingen
hunnen zin te geven : de pachterijen werden afgeschaft. Maar in plaats daarvan zou 1750 de collect°
in ons land worden ingevoerd, en look hiertegen
kwam H. in openbaren opstand, doch ditrnaal bereikten de opstandelingen hun Joel niet : de opstand
werd met kracht van wapenen onderdrukt, en de
collecte ingevoerd. In 1775 (14 en 15 Nov.) teed
H. van overstrooming, zoo ook in 1791. De omwenteling van 1795 kwam te H. zonder veel beweging
tot stand (19 Jan.); even zoo die van 1813 (Nov.).
Onder de groote menigte personen, wier flamer'
beroemd zijn geworden, en die te Haarlem geboren
zijn, merken wij op: JoannesCamphuys,gouverneur-

Haarstrang
generaal van Neerl. Indie ; den zeeheld Jan Barendse
bijgenaamd Jan de Lapper ; professor N. G. van
Kampen ; Jan Nieuwenhuizen, stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ; de heldin Kenau
Simons Hasselaar ; enz. Vooral vermaard is H. als
de stad, waar de boekdrukkunst is uitgevonden door
Lourens Janszoon Coster, Wien daar op de Groote
Markt 1856 een gegoten standbeeld is opgericht, ter
vervanging van een stee pen dito, dat 1728 in den
tuin van het Collegium medicum opgericht, doch
1801 naar het marktplein verplaatst was.
Haarlem, 2) vesting op het eiland Amboina
(een der Molukken in Ned. 0. I.), op de kust van
throe ; aangelegd 1655. — 3) eiland in den Soendaschen archipel, op de reede van Batavia, 3 mijlen
benoordoosten het ell. Onrust.
Haarlemmer–meer, voormalige groote waterplas tusschen A mstelland, Kennemerland en Rijn land, vormde nagenoeg den ganschen driehoek tusschen de steden Amsterdam, Haarlem en Leiden. Op
dit meer had 28 'lei 1573 een scheepsgevecht plaats
tusschen de Watergeuzen (cinder Marinus Brandt)
en de Spanjaarden (under Maximiliaan van Henin,
graaf van Bossu). Het H. is ontstaan uit eene ineensmelting van verscheidene meren, nl. het oude Haarlemmer-meer, het Leidsche-meer, het Oude-meer,
het Helle-meer, het Nieuwe-meer en het Spiering'neer ; de vier eerstgenoemde waren in 1531 nog
gescheiden, blijkens de kaart van den landmeter
M. Bolstra (2589, 1841, 724 en 443, dus samen)
5597 bunders groot. Later hebben zich met de opgenoemde meren nog andere plassen vereenigd (het
Lutke-meer, het Kager-meer, enz.); de in 1591
vereenigde meren besloegen toen reeds eene uitgestrektheid van 10,537 bunders, in 1647 reeds 14,446
blinders, in 1687 reeds 15,413 builders, in 1740
reeds 16,606 bunders. In 1808 opgemeten, besloegen
de vier bovenbedoelde meren, met het Kager-meer,
eerie oppervlakte van 17,774 bunders, waarbij nog
275 bunders voor het Lutkemeer, zoodat deze waterplas binnen een tijdsbestek van 3 eeuwen (1531-1808) ruim 12 duizend bunders gronds had ingezwolgen, waarbij verscheidene dorpen (zoo o. a.
Vijfhuizen, het aanzienlijke Nieuwerkerk, en Rijk,
alle drie weleer aan de oostzijde van het meer gelegen). Het eerste plan om het H. droog te malen
werd 1635 aan prins Frederik Hendrik ingediend
door den beroemclen J. A. Leeghwater, en verscheen
6 a 7 jaren later voor het eerst in druk ; later dikwijls herdrukt, is bet sedert under den naam van
Haarlemmenneer-boek beroemd geworden. Eerst in
1839 is met de bedijking van het H. werkelijk eat
aanvang gemaakt, en is het werk der droogmaking
(een der reusachtigste ondernemingen van onze
eeuw) in eenige jaren tijds voltooid (van 1 April
1849 tot 1 Juli 1852, dus in 39 maanden). De
vroegere waterplas is in,18,000 bunders vruchtbaar
land herschapen, allengs bebouwd, en telde 1863 als
gemeente reeds eene bevolking van circa 8000 zielen.
Haarsteeg (de), dorp in N.-Braband, I uur
gaans bezuidoosten Heusden ; 600 inw.; leed van
overstrooming Febr. 1795 (toen omstr. 180 modefen of paarden verdronken) en 22 Fehr. 1799 (toen
57 huizen vernield en 12 menschenlevens verzwolgen werden).
Haarstrang, of de Hardstrang, een kale, tot
800 vt. hoogte bereikende bergrug in de pruis.
prov. Westfalen, loopt van Brilon af langs den rechteroever van de Roer, en strekt zich in het westen
van Unna af in den zoogenaamden Hellweg als golvend bergland tot aan den Rijn uit.

Habsburg

Haase
Haase, of Hase, rivier in de hanov. landdrostij
Osnabruck, ontspringt op den Osning, en valt na
eenen loop van 17 mijlen bij Meppen in de Eems.
Haase (Heinrich Gottlob Friedrich Christian),
geb. 4 Jan. 1808 te Maagdenburg, sedert 1840 prof.
te Breslau, een uitstekend philoloog, onder wiens
wetenschappelijke werken de voornaamste zijn ; de
editien van Xenophon's De republica Lacedcernoniorum
(Berlijn 1833), van Thucydides (Parijs 1840), van
Vellejus Paterculus, en van Seneca's werken ( dl. 1-4,
Leipzig 1852-53); enz.
Haastert, dorp. Zie HAASTRECHT 2).
Haastrecht, I ) oude naam van het dorp
St.-Maartensdijk op het zeeuwsche eiland Tholen.
— 2) H., veelal Haastert genoemd, dorp inZ.-Holland,
I uur gaans beoosten Gouda ; 800 inw.; was oudtijds
eene stad, met 2 kloosters, 3 kasteelen en een 1618
gebouwd stadhuis (dat nog tot raadhuis dient); in
't begin der 17e eeuw werd H. door een brand geteisterd, waarbij bet stads-archief eene prooi der
vlammen werd.
_.
js. a
dorp.
ZiZie
11 AAKSBERGEN
Haaxbergen, ove r iii
Raba (la), stad in Spanje, 10 mijlen beoosten
Madrid, en 2 uren gaans bezuidw. Villanueva-de-laSerena ; 3200 inw.
Habab,een volksstam op de oostkust van NoordAfrika ; de H. behooren deels tot de ethiopische
Kerk, deels tot de mahomedaansche ; ze spreken een
idioom van den ethiopischen taalstam.
Habai—eilanden, eene groep der Vriendschaps-eilanden.
Habaja, een voorvader der babylonische gevangenen ; Ezra 2: 61 ; Neh. 7: 63.
Habakuk, een der twaalf kleine profeten,
leefde ten tijde van koning Jojakim, omstr. 600 v.
Chr. In de drie hoofdstukken, die van hem in het
0. T. opgenomen zijn, schildert hij de wilde horden
der Chaldeen, die destijds hunnen eersten vijandelijken inval in het koningrijk Juda deden, voorspelt
de gevangenschap der Joden in Chaldea, en het herstel van hunne onafhankelijkheid.
Habarim. Zie ABARIM.
Rabat, of Garb, landschap in Afrika, in het

keizerrijk Marokko (Fez), waarvan het 't noordwestelijk gedeelte vormt, strekt zich uit van het
gebergte Zalag tot aan de Straat van Gibraltar ;
wordt bespoeld door de Middell. Zee aan de noordoostzijde, en door den Atl. Oceaan aati'de westzijde.
Dit landschap wordt besproeid door de Loekkos, en
doorsneden door eene keten bergen van den kleinen
Atlas; het is zeer vruchtbaar, en heeft eene hevolking van ruitn 200,000 zielen. De voornaamste steden zijn: Tanger, Larache en Agla.
Habazzinia, een der Rechabieten; Jerem.35:3.
Habdi. Zie ABDI.

Habel. Zie ABEL.
Habelschwerdt, stad in pruis. Silezie, aan

de uitwatering van de Weistritz in de Neisse, 4 uren
gaans bezuiden Glatz ; 3600 inw.
Htiberlin (Frans Dominicus), geb. 31 Jan.
1720 te Grimmelfingen bij Ulm, sedert 1746 prof.
in het staatsrecht te Helmstedt, gest. 20 April 1787,
schreef o. a. de Neueste deutsche Reichsgeschichte
(21 dln. Halle 1774-86). — H. (Karl Ludwig),
kleinzoon van den vorige, geb. 25 Juli 1784 te Erlangen, gest. Jan. 1858 te Potsdam, heeft een aantal
romans geschreven onder den gefingeerden naam
van H. E. R. Belani.
Habern, stad in den boheemschen kreis Czaslau ; 2300 inw.; kasteel.
Habesch. Zie ABYssme.
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Habethieten, tnoorsche dynastie in Spanje.
Zie ABBADITEN.

Habonde (Dame). Zie ABUNDANTIA.
Habor, stad in Assyrie, aan de Israelieten als
plaats van gevangenschap aangewezen ; II Kon. 17 :
6; 18 : 11 ; I Chron. 5: 26.
Habsal, of Hapsal, stadje in europ. Rusland,
11 mijlen bezuidw. Revel, op een schiereiland, aan
de Oostzee ; kleine, doch drukbezochte haven. Gesticht 1279, bemachtigd 1559 door de Denen, 1645
door de Zweden, 1710 door de Russen.
Habsburg, of Hapsburg, lat. Habsburgum,
kasteel (thans ruine) op den rechter-oever van de
Aar, in het zwits. kanton Aargau, 3 uren gaans benoordoosten Aarau, op den Wulpelsberg, heeft zijnen
naam gegeven aan een duitsch keizershuis (de
Habsburgen).

Habsburg (Huis van), aanzienlijk geslacht in
Duitschland, dagteekent reeds uit de 7e eeuw, en
ontleent zijnen naam aan het kasteel Habsburg in
Zwitserland. Volgens sommigen stamt dit geslacht
of van Ethico, hertog van den Elzas, geb. omstr.
626, gest. omstr. 690 ; volgens anderen van de oude
Guelfen : intusschen wordt bet geslachtregister eerst
eenigszins geloofwaardig met Gontram den Rijke,
graaf van den Elzas (917-954). Zijn kleinzoon,
Radeboto, stichtte het kasteel van H. in 1020 ; en
Werner II, een der zonen van Radeboto, was de
eerste, die den titel aannam van graaf van H.; deze
koos de partij van den tegenkoning Rudolf, in diens
oorlog tegen keizer Hendrik IV (1077-1080). —
Adalbrecht III, achterkleinzoon van Werner II, volgde
zijnen varier Werner Ill op in 1163, oorloogde in
Palestina (1187-91 en 1196-98), bestreed vervolgens Berthold V van Zahringen, en stichtte
Waldshut ; hij was de eerste, die den titel aannam
van landgraaf van den Elzas. -- Na den dood van
Rudolf II, zoon van Adalbrecht HI (1232), splitste
het Huis van H. zich in twee linien (HabsburgHabsburg en Habsburg-Lauffenburg), waarvan de
stamheeren zijn Albertus (of Albrecht) IV en zijn
broeder Rudolf III.
Oudsie linie. Albertus IV, stamheer van de oudste
of keizerlijke linie, ontving als erfdeel Habsburg, bet
graafschap Aargau en de beide Elzassen. Zijn oudste
zoon Rudolf IV vergrootte zijn grondbezit aanmerkelijk naar den karat van Zwitserland, en verwierf
in Duitschland bet hertogdom Oostenrijk. Hij voerde
het aanzien van zijn geslacht ten top, en werd 1273
op den keizerlijken troop verheven: hij regeerde
18 jaren (1273-91) onder den naam van Rudolf I,
en had tot opvolger in zijne erflanden, en later (1298)
ook op den keizerstroon, zijnen zoon Albertus of
Albrecht (Albertus V van Habsburg, als hertog van
Oostenrijk en keizer Albertus I). Onder zijne regeering kwamen de Zwitsers in opstand ; gedurende
de gansche 14e en de eerste heeft der 15e eeuw
spande bet Huis van H. te vergeefs alle krachten in
om de Zwitsers tot onderwerping te brengen, en
zag zich eindelijk van het grootste gedeelte van zijn
grondgebied beroofd. In 1438 word andermaal een
pries uit bet huis Oostenrijk-Habsburg tot den
keizerlijken troo p geroepen ; hij regeerde onder den
naam van Albertus II ; na hem regeerde het huis
van H. or \an Oostenrijk onafgebroken over Duitschland tot 1740 , toen bet mannelijk oir met Karel VI
uitstierf. Zijne erfdochter Maria Theresia trad vijf
jaren later in den echt met keizer Frans I, en stichtte
zoodoende het huis Habsburg-Lotharingen, dat nog
tegenwoordig over Oostenrijk regeert. De laatste
bezittingen der Habsburgen in Zwitserland werden
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Hadrumetum

Habsheim

1802 aan dat gemeenebest afgestaan. Het faminekasteel was reeds veel vroeger (toen hertog Frederik van Oostenrijk, om zijne gehechtheid aan pans
Johannes XXIII, in den ban verviel)aan Bern gekomen.
Jongste linie. Deze linie had tot stamheer Rudolf HI, nom van keizer Rudolf van Habsburg, en
ontving als erfdeel Lauffenhurg, Waldshut, NeuHabsburg (aan het Vierwaldstadter-meer) en de
grondbezittingen van Klekgau. Na den dood van
Rudolf III splitste deze linie zich in twee takken
(de graven van Habsburg-Lauffenburg, en de nieuwe
graven van Kyburg). De eerste dezer twee takken,
aangevangen door Godfried (gest. 1271), stierf nit
in 1408 met Johannes IV. De tweede tak, aangevangen met Eberhard (die door zijn huwelijk met
Anna, erfdochter van den graaf van Kyburg, in het
bezit kwam van dat graafschap, en 1284 stierf),
stierf 1415 uit met Ego.
Habsheim, fransch vlek, dept. Boven-Rijn,
ruim 4 urea gaans benoordoosten Altkirch; 1600 inw.

Hagan. Zie HASSAN.
Haceldama, fransche spell. voor Akeldama.
Hacha (Rio-de-la), stad en rivier in Columbia.

Hadadrimmon, in het dal van Megiddon:
Zach. 12: 11
11.

Hadar, 1) een der zonen van Ismael; Gen.
25 : 15 (zie HADAD 4). — 2) een koning in Edom ;
Gen. 26: 39.
Hadar—ezer, koning van Zoba ; II Sara. 10:
16, 19; 1 Chron. 18: 3-10; 19: 16, 19 ; dezelfde
als Hadad-ezer.
Hadasa, stad in den stam Juda; Jozua 15: 37.
Hadassa, dezelfde als Esther; Esther 2: 7.
Hadattha,stad in den stam Juda ; Jozua 15 :25.
Hadda. Zie EN-HADDA.
Haddam, stad m den n.-arnerik. staat Connecticut, aan den Connecticut, 4 mijlen bezuiden
Hartford; 2500 inw.
Haddington, of East-Lothian, graafschap in
het zuiden van Schotland, circa 14 vierk. mijlen
groot, met ruim 36,000 mien ; hoofdplaats H., aan
de Tyne, 6 uren gaans beoosten Edinburg; 2900
inw.; na bij de stad H. werd de hervormer John
Knox geboren; beoosten H. de abdij H., in 1172
gesticht door Adda, de moeder van Malcolm en van
Willem den Leeuw.•

Zie RIO-DE-LA-HACHA.
Haddon. Zie ASSAR-HADDON.
Hadeln, lat. Hadelia, landschap in de hanoHachalja, Nehemia's varier; Neh.1 : 1; 10:1.
versche landdrostij Stade, aan de uttwatering van
Hachan. Zie ACUAN.
Hachenburg, stad in het hertogdom Nassau, de Elve, ruim 51 vierk. mijl groot, met 18,000 zie6 uren gaans benoorden Montabaur ; 1800 inw.;
len (afstammelingen van de onde Chaucen); hoofdplaats Otterndorf.
voormalig residentie-slot der graven van Kirchberg.
Hadersleben, deensch Haderslev, noordeHachette (Jeanne), van Beauvais, eene Kenai;
Simons Hasselaar der Franschen. Toeri Beauvais
lijkste stad, met 8000 inw. en haven, in het hertog1472 belegerd werd door Karel den Stoute, hertog
dom Sleeswijk, cairn 6 mijlen benoorden Flensburg,
van Burgundie. zag men haar aan het hoofd van een
aan de Kleine Belt, tegenover de stad Assen op het
eiland Funen.
troep vrouwen op den muur verschijnen; zij ontrukte de burgundische vlag aan een soldaat, die
Hades, het rijk der schimmen, de onderwereld.
reeds bezig was die vlag op den muur te planters,
Hadhâz, marktvlek in het hongaarsche Heien vuurde door dit heldhaftig bedrijf den moed der dukken-district, 2 mijlen benoorden Debreczin ;
5500 inw,
belegerden weder zoo zeer aan, dat ze den vijand
afsloegen. De geschiedschrijvers zijn het niet eens
Hadid, een voorvader der babylonische gevanover haren naam: sommigen noemen haar Jeanne
genen; Ezra 2: 33; Neh. 7: 37; 11: 34.
Fouquet of Fourquet, bij anderen heet zij Jeanne
Hadjar. Zie HADZJAR.
Lain g. Haren bijnaam ontving zij omdat zij tijderis
Hadj . . . . . Zie HADZJ .....
het beleg gewapend was met eene bijl (hackie).
Hadlai, vader van Amasa; II Chron. 28: 12.
Hachila, een heuvel, waar David zich schuil
Hadleigh, stad in het engelsche graafschap
bield voor Saul; I Sam. 23: 19; 26: 1, 3.
Suffolk, aan den Bret, ruim 3 uren gaans bewesten
Hachiroth, een der haltplaatsen van de Israe- Ipswich; 3400 maw.; oudtijds residentie der koninlieten na hunnen uittocht 'nit Egypte ; Num. 33: 8.
gen van Est-Anglia.
Hadley (sir John), instrumentmaker te LonHachmoni, 1) vader van David's held Jasobarn; I Chron. 11 : 11. — 2) vader van Jehiel, den
den, gest. 15 Febr. 1744 als vice-president der
opvoeder van David's zonen ; I Chron. 27 : 32.
Royal Society, uitvinder van den Octant, en schrijver van verscheidene sterrek. en optische verhanHachor. Zie ACHOR.
delingen.
Hackluyt, engelsch schrijver. 'be FIAKLUYT.
Hadloub (Job.), zuricher minstreel in het
Hacklander (Fried. Wilh.), een der voornaamste duitsche schrijvers van onderhoudende leelaatst der 13e eeuw. Zijne poezien zijn uitgegeven
tour, geb. te Burtscheid 1 Nov. 1816, sedert 1849
door Ettmilller (Zurich 1840).
gevestigd te Stuttgart. Van zijne Werke (54 dln.
Iladoram, 1) een der zonen van Joktan ; Gen.
Stuttg. 1855-60) noemen wij vooral Europaisches
10: 27; I Chron. 1: 21. — 2) zoon van koning
Sklavenleben (4 din. Stuttg. 1854).
Thou van Hamath; I Chron. 18: 10. — 3) schatHackney, of Hackney-St.-John, kerspel in meester van Rehabeam, werd door de Israélieten
engelsche graafschap Middlesex, beoosten Lonsteenigd ; II Chron. 10: 18. (Zie ADONIRAM).
den, waarvan het een der voorsteden uitmaakt. Naar
Hadramg,t, Hadramaoet, de wat het binnenmen wil kwamen te H. het eerst de huurrijtuigen in
land betreft nog weinig bekende zuidkust van Arazwang, die de Engelschen Hackney-coaches noemen.
bie, beoosten Yemen; de voornaamste kuststeden
Hadad, 1) koning in Edam ; Gen. 36 : 35, 36; zijn Makullah, Sahar, Sedzjer, Dofar, Morebat, Hazek.
I Chron. : 46, 47. — 2) latere koning in
Edom ;opstad
Sicilie.
_.e
Zi ADRANUM.
A
S
Hadranum,
I Chron. 1: 50, 51. — 3) tegenpartijder van SaloHadria, 1) stad in Venetie ; zie ADRIA. —
mon; I Kon. 11: 14, 17, 19, 21, 25. — 4) een der
2) stad in het Napelsche ; zie ATRI.
zonen van Ismael ; I Chron. 1: 30 ; dezelfde als Hadar.
Hadrianopolis. Zie ADRIANOPOLIS.
Hadad-ezer, koning van Zoba, werd door
Hadrianus. Zie ADRIANUS en ADRIAAN.
David overwonnen ; II Sam. 8: 3-12; I Kon. 11:
Hadriaticum mare. Zie ADRIATISCHE ZEE.
23. Zie HADAR-EZER.
Hadrumetum. Zie ADRUMETUM.

Hadziar

Haggith
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Hagab, vermeld Ezra 2: 46; en
Hadzjar, 1) landschap in Arabie ; zie BAHRAIN.
— 2) stad in Hedzjaz, aan den weg van Damascus
Hagaba, vermeld Ezra 2: 45 ; Neh. 7: 48,
voorvaderen der babylonische gevangenen.
naar Mekka, 34 mijlen benoorden Medina.— 3) stad
Hagar, de egyptische dienstmaagd van Abraill Yemen, 3 mijlen bewesten Sana, op eene rots.
Hadzji, d. pelgrim, dezeri naam voegen de ham, bij wie hij Ismael verwekte ; moeder en zoon
werden later door Sara, Abraham's huisvrouw, wegMahomedanen voor hunnen naam zoodra ze de bellegejaagd, en togen naar het zuiden van Palestina, waar
vaart naar Mekka volbracht hebben, die ieder MuIsmael de stamvader werd van vele arabische stamsulman verplicht is althans eens in zijn leven to
men (zie de hoofdstukken 16, 21 en 25 van Genesis).
doen. — H. is ook het aanvangswoord in den naam
van eene groote menigte plaatsen in Azie, waaronder Door de Mahomedanen wordt H. zelve vereerd als
stammoeder der ismaditische Arabieren, naar haar
er echter bijna niet een van gewicht is.
Hadzji—Khalfa, eigenlijk Moestafa-ben- Hagarenen genoemd, en ook reeds als yolk vermeld I Chron. 5: 10, 19, 20, en Psalm 83 : 7.
ook bekend onder den naam van KatibHagara, afrikaansch yolk. Zie ASGAR.
Tsjelebi, turksch geieerde, geb. omstr. 1600 te
Hagedorn (Friedrich von), duitsch dichter,
Constantinopel, gest. 1658, een der voornaamste
geb. 23 April 1708 te Hamburg, gest. aldaar 28 Oct.
geschiedschrijvers en bibliografen van Turkije. Zijn
1754 ; Poetische Werke (beste editie van Eschenberg
belangrijkste werk is door Flugel in het licht gege5 din. Hamb.1800).—H. (Christian Ludwig von),
yen Lexicon bibliographicum et encyclopwdicuni (7
broeder van den vorige, geb. 14 Febr.1713 te Hamdln. Londen 1835-58). Men heeft o. a. ook nog
burg, gest. 24 Jan. 1780 als directeur-generaal der
van H. oChronologische tafelen, loopende tot 1640
akademie van beeldende kunsten te Dresden, is be(Constantinopel 1733; uit het Turksch vertaald in
roemd door zijne klassiek gewordene Betrachtungen
't Latijn door Kohler, in 't Italiaansch door Carli,
itber die Malerei (2 din. Leipzig 1762).
Venetie 1697).
Hagelsberg, dorpje in Pruisen, een half uur
Hadzjipoer, eng. Hajeepoor, stad in het britsch
gaans van Beltzig en negen uren gaans bezuidw.
0. I. presidentschap Bengalen, 3 mijlen benoordPotsdam ; 150 inw.; overwinning der Pruisen (onoosten Dinapore, ruim 1 mijI benoorden Patna, op
der Hirschfeld) op de Franschen (onder Gerard)
den linkeroever van den Ganges ; verzamelplaats van
27 Aug. 1813.
bedevaartgangers; gesticht 1350.
Hagen, stad in pruis. Westfalen, aan de nitHa dui. Zie 1EDUeRS.
Htemi extrema, Emineh Boroen, noord- watering van de Empe in de Volme, 5 mijlen bewesten Arnsberg ; 8000 inw.
oostelijke kaap van Thracie, vormde de afscheiding
Hagen (Steven van der), holiandsch admiraal
tusschen Mesie en Thracie, en liep in het oosten uit
in dienst der 0.1. Compagnie, maakte zich beroemd
in bet Hemus-gebergte.
Htemi monies, landschap. Zie HEMIMONTUS. 1603-1608.
Hwmus, gebergte. Zie HEMUS.
Hagenau. Zie HAGUENAU.
Hagenbach (Petrus, heer van), gunsteling
Hwsus, celtische godheid. Zie HESUS.
van Karel, hertog van Burgundië, door wien bij 1469
Verscheidene namen, o. a. HaemHae
beroemd werd tot stadhouder over de graafscbappen
stele, Haerle, enz. zoeke men op HAA . . . .
Haeltert, marktvlek in de belgische prov. Ferrette, Sundgau, Breisgau en den Elzas. Hij misbruikte zijne macht derwijze, en maakte den naam
Oost-Vlaanderen, 4 mijlen beoosten Oudenaerde;
van zijnen meester zoo gehaat, dat zich tegen Bur3200 inw.
Haerlebeke, marktvlek in de belgische prov. gundie eenen bond vormde tusschen Oostenrijk's
aartshertog, Zwitserland, den Palts en koning LoWest-Vlaanderen, aan de Lys, ruim 2 uren gaans
dewijk XI van Frankrijk. Bij gelegenheid van een
benoordoosten Kortrijk ; 4600 inw.
Haesdonck, marktvlek in de belgische prov. volksoproer te Breisach (1474) werd H. door de
bevolking aldaar opgehangen.
Oost-Viaanderen,5 mijl.benoordoost.Gent ; 2300inw.
Hagenow, stad in Mecklenburg-Schwerin,
Ha—Ezel. Zie BETH-HAeZEL.
7 limn gaans bezuidw. Schwerin ; 3500 inw.
Haezer. Zie EBEN-HAeZER.
Hagerstown, stad in den n.-amerik. staat
Hafaraim, een der landpalen van den stain
Maryland, 12 mijlen bezuidw. Baltimore; 4000 inw.
Issaschar ; Jozua 19: 19.
Hagestein, dorp met 700 inw. in de nederl.
Hafesteinius. Zie AFFENSTEIN.
Haff, d. zeeboezem, is de benaming van dne prov. Utrecht, een half our gaans bezuidw. Vianen,
met een veer over de Lek. Oudtijds was H. eene
gedeelten der Oostzee aan de zuidkust. Zie de artt.
stad ; de stadsgracht was nog te zien 1552, de stadsFRISCHE HAFF, STETTINER HAFF en KURISCHE HAFF.
vesten van H. werden nog vermeld in 1674. Het
Haffelt, oude naam van Havelte.
Hafiz (Sjems-eddin-Mohanitned),beroemd per- kasteel van H. werd, met de stad, 1405 door Willem
graaf van Holland (bondgenoot van Utrecht's biszisch dichter, in het begin der 14e eeuw geb. te
schop) veroverd, en geslecht. Zie ook GASPARN.
Sjiraz, waar hij 1389 stierf, bezingt in zijne liederen
Hagetmau, vlek in het fransche dept. Landes,
den wijn, de liefde, en het genieten. Het zijn 571
3 uren gaans bezuiden St.-Sever : 3200 inw.
oden of ghazels, dikwijls in het Perzisch gedrukt
(o. a. 1791 te Calcutta, 1 deel in fol.; 1854-62 te
Haggai, een der joodsche profeten, leefde ten
tijde van koning Darius Hystaspis, Coen de opbouw
Leipzig, 3 dln.); vrij in het Duitsch vertaald door
van den tweedenioodschen tempel gestaakt werd. Hij
Hammer (2 din. Tubingen 1812-45).
wordt vermeld Jezaia 5 : 1 en 6: 14, terwijl zijne
Hafnia, lat. naam van Kopenhagen.
Hafsieden, eerie door Aboe-Hafsi gestichte profetien een afzonderlijk boek van twee hoofdstukken in het 0. T. vormen.
mahomedaansche dynastie in Tunis (1206-1527).
Haggi, een der zonen van Gad (Gen. 46 : 16 :
Haga, I) koninklijk zomerpaleis benoorden
Stokholm, , 1786-89 gesticht door Gustaaf III. — Num. 26 : 15) werd de stamvader der Haggieten.
2) Haga Comitts, lat. naam voor 's-Gravenhage.
Haggija,een der tempelzangers ;1Chron. 6 : 30.
3) Haga Aureliantensts, lat. naam van La Haye, in
Haggith, een der vrouwen van David ; H Sam.
3: 4; I Kon. I : 5, 11 ; 2: 13; I Chron. 3: 2.
het fransche dept. Indre-Loire.
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Hakem

llagia

Hagia, stad in het turksche livah Trikala (in
Thessalie), 5 uren gaans heoost. Larissa ; 5000 inw.
Hagion Oros, berg. Zie Amos.
Hagios, het grieksche woord voor even
als Sint (lat. Sanctus, hoogd. Sanct, fr. Saint) voor
den naam van een aantal plaatsen (vooral in KleinAzie), die naar heiligen genoemd zijn.
Hague (la), kaap van Frankrijk. Zie HOGUE (la).
Hague (the), engelsche naam van 's Gravenhage.
Haguenau, duitsch Hagenau, lat. Hagenoa,
stad in bet fransche dept. Beneden-Rijn, aan de Moder, ruim 6 uren gaans benoorden Straatsburg ;
11,500 inw.; werd 1 675 te vergeefs belegerd door
Montecuculli, 1705 ingenomen door de Oostenrijkers,
1706 heroverd door maarschalk Villars; bij H. werd
1793 de austro-pruisische armee verslagen door de
Franschen. Eertijds was H. een der tien rijkssteden
in de keizerlijke landvoogdij H. in den Elzas (H.,
Colmar, Schlettstadt, Weissenburg, Landau, Obernhelm, Rosheim, Munster in het George-dal (Muhlhausen in de Sundgau scheidde zich 1515 of en
verbond zich met Zwitserland), Kaisersberg en Turkhelm. Bij den Westfaalschen vrede kwam het landschap H. aan Frankrijk.
Hahnemann (Samuel), stichter van de homceopatische geneeswijze, geb. 10 April 1755 te
Meissen in Saksen nit behoeftige ouders, getroostte
zich de grootste ontberingen om zijne studien te
kunnen voltooien, vestigde zich 1791 als geneesheer
te Leipzig, studeerde daar nog ijverig voort, inzonderheid scheikunde. Het eerst brach t hij de homceopatische methode in toepassing 1794 in het hospitaal Georgenthal bij Gotha, doch vond spoedig eene
algemeene bestrijding, zoodat hij dikwijls van woonplaats moest veranderen ; 14 jaren (1820-34) hield
hij verblijf te Kothen. Sedert 1827 weduwnaar met
11 kinderen, trail hij 1835 (80 j. oud) in den echt
met een fransch jong meisje, Melanie d'Hervilly,
wijdde haar in zijne kunst in, vestigde zich te Parijs,
en bekwam vergunning om daar zijne genees-methode
uit te oefenen. Hij heeft verscheidene werken geschreven, en stierf 2 Jail 1843 op 88-j. leeftijd.
Hahn-Hahn (Marie Louise Gustave Ida, gravin van), geb. 22 Juni 1805 te Tressow, gesproten
uit een oud geslacht, dat reeds in 1231 in aanzien
stolid in Mecklenburg en Holstein, en dat reeds sedert de 14e eeuw het landgoed Basedow in eigendom heeft, was van 3 Juli 1826 tot 5 Febr. 1829
gehuwd met haren neef graaf Friedrich von Hahn
(op Basedow), wijdde zich geheel aan de dicht- en
letterkunde, schreef een aantal zeer gewilde romans,
deed vervolgens groote reizen, ging 1850 tot de
roomsch–kath. Kerk over, en begaf zich 1852 te
Angers in een klooster. Gesammelte Schriften (21
din. Berlijn 1851); Bilder aus der Geschichte der
Kirche (3 din. Maintz 1858-59); enz.
Haiderabad. Zie

HYDERABAD.

Zie HYDER-ALI.
Haiducken, in Hongarije oorspronkelijk lieden, die, door de zucht naar onafhankelijkheid gedreven, zich in de bosschen ophielden en leefden van
rooftochten. Prins Bocskai bediende zich van hunue
hulp in den omwentelingsoorlog, en schonk hurt
12 Dec. 1605 een geheel district tot woonplaats,
waarbij hun tevens de adellijke privilegien werken
toegekend ; doze schenking werd 1613 door den
rijksdag bekrachtigd. Het Heiduckendistrict is 18 vrk.
mijlen groot, en bevat de marktvlekken Boszormeny,
Dorog, Hadhaz, NArths,Szoboszló,Vamospircs,met eene
doorgaans magyaarsche bevolking, en maakte van
1849 tot 1860 deel uit van het comitaat Noord-Bihar.

Hale (la). Zie LA HAYE.
Haifa, syrische havenstad. Zie CAIFA.
Haiger, stad in Nassau, aan de Dille, 7 mijlen
henoordoosten Nassau; 1200 inw.; in de nabijheid
de Haigerhutte.
Haigerloch, stad in het prinsdom Hohenzollern-Sigmaringen, ruim 3 uren gaans bewesten
ilechingen ; 1300 maw.; oud kasteel.
Haik, of Haikans, de oorspronkelijke bewoners
van Armenie. Zie ARMENIe.
Hai–Kheoe–So, zeestad op het chineesche
eiland Hai-nan, mijl benoorden Kiong-Tsjeoe.
Hanes (lord). Zie DALRYMPLE (David).
Haillan (Girard, Neer van), historiograaf. Zie
DUHAILLAN.

Haimo, een Angelsaks of Frank, geb. omstr.
778, ontving zijne opleiding op de school te Fulda,
werd vervolgens rector aldaar, toen te Hirschfeld,
840 bisschop van Halberstadt, en stierf 853. Van
zijne geschriften verdient vooral melding Christianarum rerum memoria (uitgeg. door Boxhorn, Leiden 1650 ; door Mader, Helmstedt 1671).
Haimonskinderen. Zie HEEMSKINDEREN.
Hal–nan, chineesch eiland, door de 2 mijlen
breede Straat van H. gescheiden van het schiereiland Loei-Tsjeoe, en onder den naam van KiongTsjeoe (den naam der hoofdplaats) tot de prov. Canton behoorende, is omstr. 1000 vierk. mijlen grout,
bevolkt met 1} millioen zielen, die eene geheel andere taal spreken dan de Chineezen ; in het zeer
bergachtige_ binnenland houden nog in wilden staat
levende afstammelingen der oorspronkelijke bevolking verblijf. Dit eiland werd omstr. 100 jaren v.
Chr. door de Chineezen veroverd. De hoofdplaats
Kiong-Tsjeoe, eene havenstad, is hij den vrede van
Tien-tsin opengesteld voor de Europeanen.
Hainau, stad in pruis. Silezie, aan de Deichsel; 4400 inw.,
Hainaut, fransche naam van Henegouwen.
Hain–bond,of Gottinger Dich terbond, noemde
zich H. naar den Hainberg bij Gottingen ; 1 772 opgericht door jonge dichters. De H. nam engelsche
en oudduitsche poezien tot voorbeeld, en gaf den
Gottinger Muzen-almanak in 't licht. Leden waren
o. a.: Burger, Holty, gebroeders Stolberg, Voss, enz.
Hainburg, stad in Oostenrijk, beneden de
Enns, aan den Donau, bij de hong. grenzen ; 4000 inw.
Haine, rivier in de belgische provincie Henegouwen (daarnaar Hainaut genaamd), ontspringt bij
Fontaine-rEveque, wordt door sluizen bevaarbaar,
en ontlast zich na eenen loop van 8 mijlen in de
Schelde, bij Conde in Frankrijk.
Hainichen, saksische stad, ruim 4 uren gaans
Newest. Freiberg ; 6600 inw.; geboortepl. van Gellert.
Zie SAN-DOMINGO.
Haitien (Cap-), vroeger Cap-Francais, ook
Cap-Henri, zeestad op de noordkust van het eiland
Haiti, 18 mijlen benoorden Port-au-Prince ; had
18,500 inw. in 1 789, en nog slechts 6000 in 1 851 .
Hajeepoor. Zie HADZJIPOER.
HajOs, marktvlek in het hongaarsche comitaat
Pesos ; 3300 inw.; diergaarde en stoeterij.
Hakem, of Hakim, d. Wijze of philosoof, is
bij ;le Turken de titel der geneesmeesters, en met
een bijgevoegd woord de benaming der rechters,
bijv. Hakem-Bazji, eerste geneesheer in het serail ;
Hakem-Zieri, magistraat. — H. is ook de eigenDamn geworden van verscheidene vorsten, die hetzij
to Cordova hetzij in Egypte geregeerd hebben. De
meestbekende van alien is de egyptische kalif
Hakem-Biamrillah. Zie de artikels AL-HAREM.

Hakkelsum

Halicz

Hakkelsum, voormalig dorp in de prov. Groningen, lag tusschen de Ee en de Tjamme, en werd
1277 door den Dollart verzwolgen.
Hakkoz, vermeld I Chron. 24: 10.
Hakluyt (Richard), engelsch schrijver, geb.
1553 te Eyton in het graafschap Hereford, eerst
prof. te Oxford, vervolgens predikant te Suffolk,
gest. 23 Oct. 1616, heeft o. a. naam gemaakt met
zijn groote werk The principal navigations, voyages
and discoveries of the English nation (Londen 1589;
3 din. 1598-1600 ; nieuwe druk 5 dln. 1809),
waaruit de Selection of curious, rare and early
voyages and histories of interesting discoveries (Londen 1812). Naar hem heet de 1846 opgerichte
Hakluyt Society, een genootschap, dat oude reisbeschrijvingen in het licht geeft.
Hako, noorweegsche koningen. Zie HAQUIN.
Hakodade, zeestad in Japan, nabij het zuideinde van het eiland Jesso; 20,000 inw.; de haven
is voor den europeeschen en amerikaanschen handel
opengesteld.
Hakub, of A kkub, deurbewaker van den tempel ; Neh. 7: 45.
Hakufa, een voorvader der babylon. gevangenen ; Ezra 2: 51 ; Neh. 7: 53.
Hal, of Halle, stad in Belgie, prov. Z.-Braband,
aan de Senile, 4 urea gaans bezuidw. Brussel ; 7500
low.; wonderdadig Maria-beeld.
Hal, of Hall, dorp met 350 inw. in Gelderland,
uur gaans benoordwesten Brummen.
Hala, bergland in Zuid-Beloedzjistan. Zie het
art. BRAHOEWI.
Halaban, district op Sumatra. Zie ALABAN.
ZieRBETH-HALACHMI.
Halachmi. Zi
Halah, stad in Assyrie, aan de Israelieten als
plaats van gevangenschap aangewezeu ; II Kon. 17 :
6, 18: 11 ; I Chron. 5: 26.
Halai, koopstad in het tandschap Hamasen in
het noorden van Abyssinie, aan den Taranta-bergpas; de weg van Massowa naar Adowa loopt door
H., dat 2000 inw. heeft.
Halalioe, dorp op het eiland Boewang-Besi
in den Molukschen archipel, op de noordkust, tegenover Hommon ; werd 1817 door de nederlandsche
troepen verbrand.
Halas, marktvlek in Hongarije, aan het ineer
Halasto, 15 mijlen bezuidoosten Pes,th ; 13,500 inw.
Halberstadt, zeer oude stad in het pruis.
reg.-district Maagdenburg, 6 mijlen bezuidw. Maagdenburg; 21,500 inw.; werd 804 de zetel van een
bisdom, dat 1648 in een prinsdom herschapen en
aan den keurvorst van Brandenburg toegewezen
werd. In den 30-j. oorlog hood H. het hoofd aan
de Franschen; loch in den 7-j. oorlog werd het
door hen ingenomen (1758). Bij den vrede van
Tilsit (1807) kwam H. aan het koningrijk Westfalen; 1809 werd bet bemachtigd door den hertog
van Brunswijk-tEls; 1813 bij H. nederlaag der
Westfalingen, onder generaal Ochs, door den cuss.
generaal Tsjernisjeff; 1813 kwam H. aan Pruisen.
Halden,noorweegsche stad. Zie FREDERIKSHALD.
Haldensleben. Zie ALTHALDENSLEBEN en
N EUHALDENSLEBEN.
Hale (sir Matthew), beroemd engelsch rechtsgeleerde, geb. 1 Nov. 1609, gest. 25 Dec. 1676,
schreef o. a.: History and analysis ol the common law
of England (4 din. Londen 1713); Originalinstitution,
power and jurisdiction of parliament (Londen 1707).
.e A LEPPO.
Haleb. Zie
Halen, dorp in nederl. Limburg, I uur gaans
benoordw. Roermonde ; 600 inw.

Halen (don Juan van), graaf van Peracampos,
geb. 16 Febr. 1790 op het spaansche eiland Leon,
nam 1805 deel aan den slag van Trafalgar, later ook
aan de opstanden en samenzweringen 1808 en 1815,
vocht vervolgens 1820 in russische dienst in den
Caucasus, was daarna weder in Spanje, in Havana,
in Noord-Amerika, en 1830 te Brussel, waar hij den
belgischen opstand bestuurde als opperbevelhebber
der insurgenten. Als luitenant-generaal zijn ontslag
bekomen hebbende, ging hij 1836 naar Spanje, waar
hij tegen de Carlisten streed, en als kapitein-generaal van Catalonia trouw de zijde van Espartero
hield tot diens val (1843). Toen begaf hij zich naar
Engeland, hield afwisselend aldaar en op het vasteland verblijf, en stierf Nov. 1864.
Hales (Alexander van). Zie ALEXANDER.
Halesowen, engelsche stad, 3 wren gaans
bezuidw. Birmingham ; 2500 inw.; geboorteplaats
van den dichter Shenstone.
Halesworth, engels. stad, graafsch. Suffolk,
aan de Blyth, 5 mijl. benoordoost. Ipswich ; 2700 inw.
Halêvy (Jacques Fromental), fransch componist (o. a. de opera la Juive, 1835), geb. 27 Mei
1799 te Parijs, directeur van het Conservatoire
aldaar, gest. 17 Maart 1862 te Nizza.
Halfai, of Dar Halfai, landschap in Nubie, aan
weerszijden van den Nip, beneden de samenvloeiing
van den Bahr-el-Abiad met den Bahr-el-Azrek,
met de 2000 inw. tellende hoofdplaats H.

7

Halfoeren. Zie ALFOEROES.
Halhul, stad in Juda; Jozua 15: 58.
Hali, een der landpalen van den stain Azer;
Jozua 19: 25.

Haliacmon, tegenw. Kistrizza, oudtijds eene
rivier in Macedonie, ontlastte zich tusschen den
Lydias en den Axius in de Thermaische golf.
Haliartus, stad in Beotië, op den zuid-oever
van het meer Copais, was een der twaalf steden van
Beotie ; werd door Xerxes verwoest ; onder de muren !van H. sneuvelde de spartaansche veldheer Lysander 394 v. Chr. In den derden macedonischen
oorlog werd H. door de Romeinen verwoest.
Haliburton (Thomas Chandler), geb. 1803
iu Nieuw-Schotland, eerst advocaat te Halifax, sedert Jan. 1842 rechter in het hooge gerechtshof
van Nieuw-Schotland, hield sedert de 2e helft onzer
eeuw verblijf in Engeland, en werd 1859 door
Launreston afgevaardigd in het Lagerhuis. Hij behoort onder de voornaamste schrijvers van engelsch
Amerika ; van zijne humoristische werken noemen
wij vooral : The Clockmaker or Sayings and doings
of Samuel Slick of Slickville (3 din. 1837-40);
The attache, or Sam Slick in England (Loud. 1843);
Sam Slick's traits of American humor (3 din. Londen 1852).
Halicarnassus, tegenw. Bodroen, stad in
Carle (in Doris), een der zes steden van de Hexapolts,
aan de Ceramische golf, was gesticht door de Doriers,
had vervolgens eigene vorsten van carische herkomst, waaronder twee koninginnen Artemisia en
een koning Mausolus ; resten van het wereldberoemde
mausoleum werken 1857 opgegraven door C. T.
Newton. Het was de geboorteplaats van Herodotus
en van Dyonksius van H.
Halicz, I) het hongaarsche marktvlek Gacs.
— 2) H., of Halitsch, lat. Halicia, stad in oostentijksch Galicie, aan de uitwatering van den Lukew
in den Dniester, 7 a 8 mijlen beoosten Stry ; 5000
inw.; in de nabijheid liggen de rumen van den ouden
burg H., de residentie der oude hertogen van H.
en der koningen van het koningrijk H.; zie GALICIC.

Halifax

Hallberg zu Broich

Halifax, 1) fabriek- en koopstad in het westelijk gedeelte van het engelsche graafschap York,
in een diep dal van den Calder, 7 a 8 mijlen bezuidw.
York en 3 mijlen bezuidw. Leeds ; 37,000 inw.; H.
is gesticht in 1443. — 2) hoofdstad der britsche
kolonie Nieuw-Schotland in N.-Amerika, op de
zuidoostkust; 30,000 inw.; versterkte haven ; middelpunt van den engelschen handel in N.-Amerika.
— 3) graafschap in het zuiden van den n.-amerik.
staat Virginia. — 4) graafschap in het oosten van
N.-Carolina. — 5) vlek in Pennsylvanie, 7 uren gaans
benoord. Harrisburg ; 3000 inw. — 6) vlek met 1200
inw. in den n.-amerik. staat Vermont, 21 miji. bezuid.
Montpelier. — 7) rivierhavenstad in N.-Carolina,
aan den Roanoke, 14 mijlen benoordoosten Raleigh.
Halifax (George Saville, markies van), engelsch
staatsman, geb. omstr. 1630 in het graafschap York,
gest. 1695, genoot lang de gunst van Karel II en
van Jacobus II ; door eerstgen. werd hij verheven
tot peer, viscount, en eindelijk tot markies van H.,
werd lid van den geheimen raad 1672, zegelbewaarder 1682, en president van den raad 1685 hij de
troonsbeklimming van Jacobus II, Wiens verheffing
door H. krachtdadig was bevorderd ; doch reeds
1686 in ongenade gevallen, schaarde hij zich onder
de vijanden des konings, en was een der eersten,
die, tijdens de landing van prins Willem van Oranje,
den troon vacant verklaarden (1689) en de kroon
aanboden aan lien vorst ; H. werd daarvoor beloond
met den titel van secretaris van het grootzegel, doch
viel ook nu weder spoedig in ongenade. — H.
(Charles Montague, graaf v.), engelsch staatsman en
dichter, geb. 16 April 1661 te Horton in Northamptonshire, gest. 19 Mei 1715, bevorderde als
lid van het parlement de verheffing van prins Willem van Oranje als Willem III op den troon, werd
1694 kanselier der schatkist, nam 1700 zitting in
het Hoogerhuis met den titel van baron van H., bereidde 1706 de vereeniging voor van Schotland met
Engeland en bracht die tot stand, was na den dood
van koningin Anna degene, die aan George I de acte
overhandigde, waarbij de troonopvolging der hanoveraansche dynastie in Engeland vastgesteld was,
en werd door G. I verheven tot graaf van H.; dit
voldeed hem echter niet, en hij schaarde zich nu aan
de zijne der tories, waarmede hij oppositie tegen
het gouvernement voerde tot aan zijnen dood.
Hall, 1) lat. Hala ad tEnum, stad in Tirol, aan
de Inn, 1 uur gaans beoosten Innsbruck ; 5500 inw.;
3 uren gaans benoorden H. de 5058 vt. hooge
zoutmijn in den Tauernalp, waaruit het in water
opgeloste zout naar H. geleid en daar weder in zout
herschapen wordt. — 2) marktvlek in den oostenrijkschen Traun-kreis, 8 uren gaans bezuiden Lintz ;
1000 inw.; kasteel van prins Trautmansdorf; beroemde zilte bron en bad-inrichting. —3)Schwabisch
Hall. lat. Hala Suevica, stad in Wurtemberg, 8 uren
gaans benoordw. Elwangen, in bet diepe dal van den
Kocher ; 7000 law.; was vroeger vrije rijksstad, en
had eene munt, waar de eerste penningen geslagen
zijn, die naar H. den naam droegen van Heller ; groote
zoutbron ; zie ook AUHAUSEN. - 4) zie HAL.
Hall (Basil), engelsch zeevaarder, geb. 31 Dec.
1788, gest. 11 Sept. 1844 in het krankzinnigen-gesticht te Kingston bij Portsea, heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijne reisbeschrijvingen, o. a.:
Account of a voyage of discovery to the west-coast of
Corea and the Great Loochoo Island (London 1818);
Extracts from a journal written on the coasts of Chile,
Peru and Mexico in 1820-22 (2 dln. Londen 1824);
Travels in North America (3 dln. Londen 1829).

Hall (James), een der uitstekendste amerikaansche geologen, geb. 1811 te Hingham in Massachusetts, heeft zijnen naam vooral gevestigd door zijne
Paleontology of New York (3dln. New -York1847 -59 ).
Hall (Samuel Carter), geb. 1800 te Topsham
in Devonshire, eerst advocaat, wijdde zich echter
aan de letterkunde, en rnaakte zich vooral bekend
door het zeer polulaire Book of British ballads, door
de Baronial halls of England, en ook als uitgever
van het Art Journal. Gemeenschappelijk met zijne
echtgenoot H. (Anna Maria), geboren Fielding,
omstr. 1805 geb. in het iersche graafschap Wexford,
gaf hij in bet licht : Ireland, its scenery and character
(3 dln. Londen 1841-43). Onder de vele werken
van zijne vrouw alleen merken wij inzonderheid op :
Sketches of Irish character (3 dln. 1829); Lights
and shadows of Irish life (3 dln.1838); The Buccaneer
(3 din. 1832).
Hall (Maurits Cornelis van), nederl. rechtsgeleerde en dichter, geb. te Vianen 4 Febr. 1768, gest.
'19 Jan. 1858 te Amsterdam. Behalve zijne Gedichten,
noemen wij inzonderheid zijne Levensbeschrijvingen
van admiraal Jan Hendrik van Kinsbergen (Amst.
1841), Bulger Jan Schimmelpenninck (Amst. 1847),
enz. — H. (Floris Adriaan, baron van), zoon van
den vorige, geb. 15 Mei 1791 te Vianen, eerst advocaat, 1842 minister van justitie, 1844-47 minister
van finantien (befaamd door de zoogenaainde vrijwillige leening), 1853-56 minister van buitenl.zaken,
1860 tot 23 Febr. 1861 weder min. van finantien. Hij
was 1 April 1856 tot den adeistand verheven met den
titel van baron, en stierf te 's-Hage 29 Maart 1866.
Halla, stad in britsch 0. I., prov. Sind, aan den
Indus, 7 mijlen benoordw. Hyderabad ; 10,000 inw.
Hallam (Henry), engelsch geschiedschrijver,
geb. 14777 te Windsor, gest. 21 Jan. 1859 te Penshurst in Kent. Van zijne werken (complete editie
9 din. Londen 1855-56) zijn de voornaamste
View of the state of Europe during the middle ages
(2 dln. Londen 1818, dikwijls herdrukt), later gevolgd door Supplemental notes (Londen 1848). Wijders : Constitutional history of England (3 dln. Londen 1827, dikwijls herdrukt) ; Introduction to the
literature of Europe in the 15., 16. and 17. centuries
(4 dln. Londen 1837-38, dikwijls herdrukt).
Halland, landschap in het zuiden van Zweden,
vormt in een administratief opzicht het Ian Halmstad, groot 89 vierk. mijlen, met ruim 115,000 zielen, en de hoofdplaats Halmstad.
Hallar, of Hallawar, district op het 0. I. schieretland Cattywar, groot 234 vierk. mijlen, met circa
360,000 zielen, behoort aan onderscheidene kleine
vorsten, die deels aan den Guicowar, deels aan de
Engelschen schatplichtig zijn.
Hallau, grensstad in Zwitseriand, 3 uren gaans
bewest. Schaffhausen ; 3200 inw.; minerale bronnen.
Hallberg zuBroich (Theodor Hubert, vrijheer von), geb. 1775 te Broich bij Gulik, was 1813
—15 kommandant-veldoverste der bergsche landweer, vestigde zich 1816 in Beieren, en noeinde
zich, naar een landgoed dat hij te Gauting in bet
Muhl-dal bezat, de .Hermiet van Gauting". Hij stierf
17 April 1862. Met zijn even zonderling uiterlijk als
zonderling karakter heeft H. zich door zijne reizen
en lotgevallen eene welverdiende vermaardheid verschaft. Men heeft onder andere van hem : Reise
lurch Scandinavien (Keulen 1818); Stammbuch der
eisernen Hand des Gotz von Berlichingen (Munchen
1828) ; Zur Geschichte der Sitten, Gebrauchen and
Moden (Aken 1832); Reise nach dem Orient (2 din.
Stuttgart 1839); Beise durch England (Stuttg.1841).
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Halonesus
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Halle 1) stad in Belgie; zie HAL. - 2) stad in
Halligen, zoo noemt men de niet door dijken
Oostenrijk ; zie HALLEIN. - 3) stad in pruis. Westen duinen beschutte eilandjes langs de Noordzeefalen, 6 uren gaans bezuidw. Herford, aan het Tenkusten van Sleeswijk en Holstein (het voornaamste
toburger woud; 1400 inw. — 4) dit H., ter onderis nauwlijks eene halve vierk. mijl groot); ze lijden
scheiding van andere H. genoemde plaatsen meestal
veel van overstroomingen.
Halle aan de Saale, stad op den rechteroever van de
Hallingen. Zie CALLINGEN.
Saale, in het pruis. reg.-distr. Merseburg, in het Latijn
Halliwell (James Orchard) , geb. 21 Juni 1820
Hala Saxonum, ligt 18 mijl. bezuidw. Berlijn, en heeft
te Chelsea, heeft zich een geachten naam gemaakt
(met de voorsteden Glaucha en Neumarkt, vroeger als schrijver of uitgever van meer dan honderd betwee afzonderlijke steden) eene gezamenluke bevollangrijke werken, o. a. eene pracht-editie van
king van ruim 40,000 inw. De beroemde zoutwerken
Shakespeare's werken (20 din. in fol., 1852 en v.).
te H., die tot de oudste en nreest-opleverende van
Belangrijk is de Early history of freemasonry in
Duitschland behooren, leveren jaarlijks gemiddeld
England (2e druk 1844); zijn Dictionary of archaic
220,000 centenaars. De universiteit van H., gesticht
and provincial words (3e druk 2 dln. 1855); Nursery
door Frederik I, werd 1694 ingewijd ; 12 April 1815
Rhymes of England (2e druk Londen 1843); enz.
is die van Wittenberg daarmede vereenigd. H. is de
Hallohes, een van de hoofden des yolks; Neh.
geboorteplaats. van Struensee, van Handel, van den
10 : 24.
orientalist Michaelis en van den geneeskundige HoffHallovina, vermoedelijk het dorp Herwijnen.
mann. De stichting van H. dagteekent uit het begin
Hallowell, stad in den n.-amerik. staat Maine,
der 9e eeuw ; het eerst vinden wij H. vermeld als
aan den Kennebec, 1 uur gaans bezuiden Augusta ;
Burg Hala in 806 ; tot stad werd het verheven 981
4800 inw.; granietgroeven.
door Otto I ; in de 13e eeuw voerde H. een langduHallstadt, 1) marktvlek in Opper-Oostenrijk,
rigen oorlog tegen de bisschoppen van Maagdenburg,
in het zoogenaamde Saltzkammergut ; 1300 inw.;
en in de 15e eeuw tegen den keurvorst van Saksen.
ligt op den west-oever van het Hallstadter-meer,
In den 30-j. en in den 7-j. oorlog werd H. verscheidat doorstroomd wordt door de Traun, en omringd
dene malen ingenomen en geplunderd. Sedert 1694
is van bergen ter hoogte van 6000 vt.; bezuiden het
behoort H. aan Pruisen. In 1806 maakten de Franmeer o. a. de 9235 vt. hooge, tweepiekige Bach- of
schen zich van H. meester, en voegden het bij het
Thorstein met de Hallstadter Gletschers. In de nabijkoningrijk Westfalen ; doch in 1814 werd het aan
heid van
worden romeinsche en vooral merkPruisen teruggegeven.
waardige oudceltische oudheden gevonden. Een uur
Hallein, of Halle, lat. Hallula, stad in het oos- gaans van H. interessante watervallen. — 2) dorp
tenrijksche hertogdom Saltzburg, aan de Saltzach en
in Beieren, aan den Main, ruim 1 uur gaans benoordw.
aan den voet van den Durrenberg, ruim 2 uren gaans
Bamberg; 1700 inw.
bezuiden Saltzburg ; 6000 inw.; jaarlijks worden
Halluin, vlek in het fransche Noorder-deparhier gemiddeld 300,000 centenaars zout gewonnen.
tement, 4 uren gaans benoordoosten Rijssel, nabij
Hallen (Koning der). Zie BEAUFORT.
de Lys; 5000 inw.
Haller (Albrecht von), geb. 16 Oct. 1708 te
Halluin (hertog van). Zie SCHOMBERG.
Bern, eerst geneesheer aldaar, begon zijne schitteHallum, dorp in Friesland, 3 uren gaans berende loopbaan eerst toen bij 1736 naar Gottingen
noorden Leeuwarden ; 1200 (met de onderhoorige
beroepen werd als hoogleeraar dergenees-, ontleed-,
buurten 2400) inw.
heel- en kruidkunde. Reeds 1745 door zijne geboorHallwyl, familie-kasteel der graven van H. in
testad tot lid van den Grooten Raad benoemd, legde
het zwits. kanton Aargau, niet ver van Seengen, aan
hij 1753 zijne ambten neder, en keerde naar Bern
bet Hallwyler-meer, dat circa 2 uren gaans lang, en
terug, waar hij tot Amman gekozen werd, en 12 Dec.
20 minuten gaans breed is. en doorstroomd wordt
1777 stierf. De geneeskunde is door H. krachtdadig
door de Aa.
bevorderd in al hare takken, inzonderheid de physioHalm (Friedrich), pseudoniem van Eligius
logie en de kruidkunde. Als dichterheeft H. in hooge
Frans Jozef, vrijheer van Munch-Bellinghausen.
mate bijgedragen tot de grootsche ontwikkeling der
Halmael (Arent van), een Fries van aanzienpoezij in Duitschland in de tweede belft der 18e
lijke geboorte, heeft zich als geschiedschrijver en
eeuw ; zijne Gedichte (12e druk van Wyss, Bern
dichter verdienstelijk gemaakt; geb. 1790, gest.
1828) zijn in schier alle europ. talen overgezet.
1850 te Leeuwarden. Vooral melding verdienen
Hallermund, voormalig rijksgraafschap in 't zijne Geschiedenissen van de onlusten tusschen de
hanov. prinsdom Kalenberg, met de hoofdpl. Eldagsen,
Schieringers en Vetkoopers (Leeuwarden 1829), zijn
sedert 1706 eene bezitting van graaf Platen.
drama De Schieringers en de Vetkoopers (Leeuwarden
Halles (Roi des). Zie BEAUFORT.
1841) en met M. de Haan Hettema gezamenlijk
Halley (Edmond), engelsch sterrekundige, uitgegeven zijn keurige Stamboek van den Frieschen
geb. 29 Oct. 1656 te Haggerston bij Londen, sedert
vroegeren en lateren adel (2 din. in fol., 1847).
1720 koninkl. astronoom te Greenwich, Best. l4 Jan.
Halmaheira, een der Molukken. Zie GiLoLo.
1742, ook als mathematicus en natuurkundige beHalmtie, een eilandje aan de westkust van
roemd, bepaalde 1677 op St.-Helena den stand van
Noorwegen, behoort tot het stift Drontheim, en is
350 sterren van het zuidelijke halfrond (in den
slechts door visschers bewoond.
Catalogus stellarum australium, Londen 1679), ontHalmstad, hoofdplaats van het zweedsche
dekte op eene wetenschappelijke reis naar Frankrijk
Ian H. (bet landschap Halland ; 0 zie dat artikel),
1682 de komeet, die naar hem genoemd is (Komeet
aan de nitwatering van de Nissa-A in het Kattegat ;
van Halley), waarvan hij den omloopstijd berekende
3000 inw., haven, drukbezocbte zeebaden.
op 76 jaren (zij verscheen 1758 en 1835 weder),
Halmydessus. Zie SALMYDESSUS.
deed gedurende eenen geruimen tijd waarnemingen
Halonesus, tegenw. Dromi, eiland in de EgetbetretTende de niagnetische variatie, inzonderheid
sche Zee, aan de kust van Macedonie, tusschen Sco1698-1700 op een schip, tot dat einde onder zijn
pelos en Peparethus, is befaamd even als Lemnos,
kommando gesteld. Vele verbandelingen van hem
door den moord, dien de vroiiwen er aan hunne
zijn opgenomen in de ),Philosophical transactions".
mannen pleegden.

10 Halssnoer-geschiedenis
Halssnoer-geschiedenis, een schandaal,
waardoor de verbittering tegen koningin Marie Antoinette nog grooter werd. Zie ROHAN.
Halstead, stad in het engelsche graafschap
Essex, aan den Caine, circa 5 uren gaans benoordw.
Colchester; 5700 inw.
Halsteren, of Halteren, in de wandeling
meestal Alteren genoemd, dorp in N.-Braband, 3
kwartier gaans benoorden Bergen-op-Zoom, fraai
gelegen op eene hoogte.
Haltaus (Christian Gottlob), geb. 1702 te
Leipzig, gest. 11 Febr. 1758 als rector der Nicolaischool aldaar, inzonderheid bekend door zijn geacht
Glossaraum germanzcum medii tem (2 din. Leipzig
1758) en zijn Calendarium medzi wvi (Leipzig 1729;
Duitsch van Schefler, Erlangen 1797).
Halteren. Zle HALSTEREN.
Haltern, stad in pruis. Westfalen, aan de Lippe,
5 mijlen bezuidw. Munster; 2200 inw.
Halthena, oude naam van Altena (Land van).
Haluntium. Zie ALUNTIUM.
Halyattes, beter Alyattes (zie dat art.).
Halycus, in de oudheid twee rtvieren ter zuidkust van Sicilie : de eene (tegenw. Platani) ontlast
zich bij Heraclea-minor; de andere, ineer westelijk
(tegenw. Delia, of Arena), ontlast zich bij Megara.
Halys, oude naafi' der rivier Kisil-Irmak in
Klein-Azie ; op den oever van den H. meenden Alyattes en Cyaxares elkander (601 v. Chr.) slag te leveren, Coen zulks door eene zonsverduistering werd
verhinderd.
Ham, of Chain, de tweede zoon van Noach (zie
CRAM) ; vandaar Hamitische talen, waaronder men
verstaat de talen der volkeren, die oudtijds en later
de landstreken aan weerszijden van den BenedenNijl bewoond hebben.
Ham, eene plaats vermeld Gen. 14: 5.
Ham, lat. Hametum of Hamum, versterkte stad
in het fransche dept. der Somme, aan de Somme,
ruim 5 uren gaans bezuidoosten Peronne, met een
1470 door den graaf van St.-Poi gebouwd kasteel,
dat vooral als staatsgevangenis vermaardheid erlangd
heeft: na de Juli-omwenteling van 1830 werden de
vier ministers van Karel X hier gevangen gezet, en
bleven in hechtenis tot 1836 ; Lodewijk Napoleon
(later keizer Napoleon III) zat op het kasteel van
Ham gevangen van 1840 tot 1846, na zijnen mislukten aanslag te Boulogne ; bij den staatsgreep van
2 Dec. 1851 werden verscheidene generaals en afgevaardigden gevankelijk naar H. gebracht. H. is
de geboorteplaats van den dichter Vade en van
generaal Foy.
Ham (den), 1) dorp in de prov. Groningen,
2 uren gaans benoordw. Groningen; 300 inw.; vermoedelijk de geboorteplaats van Meinard van den
Ham, 1536 vermeld als een kloek oorlogsman. —
2) dorp in de prov. Overijsel, circa 8 uren gaans
benoordoost. Deventer; hevige brand 15 Aug. 1842,
legde in een uur tijds 43 huizen in de asch.
llama. Zie HAMATH.
Hamadan, stad in de perzische prov. IrakA dzjemi, aan de rivier Hamadan- Tsjai, aan den voet
van het Elwend-gebergte, en op de puinhoopen van
het oude Ecbatana, met schoone moskeen en bazars
en 30,000 inw.; drukke bedevaarten, zoowel van
Arabieren naar de grafsteden van den wijsgeer Avicenna en de dichters Attar en Abul-Hasif, als van
Joden naar de grafsteden van Esther en Mordechai..
In den tijd der Sophis stand H. op een hoogen trap
van bloei, doch is sedert meer en meer in verval
geraakt ; het ligt 30 mijlen bezuidw. Teheran.

Hambroek
RYADEN
_.
fen. Zien
Hamadryaden, hboomnirn f
Hamah, of Hammah. Zie HAMATH.
Hamam, openbare inrichtingen om warme

baden te gebruiken; meestal liefdadige instellingen ;
men vindt ze in elke stad in Turkije.

Hamamet. Zle HAMMAMET.
Haman, gunsteling van den perzischen koning
Ahasverus, wist dezen over te halen om de Joden
geheel uit te roeien ; doch Mordechai wist door Esther te bewerken, dat H. door den koning overgeleverd werd aan de volkswoede der Joden, die ter
gedachtenis daarvan nog jaarlijks het Poerimfeest
vieren. Zie het art. ESTHER en het Bock Esther in
het 0. T.
Hamarilda, het geldersche dorp Op-Hemert.
Hamarithi, benaming (840) voor de beide
geldersche dorpen Op- en Neder-Hemert.
Hamasen, of Hamasie, landschap in het noordelijk gedeelte van oostelijk Abyssinie, op het hoogland bewesten Massowa, wordt besproeid door het
bovengedeelte van den Marib.
Hamath, of Hama, Harrah, Hammah, stad in
het sandzjak H. van het syrische pachalik Damascus, ligt aan den Orontes, ruim 23 mijlen benoordoosten Damascus, heeft 40,000 mw., en een aanzienlijk handelsvertier met europ. waren naar de binnenlandau van Azie. Door de Grieken ward deze stad
Epiphania genoemd (zie EPIPHANEA); doch in de
oudheid droeg zij denzelfden naam H. als tegenwoordig, en gaf ook dien naam aan het omliggende
land ; H. wordt onder dien naam zeer dikwijls in
het 0. T. vermeld (Num. 13: 21 ; Jozua 13: 5;
II Sam. 8: 9; II Kon. 14: 28; 18: 34; 23: 33;
I Chron. 18: 9; II Chron. 8: 4; Jezaia 10: 9; 11:
36: 19 ; 37: 13 ; Jerem. 49: 23; Ezech. 47:
16; Amos 6: 2; Zach. 9: 2). De bewoners van H.
(de Hamathieten) warden vermeld Gen. 10 : 18 en
I Chron. : 16. Hamath en Zoba (II Chron. 8: 3)
werden veroverd door Salomon.
Hamaxobiers, d. 1. die op wagens Leven,
onder dezen naam verstonden de ouden een gedeelte
der Sarmaten en der Agathyrsen; de H. hadden,
even als de tegenwoordige Kirgisen, geen andere
woonsteden dan hunne wagens.
.e A_DAMS-PIEK.
Hamazel. Zie
Hambach, dorp in Rijnbeieren, 1 uur gaans
bezuidw. Neustadt, bekend door het groote feest
(Hambacher &est), dat hier 27 Mei 1832 gevierd
werd oin de »Wedergeboorte van Duitschland" voor
te bereiden, en waaraan meer dan 30,000 menschen
deelna men. De hoofdpersonen Siebenpfeiller enWirth
en verscheidene feestredenaars werden deswege in
rechten betrok ken.
Hambato, stad in Columbia. Zie AMBATO 2).
Hambie, marktvlek in 't trans. Kanaal-dept.,
ruim14 (wen gaans bezuidoost. Coutances; 3600 inw.
Hambroek (Antonius), in dienst der 0. I.
Compagnie, predikant op het eiland Formosa van
1648 tot 1662. In laatstgenoemd jaar werd het eiland door den chineeschen zeeroover Coxinga overvallen ; deze nam o. a. ook H. benevens diens vrouw
en twee hunner kinderen gevangen. De overweldiger
zon,d H. naar het fort Zeelandia om den konimandant aldaar (Coyet) tot de overgave op te eischen.
In stede hiervan echter maande H. den genoemden
kommandant aan zich tot het uiterste te verded igen ;
waarna hij zijn aan Coxinga gegeven eerewoord, dat
hij zou terugkeeren, gestand deed, ofschoon hij
voorzag dat hij dadelijk bij zijne terugkomst vermoord zou warden, zooals dan ook werkeluk geschiedde.

Hamburg
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Hamburg, latijn Hamburgium, Hammonia,
Hochburi castellum, de grootste der vrije steden, en

Hamdanieden, eene arabische dynastic, gesticht door Hamdan, maakte zich onder diens kleinzoon Abdalla-Aboel-Haidzja in 934 onafhankelijk
van het kalifaat, en heerschte tot 990 over Mesopotamia.
Hamel, rivier in het hanov. prinsdom Kalenberg, ontspringt in het Sintelwald bij het dorp
Hamelspring, en ontlast zich bij Hameln in de Weser.
Hamel (de), riviertje in N.-Braband, ontlast
zich tusschen Megen en Dieden in de Maas.
Hamel (den), voormalig zeeuwsch eiland, is
thans een gedeelte van bet eiland Tholen.
Hameland, voormalig graafschap. Zie het art.

de eerste koopstad van Duitschland, op den rechteroever van de Eve, 18 mijlen van hare uitwatering
in de Noordzee, en een half uur gaans bezuiden
Altona ; omstr. 180,000 inw. De eerste stichting van
H. dagteekent van 809, toen Karel de Groote hier
eene sterkte liet aanleggen ; in weerwil van de gedurige verwoestingen, die de Slawen en de Noormannen kwamen aanrichten, ontwikkelde zich
snel ; reeds 831 werd de heilige Ansgarius eerste
bisschop en kort daarna aartsbisschop van H.; toen
H. echter op nieuw door de Noormannen verwoest
was, werd de aartsbisschoppelijke zetel 845 tijdelijk,
en 1223 definitief, naar Bremen verplaatst. Reeds
in de 12 eeuw was H. eene aanzienlijke koopstad ;
het stond toen onder het gezag der graven van Holstein, door wie het met vele privilegien werd begiftigd ; 1215 ontving het van keizer Otto [V de
rechten eener vrije rijksstad ; 1223 werd H. veroverd door Canut VI van Denemarken, en diens zoon
Waldemar verkocht het aan graaf Albrecht van
Schaumburg-Orlamunde, wiens rechten evenwel
reeds 9 Jan. 1224 door de Hamburgers werden afgekocht, onder belling alleen, dat zij hem als beschermheer zouden blijven erkennen, terwijl H. een
onafhankelijk stedelijk bestuur koos, het Collegium
Consulare. Alras werd H. een der voornaamste steden van den Hanze-bond ; 1394 werd het amt Ritzebiittel door H. aangekocht. Bij het reces van 18
Febr. 1529 werd de kerkhervorming ingevoerd ; de
dom bleef Miter in het bezet van den bisschop van
Bremen, en werd eerst in 1802 aan H. afgestaan.
In 1618 moest H. zich verdedigen tegen Denemarken; doch in den 30-j. oorlog nam H. gestadig toe
in macht en aanzien. Intusschen heerschten te H.
gedurig inwendige verdeeldheden, waaraan eerst
door het reces van 1712 voor-goed een einde werd
gemaakt. Groot nadeel werd aan den bloei van H.
toegebracht door het continentaalstelsel van Napoleon, door het binnenrukken der Franschen in Hanover 1803, en in H. zelf 19 Nov. 1806. Wei werd
H. 1807 weder door de Franschen ontruimd ; doch
bij decreet van 13 Dec. 1810 werd het ingelijfd bij
het fransche keizerrijk met den rang van hoofdplaats
van het departement der Elve-monden. Zeer spoedig koos H. de zijde der Verbondene mogendheden
en werd 18 Maart 1813 bezet door de Russen ; doch
toen deze in het laatst van Mei genoodzaakt werden
voor de Denen en Franschen te wijken, moest H.
zuur genoeg boeten. De fransche maarschalk Davoust
doorstond er een gedenkwaardig beleg, en hield zich
staande tot 31 Mei 1814, daar hij de stad eerst
overgaf na den terugkeer der Bourbons in Frankrijk.
Toen hernam H.zijn eigen regeeringsvorm,en wijzigde
lien bij de nieuwe constitutie 28 Sept. 1860, krachtens welke het hoogste gezag wordt uitgeoefend
door een senaat van 18 leden (uit wier midden een
le en een 2e burgemeester worden gekozen, telkens voor 1 jaar), en door de volksvertegenwoordiging, die uit 192 leden bestaat. Zwaar geteisterd
werd H. 5-8 Mei 1842 door eenen brand, waarbij
4219 gebouwen verwoest werden ; doch het was
spoedig weder opgebouwd nog schooner dan to
voren. Nog is H. te vermelden als geboortestad van
Gronovius, Hagedorn, Holsteni us, Basedow, Reimar,
enz. Het rechtsgebied van H., met inbegrip van
half Bergedorf, beslaat circa 62 vierk. mijl in omtrek,
met omstr. 2.30,000 zielen; en voor den wereldhandel is H. ontegenzeggelijk een der eerste koopsteden
in rang.
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AMELANDE.

Hamelin (Jacq. Felix Emanuel, baron), fransch
admiraal, die zich under het eerste keizerrijk 14zonder heeft onderscheiden, geb. 13 Oct. 1768 te
Honfleur, gest. 23 April 1839 te Parijs. — H.
(Ferri. Alphonse, baron), neef van den vorige, geb.
5 Sept. 1796 te Pont-l'Eve'que, trail 1805 in dienst
bij de marine, was 1842 opgeklommen tot schoutbij-nacht (contre-amiral), voerde 1844-48 bevel
over het fransche station in de Zuidzee, werd 1849
inspecteur-generaal to Toulon en Rochefort, vervolgens zee-prefect van Toulon, werd 1853 bekleed
met het kommando overdo Middellandsche-zeevloot,
boinbardeerde met de Engelschen o. a. 12 Mei 1854
Odessa, en deed goede diensten bij het beleg van
Sebastopol. Tot admiraal bevorderd 2 Dec. 1854,
werd hij 19 April 1855 minister van marine, en
bleef dat tot Dec. 1860.
Hameln, stad in Hanover, aan de uitwatering
van de Hamel in de Weser, 5 mijlen bezuidw. Hanover; 7000 Inw., werd voorheen verdedigd door
het fort George, dat 1806 door de Franschen ve rmeld is. Het eertijds zoo gevreesde Hameler Loch
is sedert 1734, toen er eene sluis aangelegd is, niet
gevaarlijk meer.
Hamer(Ter-), of Harnergate, voormalig plaatsje
in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland, bezuiden Biervliet, ongeveer waar thans de Kapitale-dam ligt ;
verdronk in den watervloed 16 Nov. 1377.
Hamergate. Zie HAMER (Ter-).
Hamerstede, of Harnerstee, 1) voormalig
dorp op het zeeuwsche eiland N.-Beveland, lag
beoosten Wijtvliet en benoordw. Cats. — 2) oude
naam van Haamstede.
Hamersveld, dorp in de prov. Utrecht, 3
kwartier gaans bezuidoosten Arnersfoort; 600 inw.
Hamert, bij Melis Stoke de naam voor het
geldersche dorp Nader-Hemert.
Hametum, lat. naam van Ham in Frankrijk.
Hamilear, naam van verscheidene aanzienlijke Carthagers, waaronder vooral : H., uit het
geslacht Barcas, de vader van Hannibal; als opperbevelhebber der carthaagsche armee in den eersten
punischen oorlog hield hij zich op Sicilie tegen de
Romeinen staande, totdat de vrede gesloten werd ;
toen dempte bij den opstand der carthaagsche huurbender!, ging vervolgens naar Spanje, en veroverde
een groot gedeelte van dat land voor Carthago. Hij
sneuvelde 228 v. Chr. in een slag tegen de Vettonen.
— H., earth, veldheer in Opper-Italie, in 't laatst
van den tweeden punischen oorlog ; toen die eindigde zette hij toch nog den oorlog voort, ruide de
Galliers tegen :Rome op, werd deswege to Carthago
tot ballingschap veroordeeld, en sneuvelde I 97 v. Chr.
aan voerder der Galliers in een slag tegen de Romeinen.
Hamilton, I ) stad in het schotsche graafschap
Lanark, aan de uitwatering van den Avon in den
Clyde, ruim 7 mijlen bezuidwesten Edinburg; circa
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10,000 inw.; kasteel der hertogen van H., naar wie
deze stad sedert de 13e eeuw haren tegenwoordigen
naam draagt ; vroeger heette zij Cadzow of Cadyow
(zie het volgende art.). — 2) stad in Opper-Canada,
aan de westzijde van het meer Ontario; druk bezochte haven ; 23,000 inw. — 3) naam van verscheidene graafschappen en van een aantal steden
in de n.-amerik. Unie; de voornaamste zijn:
aan den Cbenango, in den staat New-York; 4000
inw.; sedert 1826 de Baptistische Madison-universiteit. — H., fabriekstad met 8000 inw. in Ohio,
aan den Miami, 19 mijlen bezuidw. Columbus.
Hamilton, beroemd schotsch geslacht, naar
men wil gesproten tut de jongste linie der engelsche
familie Leicester. Men vindt gewag gemaakt van
een edelman met name Gilbert Hamilton, die, in
een tweegevecht een anderen engelschen edelman
gedood hebbende, in 1272 de wijk nam naar Schotland, waar hij welwillend werd ontvangen door den
koning, die hem het domein van Cadyow schonk,
welke naam van dat oogenblik of veranderd werd
in Hamilton. Deze H. (Gilbert) werd dus de stambeer van een geslacht, dat weldra in hoog aanzien
kwam, en eerst (1503) begiftigd werd met den titel
van graven van Arran, en daarna (1643) met dies
van hertogen van Hamilton. — H. (James), eerste
graaf van Arran, verleende aan koning Jacobus een
machtigen steun tegen de eerzuchtige plannen van
Douglas, en werd daarvoor met eerhewijzen en gunsten overladen. In 1474 huwde hij des konings
dochter Maria, en werd 1503 tot graaf van Arran
verheven, welke titel later erfelijk in zijne familie
is overgegaan, steeds op den oudsten zoon. — H.
(James), tweede graaf van Arran, werd 1542 door
bet schotsche parlement benoemd tot vermoedelijken troon-opvolger en regent gedurende de minderjarigheid van Maria Stuart ; daar hij echter de Hervorming begunstigde en verscheidene politieke misslagen beging, ondervond hij zooveel tegenkanting,
dat hij het regentschap nederlegde 1551; daardoor
kwam de macht in handen van de koningin-weduwe
Maria van Lotharingen, eene zuster van den hertog
van Guise, door wiens voorspraak H. alsnu van den
franschen koning Hendrik II den titel ontving van
ChAtelherault met eene jaarwedde van 12,000 livres.
In de oorlogen der koningin met den regent Murray (zie dat art.) hielden, de Hamiltons steeds de
zijne van Maria Stuart; doch toen deze bij Langside
de nederlaag had geleden (1568) en naar Engeland
gevlucht was, had de familie H. vele vervolgingen
te verduren, waarvan het gevolg werd, dat een hunner (James H. van Bothwelhaugh) wraak nam 1570
en den regent vermoordde. Ook de hertog van Chatelherault, verbitterd over het ter dood brengen
1571 van zijnen broeder (John. H., aartsbisschop
van St.-Andrews), stelde zich weder aan het hoofd
van zijne partij, en versloeg den regent Lennox, die
nu 1572 werd opgevolgd door zijnen neef Morton.
Deze H. stierf in Frankrijk 1576. — H. (James,
eerste hertog van), geb. 1606, richtte op eigene
kosten een engelsch korps op, waarmede hij koning
Gustaaf-Adolf ging helpen in den 30-j. oorlog ; kort
na den slag bij Leipzig keerde hij terug naar Engeland, was een der trouwste aanhangers van Karel I,
door wien hij 1643 tot hertog van H. werd verheven. Met zijne gematigd protestantsche begrippen
trachtte H. de belangen der godsdienst met die van
het koningschap te verzoenen ; in dit zijn pogen
moest hij echter bet onderspit delven voor den onverzettelijken Montrose, die het voile* herstel
wilde van den ouden staat van zaken. Dien ten ge-
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volge werd H. in hechtenis genomen 1645, doch
reeds spoedig weder in vrijheid gesteld. In plaats
van zich over de ondervondene vernedering te willen wreken, wierf hij in allerijl eene armee aan van
20,000 man, waarmede hij de zaak van het koningschap ging verdedigen; doch hij werd door Cromwell verslagen, te Preston gevangen genomen, en
moest 9 Maart 1649, eenige dagen na Karel I, het
schavot beklimmen, — H. (James, graaf van Arran), een afstammeling van den vorige, tot peer
verheven 1 71 1 , nam weder den titel aan van Hertog
van H., die door Cromwell 1649 was afgeschaft.
Hij stierf 1730. — H. (sir William), een neef van
den vorige, geb. 1730, gest. 6 April 1803, was van
1764 tot 1800 engelsch gezant te Napels, en bevorderde krachtig de opgravingen in Herculanum
en Pompeji. Van zijne vele geschriften verdienen
vooral melding: Observations on mount Vesuvius
(Londen 1772) en de Campi Phlegrwi (Londen
1776-79) ; zie ook HAMILTON (lady Emma).
Hamilton (Alexander), amerikaansch generaal en staatsman, geb. 1757 op het westindische
eiland Newis, nam ijverig deel aan den noord-amerikaanschen vrijheids-oorlog, had 1786 als lid van
de wetgevende vergadering wezenlijk invloed op de
verwerping van de nieuwe grondwet, en werd 1789
secretaris der schatkist. Nadat hij, door de democraten vervolgd, 1795 zijn ambt nedergelegd had,
was hij 1798 gedurende eenigen tijd tweede bevelhebber der armee bij den dreigenden oorlog met
Frankrijk, en 1799, na Washington's dood, opperbevelhebber, totdat de vrede werd gesloten. Hij stierf
12 Juli 1804.
Hamilton (Anthony, graaf van), geb. 1646 in
Ierland, kommandeerde onder koning Jacobus II een
regemen t infanterie,vergezelde den onttroonden vorst
naar Frankrijk, en stierf te St.-Germain-en-Lave
1720. Zijne nagelatene werken (5 din. Parijs 1813)
zijn vol geest en luim, inzonderheid de Conies de
[eerie (3 din. Parijs 1805) en de Memoires de
Grammont (zijnen zwager).
Hamilton (lady Emma), geb. omstr. 1770 in
het engelsche graafschap Chester, was een onecht
kind van eene dienstmeid, en ging denzelfden weg
op van hare moeder. Na door een aantal handen te
zijn gegaan, werd zij eindelijk de bijzlt van sir William Hamilton, gezant te Napels (hierhoven vermeld).
Deze trouwde haar 1791 te Londen, stelde haar bij
zijnen terugkeer te Napels aan het hof aldaar voor,
natuurlijk als zijne echtgenoot (zooals zij toen werkelijk was), en reeds spoedig werd zij daar de boezemvriendin van koningin Maria Carolina. Uit haren
verboden omgang met admiraal Nelson had zij eene
dochter. Na den dood van sir William (6 April
1803) betrok zij een landgoed, dat haar ten geschen ke was gegeven door Nelson, en zij stierf 11 Jan.
1815 op eene buitenplaats in de riabijheid van Calais.
Hamilton (Patrick), een neef van den eersten
graaf van Arran, geb. 1503, had den geestelijken
staat omhelsd, en ging toen eene reis doen door
Duitschland, waar hij in kennis kwam met de kerkhervormers ; te Marburg maakte hij zich met hunne
leerstellingen meer van nabij hekend, en in zijai vaderland teruggekeerd joegen zijne predication de
roomsch-kath. geestelijkheid tegen hem in bet harnas; op bevel van den aartsbisschop van St -Andrews werd hij des nachts van zijn bed gelicht, en
vervolgens veroordeeld om wegens ketterij levend
verbrand te worden, welk vonnishij dan ook 1 laart
1527 onderging. Hij was de eerste martelaar voor
bet Protestantismus in Schotland.

Hamlet
Hamlet, een fabelachtige deensche prins, van
wien in oude kronijken (inzonderheid bij Saro Grarnmaticus) gewag wordt gemaakt, trouwde volgens de
legende met de schotsche prinses Hermuntrude,
werd echter als onderkoning van Jutland overwonnen door den deenschen koning Viglet, waarop Hermuntrude de vrouw werd van zijnen vijand. Deze
stof heeft Shakespeare bewerkt tot een treurspel.
Hamm, stad in pruis. Westfalen, 8 uren gaans
benoordw. Arensberg ; 11,000 inw.; was eertijds
eene vesting, hoofdplaats van het graafschap Mark,
en lid van het Hanze-verbond.
Hamma—de-Cabes (el), lat. Aqua? Tacapince,
stad in Tunis, circa 4 mijlen bewesten Cabes, is beroemd als badplaats.
Hammahavim. Zie
Hammamet, of Hamamet, het oude ADRUMETUM (zie dat art.), ligt ruim 8 mijlen bezuidoosten
Tunis, en heeft 8000 inw.
Hammam, arab. warme bronnen.
Hammam—Lef, lat. Aguce Calidw, stad in
Tunis, 9 uren gaans bezuidoosten Tunis ; minerale
bronnen.
Hammar. Zie HAMMER.
Hammarby, Linne's landgoed bij Upsal, waar
alles nog in denzelfden toestand is, waarin Linnd het
verlaten heeft.
Hammarchabad. Zie BETH-HAMMARCHABAD.
HammarskOld (Laurens), zweedsch schrijver, geb. 7 April 1785 te Tuna in Sm gland, gest.
15 Oct. 1827 te Stokholm. Van zijne philosoph.,
esthet. en crit. werken verdienen inzonderheid melding : Grunddragen cif Philosophiens historia (3 din.
Stokholm 1825-27); Historiska Anteckningar
rdrande fortggngen och utvecklingen of det philosophiska Studium i Sverige (Stokholm 1821); Svenska
Wit/erheten (2e druk van Sonden, Stokh. 1833).

Hammath, stad in den stam Naphtali ; Jozua
19: 35. — H., vader van het huis Rechab ; I Chron.
2 : 55.
Hamme, marktvlek in de belgische prov.OostVlaanderen, 2 uren gaans benoordoosten Dendermonde ; 9800 inw.
Hammedatha, vader van Haman ; Esther
3: 1, 10; 8: 5; 9: 10, 24.
Hammelburg, stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan de Saale, 5 mijlen benoorden Wurtzburg ; 2600 inw.
Hammelech, een dergenen, die Jeremia gevangen namen; Jerem. 36 : 26; 38: 6.
Hammenuchoth. Zie HAZI-HAMMENUCHOTH.
Hammer, of Hammar, eene eertijds bloeiende,
stad ul Noorwegen, op den oost-oever van het Mj0sen-meer, werd 1567 door de Zweden verwoest.
Hammer (Julius), beroemd duitsch romanschrijver en dichter, geb. 7 Juni 1810 te Dresden,
gest. 23 Aug. 1862 te Pillnitz.
Hammerfest, stad in het noorweegsche amt
Finnmarken, op het eiland Kvalo, aan de IJszee, is
e noordelijkste stad van Europa, heeft circa 1200
inw., een gymnasium, druk handelsverkeer en levendige visscherij ; de haven van H. wordt bezocht door
Russen, Bremers en Noorwegers.
Hammer-Purgstall (Jozef, vrijheer von),
beroemd duitsch orientalist, geb. 9 Juli 1774 te Gratz,
hield van 1799 tot 1806 meestal verblijf te Constantinopel als tolk, werd later keizerlijk hofraad te
Weenen, en 1835, nadat hij de bezittingen van gravin Purgstall geerfd had, onder den naam van 11.-P.
tot vrijheer (baron) verheven. Hij stierf 23 Nov.
1856. Itehalve vele vertalingen van arabische, turk-

Hampden

13

sche en perzische dichters, gaf hij eene menigte
historische werken in het licht, die veel hebben
bijgedragen om het Oosten beter te doen kennen ;
zoo o. a.: Geschichte des Osmanischen Reichs (10 dln.
Pesth 1827-34 ; 2e druk 1835-36); Gemaldesaal
moslem. Herrscher (6 dln. Darmstadt 1837-39);
Geschichte der Goldenen Horde im Kiptschak (Pesth
1840); Geschichte der Iikhane (Darmstadt 1843);
Geschichte der Khane der Krim (Weenen 1856).
Belangrijk voor de geschiedenis van de letterkunde
der moslemitische volken zijn de volgende werken
van 11.-P. : Geschichte der schOnen Redeki,inste Persiens
(Tubingen 1818); Geschichte der osman. Dichtkunst
(4 dln. Pesth 1836-38); Geschichte der arabischen
Literatur (dl. 1-7, Weenen 1850-56); en een
aantal werken meer.
Hammershuus, kasteel op de noordwestpunt van het deensche eiland Bornholm, in de middeleeuwen beroemd, was lang een twistappel tusschen de deensche koningen en de bisschoppen van
Lund, diende in de 17e eeuw tot staatsgevangenis,
en is tegenw. eene schoone ruine.
Hammersmith, dorp in het engelsche graafschap Middlesex, 2 uren gaans bewesten Londen ;
13,500 inw.; de schoone villa Brandeburg-House
behoorde 1792 aan de markgravin van Anspach,
en later aan koningin Carolina, die daar stierf.
Hammerstein, poolsch Czarne, stad in het
pruis. reg.-district Marienwerder, kreis Schlochau;
2500 inw.
Hammon, 1) stad in den stain Aser ; Jozua
19: 28. — 2) stad in den stam Naphtali ; 1 Chron.
6: 76. — 3) egyptische godheid; zie AMMON.
Hammoth-.Dor, stad in den stain Naphtali ;
Jozua 21 : 32.
Hammuel, nazaat van Juda ; I Chron. 4 : 26.
Hamon. Zie in 't art. BAaL.
Hamona (de stad), vermeld Ezech. 39 : 16.
Hamoon, Hamon, Hamoen, lat. Aria Palus,
moeras of meer in Oost-Perzie of West-Afghanistan ;
in het meer H. ontlasten zich verscheidene rivieren,
0. a. de Helmund, de Furrah-Roed ; in het H. een
eilandje, waarop het fort Rustum of Koh-i-Kwadzjeh ;
bet oostgedeelte van het H. ligt drong.
Hamp, graafschap in Engeland. Zie HAMPSHIRE.
Hampden (John), geb. te Londen 1594, gesproten uit een aanzienlijk otid geslacht (dat zijnen
naam ontleende aan het vlek Hampden in Buckinghamshire, 3 uren gaans benoordw. Chesham), rijk
grondbezitter en rechtsgeleerde, sedert 1626 lid van
het parlement, was een verklaard bestrijder van Karel I, drong aan op het verleenen van ondersteuning
aan het Protestantismus in Duitschland, dreef de
Petition of Rights in het parlement (zitting 1628)
door, en was een der eersten, die het voorbeeld gaven, om de door Karel I in strijd met de Magna Charta
uitgeschrevene gedwongene leening te weigeren, gelijk hij ook weigerde de even wederrechtelijk gehevane zeebelasting (shipmoney) te betalen. Deswege
in rechten betrokken, meende hij met zijnen neef
Cromwell naar Amerika de wijk te namen, toen een
bevel tot inhechtenisneming hem dat belette. Door
het nu tegen hem gevoerde proces erlangde H.
groote populariteit ; in het parlement van 1640 het
hoofd der oppositie, werd hij met nog vier andere
leden in staat van beschuldiging gesteld wegens
hoogverraad. In den oorlog, die nu tusschen het parlement en den koning uitbrak, kommandeerde H.
een regement, loch werd in een gevecht bij Chalgrove gekwetst (18 Juni 1643), en stierf 6 dagen
later.
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Hampshire, I) bet engelsche graafschap
Hamp, of Hants, voluit Southamptonshire genaamd,
in het zuiden van Engeland. is circa 79 vierk. mijlen groot, bevolkt met 370,000 zielen ; hoofdpl. Winchester. — 2) naam van verscheidene graafschappen
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika ; het voornaamste is dat in Massachusetts.
Hampshire (Nieuw-), een der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, groot 436 vierk. mijlen,
bevolkt met 328,000 zielen, grenst ten N. aan Neder-Canada, ten 0. aan Caine, ten Z. aan Massachusetts, ten W. aan de rivier Connecticut, waardoor
Nieuw-H. gescheiden wordt van den staat Vermont ;
de hoofdpl. is Concord ; de voornaamste rivieren zijn
de Connecticut, de Merrimak en de Androscoggin ;
in bet midden en noorden bergachtig, wordt NieuwH. figuurlijk bet Zwitserland van Amerika genoemd.
De kusten van Nieuw-H. werden het eerst aangedaan
`1614 door kapitein Smith ; het land was toen bewoond door de Abenaqui-Indianen ; eene engelsche
kolonie vestigde zich aldaar 1623, en gaf aan het land
den naam van Laconia, welke naam 1629 veranderd
werd in Nieuw-H. (New-Hampshire). In 1640 werd
Nieuw-H. vereenigd met Massachusetts, doch 1679
weder daarvan afgescheiden. In 1792 verklaarde
Nieuw-H. zich onafhankelijk.
Hampstead, schilderachtig dorp in bet engelsche graafschap Middlesex, vijf kwartier gaans
benoordw. Londen, op de belling van eenen berg ;
10,000 inw.; minerale bron; in de 18e eeuw en
vroeger was H. eene drukbezochte badplaats.
Hampton, naam van een aantal steden en
dorpen in Engeland en in de noord-amerik. Unie ;
het meest bekend is H., aan den Teems, in het engelsche graafschap Middlesex, met 3000 inw. en bet
(met een groot park daarbij behoorende) paleis
Hampton-Court, gebouwd 1515 door kardinaal Wolsey, die het 1526 ten geschenke gaf aan Hendrik VIII ;
tusschen diens regeering en die van George II was
dit paleis van tijd tot tijd bewoond door de koninklijke familie. Door koningin Elizabeth werd te H.
een plantentuin aangelegd, de eerste in Engeland.
Hamran, afstammeling van Ezau; I Chron. I :41.
Hamul, kleinzoon van Juda ; Gen. 46 : 12 ;
Num. 26: 21; I Chron. 2: 5. De afstammelingen
van H. werden Hamulieten genoemd.
Hamun. Zie HAMOON.
Hamutal, moeder van koning Joahaz (II Kon.
23 : 31 ; 24: 18), in Jerem. 52: 1 als moeder van
koning Zedekia vermeld.
Hamzah, voornaamste stichter van de secte
der Brazen, werkte, nadat kalif Hakem vermoord
was, met ijver voor de uitbreiding van de nieuwe
secte, en predikte dat die kalif de naensch-gewordene
godheid was geweest. Zie AL-HAKEM-BIAMRILLAH.
Hanaforas, de Alfoeroes.
Hanameel, neef van den profeet Jeremia ;
Jerem. 32: 7, 8, 9, 12.
Hanan, verschillende personen in het 0. T.
(I Chron. 8: 23, 38 ; 9: 44 ; 11 : 43 ; Ezra 2 ; 46 ;
Neh. 7: 49 ; 8: 8 ;10:10,22,26; 13:13;Jer.35 :4).
Hanani, verschillende personen in het 0. T.
(1 Kon. 16: 1, 7; 1 Chron. 25: 4, 25; II Chron.
16: 7; 19: 2; 20: 34; Ezra 10: 20; Neh. 1: 2;
7: 2; 12: 36).
Hananja, 1) een valsche profeet ; Jerem. 28.
— 2) een der drie medgezellen van Daniel; Daniel
1: 6 en v.; 2:17. — 3) een der vorsten van koning
Uzzia ; II Chron. 26 : 11. — 4) nog 13 andere personen van den naam H. worden in het 0. T. vermeld
(I Chron., Ezra, Neh. en Jerem.).

Hanefieten
Hanau, provincie van het keurvorstendom Hessen, grout circa 24 vierk. mijlen met 122,000 zielen,
bevat het voormalige Prinsdonz H., het keurhessische gedeelte van het prinsdom Isenburg en een gedeelte van het groothertogdom Fulda, was sedert de
12e eeuw een graafschap, en werd 1429 als rijksgraafschap erkend. In 1451 splitsten de rijksgraven
van H. zich in twee linien, de Hanau-Muntzenbergische en de Hanau-Lichtenbergische. Toen eerstgenoemde 1642 uitstierf, kwamen hare bezittingen
aan de jongste linie, welker hoofd 1696 tot den prinsenstand verheven werd, doch welke linie 1736
insgelijks uitstierf. Alstoen kwam H.-Muntzenberg
aan Hessen-Cassel, en H.-Lichtenberg aan HessenDarmstadt ; 1785 echter werd gebeel H. bij HessenCassel ingelijfd, doch 1803 bij rijksbesluit tot een
prinsdom verheven, dat intusschen 1806 door de
Franschen veroverd en 1809 door ben ingelijfd werd
bij het groothertogdom Frankfort, waarvan het deel
bleef uitmaken tot 1813, sedert welk jaar het prinsdom H. het voornaamste bestanddeel uitmaakt van
de prov. H. — H., hoofdplaats der prov. H. en gewichtigste fabriekstad van Keurhessen, aan den
Kintzig en een kanaal van den Main, 3 uren gaans
beoosten Frankfort aan den Main, heeft een paleis
van den keurvorst, en 15,300 inw. Bij H. werd
30 Oct. 1813 door Napoleon de overwinning bevochten op de Oostenrijkers en I3eieren.
Hanbal, mahom. sectaris, geb. 786 te Bagdad,
leefde onder de regeering der kalifen Al-Mamoen en
Al-Motassem; hij werd het hoofd van eene secte,
die beweerde, dat de Koran bet ongeschapene eeuwige woord Gods is ; hij werd vervolgd door hen die
beweerden, dat de Koran het werk is van menschenhanden. Hij stierf 855. De aanhangers der leer van
H. (de Hanbalieten) houden zijne nagedachtenis in
hooge eer.
Handel, of Haandel, dorpje in N.-Braband, 3
kwartier gaans benoordoosten Gernert ; 120 inw.,
wonderdadig Maria-beeld, nog druk bezocht door
bedevaartgangers, doch niet meer zoo als oudtijds:
daags na Pinksteren in 1628 kwamen daar ruim
vier duizend personen in bedevaart aan.
Handel (George Friedrich), een der voornaamste duitsche componisten, geb. 24 Fehr. 1685 te
Halle aan de Saale, was reeds als knaap een uitstekend klavierspeler, speelde in het orkest te Berlijn;
werd toen orkestmeester te Hamburg, ging vijfjaren
later naar Italie, waar hij your Florence, Venetie en
Rome operaas componeerde, die grooten opgang
maakten. Naar Duitschland teruggekeerd, werd hij
kapelmeester van den keurvorst van Hanover, doch
ging 1710 naar Engeland, waar hij door zijne opera
Rinaldi en andere toonstukken spoedig populair werd.
Hij vestigde zich voor goed in Engeland, siond aan
het hoofd van de opera in het Haymarket-theater,
was in den laatsten tijd zijns levens blind, en stierf
14 Aug. 1759. In de Westminster-abdij is hem een
prachtig gedenkteeken opgericht. Behalve 45 operaas, heeft H. zijnen naam vereeuwigd door een aantal oratorien, waarvan wij zullen noemen zijn Messias
(1741), Judas Maccabeus (1746), Saul (1740),
Alexanderfest (1735), Samson (1742). De complete
engelsche editie van H.'s werken bestaat in 36 foliodeelen.
Handoverpia, lat. naam van Antwerpen.
Hanefieten, of Hanifieten, mahom. secte, de
eerste en oudste der vier sunnitische of orthodoxe
secten van den Islam. De H. zijn dus genoemd naar
den stichter hunner secte (zie ABU-HANIFEH). De
Hanefitische Rays is de heerschende in Turkije.
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Hanoi (Gustav Friedrich), geb. 5 Oct. 1792 te
Leipzig, deed 1822-29 ijverige nasporingen in de
bibliotheken van Zuid- en West-Europa, en weal
1838 prof. der rechtsgeleerde letterkunde te Leipzig, met den titel van hofraad. Hij heeft aan de
wetenschap groote diensten bewezen door eene menigte schatten openbaar te maken, die tot dusverre
slechts in handschrift bestonden. Zijne voornaamste
werken zijn: Catalogus librorum manuscriptorum
(Leipzig 1829); beredeneerde editien van den Codex Theodosianus (Bonn 1839-42), van de Novellw
constitutiones (Bonn 1844) en van Lex Romana
Visigothorum (Leipzig 1849).
Hangii–Udd, de zuidwestelijke landtong van
Finland ; vOOr ligt de kleine eilandsvesting
Gusta y svarn. In de nabijheid van H.-U. behaalde
Peter de Groote zijne eerste scheeps-overwinning
op de Zweden 27 Juli 1714.
Hang–tsjeoe,hoofdplaats der chi neesche prov.
Tsje-kiang, aan den Tsian-tsjang of Yang-tse ;
700,000 inw.; was tot in het begin der 19e eeuw de
voornaamste koopstad van geheel China.
Hanifah, arab. stad. Zie ANIZEH.
Hauifteten. Zie HANEFIETEN.
Hanke (Henriette elmine) , duitsch roma nschrijfster, geboren te Jauer 24 Juni 1785. Hare
Sammtliche Werke, waarvan 1841 de uitgave werd
begonnen, bedroegen in 1850 reeds 108 deelen. Ze
onderscheiden zich door naiveteit, zedelijke strekking, en boeienden
Han–kiang, de rivier Han, rivier in China,
ontspringt in het zuidw. der prov. Sjen-si, en ontlast zich bij Hang-tsjeoe in den Yang-tse, na eenen
oostelijken loop van omstr. 125 mijlen.
Hanley, vlek in het engelsche graafschap
Stafford, een half uur gaans benoordoosten Newcastle-under-Line ; 10,500 inw.
Hanna, moeder van Samuel ;1 Sam. 1 : 1-22 ;
2 : 1, 21,
Hannaken, de czechische hewoners der zoogenaamde Hanna, zijnde een district in Moravie,
groat 28 vierk. mijlen, het vruchtbaarste gedeelte
des lands, in de nabijheid van Olmtitz en Kremsier.
Hannathon, een der landpalen van Zebulon;
Jozua 19: 14.
Hannibal, 4 }stall in d en n.-arnerik. staat
Missouri, op den westoever van den Mississippi ;
5000 inw. — 2) stad in den n.-ametik. staat NewYork, graafschap Oswego ; 3200 inw.
Hannibal, carthaagsch veldheer, zoon van
Hamilcar, geb. 247 v. Chr. Zijn vader had hem
reeds op zijn negende jaar een onverzoenlijken haat
aan de Romeinen doen zweren. Hij diende 3 jaren
in Spanje onder de bevelen van zijnen schoonbroeder Hasdrubal, en werd bij diens dood met algemeene stemmen uitgeroepen als opperbevelhebber
over de carthaagsche armee, ofschoon nauwlijks
25 j. oud. Hij deed den oorlog met de Romeinen op
nieuw ontbranden, doordien hij, in weerwil van
den vrede, de stad Saguntum bemachtigde en verwoestte (219 v. Chr.), welke stad eene bondgenoot
was van de Romeinen. Hierop door Rome aan Carthago de uitlevering van H. geeischt, en die geweigerd zijnde, ontbrandde de oorlog op nieuw (de
tweede punische oorlog). Begrijpende dat men de
Romeinen niet gevoeliger aantasten kon dan op hun
eigen grondgebied, verliet hij Spanje, toog door
Gallie, baande zich eenen weg over de Rhone en
over de Alpen, en deed eenen inval in Italie, waar
hij aanvankelijk zegevierend voorwaarts drong. Op
drie consuls behaalde hij drie schitterende over-
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winningen: aan den Ticino (218 v. Chr.), aan de
Trebbia (218 v. Chr.) en aan het meer Trasitnenus
(217 v. Chr.), waarna hij doordrong in het hart
van het schiereiland, en de Romeinen totaal versloeg
in den gedenkwaardigen veldslag bij Canna?. Ware
hij toen regelrecht op Rome aangerukt, het lijdt
geen twijfel of hij had zich meester kunnen maken
van de stad ; doch hij verloor met dralen het gunstige
oogenblik, en de Romeinen maakten zich den tijd
ten nutte om zich zoo goed doenlijk te herstellen,
terwijl de troepen van H., in Campanie gelegerd,
hunne grootste kracht (namelijk hunne gehardheid
tegen vermoeienis en ontbering) verwisselden tegen
eene weelderige en ontzenuwende levenswijs. Hoe
groot de ontsteltenis was, door de nederlaag bij
Cann& onder de Romeinen teweeg gebracht, kan
men nagaan, als men bedenkt, dat het sedert in
zwang geblevene Hannibal ante Aortas ! (d. i. Hannibal staat voor de poorten !) de sterkste bedreiging
was, dien de Romeinen hadden, om hunnen kinderen
schrik aan te jaren. De troepen van H., door weelde
en wellust in Campanie ontzenuwd. werden door
Marcellus tweemaal overwonnen bij Nola; wel kwam
Hasdrubal met versche troepen aanrukken om zijnen
schoonbroeder bij te springen, doch eer hij zich met
hem kon vereenigen werd ook hij verslagen in de
nabijheid van den Metaurus. Daarbij kwam, dat H.
slechts met groote moeite uit Carthago geld en versterkingen ontving, en zulks in zeer ontoereikende
mate, zoodat hij eigenlijk geheel, gelijk men bet
noemt, moest drijven op zijne eigene wieken. Desniettemin hield hij zich nog 10 jaren in Itaiié
staande, en ontruimde dat eerst, toen Scipio den
oorlog overgebracht had naar Afrika: toen zag H.
zich genoodzaakt de zee weder over te steken, om
zijn eigen vaderland te gaan beschermen. Nauwlijks
daar aangekomen leverde hij den Romeinen slag in
de vlakte van Zama (202 v. Chr.); doch hij werd
overwonnen, en zag zich genoodzaakt de wijk te
nemen naar buitenslands Hij begaf zich eerst naar
Syrie, waar hij koning Antiochus moist over te haled
om aan de Romeinen den oorlog te verklaren ; en
vervolgens naar Prusias, koning van Bithynie. Ook
dezen bracht hij met de Romeinen in oorlog; doch
toen Prusias het oar :leende aan den eisch der Romeinen om hun H. uit te leveren, onttrok de 64jarige H. zich aan het gevaar, dat hem boven het
hoofd hing, en maakte door vergif een einde aan
zijn leven (183 v. Chr.), om niet leveed in handen
van zijne vijanden te vallen.
Hannibalianus. Zie DALMATIUS.
Hanni61, 1) een overste uit den stam Manasse ;
Num. 34: 23. — 2) een afstammeling van Azer;
I Chron. 7: 39.
Hanno, deze naam is gedragen door verscheidene Carthagers, waarvan de beroemdste zijn H.,
bevelhebber der carthaagsche vloot, werd bij de
Egadische eilanden verslagen door den romeinschen
consul Lutatius (242 v. Chr.), door welke nederlaag Carthago ophield meester te zijn van de zee.
— H., carthaagsch veldheer, Hanno de Groote
bijgenaamd, was steeds een voorstander van den vrede
met de Romeinen, en een verklaard tegenstander
van Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal, wier oorlogzuchtig streven steeds op alle mogelijke wijzen door
H. werd tegengewerkt. Hij stond aan het hoofd van
het gezantschap, dat, na den ongelukkigen slag bij
Zama, den vrede met Scipio tot stand bracht (202
v. Chr.). — een neef van Hannibal, onderscheidde zich sedert 215 v. Chr. in Neder-Italie,
waar hij met veel talent oorlog voerde tegen de
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Romeinen. — II., een carthaagsch zeevaarder,
werd door zijne regeering uitgezonden om eene ontdekkingsreis te doen langs de kusten van Afrika, aan
gene zijne der zuilen van Hercules. Op lien tocht
werden zes kolonien door hem gesticht ter kuste
van het tegenwoordige Marokko, en hij zijnen terugkeer in het vaderland hing hij een verslag van zijne
reis op in den tempel van Kronos (d. i. Saturnus).
Eene grieksche vertaling daarvan, onder den titel
van Periplus (Omzeiling), is opgenomen in de »Geographi Grfflci minores"; onder de nieuwe vertalingen, die daarvan bestaan, merken wij op die van
Chateaubriand in zijn »Essai sur les Revolutions".
Hanno, de heilige, bisschop van Kenlen. Zie
het art. ANNO.
Hannover. Zie HANOVER.
Hanoch, zoon van Ruben, en stamvader der
Hanochieten; Gen. 46 : 9 ; Exod. 6: 13 ; Num. 26 :
5; I Chron. 5: 3. Zie ook ENOCH.
Hanoeman, eene als een aap afgebeeld wordende godheid in de indisehe mythologie, zoon van
Pavana, den koning der winden, vergezelde Rama
op zijne tochten (zooals Pan, de opperste der faunen
en saters, Bacchus vergezelde naar Indie). Hij wordt
afgebeeld met een langen staart, en met een zwerm
apen achter zich, terwijI hij een waaier of eene tier
in de hand houdt. Door zijne apen geholpen (zegt
de legende) legde hij voor de armee van Rama de
keten rotsen, waaraan de Portugeezen den naam
hebben gegeven van Adams-brag (zie dat art.). Vervolgens aan zijnen staart ontvlambare stoffen vastgebonden hebbende, bracht hij op die wijze brandstichting en verwoesting in de hoofdstad van Lanka.
Hanosavard, voormalig dorp in den Grooten
Zuidhollandschen Waard. Zie AARTSWAART.
Hanover, duitsch Hannover, sedert 1815 tot
omstr. de helft van 1866 een zelfstandig koningrijk
in het noordwestelift gedeelte van Duitschland, doch
toen door de Pruisen veroverd en Aug. 1866 bij
Pruisen ingelijfd, was circa 699 vierk. mijlen groot
en bevolkt (Dec. 1861) met 1,888,000 zielen ; het
grensde ten noorden aan de Noordzee, Denemarken,
Hamburg's grondgebied en Mecklenburg ; ten oosten
aan Pruisen en Brunswijk; ten zuiden aan Hessen,
Pruisen en de prinsdommen Lippe en Waldeck; en
ten westen aan het koningrijk der Nederlanden.
Sedert 1823 was het koningrijk H. ingedeeld in zes
tanddrostijen, die elk dein naam barer hoofdplaats
droegen, t. w.: Hanover, Hildesheim, Luneburg,
Stade, Osnabruck, Aurich, benevens het mijndistrict
(Berghauptmannschaft) van Clausthal. Slechts het
zuidelijk gedeelte van H. is bergachtig, voornamelijk
de prinsdommen Grubenhagen en Gottingen. De
voornaamste rivieren van H. zijn: de Elve, de Oste,
de Weser, de Aller, de Ems en de Leine ; aan de
noordkust van H. bevindt zich de Dollart, eene belangrijke golf of zeeboezem der Noordzee; de voornaamste binnenmeren zijn het Steinhudermeer en
het Dummermeer. De hoofdstad van het koningrijk
H. is Hanover (zie het volgende art.). — De eerste
bewoners van H. waren de Cherusken in het zuiden,
de Longobarden en de Chauken in het noorden.
Ten tijde van Karel den Groote was H. in bezit genomen door saksische volkeren ; en zelfs nadat het
door genoemden vorst was veroverd, werd het nog
voortdurend geregeerd door saksische hertogen. In
de 10e eeuw zag men er het hoogste gezag in handen van vier familien, nl. die van Brunswijk, van
Nordheim, de fam. Billung en die van Supplinburg.
In het begin der 12e eeuw trad de erfdochter van
het geslacht Billung in den echt met Hendrik den
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Zwarte, nit bet geslacht der Guelfen ; en uit dit
huwelijk werd Hendrik de Trotsche geboren, die,
door zijn huwelijk met de erfdochter der familien
Brunswijk, Nordheim en Supplinburg, zijn gezag
uitstrekte over nagenoeg geheel H.; maar zijn kleinzoon Otto het Kind werd door den rijksban getroffen en van nagenoeg al zijne landen beroofd ; hij
bleef enkel in het bezit van Luneburg, Kalenberg,
Brunswijk, Grubenhagen en Gottingen, die het hertogdom Brunswijk vormden (1235). Na den dood
van Otto werd dit hertogdom verdeeld tusschen de
verschillende linien van het huis Brunswijk. Doch
eindelijk werd door Ernst August (uit de linie
Brunswijk-Luneburg) een groot gedeelte van het
hertogdom Brunswijk weder tot den geheel gebracht,
en hij werd 1692 verheven tot keurvorst, met den
titel van Keurvorst van Hanover. Hij was gehuwd
met de dochter van den keurvorst van den Palts,
eene kleindochter van koning Jacobus I van Engeland, en door dat huwelijk werd voor de hanoveraansche dynastie het uitzicht geopend, om vroeg of
laat aanspraak te kunnen maken op den troon van
Engeland. George-Lodewijk, de zoon van ErnstAugust, bracht ook het overige gedeelte van het hertogdom Brunswijk onder zijn gezag, door zijn huwelijk (1698) met Sophia Dorothea, erfgename der
andere takken van het huis Brunswijk ; later voegde
hij nog Bremen en Verden daaraan toe. Als naaste
erfgenaam van koningin Anna, volgde George Lodewijk die vorstin op den engelschen troon op in
1714, onder den naam van George I. Sedert dat
tijdstip tot in 1837 is H. voortdurend geregeerd
door de koningen van Engeland, zonder echter van
dat rijk deel uit te maken. Onder George II werd
H. vergroot met het land van iliadeln en met het
graafschap Bentheim ; maar het iced veel door de
oorlogen van 1741 tot 1756. Door George III werd
een gedeelte van den Harts aan H. toegevoegd, en
1802 werd bet bisdom Osnabruck daarbij ingelijfd.
In 1803 had de eerste bezetting van H. door de
Franschen plaats, die het in 1805 afstonden aan
Pruisen, doch bet andermaal in bezit namen 1807
en hielden tot 1813. Gedurende dat tijdperk was
een gedeelte van H. ingelijfd bij het koningrijk
Westfalen ; het overige maakte deel uit van het
fransche keizerrijk, en vormde de departementen der
Ooster-Eems, der Boven-Eems, der Monden van de
Weser, en der Monden van de Elve. In 1813 werd
het keurvorstendom H. teruggegeven aan zijne voormalige dynastie, en in 1815 verheven tot een koningrijk. Krachtens de bepalingen van bet Weener
congres werd dat koningrijk H. vergroot met OostFriesland, Hildesheim, het Harlingerland, Goslar,
Arenberg-Meppen, het beneden-graafschap Lingen,
Bentheim, een gedeelte van Eichsfeld, enz.; doch H.
verloor daarbij het 1689 door George Willem verworvene Lauenburg, dat grootendeels aan Denemarken kwam, terwijl het ook ettelijke districten moest
afstaan aan Pruisen en aan Oldenburg. De hertog
van Cambridge, zevende zoon van George III, werd
1816 benoemd tot stadhouder-generaal ; toen de
fransche Juli-omwenteling ook in Osterode en Gottingen eenen weerklank had gevonden (Jan. 1831)
werd hij echter bekleed met den rang van onderkoning en voorzien van uitgebreider volmacht ; hij
beloofde eene nieuwe constitutie, die dan ook 1833
tot stand kwam. Bij den dood van Willem IV, koning van Engeland, echter, werd de troon van GrootBritannic beklommen door diens nicht Victoria ;
doch Hanover, dat slechts in de mannelijke linie
kon overgaan, viel nu ten deel aan Ernst August,
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hertog van Cumberland, vijfden zoon van George III
en jongsten broeder van Willem IV, en deze beklom
20 Juni 1837 den troon als koning van H. Reeds
8 dagen daarna werden de Kamers gesloten, en bij
patent van 1 Nov. werd de constitutie van 1833 opgeheven. Zeven professoren te Gottingen, die daartegen een protest indienden, werden 12 Dec. van
hunne ambten ontzet, en meerendeels gebannen.
Ernst August, bet hoofd van de tory-partij in Engeland, kon zich maar niet verzoenen met de liberale
richting, die in H. meer en meer veld scheen te winnen, en zijne regeering was slechts eene aanhoudende worsteling tegen de volksvertegenwoordiging,
totdat hij 18 Nov. 1851 stierf, en opgevolgd werd
door zijn zoon George V, geb. 1819, doch blind.
Nog in minder liberale richting dan zijn varier gedaan had, regeerde deze koning; vooral de verplichte invoering van den Kleinen Catechismus
van Luther (4 April 1862) riep door het gansche
land zulk eenen geest van tegenstand tegen het
streven der ridderschap en der geestelijkheid in het
leven, dat het gouvernement ditmaal gedwongen
werd aan den volkswil toe te geven, en die invoering vrij te laten aan ieders goeddunken. Het hof
van Engeland, door verscheidene handelingen (onder
andere door het verbod om in H. soldaten te werven voor de engelsche dienst) geheel van H. vervreemd, zag het dan ook lijdelijk aan dat H., toen
het zich in den oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen (1866) am de zijde van eerstgenoemd rijk geschaard had, door de Pruisen bezet werd : het koningrijk hield op te bestaan, en H. werd formeel
ingelijfd bij Pruisen.
Hanover, duitsch Hannover, lat. Hanovria,
hoofdstad van het voormalige koningrijk, en tot
1866 residentie van den koning van Hanover, 17
mijlen bezuidw. Hamburg, aan de Leine ; met inbegrip van de voorstad (het dorp) Linden 72,000 inw.
Hanover, graafschap in, het oosten van Virginia, met de hoofdpl. H.
Hanover, een aantal steden in de n.-amerik.
Unie ; de voornaamste zijn: 1) in New-Hampshire,
aan den Connecticut ; 2400 inw. — 2) in New-York,
aan het meer Erie ; 63 mijlen bezuidw. Albany ;
5500 inw. — 3) in New-Jersey, 2 uren gaans benoorden Morristown ; 4000 inw.— 4) in New-Jersey,
5 uren gaans benoordoosten Mount Holly ; 2500 inw.
Hanover Island, eiland van Z.-Amerika,
bewesten Patagonia.
Hanover (Nieuw-), engelsch New-Hanover,
landschap in britsch N.-Amerika, heeft NieuwCornwallis ten N., Nieuw-Georgi ten Z. en het
eiland Quadra-en-Vancouver ten Z. 0., wordt van
het N. W. naar bet Z. 0. doorloopen door eene
keten bergen ; langs de kust eene menigte eilanden.
Hanriot. Zie HENRIOT.
Hansa (de). Zie HANSE-STEDEN.
Hanseatische bond. Zie HANSE-STEDEN.
Hanse–steden, de drie vrije steden Hamburg, Lubeck en Bremen, sedert 1630 de eenige
leden van den Hanse-bond. Deze bond ontstond in
1241, toen Hamburg en Lubeck zich verbonden tot
wederzijdsche bescherming van hunnen koophandel
tegen rooverij ter zee en te land. Verscheidene andere steden sloten zich bij dien bond aan, waarvan
Lubeck de hoofdstad werd, en reeds in 1260 werd
daar de eerste bondsvergadering gehouden, die daar
vervolgens om de drie jaren plaats had. Het duurde
niet lang of de voornaamste koopsteden, van de
Schelde of tot aan de golf van Lifland, waren toegetreden tot dien bond, die op het toppunt van
II.

macht en bloei stond in de 14e eeuw (veertien nederlandsche steden behoorden er toe, nl.: Doesburg,
Nijmegen, Zutphen, Roermonde, Venlo, Arnhem,
Elburg, Harderwijk, Deventer, Zwolle, Kampen, Groningen, Stavoren en Bolsward). Na de ontdekking
van Amerika echter ging de bond zeer spoedig te
niet; de laatste bondsvergadering te Lubeck had
plaats 1630, en toen verbonden zich Hamburg,
Lubeck en Bremen, die sedert uitsluitend den naam
van Hanse-steden hebben gedragen.
Hansee, stad in de noordwestelijke provincien
van britsch 0. I., district Hurreeanah, 18 mijlen
benoordw. Delhi ; 9200 inw.; was vroeger gewichtiger dan thans. In het laatst der 18e eeuw werd
H. door een gelukzoeker, met name George Thomas,
verheven tot hoofdstad van een prinsdom, dat echter slechts zeer kort bestaan heeft.
Hansote, stad in de britsch 0. I. prov. Guzerat, aan de golf van Bombay, 5 uren gaans bezuidw.
Broach ; 5000 inw.
Hans Sachs, duitsch dichter. Zie SACHS.
Hanta, of Hante, ook Ahanta, vruchtbaar landschap of koningrijk op 't westerdeel der Goudkust,
heeft eenige vermaardheid erlangd door den opstand
van koning Bonsoe in 1837. Zie GUINEA en AHANTA.
Hants, verkorte naam van Hampshire.
Han–Tsjoeng, stad in China, prov. Sjen-si,
aan den Han-kiang.
Hantum, dorp in Friesland, 1 uur gaans bezuidoosten Holwerd ; 400 inw.
Hantumerhuizen, of Hantumhuizen, dorp
in Friesland, circa 2 uren gaans bezuidoosten Holwerd; 100 inw.
Hanun, 1) koning der Ammonieten ; 11 Sam.
10: 1-4; I Chron. 19: 2-6. — 2) twee verschillende opbouwers van Jeruzalem ; N eh. 3 : I 3, 30.
Hanusfalva, marktvlek in 't hong. coniitaat
Saros, aan de Toplia ; 1400 inw.; minerale bronnen.
Han–yang, 1) stad in de chineesche prov.
Hoe-pe, aan de samenvloeiing van den Yang-tse en
den Han ; is met de voorstad Han-kau veel grooter
dan Londen, en wordt geschat op 7 millioen inwoners. — 2) hoofdstad van het koningrijk Corea,
beet eigenlijk Kiang-ki-tao.
Hanze–steden. Zie HANSE-STEDEN.
Haoessa, Haussa, vruchtbaar landschap in
Middel-Soedan, tusschen den Niger ten westen en
het rijk Bornoe ten oosten ;'hoofdplaats Kano. Het
grootste gedeelte van H. is schatplichtig aan het
Fellata-rijk van Sokoto. De bewoners van H. heeten
Haoessa ; ze drijven handel, en spreken eene eigene
taal (Spraakkunst en Woordenboek van Schon,
Londen 1843). Vroeger door Clapperton en Oudney,
is H. in onzen tijd bezocht door Barth.
Haparanda, koopstadje in zweedsch Lapland
aan de Bothnische golf en aan de grenzen van Rusland, tegenover Torneg ; gesticht 1809 ; 600 inw.
Hapert, Happert, of Happaert, dorp in N.-Braband, vierdhalf uur bezuidw. Eindhoven ; 450 inw.
Hapharaim. Zie HAFARAIM.
Happaert, oude naam van Hapert.
Happizzer, vermeld I Chron. 24: 15.
Happuch. Zie KEREN HAPPUCH.
Haps, of Haaps, dorp in N.-Braband, 2 uren
gaans benoordw. Boxmeer ; 120 inw.

Hapsal. Zie HABSAL.
Hapsburg. Zie HABSBURG.
Haquin, in fransche boeken voor Hako, naam
van verscheidene koningen van Noorwegen, waarvan
de voornaamste zijn : H. I, die, na zijn broeder
Erik van den troon gestooten te bebben in 936,
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Hardeknut

regeerde tot 950 (of 961) en den bijnaam verwierf
van den Goede; hij werd omgebracht, omdat hij het
Christendom in zijn rijk wilde invoeren.—H.VIII,
zoon van Magnus VIII, regeerde met zijnen vader
sedert 1345, en werd als koning uitgeroepen 1350,
toen zijn vader van den troon vervallen werd verklaard ; in 1361 vereenigde bij de kroon van Zweden
met die van Noorwegen ; doch de Zweden waren
Met over zijne regeering tevreden, en stelden 1365
Albrecht van Mecklenburg in zijne plaats op hunnen
troon. Gehuwd met Margareta, dochter van den
koning van Denemarken, verwekte H. bij Naar eenen
zoon, Olaus, op wiens hoofd later de Brie kronen
van de scandinavische rijken vereenigd werden. —
Zie voor de overige H. het art. NOORWEGEN.
Hara, stad in Assyrie, aan de Israelieten tot
plaats van gevangenschap aangewezen; I Chron. 5 : 26.
Harabi, arabische Bedoeienen in bet koningrijk
Tripoli, houden zich op in het noordwesten van
Barcah, zijn zoo goed als onafhankelijk, en betalen
slechts eene schatting aan den bey van Tripoli. Deze
Arabieren zijn zeer woest van aard, en bijna aanhoudend in oorlog met de naburige stammen. —
Men treft ook eenige H.-krijgslieden aan in de prov.
Fayoem (Middel-Egypte).
Harad, koningrijk in het zuiden van Canaan,
een der eersten, die zich tegen het binnendringen
der Israelieten verzetteden ; Num. 21 : 1 ; 33 : 40 ;
Jozua 12: 14 ; Richt. 1: 16.
Harada, een der legerplaatsen van de Israelieten, gedurende hunne 40-j. omzwerving ; Numeri
33: 24, 25.
Harafoeren. Zie ALFOEROES.
Harald, engelsche koningen. Zie HAROLD.
Harald, deensche koningen. — H. I, bijgenaamd Hiltetand, zoon van Harald ROriks en van
(Ida, regeerde na zijnen grootvader Ivar Bidfodmi
van 645 tot 695, en werd in den slag op de Bravallaheide door zijnen wagenmenner van het leven beroofd. — H. II (meer bekend als H. bijgenaamd Blaatand, zoon van Gorm den Oude, werd
koning van Denemarken 930 (of 940), oorloogde
met voorspoed in Frankrijk tegen Lodewijk Ultramarin en Lotbarius ten behoeve van Richard, hertog
van Normandie (945 en 972); maar later werd hij
verslagen door de keizers Otto I en Otto II: eerstgenoemde legde aan H. de voorwaarde op, het Christendom te omhelzen; Otto II dwong hem om afstand
te doen van Noorwegen, waarvan hij eenigen tijd
meester was geweest. In 980 werd H. van den troon
gestooten door zijn zoon Sven. — H. VIII, zoon
van Sven I en kleinzoon van H. VII, volgde zijn
vader op den troon in 1014, en stierf 1017 in Engeland, waar hij zijnen broeder Canut den Groote
behulpzaam was om dat rijk te veroveren. —
H. IX, zoon van Sven H, beklom den troon 1076,
voerde het gebruik van den eed in bij de rechtspleging, en stierf in een klooster 1080.
Harald, noorweegsche koningen. — H. I,
bijgenaamd Haarfager, beklom 863 den troon, en
regeerde aanvankelijk slechts over eenige provincien
in het zuiden van Noorwegen, doch bracht al spoedig dat geheele land onder zijn gezag. Hij deed afstand van den troon 930, en stierf 933. — H. II,
bijgenaamd Graafell, zoon van Erik, die van den
troon was gestooten door Hako I, maakte zich bij
den flood van dien overweldiger (961 of 950) weder van den noorweegschen troon meester; doch
hij misbruikte zijne macht, en werd 962 vermoord.
— H. 111, bijgenaamd Hardraade, regeerde van
1047 tot 1066. Hij stichtte de stad Opslo, en stierf

in Engeland waar hij om Harald II te bestrijden
aangekomen was (1066) eenige dagen vOOr de landing van Willem den Veroveraar. — H. IV, een
gelukzoeker, deed zich in 1135 als koning uitroepen, voorgevende een zoon van Magnus III te zijn ;
op die wijze sloot hij Magnus IV van den troon uit,
en zette dien gevangen in een klooster. Maar reeds
spoedig werd H. IV van het leven beroofd door een
anderen gelukzoeker, met name Sigurd Slembidiakni,
die zich insgelijks voor een zoon van Magnus III
uitgaf, en die zich meester maakte van den troo p 1136.
Haralem, oude naam van Haarlem.
Haram, stad. Zie BETH-HAR AM.
Harami, zoo noemen de Arabieren de Heidens.
Haran, of Harran, stad in Mesopotamie, in het
0. T. vermeld Gen. 11: 31, 32 ;12 : 4, 5 ; 27: 43 ;
28 : 10 ; 29 : 4 ; II Kon. 19: 12 ; Jezaia 37 : 12 ;
Ezech. 27 : 23. Zie CARR/E.
Haran, 1) broeder van Abraham ; Gen. 11:
26-31. — 2) zoon van Kaleb; I Chron. 2: 46.
3) afstammeling van Gerson ; I Chron. 23 : 9.
Harbonniëres, fransch vlek, dept. Somme,
ruim 3 uren gaans bezuidoosten Corbie ; 2300 inw.
Harborough - Market, marktvlek in het
engelsche graafsch. Leicester, aan de rivier Welland
en aan den Londen-York spoorweg, 7 uren gaans
bezuidoosten Leicester ; 2400 inw.; Kier had Karel I
zijn hoofdkwartier voor zijne nederlaag bij Nazeby.
Harburg, of Haarburg, 1) stad in de hanov.
landdrostij Luneburg, op den lhakeroever van de
Elve, 8 uren gaans benoordw. Luneburg; 7000 inw.;
groote havenkom voor zeeschepen. — 2) marktvlek
in den beierschen kreis Zwaben, aan de WOrnitz,
6 mijlen benoordw. Augsburg ; 1350 inw.
Harcourt, 1) vlek met 1400 inw. in het fransche dept. Eure, 3 uren gaans benoordoosten Bernay,
ontstaan door bet familie-kasteel van het adellijk
geslacht H. — 2) H., of Thury-Harcourt, vlek in
het fransche dept. Calvados, aan de Orne, 6 uren
gaans benoordw. Falaise; 1200 inw.; heette eertijds
Thury, doch nam den naam H. aan naar Henri
&Harcourt, ten wiens behoeve het in 1700 tot een
markizaat werd verheven.
Harcourt, een oud adellijk fransch geslacht,
dat 1338 tot den grafelijken, 1700 tot den hertogelijken stand werd verheven. Tot dit geslacht behoorden H. (Henri de Lorraine, graaf van), zoon
van Karel van Lotharingen, geb. 20 Maart 1601,
gest. 1666. — H. (Henri I, hertog van), maarschalk
van Frankrijk, een der uitstekendste veldheeren der
17e eeuw, geb. 1654, gest. 19 Oct. 1718. — H.
(Francois Eugene Gabriel, hertog van), broeder van
den vorige, geb. 22 Aug. 1786 te Jouy, volksvertegenwoordiger 1827-37, was 1830 eenigen tijd
fransch gezant te Madrid en 1848-49 te Rome.
Hardanger, voogdij in het noorweegsche amt
Sondre-Bergenhuus ; in H. de bergengroep genaamd
Hardangerfjeld (met pieken van 5216 vt.), en de
met verscheidene armen diep land waarts indringende
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Hardegaryp, dorp in Friesland, 2 uren gaans
beoosten Leeuwarden ; 800 inw.
Hardegg (Julius Friedr. Moritz Karl von),
schrijver van krijgskundige werken, geb.
11 April 1810 te Lud wigsburg, luitenant-generaal
in wurtembergsche dienst. Inzonderbeid melding
verdienen van H.: Grund.zitge einer Anleitung zum
Studium der Kriegsgeschichte (Stuttgart 1851);
Vorlesungen fiber Kriegsgeschichte (2 din. Stuttgart
1852-56); enz.
Hardeknut. Zie CANUT III.

Harden
_
1 h stall.ZiZieHAWARDEN.
Harden, enge.sc_e
Hardenberg, stadje in de nederl. prov. Over-

ijsel, 3 uren gaans bezuidw. Koevorden, aan de
Vecht ; 1000 inw.; werd tot stad verheven 1362,
grootendeels door brand vernield 1497 en nogmaals
1708. Het voormalige kasteel (Slot van H.) was
eerst gesticht door de Romeinen om de Bructeren
in bedwang te houden. Dit te niet gegaan, werd een
tweede kasteel aangelegd door den 35en bisschop
van Utrecht 1227; het derde werd gehouwd 1354
door den 47en bisschop van Utrecht; dit werd 1386
vernieuwd en van een sterken toren voorzien door
den 50en bisschop van Utrecht, doch door den 57en
bisschop van Utrecht 1518 ontmanteld, en is later
geheel afgebroken : de plaats, waar het gestaan heeft,
heet nog de Hofstede.
Hardenberg, voormalig prinsdom in Hanover,
in de landdrostij Hildesheim, heeft tot hoofdplaats
Norten, waar nog de rumen van den ouden burg
H., sedert de 13e eeuw bet familie-goed van een
adellijk geslacht, waarvan nog tegenw. leden in Leven
zijn. De voornaamste personen van dat geslacht zijn
geweest : H. (Karl Aug. prins von), staatsman, geb.
31 Mei 1750 te Essenroda in Hanover, werd, ter
belooning voor zijne gewichtige diensten gedurende
den bevrijdings-oorlog, 2 Juni 1814 tot den prinsenstand verheven. Hij stierf op eene reis in Italie te
Genna 26 Nov. 1822. — H. (Friedrich, vrijheer
von), meer bekend onder zijn auteursnaam; zie het
art. NOVALIS.
Harderovieum, en Hardervicum, lat. narnen
van Harderwijk.
Harders-eiland, eiland in den Soendaschen
archipel, bezuiden Celebes, bij de haai van Boni.
Harderwijk, lat. Harderovicum, bavenstad in
Gelderland, aan de Zuiderzee, en aan den straatweg
van Amersfoort naar Elburg, 4 uren gaans bezuidw.
Elburg; 6000 inw.; indertijd was eene Hanse-stad.
De 1647 gestichte universiteit werd 1811 opgehey en; het gymnasium dagteekent reeds van 1372,
telde in 1441 ruim 300 leerlingen van buiten de
stad, werd 1503 door brand vernield, 1540 weder
opgericht, en ontving 1603 van prins Maurits den
naam van ,,Gymnasium Nassavicum". De oudste
zoon van prins Maurits, Willem, graaf van Nassau,
was te H. gebciren. Wanneer H. gesticht is weet
men niet; in 1229 werd H. bemuurd en tot stad
verheven door Otto, graaf van Gelre; ih 1379 werd
te H. door Willem 1, graaf van Gelre en Zutphen,
eene munt gevestigd, die echter reeds spoedig teniet ging, waarop in 1584 de munt van Gelre en
Zutphen uit Nijmegen naar H. verplaatst werd. In
1372 werd H. belegerd en ingenomen door de
Heeckerens; 1505 veroverd door de Spanjaarden,
1511 heroverd door Karel, hertog van Gelre ; 1 528
bij capitulatie door graaf Floris van Egmond ingenomen ten behoeve van keizer Karel V, doe') kwam
nog in hetzelfde jaar terug aan Karel, hertog van
Gelre; 1543 erkende H., even als de rest der gelderscbe steden, keizer Karel V als hertog ; 1572
werd H. voor de Staten veroverd door Willem, graaf
van den Bergh ; 1672 zag H. zich genoodzaakt bij
capitulatie zich over te geven aan de Munsterschen,
die het zeven dagen later (krachtens het tusschen
Frankrijk, Engeland, Keulen en Munster gemaakte
veroveringsbeding) overleverden aan de Franschen,
die er tot Nov. 1673 jammerlijk huishielden, en al
de vestingwerken slecbtten. In 1704 was H. het
tooneel van een gewapend oproer, wegens de verandering door prins Willem III in de stedelijke regeering gebracht ; de door den prins aangestelde
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nieuwe regenten behielden echter, met behulp van
het yolk, de overhand ; 29 en 30 Juli 1787 werden
te H. door de Oranje-partij baldadigheden gepleegd
tegen de Patriotten: 9 huizen werden geheel geplunderd, en van 'vim 60 de glazen ingeworpen.
Van overstrooming had H. te lijden 14 en 15 Nov.
1775, alsook 3 en 4 Febr. 1825. In 1503 werd geheel H., op een half dozijn huizen na, eene prooi
der vlammeu, waarbij ruim duizend menschen het
Leven verloren.
Hardewerdt, voormalig dorp in den Grooten
Zuidhollandschen waard, aan de samenvloeiing van
de Oude Maas en de Eem, was een der 34 dorpen
die nowt weder te voorschijn kwamen van de 72,
die in den vloed van 18 Nov. 1 421 verdronken.
Hardheim, stad in den badener Benedenrijnkreis, aan de Erfa, 9 mijlen benoordoosten Mannheim; 2000 inw.
Hardi Canute Zie CANUT.
Hardinge (Henry, viscount), engelscb generaal, geb. 30 Oct. 1785 te Stanhope, diende van
1808 tot 1815 tegen Napoleon, werd 1844 gouverneur-generaal van britsch Oost-lndie, en na den
gelukkig beeindigden oorlog tegen de Sikhs verheyen tot viscount H. van Lahore. Naar Engeland
teruggekeerd, werd hij na Wellington's flood generalissimus, en 1855 veldmaarschalk. Hij stierf 24
Sept. 1856 te South-Park in Kent.
Lorp. _.e —ARDINXVELD.
Hardingsveld,zi
Hardinxveld, dorp in Zuid-Holland, anderhalf uur gaans bewesten Gorinchem, aan de Merwede.
Hardouin (Jean), geleerd fransch Jezinet,
geb. 1646 te Quimper, gest. 3 Sept. 1729 te Parts,
heeft door zijne paradoxe stellingen veel twist veroorzaakt, en zich zelven vele onaangenaamheden berokkend. Zoo beweerde hij in de Chronologia ex
nummis antiquis restituta (1677) en in deProlegomena
ad censuram veterum scriptorum, dat alle antieke
munten van nieuwen oorsprong zijn, en dat de
meeste klassieken niets antlers zijn dan ondergeschovene werken, in de 13e eeuw door monniken opgesteld. — H. Zie PEREFIXE.
Hardtfeld, landschap in Wurtemberg, zijnde
het noordoostelijk gedeelte van de Zwabische Alp
in het oheramt Neresheim.
Haref. Zie HAREM
Haren, 1) dorp in de prov. Groningen, I uur
gaans bezuidoosten de stad Groningen, aan den
straatweg ; 700 inw. — 2) dorp in N.-Braband, een
half uur gaans bezuidoosten Megen ; 500 inw.; feed
veel door den watervloed Jan. 1809.
Haren (van), aanzienlijk friesch geslacht, dat
in de 16e eeuw veel bijdroeg tot de hevrijding van
ons land uit de spaansche overheersching, en leverde
later verscbeidene staatsmannen en letterkundigen.
De voornaamste leden van dit geslacht zijn: H.
(Adam van), mede-onderteekenaar van het verbond
der edelen, in 1572 een der voornaamste bevelhebhers der Geuzen, bij de inneming van den Briel ;
gest,. te Leeuwarden 1590. — H. (Onno Zwier van),
geb. te Leeuwarden 2 April 1711, dichter en staatsman, bekleedde aanzienlijke ambten, had veel verdriet van zijne twee dochters en hare mannen, zag
1777 zijn huis 'afbranden (vermoedelijk was de
brand aan boosaardigheid zijner belagers toe te
schrijven), geraakte door toedoen van den hertog
van Brunswijk buiten het staatsbewind, doch vereeuwigde zijnen naam door zijne gedichten (waaronder De Geuzen; 5e druk, bezorgd door Bilderdij k
en Feith, 2 dln. Amst. 1785 en 1826).
Harencarspel, dorp. Zie HARINGCARSPEL.

Hareph

Harlingerland

Hareph, zoon van Kaleb ; I Chron. 2: 51.
Hareseth. Zie KIR-HARESETH.
Harewood, stad in het engelsche graafschap

Haringearspel, of Harencarspel, dorp in
N.-Holland, 3 uren gaans benoorden Alkmaar; als
gemeente (met Dirkshorn, enz.) 1600 inw.
Haringhe, marktvlek in de belgische prov.
West-Vlaanderen, district Yperen ; 2000 inw.
Haringvliet, rivier in Zuid-Holland, begint
even beneden Willemstad, stroomt tusschen de
eilanden Beierland en Voorne ten noorden en Overflakkee en Goeree ten zuiden, en verbindt het Hollandsdiep met de Noordzee. — H. (Stall aan 't),
dorp; zie STAD-AAN-'T-HARINGVLIET.
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York, aan de Wheyle, 3 uren gaans benoordoosten
Leeds; 2500 inw.; prachtig kasteel (Harewood House).
Harfleur,lat.Harfloricum,het oude Caracotinum,
stad in het fransche dept. der Beneden-Seine, aan
de uitwatering van de Lezarde in de Seine, een half
uur gaans van de zee, en circa 2 uren gaans beoosten
Havre; 1800 inw.; eertijds versterkte stad en gewichtig als een sleutel van Frankrijk voor Engeland,
geraakte in verval sedert de haven begon te verzanden, en sedert Havre in zijne opkomst kwam. In
1415 werd H. bemachtigd door de Engelschen, aan
wie het 1433 werd ontweldigd, doch die het op
nieuw veroverden 1440, waarna het hun voor goed
werd ontnomen 1450 door Karel VII.
Hargraves (Edmond Hammond), engelsch
reiziger, vermaard door het ontdekken van de goodmijnen in Australia, geb. omstr. 1816 te Gosport,
schreef in 1854 Australia and its gold fields. --- H.,
uitvinder der spinmachiue, geb. te Blackburn in het
engelsche graafschap Lancaster.
Harhas, of Hasra, grootvader van Sallum, die
de man was van de waarzegster Hulda ; II Kon. 22:
14; II Chron. 34: 22.
Harhoja, een der opbouwers van Jeruzalem ;
Neh. 3 : 8.
Harhur, een voorvader der babylonische gevangenen ; Ezra 2: 51; Neh. 7 : 53.
Haria, dorp ter zuidwestkust van het ambonsche eilaud Honimoa (nederl. 0. I.), met het 1655
aangelegde fort Delft ; 1817 hadden de muiters zich
in H. verschanst, doch het werd spoedig door de
nederl. troepen vermeesterd.
Harich, of Harig, dorp in Friesland, 4 uren
gaans bezuidw. Sneek ; 350 tnw.
Harif, of Hariph, een voorvader der babyl. gevangenen ; Neh. 7: 24 ; 10: 19.
—ARICH.
Harig. Zie 1-1
Harim, 1) priester ten tijde van David ; I Chron.
24: 8. — 2) priester ten tijde van Nehemia'; Neh.
10 : 5 ; 12 : 15. — 3) onderscheidene voorvaders
der babylonische gevangenen ; Ezra 2 en 3; Neh. 3,
7 en 10.
Haring (Jan), een burger van Hoorn, vocht
19 Maart 1573 als een, andere Horatius Cocles op
den Waterlandschen Dijk tusschen het IJ en een
meertje, gaf zoodoende aan de Staatschen, waarmede
hij, onder aanvoering van Sonoy, van den Diemerdijk kwam vluchten, gelegenheid om aan den overmachtigen vijand te ontkomen, en sprong eindelijk,
toen hij den vijand niet langer keeren kon, in het
meer, en kwam am, de overzijde behouden aan wal.
In den scheepsstrijd tegen Bossu op de Zuiderzee
(11 Oct. 1573) be yond H. zich op het setup van
Cornelis Dirkszoon, dat met twee andere het vijandelijke admiraalschip enterde. De Noord-Hollanders
vvierpen aanhoudend potten met ongebluschte kalk
en andere brandbare stoffen op het vijandelijke schip,
zoodat de Spanjaarden niet wisten waar hun lijf te
bergen. Te midden van dien vuurregen sprong H.
aan 's vijands boord, klom er ijlings in den mast,
scheurde de admiraalsvlag van de steng, en liet zich
daarmede zak ken, doch werd door een schot uit een
der luiken in de Borst getroffen, en stortte flood op
het dek neder.
Haring (Wilhelm), geb. 1798 te Breslau, onder den naam van Wilibald Alexis een der voornaamste en vruchtbaarste romanschrijvers van
Dui tschland.

Hariph. Zie HARIF.
Haripoor, verscheidene steden in den Pundzjab, aan den voet van het Himalaya-gebergte ; de
voornaamste ligt aan den Dor, en is een der rijkste
steden van Lahore.
Hariri, d. zijdehandelaar, bijnaam van AboeMohammed-Kasem-ben-Ali, een der uitstekendste
dichters en taalgeleerden der Arabieren, geb. 1054
te Basrah, gest. aldaar 1121. Zijn beroemdste werk
zijn de Meikeimat, het best uitgegeven door S. de
Sacy (Parijs 1822 ; 2e druk van Renouard en Derenburg, 2 dln. Parijs 1847-53), meesterlijk in het,
Duitsch nagevolgd door F. Ruckert (Die Verwandlungen des Abu-Seid von Serug, 3e druk 2 dln. 1844).
Harkany, dorp met 600 inw. in het hongaarsche comitaat Baranya, bij Fiinfkirken ; Brie
drukbezochte sterk-muriatische zwavelbronnen.
Harkeborg, voormalig dorp in 't noordoosten
der provincie Groningen, 1277 door den Dollart
verzwolgen.
Harkinge, oude naam van het dorp Herkingen.
Harkstede, dorp in de prov. Groningen,
5 kwartier gaans beoosten Groningen 400 inw.
Harlaw, eene plaats in het schotsche graafschap Aberdeen,'onder het kerspelChapel-of-Garioch,
groote veldslag 1411 tusschen de Hooglanders (onder den Lord of the Isles) en de koninklijke troepen
(onder den graaf van Mar).
Harlay (Francois de), heer van Cbampvalon,
geb. te Parijs 1625, werd 1651 aartsbisschop van
Rouaan, 1670 van Parijs. Door Lodewijk XIV belast
met het bestuur over de kerkelijke zaken, was hij
een der voornaamste bewerkers van de herroeping
van het Edict van Nantes. Door H. werd het heimelijke huwelijk voltrokken tusschen Lodewijk XIV eh
Madame de Maintenon. Hij stierf aan eene beroerte
1695.
Harlech, of Harleigh, vervallen marktvlek in
het engelsche prinsdom Wallis, graafschap Merioneth.
aan de Cardigan-baai, met haven en een oud bergslot.
Harlem, uitheemsche spelling voor Haarlem.
Harleveen, verbasterd voor Aarlanderveen.
Harley (Robert). Zie OXFORD (graaf van).
Harlinga, lat. naam van Harlingen.
Harlingen, lat. Harlinga, oudtijds Harris,
voornaamste zeestad in Friesland, aan de Zuiderzee.
anderhalf uur gaans bewesten Franeker ; 10,000 inw.;
goede haven. Reeds 1227 wordt onder de steden
van Friesland vermeld ; het was de eerste stad in
Friesland, die zich voor de vrijheid van godsdienst
en tegen de Spanjaarden verklaarde. Van watersnood
teed H. 1 Nov. 1570, 21 en 22 Nov. 1776 en Fehr.
1825. Het voormalige kasteel van H. was eerst een
blokhuis bewesten de stad opgericht 1496 door de
Vetkoopers, doch 1502 werd door Albrecht van
Saksen op de plaats van het toen reeds geslechte
blokhuis een kasteel gebouwd, waar de eerste friesche
stadhouders onder Karel V hunne residentie hielden.
Harlingerland, dus genoemd naar het riviertje Harrel of Havre, is een landschap, uitmakende
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Harpalus

het noordoostelijk gedeelte der hanov. prov. OostFriesland aan de Noordzee, groat omstr. 7 vierk.
mijlen, mrA 23,000 zielen ; de voornaamste plaatsen
in H. zijn : Esens, Wittmund, Karolinensiel. Tot
het H. behooren ook de twee nabij de kust gelegene
Noordzee-eilandjes Langeroog en Spikeroog.
Harmelen, of Hermelen, oudt. Hermalen, dorp
2 uren gaans bewesten Utrecht, anderhalf nor gaans
van Woerden, aan den Ouden Rijn; 1450 inw.
Harmenopulus (Constant.), geb. te Constantinopel omstr. 1320, gest. aldaar 1380, uitstekend rechtsgeleerde, bekleedde gewichtige ambten
onder de keizers Joh. Cantacuzenus en Joh. Paleologus. Men heeft van hem het Promptuarium juris of
Manuale legum in 6 boeken (beste editie van Heimbach, Leipzig 1851); ook eene .Lijst der grieksche
werkwoorden", in 1843 ontdekt door Mynas ; enz.
Harmensen, of Hermans, de eigenlijke naam
van Jacobus Arminius.
Harmenswolde, voormalig dorp in de prov.
Groningen, bewesten de Ee en de Tjamme, werd
1277 verzwolgen door den Dollart.
Harmersbach, of Hammersbach, eigenlijk
Zell am Harmersbach, stad in den badener Middelrijnkreis, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Offenburg ;
1400 inw.; vroeger rijksstad, waaraan niet onderhoorig was het 2 uren gaans lange Dal aan den H.
Harmodius. Zie ARISTOGITON 1).
Harmonia, of Hermione, dochter van Mars
en Venus ; bij gelegenheid van haar huwelijk met
Cadmus, waarbij al de goden op de bruiloft kwamen,
ontving zij van haren bruidegom de door Vulcanus
vervaardigde ongeluks-halsketen, die allerlei onheilen over hare familie bracht. Door H. werd de
eerste kennis der muziek in Griekenland ingevoerd.
Zij werd later in eene slang veranderd, even als
Cadmus, wien zij een zoon (Polidorus) en vier dochters (Ino, Agaue, A utonoe en Semele) geschonken
had. — Als cabirische godheid was H. de dochter
van Hermes, en werd vereerd als het zinnebeeld van
de harmonie, die in het heelal heerscht.
Harmonieten, eene secte. Zie RAPP (George).
Harmony, verscheidene steden in de n.amerik. Unie 1) staat New-York, graafschap Chatauque, bezuidoost. Portland ; 4000 inw. 2) staat
Maine, 10 mijl. benoordoosten Augusta; 1200 inw. —
3) staat New-Jersey, 9 mijlen benoordw. Trenton ;
1600 inw. — 4) staat Ohio, graafschap Clerk ; 1800
inw. — 5) in 't westen van Pennsylvanie, 1803 gesticht door Rapp. — 6) New-Harmony, in Indiana,
aan den Wabash, 4 mijlen van den mond dier ri vier,
insgelijks door Rapp gesticht.
Harmozia, klein landschap in het oude Azie,
in Caramanie, in het oostelijk gedeelte van het
noordwestkustland der Perzische golf.
Harmsweerde. Zi.eAA ARTSWAART.
Harnepher, nazaat van Azer ; I Chron. 12 : 5.
Hams, oude naam van Harlingen.
Haro, het nude Castrum Bilium, stad in Spanje,
10 uren gaans benoorden Logrorio ; 6600 inw.
Harod, eene bron, waar Gideon zijne strijdmacht legerde, toen hij oprukte tegen de Midianieten ; Richt. 7: 1.
Haroe, zoon van Kaleb ; I Chron. 2: 52.
Haroedzj, bergketen in Tripoli (Fezzan), is
eene vertakking van den Atlas, en splitst zich in
twee ketenen : de H.-el-Abiad (d. i. Witte H.) in
het zuidwesten, en de H.-el-Assoead (d. Zwarte
H.) in het oosten, aan de zuidgrens van Fezzan.
Haroekoe, of Haroeka, een der Uliassers,
den Molukschen archipel ; bet zuidelijk gedeelte van

dit eiland beet Boewang-Besi, of Oma, en wordt
voornamelijk bewoond door Christenen, terwijI het
noordelijk gedeelte, dat Hatoewaho beet, hoofdzakelijk door Mahomedanen bewoond is. Bevolking circa
8000 zielen ; behalve de hoofdpl. H. zijn er op H.
nog tien andere dorpen.
Haroen–al–Razjid, d. Aaron de Rechtvaardige, de beroemdste der kalifen, uit het geslacht
der Abbassieden, geb. 765 te Rei in Media, gest.
te Thous in Khorassan in 't laatst van Maart 809.
Hij had zich reeds in Klein-Azie onderscheiden
tegen de troepen van keizerin Irene, toen hij 786
den troon beklom als opvolger van zijn broader
Moessa-al-Hadi, die hem nit naijver uit den wag
had zoeken te ruimen, doch daarin verhinderd was
geworden, doordien zijne moeder hem van kant liet
maken, ten einde haren liefsten zoon H. in het Leven
te behouden. Hij maakte ontzachlijke veroveringen
in Azie, bracht herhaalde maken de nederlaag toe
aan de legers van Irene en Nicephorus, bracht zijne
hoofdstad Bagdad tot een nooit gekenden trap van
bloei, breidde zijne betrekkingen tot in het Westen
uit, en trachtte zelfs een bondgenootschap te sluiten
met Karel den Groote. H. was de lieveling van zijn
yolk, en is de hoofdpersoon in een aantal vertellingen
uit de 'Duizend-en-een-Nacht". In den laatsten tijd
zijns levens belting hij vele wreedheden : tot zelfs
zijn voornaamsten gunsteling en boezemvriend Dzjafar
(Djafar, Giafar) liet hij ter dood brengen. Zie het
art. BARMECIDEN.
Harobri, egyptische godheid. Zie Hoaus.
Harold, koningen van Engeland: H. I, zoon
van Canut den Groote, beklom den troon 1037, doch
stierf reeds 1039 ; zie CANUT III. — H.
zoon
van graaf Godwin van Kent, en zwager van Edward
den Biechter, bij wiens dood (1066) hij zich als
koning opwierp. Zijn broeder Tostig, die hem, ondersteund door gewapende hulp van den noorweegschen koning Harald III. den troon betwistte, ward
door hem verslagen ; doch nog in hetzelfde jaar
(1066) sneuvelde H. II in den vermaarden slag bij
Hastings tegen Willem den Veroveraar.
Haromszek, comitaat in Zevenbergen, begrensd door de comitaten Czik en Cronstadt, en door
Walachije en Moldavie ; hoofdpl. Illyefalva.
Haroseth, heidensche stad in Canaan ; Richt.
4: 2, 13, 16.
Harouê, fransch vlek, dept. Meurthe, 6 uren
gaans bezuiden Nancy, aan den Madon ; 800 inw.;
fraai kasteel, waar maarschalk Bassompierre geboren was.
Harpagus, I) veldheer van Darius Hystaspis.
— 2) medisch satraap, werd door koning Astyages
met de taak belast om den pasgeboren Cyrus ter
dood te brengen, doch volbracht dit bevel niet, en
gal het kind aan eenen herder om het te vondeling
te leggen. Toen Astyages lien jaren later ontdekte
dat zijn bevel onuitgevoerd was gebleven, liet hij
den zoon van H. ter dood brengen, en strafte den
ongelukkigen vader door hem het vleesch van dien
zoon als discbgerecht te laten eten, en hem na den
maaltijd daarmede bekend te maken. Aanvankelijk
hield H. zijne . gloeiende verbittering daarover geheim ; doch toen hij later aan het hoofd der troepen
geplaatst werd om den opstand te onderdrukken,
die door Cyrus verwekt was, maakte H. gemaane
zaak met de opstandelingen, stiet Astyages van den
troon, en riep Cyrus als koning uit.
Harpalus, 1) een Macedonier, door Alexander
den Gr., tijdens diens tocht naar India, aangesteld
als stadhouder van Babylonia, verkwistte onnoeme-
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Harpalyce

lijke sommen uit de schatkist, en vluchtte bij den
terugkeer zijns meesters naar Athene ; daar echter
gevat, am aan Alexander uitgeleverd te worden,
wtst hij te ontsnappen, en nam de wijk naar Creta,
doch werd hier, door een vriend verraden, vermoord
(325 v. Chr.). — 2) grieksch sterrekundige omstr.
480 v. Chr.
Harpalyce, I) dochter van Harpalycus, kofling der Amymneèn in Thracie, eene heldin, door
wie Neoptolemus, bij zijn vijandelijken inval in
Thracie, geslagen en op de vlucht gedreven werd.
Na haars vaders dood hield zij zich in de bosschen
op, leefde van rooverij, was vermaard urn hare ongemeene vlugheid, en werd eindelijk door de veehoeders, wier kudden niet veilig voor haar waren,
in strikken gevangen en ter dood gebracht. —
2) dochter van Clymenus, koning van Argos, werd
op haar verzoek door de goden in een vogel veranderd, ten einde niet door haven eigen varier, die
verliefd op haar was, verkracht te worden.
Harper's Ferry, stall in den n.-amerik.
staat Virginia, aan de uitwatering van den Shenandoah in den Potomac, ruim 3 uren gaans beoosten
Charlestown; arsenaal der Unie, in Oct. 1859 overrompeld door Brown (zie BROWN). In den burgeroorlog sedert 1861 was H.-F. een punt van veel
strategisch gewicht..
Harpien . Zie H ARP1JeN .
Horns het Kind, in 't
Harpocrates, d.
Horns met weeke voetjes,
Egyptisch Haroeri, d.
als zinnebeeld van de pas uit de winterboeien ontslagene, nog weinig kracht hebbende lentezon, eene
egyptische godheid, zoon van Osiris en Isis, werd
afgebeeld als een in doeken gewonden kindje, met
den vinger op den mond , waaruit de Grieken ten
d
onrechte opmaakten, dat H. de god der stilzwijgendheid was; bij was de god der opgaande zon.
h
nscHarpocratiop.(Valerius),alexandrij
taa.geleerde, omstr. de heeft der 4e eeuw na Chr.,
schrijver van het Lexicon decent oratorum Grwcorum,
het best uitgegeven door J. Bekker (Berlijn 1833).
Harpi,j6n, bij de grieksche dichters eene soort
van straf-oefenende godinnen, dochters van Thaumas
en Electra, of van Neptunus en de Zee, waren aanvankelijk twee in getal: Aello en Ocypete (vermeld
bij Hesiodus): later noemde men er meer (Celeno,
Aellopus, Thyella, enz.); ze werden afgebeeld in de
gedaante van een roofvogel, met bet aangezicht van
eene oude vrouw. Aanvankelijk hielden ze zich in
Thracie op, waar Phineus lang door hen gepijnigd
werd ; loch door Calais en Zethes, de zonen van
Boreas, werden de H. nit Thracie verdreven, en
namen toen de wijk naar de Strophadische eilanden.
Harra, woestijn in bet binnenland van Syrie,
gebergte
het H aurAn -.
Harrach, kleine kustrivier in Algerie, bede oostelijke Meti dzj a .
sproeit
s
Harrach (graven van), een adeloud, oorspronkelijk boheemsch geslacht, dat 1627 tot den rijksgravenstand verheven werd, en aan Oostenrijk verscheidene staatsmannen en krijgslieden geschonken
heeft. Wij zullen hier enkel noemen: H. (Ferdinand Bonaventura, graaf van), geb. 1637, gest.
1706, was ambassadeur in Spanje onder Karel II,
over wiens hof opmerkelijke bijzonderheden medegedeeld worden in H.'s Memoires et negociations
secretes (2 din. 's-Hqge 1720). — H. (Ludw. Thomas Raymond, graaf van), zoon van den vorige, werd
zijns vaders opvolger als ambassadeur in Spanje,
protesteerde 170'2 tegen het testament van Karel II,
was van 1728 tot 1733 onderkoning van Nape's, en

Harrison
stierf 1742, — H. (Karl Borrometis, graaf van),
nit de jongste linie van bet geslacht H., geb. 1761,
gest. I Oct. 1829, oefende looter uit menschltevendheid gedurende 25 jaren de geneeskunst nit te Weenen, waar o. a. van 1805 tot 1809 zijn huis altijd
open stond voor de talrijke gekwetsten, die er gratis
verpleegd werden. — H. (Auguste, gravin von),
geb. 30 Aug. 1800, nicht van den vorige, ging onder den naam van ' Prinses van Liegnitz en gravin
van Hohenzollern" 9 Nov. 1824 een morganatisch
huwelijk aan met koning Friedrich Wilhelm HI van
Pruisen.
Harran, of Haran, het oude Carne.
Harreveld, geldersch dorp. Zie HERVELD.
Ilarricanaw, rivier in Nieuw-Britannie (N.Amerika), komt uit het weer van Canada, en valt
na eenen loop van 50 mijlen in de James-baai.
Harring (Job.), pseudoniem. Zie het artikel
BAGGER (K. Chr.).
Harring (Harro Paul), geb. 28 Aug. 1798 te
lbensdorf hij Husum, eerst tolbeambte, vervolgens
schilder, ging onder veel been en weer trekken 1828
als Griekenvriend naar Morea, diende na 1828 als
soldaat te Warschau, en leidde ook na dien tijd een
leven vol avonturen en strijden in Duitschland,
Zwitserland, Engeland, Helgoland, Brazilie, NoordAmerika, Noorwegen, enz. Na, als lid van het te
Londen gevestigde democratische Centraal-comite,
1854 eenigen tijd in hechtenis geweest te zijn te
Hamburg, begaf hij zich naar Amerika, en keerde
1856 uit Rio-Janeiro naar Europa terug. Behalve
Gedicliten schreef hij eene menigte romans en andere geschriften, o. a.: zijne eigene levensbeschrijving onder den titel van Rhonghar Jarr (4 dln.
Munchen 1825); Der Pole (Baireuth 1831); Memoiren
uber Polen (2 deelen Neurenberg 1831); Dolores
(4 dln. Bazel 1858-59); enz.
Harrington, marktvlek en zeehaven in het
engelsche graafschap Cumberland, aan de Iersche
Zee, een half uur gaans bezuiden Workington, en
2 uren gaans benoorden Whitehaven ; 2200 inw.
Harrington (James), engelsch publicist, geb.
Jan. 1611 te Upton, kamerjonker van Karel I, bekend als schrijver van Oceana (Londen 1656), met
welken roman, die voor eene satire op het bewind
van Cromwell werd gehouden, H. zich eenige vervolgingen op den pals haalde. Na het berstel der
monarchic werd H. om zijne republikeinsche ideen
in hechtenis genomen (1661), hetgeen zulk een
schok gaf aan zijn gestel, dat hij, ofschoon reeds
spoedig in vrijheid gesteld, meer en meer de kenteekenen vertoonde van gekrenktheid in de geestvermogens, totdat hij 11 Sept. 1677 stierf. — H.
(John), geb. 1561, gest. 1612, vertaalde den Orlando
larioso in het Engelsch,
schreef de Nugce Antique.
— H. (graaf van); zie STANHOPE.
Harris, of Herries, een der Hebrieden, met
Lewis verbonden door eene smalle landengte, heeft
eene bevolking van 4000 zielen. Op H. verscheidene overblijfselen nit den tijd der Druieden. Door de
Harris-sond wordt H. van North-Uist gescheiden.
Harrisburg, hoofdstad van den n.-amerik.
Unie-staat Pennsylvanie, aan den Susquehannah,
18 hiijlen benoordw. Washington ; 14,000 inw.; gesticht 1785.
Harrison (John), engelsch werktuigkundige,
geb. 1693 te Foulby, graafsch. York, gest. 24 Maart
1776 te Londen, waar hij zich 1735 als horlogemaker had gevestigd, na aanvankelijk te zijn opgeleid voor timmerman. Hij is beroernd als uitvinder
van den Chronometer (time-keeper).
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Harrison (William Henry), geb. 9 Fehr. 1773
in Virginia, onderscheidde zich in de oorlogen tegen
de Indianen, en 1813 tegen de Engelschen, werd
door de Whigs (in N.-Amerika de zoogenaamde
aristocratische partij) tot president der Unie gekozen voor bet tijdvak 1841-45, loch stierf reeds
4 April 1841 (1 maand na zijne verkiezing).
Harrodsburg, plaats in N.-Amerika, staat
Kentucky, aan den Salt-River, 6 mijlen bezuiden
Frankfort ; druk door badgasten bezochte minerale
bronnen ; 3000 inw.; het 1836 gestichte BaconCollege.
Harrogate, dorp in bet engelsche graafschap
York, 10 uren gaans benoordw. York, is met zijne
beroemde zwavelbronnen een der voornaamste badplaatsen van Engeland ; circa 4000 inw.
Harrow, dorp in het engelsche graafschap
Middlesex, circa 4 uren gaans benoordw. Londen,
op den hoogsten berg in het graafschap, waarom
bet Harrow-on-the-Hill genoemd wordt ; 5000 inw.;
beroemde school, gesticht 1571 door John Lyon,
onder Elizabeth, voor kinderen uit den aanzienlijken
stand, o. a. lord Byron en sir Robert Peel studeerden bier.
Harrowgate. Zie HARROGATE.
Harsa, een voorvader der wedergekeerden uit
Babel ; Ezra 2 : 52 ; Neh. 7: 54.
Harten, limb. dorp. Zie HERTEN.
Hartford, 1) of Hertford, stad in Engeland,
aan de Lea, 9 uren gaans benoorden Londen ; 7000
inw.; het kasteel van H., thans tot schoolgebouw
der 0. I. Compagnie dienende, diende onder de
regeering van Edward III tot gevangenis voor de
koningen van Schotland en Frankrijk. H. is de
hoofdplaats van het vruchtbare graafschap H.,
Hertfordshire of Harts, groot circa 29 vierk. mijlen,
bevolkt met 175,000 zielen.
Hartford, verscheidene steden in de n.-amerik.
Unie : 2) met New-Haven afwisselend de hoofdstad
van den staat Connecticut; 32,000 inw. — 3) in
Vermont, 9 mijlen bezuidoosten Montpelier ; 2500
- 4) in New-York, 3 mijlen benoorden Salem ;
2200 inw. — 5) in Pennsylvanie, graafschap Susquehanna; 1400 inw. — 6) in Ohio, graafschap
Trumbull ; 1300 inw. — 7) in Maine, 5 mijlen bewesten Augusta ; 1400 inw.
Hartford (New-), twee steden in N.-Amerika :
1) in New-York, 2 urea gaans bewesten Utica ; 6000
inw. — 2) in Connecticut, 7 uren gaans benoordw.
Hartford ; 3000 inw.
Hartford (viscount). Zi e SOMERSET
Hartland, havenplaats met 2300 inw. in het
engelsche graafschap Devon, aan het Bristol-kanaal;
1 uur gaans noordwestelijk van H. ligt de landtong
Hartland Point, bet oude Herculis promontorzum.
Hartlepool., zeestad met 9590 inw., en haven, in het engelsche graafschap Durham, aan de
Noordzee ; druk bezocht voor de zeebaden.
Hartley, of Hartley-Pans, engelsche zeeplaats,
graafschap, Northumberland, aan de Noordzee 3 uren
gaans benoordoosten New-Castle ; 1800 inw.
Hartley (David), engelsch philosoof, geb. 1705
te Illingworth, was geneesheer te Bath, gest. '28 Aug.
1757 ; hij heeft een lezenswaardig hoek gesehreven,
getiteld: Observations on man, his frame, his duty
and his expectations (2 dln. Londen 1749), waarbij
een 3e deel, getiteld : Theory of human mind (Londen 1775).
Harts. Zie de duitsche spelling HARZ.
Hartsinck (Jan Jacob), geb. te Amsterdam
1716, gest. 1779, scbreef verscheidene tooneel-

stukken, alsook een degelijker werk, getiteld : Beschrijviny van Guiana, o f de Wildekust in Z.-Amerika
(2 dln. Amst. 1770).
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Ilartswaerde. Zie AARTSWAART.
Hartwerd, ook Hertwerd of Herwerd, dorpje
in Friesland, drie kwartier gaans benoordoosten
Bolsward ; 100 inw.
Hartz. Zie HARZ.
Hartzenbusch (Juan Eugenio), een der
voornaamste hedendaagsche spaansche tooneeldichters, geb. 6 Sept. 1806 te Madrid, zoon van een
duitschen scbrijnwerker.
Harudes, Charudes, door Ptolemeas vermeld
onder de bewoners van het Cimbrische schiereiland.
De H. dienden ook in de armee van Ariovistus.
Harum, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 8.
Harumaph, varier van een der opbouwers
van Jeruzalem ; Neh. 3 : 10.
HarAn. Zie HARQEN.
Haruspices. Zie ARUSPICES.
Haruz, grootvader van moederszijde van koning
Amon ; II Kon. 21 : 19.
Harvey (William), beroemd engekch geneeskundige, geb. 11 April 1578 te Folkstone in Kent,
werd 1615 prof. der ontleedkunde te Londen, 1630
lijfarts van Karel I, en stierf 3 Juni 1658. Van zijne
werken (2 din. Londen 1766) maakte vooral naam
De mote cordis et sanguinis (1628), waarin hij zijne
ontdekking van den bloedsomloop bekend maakte.
Harwich, 1) zeestad in het engelsche graafschap Essex, aan de uitwatering van den Stour in
de Noordzee, ruim 3 uren gaans bezuidoosten Ipswich; 4500 inw.; uitrnuntende haven. 2) zeestad in Massachusetts, aan den Atl. Oceaan, 15 mijlen bezuidoosten Boston ; 3500 inw., meest visschers.
Harz, of den Harts, het Hartsgebergte, in 't
latijn Hercynius mons, eene bergengroep in noordwestelijk Duitschland, strekt zich nit tusschen de
Saale en de Leine, en beslaat eene oppervlakte van
ruim 37 vierk. mijlen. Het noordwestelijk kleinste
gedeelte beet de Ober-H., het zuidoostelijk grootste
gedeelte heet de Unter-H., de uitloopers in het westen en zuiden worden de Vor-H. genoemd. De voornaamste pieken zijn : de Brocken (3506 vt.), die den
Boven-H. van den Beneden-H. scheidt ; de Rammelsberg, de Bruchberg, de Andreasberg, enz. Eertijds
scbier geheel met boschgroei bedekt, werd de H.
door de Romeinen genoemd Sylva Hercynia. Oudtijds vormde het H.-gebergte de grensscheiding
tusschen de Saksen en de Franken. Eerst in de 10e
eeuw, toen men begon de mijnen te ontginnen, werd
dit bergland bevolkt. Op den Boven-H. vestigden
zich de Guelfen, en vormden het zoogenaamde
Harz-district, dat 1495 aan het prinsdom BrunswijkWolfenhuttel kwam. De eigenaars van kleine stukken grondgebied van den Beneden-H , zooals de
graafschappen Blankenburg, Ballenstedt, Regenstein,
Falken s tein, Wernigerode, Stolberg, Mansfeld, Hohenstein, enz. werken bestempeld met den algemeenen naam van Harzgraven. Onder het fransche keizerrijk gaf bet H.-gebergte zijnen naam aan een
departernent van het koningrijk Westfalen (hoofdpl.
Heiligenstadt).
Harzgerode, stad in Anhalt-Bernburg, 11
uren gaans bezuidw. Bernburg ; 2650 inw.; was van
1630 tot 1709 de residentie der linie Anhalt-Bernburg-H. In de nabijbeid de badplaats Alexisbad.
Hasabja, verscheidene personen in het 0. T.;
IChron. 6: 45; 9: 14; 25: 3,19; 26: 30; 27:17;
II Chron. 35: 9; Neli. 3 : 17 ; 10 : 11 ; 11: 15, 22;
12: 21, 24.
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Hasabna, een van de hoofden des yolks;
Neh. 10: 25.

Hasabneja, 1) vader van een der opbouwers
van Jeruzalem ; Neh. 3: 10. — 2) leviet ten tijde
van Ezra ; Neh. 9: 5.
Hasadja, afstammeling van Josia; I Chr. 3 : 20.
Hasara, knecht van koning Josia; II Chr. 34 : 20.
Hasara, rivier. Zie ASTOR.
Hasbaddana, een der levieten, die Ezra ter
zijde stonden ; Neh. 8: 5.
Hasbeia, stad in een dal van den Anti-Libanon
in Syrie, met 4 a 5000 inw. (Druzen en Christenen).
Hasbain (pays d'), of de Haspengau, lat.
Haspinga comitatus, zeer vruchtbaar landschap in
bet noorden der belgische prov. Luik, bevat de steden Luik, Viset en Tongeren. De Luikenaars werden
hier 1408 verslagen door Jan zonder Vrees.
Hascem. Zie HAZJEM.
Hasdrubal, naam van verscheidene carthaagsche veldheeren; historisch bekend zijn : H., schoonzoon van Hamilcar Barcas, en, vöôr zijn zwager Hannibal, bevelhebber der earth. troepen in Spanje.
broeder van Hannibal, sneuvelde 207 v. Chr.
—H.,
aan den Metaurus. — H., vader van Sophonisbe,
werd overwonnen door Scipio den oude. — H.,
veldheer in den derden punischen oorlog, stierf als
gevangene bij de Romeinen.
Hasem, voorzaat van David's held Jonathan ;
I Chron. 11: 34.
Hasenelever (Joh. Petr.), duitsch genreschilder der Dusseldorfsche school, geb. 18 Mei
1810 te Remscheid, gest. aldaar 16 Dec. 1853.
Hasenpoth, stad in het russ. gouvt. Koerland,
dicht bij de uitwatering van de Tebber in de Oostzee, 11 uren gaans benoordoosten Libau; 6000 inw.
Haserswoude, dorp. Zie HAZERSWOUDE.
_wee
ee . fi h ddorpen. Zie NYEHASKE
Haske, tw
en OUDEHASKE.
Haskerdyken, dorp in Friesland, anderhalf
uur gaans benoordw. Heerenveen ; 280 inw.
Haskerhorne, dorp in Friesland, anderhalf
uur gaans bewesten Heerenveen ; 170 inw.
Haskerland, oudtijds Hasscherwald, grietenij
in Friesland, is 2 uren gaans (van N. naar Z.) lang
en anderhalf uur gaans breed (van W. naar 0.), bevolkt met 5000 zielen, ,en bevat de 7 dorpen Haskerdyken, Haskerhorne, Joure, Nyehaske, Oudehaske,
Snikzwaag en Westermeer. Vroeger, toen Haskerdyke
en Joure nog niet tot deze grietenij behoorden, werd
zij naar hare 5 dorpen genoemd de Hasker-Vij[ga.
Hash, ook Hash im Weissland, een 10 uren
gaans lengte hebbend dal in het zwits. kanton Bern,
doorstroomd door de Aar, telt ruim 7000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. het dorp Meiringen aan den voet
van den Hash-berg.
Haslingden, fabriekstad in het engelsche
graafschap Lancaster, aan den Irwell, 6 a 7 uren
gaans benoordw. Manchester ; 9000 inw.
Hasloch, het grootste dorp van den beierschen
pelts, district Neustadt ; ruim 5000 inw,
Hasloe, oude naam van Elsloo.
Hasmona, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte ; Num. 33:
29, 30.
Hasnon, stad in het fransche dept. Nord, 3
uren gaans benoordw. Valenciennes ; 3200 inw.; eene
670 gestichte benedictijner abdij.
Hasparren, fransch marktvlek, dept. BassesPyrenees, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Bayonne ;
5500 inw.
Haspengau de). Zie HASBAIN.

Hasse
Haspres, fransch vlek, dept. Nord, 2 uren
gaans bezuidoosten Bouchain ; 2800 inw.
Hasra. Zie HARHAS.
Hassan, naam van een aantal plaatsen in westelijk Azie, enz.: 1) in Hindostan, Mysore-gebied,
12 niijlen henoordw. Seringapatam. — 2) H.-Abaci,
d. i. verblijf van Hassan, in russisch Transcaucasia,
district Talisj, werd 1836 verwoest door de Russen;
— 3) H.-Abad, in Perzie, prov. Irak-Adzjerni, 2
mijlen bezuidoosten Kazbin. — 4) H.-Aga, in KleinAziè (Anatolie), nabij het meer Abullionte, bewesten Brussa. — 5) H.-Batrik, in Klein-Azie, pachalik Marasj, 5 mijlen henoordw. Malatiyah, bewoond
door een 50-tal mahorned. gezinnen.— 6)H.-Oghlan,
in Anatolie, 31- mijl beoosten Angora.--7) H.-Kaleh,
in turksch Armenie, 4 mijlen beoosten Erzeroem ;
5000 inw.; vermoedelijk het oude .Theodosiopolis-.
— 8) H.-Pacha-Palanka, in Servie, 5} mijl bezuiden
Semendaia.
Hassan, vijfde kalif, zoon van Ali en Fatime
(Mahomed's dochter), werd in het jaar 660 tot
kalif gekozen te Koefa, na den dood zijns vaders,
die aldaar vermoord was geworden. Na zes maanden geregeerd te hebben deed hij, ten einde bloedvergieting te vermijden, afstand van het kalifaat ten
behoeve van Moaviah, die een gedeelte der bevolking
tegen hem in opstand had gebracht dadelijk na zijde
verheffing. In 669 werd hij omgebracht, door middel van vergif, door een der zonen van Moavieh, die
bang was dat H. zich weder op den troon zou trachten te plaatsen. Door de Sjyieten wordt H. gerangschikt under de imans; bij zijnen dood ging het
imanaat over op zijnen broeder Hussein (Hoessein).
— H. (Kennoen), de laatste edrissitische vorst, die
in Mauritanie regeerde, beklom 954 den troon. Aangevallen door de Obaidieten en de spaansche Ommiaden, werd hij gevangen genomen en overgebracht
naar Cordova ; hij vond echter middel om te ontsnappen, verzarnelde in Egypte eenige troepen, en
trachtte nu zijn rijk te heroveren ; loch na eenige
voordeelen behaald te hebben, werd hij 984 door de
Spanjaarden vermoord. — H.-ben-Sabbah, het
hoofd van de secte der perzische Ismadlieten of
Assassijnen, geb. omstr. 1050, gest. 1124. Zie
ASSASSIJNEN. - H.-Buzurk, d. i. H. de Groote,
werd stichter van de Ilkanische dynastie doordien
hij, namens Behader-khan stad 'louder van Klein-Azie,
zich na den dood van lien vorst meester maakte van
Bagdad. Hij stierf omstr. 1356. — H.-ben-al-Hassan, gemeenlijk kortweg Alhazen genoemd, arabisch
sterrekundige, geb. omstr. 980 te Bassora, werd
door den fatimitischen sultan Hakem naar Egypte
ontboden, om eenen toestel (een kunstwerktuig) uit
te denken, waardoor de bevolking gevrijwaard kon
worden tegen de overstroomingen van den Nijl.
Toen H. geen leans da'rtoe zag werd de sultan zoo
toornig, dat hij den armen sterrekundige met den
dood dreigde, welk lot H. slechts van zich afwendde, door zich juist aan te stellen als iemand
die aan volslagene verstandsverbijstering lijdt. Hij
stierf zijn natuurlijken dood 1038. Eene verhandeling van H. over de Gezichtkunde werd in 't Latijn
vertaald uitgegeven door Risner (Bazel 1572).
Hasscherwald. Zie HASKERLAND.
Hasse (Job. Adolf), geb. 25 Maart 1699 te
Bergedorf bij Hamburg, aanvankelijk en geruimen
tijd tooneelzanger, had als zoodanig eene europeesche
vermaardheid, werd 1727 kapelmeester te Venetia,
trouwde daar de iberoemde zangeres Faustina Bordoni (geb. 1700 te Venetie), werd vervolgens opperkapelmeester te Dresden, hield herhaaldelijk ver-
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blijf in Italie en in Engeland, was van 1740 tot 1763
voor goed in Engeland gevestigd, kwam toen naar
Weenen, en ging 1770 naar Venetie, waar hij 23
Dec. 1783 stierf. Hij heeft zich door tal van operaas
en kerkmuziek doen kennen als een even uitstekend
als vruchtbaar componist.
Hassel (Joh. Georg Heinr.), geb. 30 Dec. 1770
te Wolfenbuttel, gest. te Weimar 18 Jan. 1829,
heeft zich door verscheidene geachte werken doen
kennen als een kundig geograaf en statisticus, o. a.
door zijn Lehrbuch der Statistik der europ. Staaten
(Weimar 1812) en vele andere statist. werken ; ook
als verdienstelijk medewerker aan het DVollstandige
Lehrbuch der neuesten Erdbeschreibung" (Weimar
1819-35).
Hasselaar (Kenau Simonsdochter), de heldin
van Haarlem, gesproten nit eene aanzienlijke haarlemsche familie, was 46 jaren oud toen Haarlem
door de Spanjaarden werd belegerd (1573), bij
welke gelegenheid zij, van top tot teen gewapend,
aan het hoofd van een driehonderdtal kloeke vrouwen merle de stad hielp verdedigen.
Hasseletum, lat. naam van het stadje Hasselt in OveriJsel.
Hasselfelde, stad in den brunswijkschen
kreis Blankenburg, aan de Hassel, in den NederHarts ; 2300 inw.; zwavelhoudende minerale bron.
Ilasselqvist (Fredrik), zweedsch natuurkundige, geb. 1722 in Oost-Gothland, was een der uitstekendste leerlingen van Line. op Wiens aanraden
hij 17'19 eene wetenschappelijke refs naar Palestina
ondernam ; op het punt om naar Europa terug te
keeren, stied hij te Smirna 1752. Zijn Iter Palestinum,
in bet Zweedscb uitgegeven door Linne (Stokholm
1757), bevat veel wetenswaardigs nit het gebied der
natuurlijke historic, en is vertaald in bet Engelsch
(Londen 1766), in bet Fransc,h (2 dln. Parijs 1769).
Hasselt, 1) lat. Hasseletum, stadje in Overijsel,
aan het Zwartewater, derdhalf uur gaans benoordoosten Kampen, 5 kwartier bezuiden Zwartsluis ;
2400 inw.; 1252 met stedelijke privilegien begiftigd,
werd H. reeds spoedig eene Hanze-stad ; reeds in
1481 had H. eene drukkerij ; het was eene volkrijke
stad, en werd in eene sterke vesting herschapen
door den beroemden Coehoorn; 1527 zonder slag
of stoot ingenomen door Karel, hertog van - Gelder;
1528 door Maarten Schenk voor keizer Karel V heroverd, na eenen bloedigen tegenstand ; 1532 een
oogenblik in het bezit der Staatschen ; 10 Oct.1582
bij verrassing door de Staatschen bemachtigd; 7
Oct. 1583 mislukte aanslag der Spanjaarden om H.
te heroveren ; 27 Mei 1657, in de overijselsche
tweespalt, werd H. belegerd door de Zwollenaars;
1672 ingenomen door de Munsterschen, die er tot
1674 meester bleven ; 1825 iced H. van overstrooming ; het is de geboorteplaats (begin 16e eeuw)
van den geleerden kloostergeestelijke Caspar Ammon, schrijver van eene Hebreeuwsche spraakkunst,
van welke Luther zich bed iend heeft om Hebreeuwsch
te leeren. — 2) stad in Belgie, hoofdpl. van belgisch
Limburg, aan de Berner, 6 a 7 uren gaans benoordw.
Maastricht, ruim 4 uren gaans benoordw. Tongeren ;
10,000 inw.; overwinning der Noord-Nederlanders
op de Beige') in den Tiendaagschen veidtocht. —
3) dorp in Gelderland ; zie HEESSELT. - 4) een der
Loffoden-eilanden (Noorwegen).
Hasselt (Gerard van), nederl. historiograaf,
geb. 27 Aug. 1751 te Arnhem, 1786 burgemeester
aldaar tot 1795, gest. 16 Dec. 1825 te Velp, heeft
veel geschreven, meerendeels betreffende Gelderland's geschiedenis, oudheden en gewoonten.

Hassenfratz (Jean Henri), geb. te Parijs 20
Dec. 1755, eerst timmerman, vervolgens ingenieur,
ging zich in Stiermarken en Karnthen in de kunst
der ijzerbereiding bekwamen, omhelsde met warmte
de beginselen der fransche omwenteling, bekleedde
onder het revolution. hewind verschillende betrekkingen, was van 1794 tot 1814 prof. der Polytechnische school te Parijs, en stierf aldaar 26 Febr.
1827. Van zijne werken noemen wij: Cours de
mineralogie (1796); L' art du Charpentier (1804);
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Siderotechnie ou l' art de traiter les minerais de fer
(4 dln. 1812); L'cirt de calciner la pierre calcaire
(1825): Dictionnaire physique op de .Encyclopedie

methodique" (4 dln. 1816-21).
Hassenpflug (Hans Dan. Ludw. Friedr.),
geb. 26 Febr. 1794 te Hanau, doorliep sedert 1816
de verschillende rangen der keurhessische bureaucratie, tot hij 1832 minister van justitie werd, hield
zich tegen de oppositie staande tot Juni 1837, bekleedde vervolgens verscheidene andere hooge ambten (in Sigmaringen, 1839 in Luxemburg, 1840 te
Berlijn, 1846 te Greifswald), werd wegens wanordelijkheden in geldbeheer in een ergerlijk proces
betrokken, doch vrijgesproken, trad 22 Febr. 1850
andermaal op aan het hoofd van het keurhessische
ministerie, beijverde zich om de in 1848 tot stand
gekomene vrijere instellingen tot eene doode letter
te maken, trad 16 Oct. 1855 als minister af, en
stierf 10 Oct. 1862 te Marburg.
Flassenua, een afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 9: 7.
Hasser, engelsch Aseerghur, stad in britsch
0. 1. Zie ACEYR-GHOR.

Hassfort, stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan den Main, 6 mijlen benoordoosten
Wurtzburg ; 2000 inw.
Hassia, lat. naam van Hessen.
Hasskarl (Justus Karl), beroemd kruidkundige, geb. 6 Dec. 1811 te Cassel, hield 1836-46
verblijf op Java, werd toen secretaris der kamer van
koophandel te Dusseldorf, en ging 1852 als nederlandsch 0. I. ambtenaar weder naar Java. Van zijne
werken verdienen vooral genoemd : Plantce Javanicce
rariores (Berlijn 1847); Australienund seine Colonien
(Elberfeld 1849); Plantce Junghuhniance (Leiden
1851-52); Filices Javanicw (Batavia 1855 en v.);
Retzia seu observationes Botanicce (2 dln. Batavia
1855-56); Hortus Bogoriensis (dl. 1, Bonn 1858);
Java, seine Gestalt, Pflanzendecke, etc. (3 dln. Leipzig 1852).
Hassub, verschillende personen in het 0. T.:
I Chron. 9 : 14; Neh. 3 : 11, 23; 10: 23; 11 : 15.
Hastenbeck, vlek in het hanov. prinsdom
Kalenberg, ruim 1 uur gaans hezuidoosten Hameln ;
400 inw.; overwinning der Franschen onder maarschalk d'Estrees op de Engelschen onder den hertog
v.Cumberland 1757,waarop het smadelijk verdrag van
Kloster-Seven volgde. — Naar men wil zijn de vlakten bij H. de Idistavisus campus der ouden, waar
Germanicus in het jaar 16 na Chr. eene schitterende
overwinning bevocht op Arminius.
Hasting, befaamd avonturier uit de 9e eeuw,
geb. omstr. 810 in Frankrijk of in Denemarken,
kwam aan het hoofd der Noormannen 845 de oevers
van de Loire afloopen. Door de bewoners van Tours
afgeslageu, begat hij zich met zijne bende naar Friesland, deed vervolgens eenen strooptocht naar Italie,
maakte zich 867 ten behoeve van Rome meester van
de stad Luna, deed daarna herbaalde nieuwe landingen in Frankrijk, en noodzaakte Lodewijk den Dikke
(879) hem het graafschap Chartres of to staan. Ein-
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delijk in zijne overwiiiningen gestuit, keerde hij
terug naar Denernarken, waar hij ornstr. 890 stierf.
Hastings, zeestad in het engelsche graafschap
Sussex, ruim 2 uren gaans bezuidw. Winchelsea, een
der Cinque-Ports, aan het Kanaal ; 17,000 inw.;
drukbezochte zeebaden; op eene sterke rots rumen
van een oud kasteel. Te H. landde Willem de Veroveraar, en bevocht 1066 in de vlakten van H., 3
uren gaans benoordw. de stad, de beslissende overwinning (slag van H.) op Harold II, waardoor de
kroon van Engeland uit de saksische dynastie overging op de normandische.
Hastings (Warren), gouverneur-generaal van
britsch 0. I., geb. 1733 te Churchill in het engelsche
graafschap Worcester, was de zoon van een geestelijke, ging 1749 als kierk naar 0. 1., klom allengs
op, werd 1771 .aangesteld als gouverneur van Bengalen, en 1773 gouverneur-generaal van Oost-Indie,
in welke hooge waardigheid hij de inkomsten der
0. I. Compagnie op alle bedenkelijke wijzen vermeerderde en hare macht uitbreidde ; doch hij deed dit op
eene wijze, die algemeene ontevredenheid bij de arme
Indianen verwekte, en het noodzakelijk maakte, dat
hij 1785 werd teruggeroepen. Bij het parlement aangeklaagd van knevelarij en misbruik van macht, was
hij niet in staat de beschuldigingen te ontzenuwen,
die door Fox, Sheridan, en Burke vooral, zoo welsprekend tegen hem ingebracht werden, dat er aan
het gruwelijk beheer van dezen dwingeland niet meer
getwijfeld kon worden ; desniettemin werd hij, nadat zijn proces 10 jaren hangende geweest was, 1795
vrijgesproken (men hield het er voor, dat hij zijne
vrijspraak looter te danker had aan omkooping).
Hij stierf 22 Sept. 1818. Door H. waren de heilige
boeken der undoes ontdekt.
Hastings (Francis Ravvdon, markies van), gouverneur-generaal van britsch 0. I., geb. 7 Dec. 1754,
erfde 1792 van zijnen oom den titel van graaf van
Huntingdon, en 1794 van zijnen vader dien van graaf
van Moira, en later dien van markies van Hastings
(zijne moeder was Elizabeth Hastings). Hij begon
zijne krijgskundige loopbaan in den amerikaanschen
oorlog, onder Clinton, onderscheidde zich vervolgens
in de oorlogen op het vasteland van Europa, bestuurde
den ongelukkigen aanslag van Quiberon, werd opperbevelhebber in Schotland en opperveldtuigmeester. In 1812 benoemd tot gouverneur-genl. van
britsch 0. I., versloeg hij de Mahratten, onderwierp
Nepaul, en voerde de teugels van bet bewind met
veel bekwaamheid ; desniettemin werd hij door de
0. 1. Compagnie aangeklaagd wegens wanbeheer,
kwam daarop naar Engeland (1822), en rechtvaardigde zich volkomen, waarop hij 1824 benoemd
werd tot gouverneur van Malta, waar hij 1826 stierf.
Hasuba, afstammeling van Josia ; I Chi .. 3 : 20.
Hasum, 1) een voorvader der wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2 : 19: 10: 33 ; Neh. 7: 22 ; 10: 18.
— 2) een der levieten, die Ezra ter zijde stonden;
Neh. 8 : 5.
Hasupha, een voorvader der wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2: 43; Neh. 7: 46.
Hatach, kamerheer van koning Ahasverus ;
Esther 4: 5, 6, 9, 10.
Hatath, afstammeling van Juda ; I Chron. 4 :13.
Hatert, of Hattert, een zeer nod dorp in
Gelderland, drie kwartier gaans hezuiden Nijmegen ;
1000 inwoners.
Hatfield, verscheidene plaatsen in Engeland ;
de voornaamste zijn :1) dorp in bet graafschap York,
anderbalf our gaans bezuidw. Tome, beroemd door
zijne romeinsche oudheden, en door den veldslag, in

633 bij H. geleverd tusschen Edwin, koning van
Northumberland, Cadwallo, koning van Wallis, en
Penda, koning van Mercia. (Willem van Hatfield
tweede zoon van Eduard HI, was bier geboren).
2) H., of Bishop's Hatfield, in 't graafschap Hertford,
3 uren gaans bezuidw. Hertford, en ruim 2 uren
gaans beoosten St.-Albans, aan de Lea ; 4000 inw.;
fraai kasteel, dat Elizabeth bewoonde eer zij den
troon beklom ; paleis, gebouwd door Cecil Burleigh,
graaf van Salisbury.
Hathem, en Hatheym, nude namen van Hattem.
}lathing, regentscbap, baai en dorp op de
noordkust van het eiland Ceram (ned. 0. I.); het
dorp heeft circa 300 inw. (Mahomedanen). In 1823
toonde zich de beruchte tidoreesche prins radja Gilolo vijandig tegen het nederl. gezag, legde o. a. het
dorp Sawaai (6 rnijlen van H.) in de ascii, doch
werd 2 en 3 Oct. door de nederl. troepen stormenderhand uit H. verdreven, en vluchtte naar de binnenlanden.
Hatipha, een voorvader van de wederkeerenden
nit Babel; Ezra 2: 54; Neh. 7: 56.
Hatita, een voorvader van de wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2: 42; Neb. 7: 45.
Hatoenoekoe, of Oeli-H., landschap op het
eiland Amboina, schiereiland Hitoe, bevat de dorpen
Kaytetto, Nokohali, Thealaa, Essen en Wawani ; ook
den berg Wawani, die 1674 zwaar gescheurd is,
waardoor onderaardsche zwavelkoiken ontstaan zijn.
Toen 1599 de kust van Hitoe bezocht werd door
Steven van der Hagen, bleef J. D. Sonneberg met
27 anderen der nederlandsche scheepsbemanning
vrijwillig aldaar achter; zij legden er het eerste fort
aan, dat de Nederlanders op Amboina gehad hebben,
en noemden het .'t Kasteel van Verre".
ITatra, stad in Mesopotamie. Zie AL-HADHR.
Hatras, stad met 23,000 inw. in bet britsch
0. I. presidentschap Bengalen, district Aligarh, 6
mijlen benoordoosten Agra.
Hattem, lat. Mons Dei, stad in Gelderland, aan
de grenzen van Overijsel, nabij den IJsel, 11 uren
gaans benoorden Arnhem ; 2700 inw.; was in de 15e
en 16e eeuw eerie sterke stad, met het kasteel van
H. (genaamd de ,)Dikke-Tinne), dat 1505, toen H.
bij verrassing door de Spanjaarden was ingenomen.
zich eerst aan hen overgaf na een bloedig beleg doorstaan te hebben. In 1511 werd dit kasteel veroverd
door Karel, hertog van Gelre, die het liet versterken
en in den toren eene ijzeren kooi liet ophangen, die
opgehaald en neergelaten kon worden, de beruchte
Wassenaars-kooi, dus genaamd, omdat o. a. de baron van Wassenaar in die kooi opgesioten heeft gezeten als gevangene ; in 1777 is dat kasteel gesloopt:
de plaats, waar het gestaan heeft, beet nog het •Tinneplein". In 1429 werd II. door een fellen brand geteisterd, in 1504 andermaal, toen de halve stad in de
asch gelegd werd, en 1517 nogmaals, toen de geheele
voorstad eene prooi der vlammen werd. Ook van
watersnood had H. herhaaldelijk te lijden, zoo o. a.
4 Fehr. 1825, dat voor H. een benauwde dag is geweest. Van oorlogsrampen had Fl. almede ruim zijn
deel. In 1514 nestelde zich te H. een machtig geldersch roover, Frans Vos genaamd, die aan tie steden Kampen, Zwol en Deventer den oorlog verklaarde ; in 1521 door de Burgundiers belegerd,
sloegen de Hattemers tot driemaal kloek de bestorming af, doch door het instorten van eene poort
werden zij genoopt de stad over te geven (13 Juni).
In 1629 verdedigde H. zich dapper tegen graaf Salazar, die met een groot Leger Duitschers en Croaten
H. kwam opeischen, doch onverrichterzake moest

Hatteras
aftrekken ; door den bisschop van Munster belegerd
19 Juni 1672, werd H. hevig beschoten 22 Juni, en
den volgenden dag trokken de Munsterschen als
veroveraars de stad binnen. Het is de geboorteplaats
van Herman Willem Daendels.
Hatteras (kaap), aan de oostkust van NoordCarolina, door klippen en ondiepten voor de scheepvaart zeer gevaarlijk ; dik wijIs vermeld in den amerik.
burgeroorlog sedert 1861.
Hattert. Zie HATER'''.
Hattil, een voorvader van de wederkeerenden
uit Babel; Ezra 2 : 57; Neh. 7: 59.
Hattingen, stad in pruis. Westfalen, aan de
Roer, 8 mijlen bewesten Arnsberg; 5000 inw.
Hattirsatha, een van de hoofden der vaderen;
Ezra 2: 63; Neh. 7: 65, 70; 8: 10;10:1.
Hatto I, aartsbisschop van Maintz in het laatst
der 9e eeuw, heeft als voogd van den miriderjarigen
keizer Lodewijk III eenige historische beteekenis.
Door zijn verraad jegens den met den keizer in
vijandschap staanden graaf Adalbert van Babelberg
is de legende ontstaan, dat de duivel hem den nek
gebroken, en in den krater van den Etna geworpen
had. — II, aartsbisschop van Maintz sedert
968, de hoofdpersoon in de legende van den zoogenaamderi Muizentoren bij Bingen. In plaats van hem
verslonden te laten worden door rnuizen, laten anderen hem 970 zijnen natuurlijken flood sterven, en
noemen dat sprookje van den Muizentoren een verdichtseltje van de monniken, die zich daardoor op
de nagedaclitenis van H. hebben willen wreken, omdat hij hen tot werken had gedwongen.
Hattuarien. Zie ATTUARleN.
Hattum, dezelfde stad als Hattern.
Hattus, verschillende personen in het 0. T.:
I Chron. 3:22; Ezra 8: 2; Neh. 3: 10; 10: 4; 12: 2.
Hatvan, marktvlek in het hongaarsche comitaat Heves, 6 mijlen benoordoosten Pesth ; 3000 inw.
Hatzfeld, 1) hong. Zsomboly, marktvlek in
Hongarije, comitaat Torontal, 9 mijlen benoordw.
Temesvar; 7000 inw. — 2) stad in Hessen-Darmstadt, prov. Ober-Hessen, aan de Eder, derdhalf uur
gaans benoordoosten Biedenkopf; 1100 inw.; rumen
van het familie-kasteel van het adellijk geslacht von
H., waarvan wij alleen noemen : H. (Frans Lodewijk,
prins v.), geb. 23 Nov. 1756, die 1806, toen de
Franschen na den slag bij Jena de pruisische hoofdstad in bezit naruen, zich met warmte aan de zijne
van Napoleon schaarde, en door dezen benoernd werd
tot burgerlijk gouverneur van Berlijn. Doch al spoedig kreeg de keizer er de lucht van, dat briefwisseling onderhield met de pruisische armee, en het
duurde Met lang of er werd een brief van H. onderschept, waaruit zijn verraderlijk gedrag zonneklaar
bleek, en H. werd in hechtenis genorrien als een verrader. Doch in allerij1 kwam zijne vrouw een voetval
doen voor den keizer, die, door haar smeeken bewogen, haar den brief overhandigde, met de woorden :
),Nu heb ik geen bewijzen meer tegen uwen man: hij
is vrij!" Later was H. pruisisch gezant bij het hof
der Nederlanden, daarna bij dat van Oostenrijk ; hij
stierf te Weenen 3 Febr. 1827. Zijne vrouw stierf in
het laatst van 1832.
Haubold (Christiaan Gottlieb), duitsch rechisgeleerde, geb. te Dresden 4 Nov.1766, gest. 14 Maart
1866, was domheer van Merseburg, en heeft zich
verdienstelijk gemaakt door verscheidene werken,
o. a.: Institutionum historicarurn juris Romani lineamenta (Leipzig 1805 ; 2e druk van Otto, Lpz. 1825);
Lineamenta doctrinw Pandeclarum (Lpz. 1820);
Manuale Basilicorum (Lpz. 1819); enz.

Hauser
Haubourdin, fransch vlek, dept. Nord, 2 uren
gaans bezuidw. Rijssel ; 2000 inw.
Hauenstein, stad in den badener Bovenrijnkreis, amtsdistrict Waldshut, aan den Rijn ; 400 inw.;
vroeger hoofdpl. van het graafschap H., welks bewoners (Hauensteiners) nog tegenw. veel eigenaardigs in zeden en kleederdracht hebben. Te H. vorinde
zich 1409 de Hauenstezner Einigung, zijnde een bond
van zwabische en zwitsersche steden tegen Oostenrijk.
Hauge (Hans Nielsen), zweedsche dweeper. Zie
LaSARE.

Haugsdorf, marktvlek in den oostenrijkschen
kreis Untermanhartsberg, aan den Pulkabach ; 2200
inwoners.
Haugwitz, mid adellijk geslacht, reeds vOOr
de 12e eeuw in aanzien in het land van Meissen en
01 den Opperlausitz, sedert ook in Silezié, splitste
zich in het begin der 18e eeuw in twee linien.
de oudste linie is gesproten : H. (Christian Heinr.
Kurt, graaf van), vrijheer van Kreppitz, geb. 11 Juni
1752 te Pauke bij Ols, pruisisch staatsrnan, was 1790
pruis. gezant te Weenen, teekende als zoodanig het
traktaat van Pillnitz (1792), werd 1794 minister
van buitenl. zaken en hoofd van het ministerie te
Berlijn, maakte Pruisen los van de gewapende coalitie tegen Frankrijk, trail 1804 als minister af, ging
1805 als gezant naar Napoleon, en bracht de conventie van 15 Dec. tot stand, waarbij Pruisen, tegen
afstand van eenig grondgebied aan Beieren en aan
Frankrijk, in het bezit kwam van het keurvorstendorn Hanover. In 1806 weder minister van buitenl.
zaken, trachtte H. te vergeefs Pruisen in vrede te
houden met Frankrijk ; na den slag van Jena 1806
vergezelde hij den koning naar Oost-Pruisen, doch
nam kort daarop zijn ontslag. Sedert 1820 hield hij
verblijf in Italie, en stierf 19 Febr. 1832 op eene
villa bij Este. Zijne Mdmoires (in het Fransch) zijn
1837 in druk verschenen.
Haule,_r_esc_e
fi hddorpen: 1) zie ROTSTERHAULE.
—2) H., of Hiaule, 6 uren gaans benoordoosten Heerenveen, vlak aan de grenzen van Drenthe; 170inw.
(met de groote veenbuurt Haulerivijk 1200 inw.).
Haupur, Haupoor, stad in de noordwestelijke
provincien van britsch 0. I., 4 mijlen bezuiden Meerut ; 14,000 inw.; groote stoeterij voor de armee.
Hauraka, onder dezen naam komt het nederl.
0. I. eiland Boewang-Besi wel eens voor.
Haurdn, in de oudheid Auranitis, hoogvlakte
in Syrie, beoosten het meer Tiberias en bezuiden
Damascus, wordt aan de oostzijde begrensd door bet
H.—gebergte, waardoor H. gescheiden wordt van de
woestijn Harra. In de 19e eeuw het eerst bezocht
(1857 door Graham, 1859 door Wetzstein); ten 0.
en ten Z. van het H.-gebergte werken talrijke rumen
van steden ontdekt. Zie ook HAVRAN.
Hauser (Caspar), werd 26 Mei 1828 te Neurenberg als verlaten kind aangetroffen met een briefje
bij zich, geadresseerd aan een kavallerie-officier, en
behelzende, dat hij 30 April 1812 geboren was, dat
hij den naam van Caspar droeg, dat bij van jongs
afaan in een onderaardsch hol opgesloten had gezeten op water en brood, en dat een onbekende hem
van kleederen had voorzien. Overigens wist de 16jarige knaap, die ter nauwernood spreken kon, wets
aangaande zijne herkomst op te geven. Door de
openbare liefdadigheid werd hij bij professor Daumer te Neurenberg besteed, om zijne opvoeding te
ontvangen ; later werd H. door lord Stanhope als
pleegzoon aangenomen en ter verdere opleiding naar
Ansbach gezonden, waar hij op een bureau geplaatst
werd. Reeds 17 Oct. 1829 was er een moordaanslag
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Hausmann

Havelock

op H. beproefd, doch mislukt; 14 Dec. 1833 werd
hij in den slottuin te Ansbach door een sluipmoordenaar doodelijk met een dolk getroffen, en
stierf Brie dagen later, zonder dat men ooit den dader heeft kunnen ontdekken. Achter den sluier des
geheims, die over H.'s zestien eerste levensjaren en
over zijn uiteinde hangt, liggen ontwijfelbaar zwarte
misdaden verborgen van lieden, wier slachtoffer
hij was.
Hausmann (Joh. Friedr. Ludw.), duitsch mineraloog en geognost, geb. 22 Fehr. 1782 te Hanover, sedert 1811 prof. der technologie en mijnkunde
te Gottingen, gest. 25 Dec. 1859, heeft veel verdienstelijks geschreven, o. a.: Handbuch der Mineralogie
(3 din. Gottingen 1813 ; 2e druk 1847); Reise (lurch
Skandinavien (5 din. Gott. 1811-18) (Leber den
Zusland des hannov. Harzes (Gott. 1832).
Hausruck, eene tot de Norische alpen behoorende bergketen in Opper-Oostenrijk, vormt de waterscheiding tusschen Inn en Traun, en geeft haren
naam aan den Hausruck-kreis, groot bijna 69 vierk.
mijlen, met circa 220,000 zielen, en Wets tot hoofdplaats.
Haussa. Zie HAOESSA.
Hausser (Ludwig), geschiedsclirijver, geb.
26 Oct. 1818 te Cleehurg in den Neder-Elzas, werd
1849 prof. der geschiedenis te Heidelberg. Voornaamste werken: Geschichte der rheinischen Pfalz
(2 din. Heidelberg 1845) en vooral de Deutsche

van den vorige, wiens titel van markies door hem
geerfd is, geb. 8 Jan. 1789 te Versailles, diende almede reeds onder Napoleon I, werd 1834 tot generaal bevorderd, en ging als inspecteur-genl. der
infanterie naar Algerie. Door de Februari-omwentehng 1848 kwam hij op non-activiteit, werd ecbter
1849 minister van oorlog,1850 gouverneur-generaal
van Algerie, en sedert den staatsgreep senateur en
grootreferendaris van den senaat. H. (Anne
Marie de Montgeroult de COUTANCES, gravin van Beaufort, later d'), fransche schrijfster, geb. 1760, gest.
1837, was eene nicht van Marsollier, eerst gehuwd
met graaf Beaufort, kapitein bij het regement des
konings, die den kogel kreeg na de nederlaag der
emigranten bij Qniberon (1795), vervolgens getrouwd
met Charles d'Hautpoul, een lid der familie van den
generaal, heeft zeer veel geschreven, o. a.: Childdric,
rot des Francs (1806); Les habitants de l'Ukraine
(1820); enz.
Zie ook BEAUFORT D'HAUTPOUL.
Hauwerahuizen, voormalig dorp in de prov.
Groningen. Zie HOUWERHUIZEN.
Hauwert, of Hauwaart, dorp in N.-Holland,
anderhalf uur gaans benoorden Hoorn, en even ver
bezuiden Medemblik ; 250 inw.; in 1572 lag Ruichaver bier in bezetting.
Hauy (Rene Just), fransch mineraloog, geb.
28 Fehr. 1743 te St.-Just (dept. Oise), sedert 1802
prof. der rnineralogie te Parijs, gest. 3 Juni 1822.
Voornaamste werken : Traite de mindralogie (2e druk
2 din. 1822); Traitedlementairedephysique (3e druk
2 dln. 1821); Traite de cristallographie (2 din. Parijs 1822, met atlas).— H. (Valentin), broeder van
den vorige, geb. te St.-Just 13 Nov. 1745, gest.
18 Maart 1822, kwam op bet denkbeeld boeken met
voelbare letters te laten drukken, ten einde de blinden te leeren lezen op het gevoel; in 1 784 stichtte
hij het eerste biinden-instituut te Parijs. Door eenige
onaangenaamheden verbitterd, begat hij zich 1806
naar buitenslands, stichtte te Petersburg en te Berlijn biindeu-instituten, (loch keerde 1817 naar Frankrijk terug.
Havana (La), of Havanna, of San-Cristobal de
la Habana, hoofdstad van het spaansche eiland Cuba
in West-Indie, met uitmuntende haven en omstr.
180,000 inw., heeft eene universiteit, is een der
drukste koopsteden van de Nieuwe wereld, en het
middelpunt van den spaansch-amerikaanschen handel. In 1 511 gesticht door Diego Velasquez onder
den naam van Puerto de Carenas, werd die nieuwe
aanleg reeds spoedig door de kolonisten verlaten,
en de stad onder haren nieuwen naam (zie boven)
op eenigen afstand van de nude gesticht. In de 16e
eeuw werd herhaalde males bemachtigd door de
Franschen en door de Boucaniers; de Engelschen
maakten zich meester van H. in 1762, doch gaven
het bij den vrede 1763 aan Spanje terug.
Havart, dorp in N.-Holland. Zie HAUWERT.
Havekenswerve, voormalig dorp in Zeeland,
werd door den vloed van 17 Sept. I 477 verzwolgen.
Havel, rivier in Duitschland, komt uit het weer
Wohlitz hij Furstenberg, in het zuidoost. gedeelte
van Mecklenburg-Schwerin, wordt bij Furstenberg
bevaarbaar, doorstroomt het pruis. reg.-district Potsdam, neemt de Spree, den Rhyn, de Dosse in zich
op, en valt na eenen loop van ruim 47 mijlen in de
Elve, tegenover Werben, ruim 2 mijlen beneden
Havelberg.
Havelberg, stad in het pruis. reg.-distr. Potsdam, op een eilaridje in de Havel, ruim 10 Iniejlen
hezuidoosten Perieberg; 3200 inw.
Havelock (sir Henry), britsch generaal, geb.

Geschichte coot Tode Friedrich's d. Gr. bis zur
Grundung des Deutschen Bundes (4 dln. Berlijn

1854-57; 3e druk 1861-62).
Haussmann (Georges Eugene, baron), geb.
27 Maart 1809 te Parijs, hetrad de administratieve
loopbaan, en werd 23 Juni 1853 benoemd tot prefect van het Seine-departement. his zoodanig heeft
hij zich verdienstelijk gemaakt door doortastende
hervormingett in het politie-wezen ; maar vooral heeft
zijn naam wereldvermaardheid doordien onder zijne leiding aan Parijs eene nieuwe gedaante is
gegeven door grootsche verbouwingen, aanlegging
van nieuwe straten en boulevards, enz. Hij is tot den
adelstand verheven met den titel van baron, en Aug.
1857 benoemd tot senateur.
Haute, d. Opper of Doyen, bijv. in de fransche
namen: Haute-Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne,
Haute-Saone, Haute-Vienne; zie de arts. G ARONNE,
LOIRE, MARNE, SAONE, VIENNE.

Hautes, het meervoud van HAUTE, in de namen
Hautes-Alpes, Hautes-Pyrenees; zie ALPEN, PYRENEeN.

Hauteville, verscheidene plaatsen in Frankrijk, o. a.: Haute-ville-la-Guichard, dorp in bet Kanaal-dept., ruim 3 nren gaans benoordoosten Contances; 1500 inw.; geboortepl. en heerlijkheid van
Tancred van H.
Hauteville (Tancréde de), yermaard normandisch edelman, had twaalf zones, waarvan de voornaamste zijn : Guillaume Bras-de-Fer, Dragon, Omphroy, Robert Guiscard, Roger, die Sicilie veroverden:
zie op hunne namenHautpoul (Jean Joseph d'), fransch generaal,
geb. te Gaillac 1754, was bij het uitbarsten van de
omwenteling kolonel der kurassiers ; in 1 803 bevorderd tot generaal der kavallerie, onderscheidde hij
zich aan het hoofd der kurassiers bij Austerlitz, Hof
en Eylau, en sneuvelde in laatstgen. slag (1807). —
H. (Marie Constant, markies d'), oudste zoon van
den vorige, geb. 1780, diende ook reeds onder Napoleon I, klom later op tot generaal en inspecteurgeiil. der artillerie, en stierf 15 Juni 1853 te Parijs.
— H. (Alphonse Henri, graaf d'), jongere broeder

H av °mann

Hawkins

5 April 1795 te Bishop's Wearmouth, sedert 1815
in krijgsdienst, maakte 1824 den eersten birman. en
1838 den eersten afghaanschen oorlog mede, vocht
tegen de Sikhs, werd 1851 kolonelen kwartiermeester-genl. der koninklijke troepen in Indie, kommandeerde als brigade-generaal in den perzischen oorlog
1857 eene divisie, en aanvaardde toen het kommando
over de troepen, die Cawnpore en Lucknau moesten
ontzetten. Nadat hij met ongeloofelijke inspanning
dit doel bereikt had, stierf hij 25 Nov. 1857 te
Alumbagh bij Lucknau. Voor zijne uitstekende verdiensten was hij eenige dagen voor zijnen flood, met
den titel H. van Lucknau, tot baronet verheven en
door bet parlement met eenejaarwedde beschonken.
Havemann ( Wilhelm), geschiedschrijver, geb.
27 Sept. 1800 te Luneburg, leeraarder geschiedenis
te Darmstadt, zat van 1823 tot 1829 gevangen wegens demagogische woelingen, en werd na vele lotswisselingen 1838 aangesteld als prof. der landsgeschiedenis te Gottingen. Voornaamste werken van
zijne pen : Geschichte der Kampfe Frankreichs in
Italien von 1494-1515 (2 dln. Hanov. 1833-35);

Havert, dorp in N.-Holland. Zie HAUWERT.
Haviks–eilanden. Zie AZOREN:

Magnus II, Herzog zu Braunschweig und Luneburg
(Liineb. 1836); Geschichte der Lande Braunschweig
und Luneburg (3 dln. Liineb. 1837-57); Handbuch
der Neuern Geschichte (3 dln. Jena 1840-44); Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens (Stuttg.
en Tub. 1846); Darstellung aus der innern Geschichte
Spanienswahrend des 15,16und17Jahrh.(Gott.1850);
Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Luneburg

(Liineb. 1858).
Havens (Arnoldus), geb. 1540 te 's-Hertogenbosch, ging 1558 te Keulen in de Jezuieten-orde,
verwisselde die 27 jaren later tegen de Carthuizerorde, in welke hij kloosterlijke waardigheden bekleedde te Leuven, Roermond, 's-Bosch, Gent en
Brussel, en stierf aldaar 1610. Men heeft van hem
3 historische werken, die alles belialve in gunstigen
zin spreken over de Protestanten, nl.: De erectione
novorum episcopatum in Belgio etc. (1608) handelende over de oprichting 1560 der nieuwe bisdommen in ons land ; ),Historie der 12 Carthuizer-rnonniken, die 1572 te Roermond den marteldood ondergingen" (Latijn, Gent 1608; Vlaamsch, Roermond
1649); en eindelijk Seculum hwretica crudelitate etc.
(Keulen 1608).
Havercamp (Sigebert), geb. Dec. 1684 te
Utrecht, 1710 predikant te Stad-aan-'t-Haringvliet,
1720 lector der grieksche taal te Leiden, 1721 hoogleeraar aldaar, gest. 27 April 1742, heeft een aantal
belangrijke werken geleverd over geschiedenis, letterkunde en numismatiek, o. a. zijne edition van
Lucretius (2 dln. Leiden 1725), Josephus (2 dln.
Amst. 1726), Eutropius (Leiden 1729), ()rosins
(Leiden 1738), Salustius (2 dln. Amst. 1742).
Haverfordwest, of Hwlfordd, stad in het
engelsche graafschap Pembroke in Wallis, aan de
uitwatering van den Cleddy, 3 uren gaans benoordw.
Pembroke ; 6600 inw.; haven.
Haverhill., 1) vlek in Engeland, 3 uren gaans
bewesten Clare, met de parochie, die gedeeltelijk tot
het graafschap Essex, gedeeltelijk tot Suffolk behoort, 2700 zielen. — 2) stad in New-Hampshire
(V. St.), 13 mijlen benoordoosten Concord; 2600
inw. — 3) stad in Massachusetts (V. St.), aan den
tot hier bevaarbaren Merrimac, 6 mijlen benoorden
Boston ; 6000 inw.
Haverstraw, stad in den n.-amerik. uniestaat New-York, aan den Hudson, 19 mijlen bezuiden
Albany ; 6000 inw.; scheepswerf; aanlegplaats der
stoon,booten naar New-York.
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landschap in Arabic; Gen. 2: 11;
25: 18; I Sam. 15:7.
Havila, 1) Cham's kleinzoon ; Gen. 10: 7; I Chr.
1: 9. — 2) kleinzoon van Heber ; Gen. 10 : 29.
Havran, of Hauran, een der landpalen van
Canaan ; Ezech. 47: 16, 18.
Havre (Le), vroeger Havre-de- Grace, versterkte
zeehaven in het fransche dept. Seine-Inf6rieure, op
den noord-oever der Seine, aan hare uitwatering,
naast Marseille de voornaamste handelshaven van
Frankrijk ; 72,000 inw. Ter plaatse waar thans H.
staat, stonden in de 15e eeuw twee torens, die de
Engelschen bemachtigden onder Karl VII. Door Frans
I werden de eerste grondslagen der stad geiegd, die
men Franciscopolis meende te noemen; doch naar
eene niet ver van daar staande nude kapel van Onze
Lieve Vronw van Gratie, ontving de nieuwe havenstad den naam van Havre-de-Grace. In 1562 ging
H. bij verraad aan de Engelschen over, doch werd
9 maanden later heroverd ; 1694 werd H. door de
Engelschengebombardeerd,doch leed weinig schade;
onder Lodewijk XIV werd H. de zetel van de 0. I.
Compagnie ; het is de geboortepl. der beide Scuderi,
van Bernardin de St. Pierre, Casimir Delavigne, enz.
— H. Een Havre-de-Grace in Maryland, aan den
Susquehanriah, waar die in de Chesapeake-baai valt,
13 mijlen benoordoosten Annapolis, met 1400 inw.,
werd 1813 door de Engelschen verbrand.
Havre (Hertogen van). Zie CROY.
Havvim, of Haavvim, stad in den stam Benjamin ; Jozua 18: 23.
Havvoth–Jair, de dorpen, die in het land van
Gilead door Jan-, Manasse's zoon, ontweldigd werden
aan de Amorieten ; Num. 32: 41 ; Richt. 10: 4.
Hawaii-eilanden. Zie SANDWICH-EILANDEN
en OWAIHI.
Hawarden, of Harden, stad in het engelsche
prinsdom Wallis, graafschap Flint, 5 uren gaans bewesten Chester ; 6200 inw.
Hawick, fabriekstad in het schotsche graafschap Roxburgh, aan den Slitrig, 4 uren gaans bezuidw. Jedburgh ; 6700 inw. ; bij H. werd de dichter
Leyden geboren.
Hawkesbury, 1) rivier in Oost-Australie,
Nieuw-Zuidwallis, ontstaat nit de vereeniging van
de rivieren Nepean en Grose, vormt de noordwesten noordgrens van het graafschap Cumberland, en
valt, na een loop van 10 mijlen, 4 mijlen benoordoosten Sydney in den Stillen Oceaan. — 2) britsch
noord-amerikaansch eiland, behoort tot Nieuw Caledonia, is ontdekt door Vancouver.
Hawkeshead, stad in het engelsche graafschap Lancaster, 5 uren gaans benoordw. KirbyKendal ; 2400 inw.
Hawkesworth (John), geestig engelsch
schrijver, geb. te Islington 1713, gest. 1773, werd
gekozen 1772 om 't verhaal der reizen van Cook op te
stellen ; boeiend geschreven, 't kon hier en daar wel
wat kiescher in uitdrukkingen zijn.
Hawkins (sir John), engelsch zeevaarder, geb.
1520 te Plymouth, voerde 1562 den slavenhandel ook
in Engeland In, en deed als slavenhaalder drie reizen
van Afrika naar West-Indie. Later werd hij thesaurier van het zeewezen, en 1588 vice-admiraal der
vloot, die tegen de spaansche armada werd uitgezonden. Uit verdriet over het mislukken van een 1595
met Francis Drake tegen de spaansche nederzettingen in West-Indic beproefden aanslag stierf hij
21 Nov. 1595.
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Hawkweed

Haze

Haynau, stad in pruis. Silezie, 4 uren gaans
Hawkwood (sir John), vermaard engelsch
veldheer in de 14e eeuw, bekend onder den naam benoordw. Liegnitz, aan de Diechse, en aan den
van »Jan van de Naald", was kleermakersleerling te
spoorweg van Berlijn naar Mogan ; 4400 inw.
Londen, Coen hij geprest werd voor de krijgsdienst.
Haynau (Jul. Jac., vrijheer von), een zoos van
Hij onderscheidde zich in den oorlog van Eduard III
keurvorst Wilhelm I van Hessen en van mevr. van
tegen de Franschen, ontving 1360 den rang van kaLindenthal, geb. 14 Oct. 1786 te Cassel, klom in
pitein met den titel van ridder, maakte deel uit van
oostenrijksche dienst van 1801 tot 1844 op tot seldde vrijscharen bekend onder den naam van Tard-venus, maarschalk, bekleedde in den italiaanschen oorlog
liep aan bet hoofd van die bende geheel Provence af,
het gewichtige kommandement te Verona, droegzeer
stelde de staten van den pans op zware oorlogschatveel hij tot de overwinning van Custozza, bestuurde
ting, stond daarna in soldij van verschillende Malivervolgens de belegering van Peschiera,onderdrukte
aansche vorsten, trail eindelijk in dienst van de repulater (31 April en 1 Mei 1849) den opstand te Bresbliek Florence, en verwierf den roem van een groot
cia, waar hij te werk ging met bloedige gestrengheid.
veldheer. Hij stichtte te Rome een hospitaal voor
VOOr bet belegeren van Venetie ging hij als opperbehoeftige engelsche reizigers, en stierf 1394.
bevelhebber naar Hongarije, waar hij met snelheid
Hawoeankaloe, landschap in de bovenlanden voorwaarts drong tot Temesvar, en nabij die stad
van Goenong Teboer, op Borneo's noordkust, staat
9 Aug. den strijd besliste. Door de terdoodbrenginonder eenen radzja, en is in verscheidene kleine gegen, die hij 6 Oct. te Pesth en Arad liet bewerkstelliwesten gesplitst.
gen, haalde hij zich echteT van alle kanten de verHawthorn, plaatsje in 1 engelsche graafsch. ontwaardiging op den pals; en 6 Juli 1850 terugDurham, aan de Noordzee ; gevaarlijke klippen tangs
geroepen, ging hij stil leven. Nadat hij 1850 te Londe kust ; 5 Nov. 1824 vergingen hier 50 schepen.
den en 185'2 te Brussel (wegens de onmenschelijk(Nathaniel),
voornaam
amerik.
held door hem in den italiaanschen en in den honHawthorne
romanschrijver, geb. 4 Juli 1804 te Salem in Massagaarschen oorlog aan den dag gelegd) blootgestaan
chusetts, eenige jaren haven-inspecteur te Salem,
had aan mishandelingen van het gepeupel, stierf hij
1852-57 amerikaansch consul te Liverpool, bereisde
te Weenen 14 Maart 1853.
vervolgens Europa.
Hayti. Zie HAITI.
Hayton, twee christenvorsten van Armenie,
Haxo (Francois Nicolas Benoit, baron), fransch
officier der genie, geb. 24 Juni 1774 in Lotharingen,
regeerden: de eerste van 1224 tot 1268, de tweede van
diende onder Napoleon I in Duitschland en Spanje,
1289 tot 1308. Belden hadden zich in eene veelbevergezelde hem als adjudant naar Rusland, werd wogene regeering te verdedigen tegen vijandelijke
divisie-generaal, legde 1813 de vestingwerken te invallen van de Tartaren en van de Mamelukken.
Hamburg aan, ging daarna naar Bohemen met VanHazaardswoude,oudtijds voorHazerswoude.
damme, met wien hij hij Keulen gevangen genomen,
Hazael, koning van Syrie, was eerst krijgsoveren eerst in 1814 weder in vrijheid gesteld werd. Na
ste van koning Benhadad ; na dien vorst van den
de restauratie inspecteur-genl. van het korps der
troon gestooten te hebben, liet H. zich als koning
genie, sloot hij zich in de Juli-omwenteling aan den
uitroepen, en regeerde ruim eene halve eeuw. Hij
verwoestte de koningrijken Israel en Juda, bemachnieuwen staat van zaken aan, en bestuurde in Nov.
1832 onder Gerard de belegering van de citadel van
tigde Jeruzalem, en bedreef daar onmenschelijke
Antwerpen. Tot pair verheven, stierf hij 25 Juni 1837.
wreedheden. In het 0. T. word t H. vermeld in hoofdst.
Hay000k,engelsche naamvoorHooiberg-eiland
19 van I Kon.; in de hoofdstukk. 8, 9, 10, 12 en 13
Hayda, boheemsche stad, distr. Leitmeritz, met van H Kon.; in II Chron. 22: 5 en 6; in Amos 1: 4.
groote glas- en kristal-vervaardiging ; 1500 inw.
Hazaja, afstammeling van Juda ; Neb. 11: 5.
.e H YDER.
Hayden. ZIP,
Hazar—Addar, een der landpalen van Canaan;
Haydn (Joseph), dnitsch componist, geb. Num. 34 : 4.
31 Maart 1732 te Rohrau aan de Oostenr.-hongaarHazardswoude, of Hazarswoude. Zie bet
art. HAZERSWOUDE.
sche grenzen, zoos van een armen karreman, ontwikkelde zich hoofdzakelijk door eigen studie, en
Hazareebagh, stad in het britsch 0. I. prewerd 1760 kapelmeester van pries Esterhazy, voor
sidentschap Bengalen, district Ramghurh, 48 mijlen
wien hij zijne meesterlijke symphonies en kwartetbenoordw. Calcutta ; 6000 inw.
ten schreef. Met zijn oratorium »Zeven woorden van
Hazar—Enan, een der landpalen van Canaan ;
den Zaligmaker aan het Kruis" (1785) maakte hij
Num. 34: 9, 10 ; Ezech. 48:1.
grooten naam, deed eene kunstreis naar Engeland,
Hazar—Enon, Ezech. 47: 17, dezelfde naam
en schreef na zijnen terugkeer de »Schepping" en de
als Hazar-Enan.
»Jaargetijden'', twee oratorien, die zijn naam ousterHazar—Gadda, stad in stam Juda ; Joz. 15 : 27.
felijk gemaakt hebben. Het aantal zijner compositien
Hazar—Hattichon, een der landpalen van
is groot in alle genres, en in alle genres muntte hij
Canaan ; Ezech. 47: 16.
nit; maar vooral de instrumentale stukken van H.
Hazarmaveth, zoon van Joktan ; Gen.10 : 26;
bezitten onovertreffelijke verdiensten. Ook als mensch
I Chron. I : 20.
achtenswaardig, stierf hij te Weenen 31 Mei 1809.
Hazar—Sual, stad in den stam Juda (Jozua
Haye (la). Zie LA HAYS.
15: 28; I Chron. 4: 28; Neh. 11 : 27), werd toeHayley (William), engelsch letterkundige, geb. gewezen aan de kinderen van Simeon (Jozua 19: 3).
1743 te Chichester, gest. 1820. Behalve »Gedichten"
Hazar—Susim, stad in den stam Juda, werd
(6 dln. Londen 1785) en verscheidene andere wertoegewezen aan de kinderen van Simeon; Jozua
ken, heeft men van hem een koddig werk over oude
19: 5; I Chron. 4 : 31.
vrijsters (3 dln. 1785), door Sybille in bet Fransch
Hazar—Suza, zelfde stad als Hazar-Susim.
vertaald onder dezen titel: Essai philosophique,
Hazarzou, verbasterd voor Hazerswoude.
historique et moral sur les vieilles filles, par un de
Haze (Adriaan de), nederl. zeekapitein, onderleurs amis.
scheidde zich roemrijk tegen de Engelschen 1672
Haymonis mons, lat. naam van den Hei- als bevelhebber der rijke vloot, die uit Smirna naar
menberg in de nederl. prov. Utrecht.
Nederland terugkeerde ; hij sneuvelde in den slag.

Hazebaim

Hare
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Nord, ruim 9 uren gaans bewesten Rijssel ; 8000 inw.
Hazelelponi,dochter van Etam ; I Chron. 4: 3.
Hazerim,bewoond door de Avieten; Dent. 2: 23.
Hazeroth, een.der Iegerplaatsen van de Israelieten na hnnnen uittocht uit Egypte ; Num. 11: 35 ;
12: 16 ; 33: 17, 18 ; Dent. 1: 1.
Hazers–ou, verkort van Hazerswoude.
Hazerswoude, oudtijds Aduardswoude, dorp
in Zuid-Holland, derdhalf nor gaans beznidoosten
Leiden, 2 uren gaans bezuidw. Alphen ; 2800 inw.;
in 1533 eene vergadering der Wederdoopers, die
jonker Pieter van den Binkhorst, schout van Beverwijk, bij die gelegenheid doodsloegen ; 8 Sept. 1842
felle brand.
Hazezon–Thamar, stad in het land der
Emorieten (Gen. 14 : 7); behoorde later aan den stain
Juda. Zie ENGEDI.
Haziel, afstammeling van Levi; I Chron. 23: 9.
Hazi-Hammenuchoth, een kleinzoon van
Kaleb ; I Chron. 2 : 52.
Hazlitt ( William), engelsch letterkundige, geb.
10 April 1778 te Maidstone in Kent, gest. 18 Sept.
1830 te Londen. Van zijne talrijke werken verdienen
vooral melding ; Characters of Shakespeare's plays
(Londen 1817); View of the British stage (Londen
1818); Lectures on the British poets (Louden 1818);
The life of Napoleon (4 dln. Londen 1828); Literary
remains (2 din. 1836).
Halo, zoon van Nahor ; Gen. 22: 22.
Hazobeba, afstammeling van Juda ; I Chron.
4: 8.
Hazor, stad in den stam Benjamin:(Neh. 11: 33)
en twee steden in den stam Juda (Jozua 15 : 23, 25)
een daarvan was te voren eene voorname stad der
Canaanitische koningen, loch werd ingenomen door
Jozua ; later werden de Israelieten ook tut H. gevankelijk weggevoerd naar Assyrie door Tiglath-Pilezer
(Jozua 11: 1, 10, 11, 13; 12 : 19; 19: 36; Richt.
4: 2, 17; I Sam. 12: 9; I Kon. 9: 15; II Kon. 15 :
29; Jerem. 49: 28, 30, 33.

gest. 13 Dec. 1863; behalve een aantal treur- en
blijspelen heeft men van hem Gedichte (2 din. Hamb.;
2e druk, Leipzig 1848), en Die Nibelungen, in 1862
bekroond met den Schillerprijs (duizend thaler).
Hobe, bij de Romeinen Juventas, de goden der
jeugd, dochter van Zeus (Jupiter) en Juno, schenkster der olympische goden; later de vrouw van
Hercules, toen hij in den hemel opgenomen was.
Hebei (Joh. Petrus), duitsch dichter, geb. 11
Mei 1760 te Bazel, directeur van het lyceum te
Carlsruhe, daarbij prelaat sedert 1819, gest. '22 Sept.
1826 te Schwetzingen (op rein zijnde), heeft vooral
naam gemaakt door zijne Alemannische Gedichte
(Carlsruhe 1803; Ile druk Aarau 1860), in het
Hoogduitsch overgezet door Adrian (Stuttgart 1814)
en door Reinick (2e druk Leipzig 1853). H.'s
Sammtliche Werke zijn dikwijls herdrukt (laatste
editie 3 din. Carlsruhe 1853). In 1835 is hem te
Carlsruhe een gedenkteeken opgericht.
Heber, de aartsvader, vermeld in het geslachtregister van Jezus (Lucas 3: 35), naar Wien de
Hebreen geacht werden hunnen naam te dragen (zie
echter HEBREeN). Buitendien onderscheidene personen in het 0. T.: 1) afstammeling van Sem ; Gen.
10: 21, 24, 25; 11 : 14-17; Num. 24: 24; IChron.
1: 18, 19, 25. — 2) kleinzoon van Azer, en stamvader der Heberieten ; Gen. 46: 17; Num. 26: 45;
I Chron. 7: 31, 32. — 3) een Keniet, van Jethro's
nakomelingschap; Richt. 4: 11, 17, 21 ; 5: 24. —
4) nakomeling van Juda; I Chron. 4: 18. — 5) nakomeling van Gad ; I Chron. 5 : 13. — 6) nakomeling van Benjamin ; I Chron. 8: 17. — 7) een priester der Joden ; Neh. 12: 20.
Heber (Reginald), engelsch zendeling, geb. 21
April 1783 te Malpas in Cheshire, sedert 1822 bisschop van Calcutta, bereisde zijne diocese in alle
richtingen, en stierf plotseling te Trinchinopally 3
April 1826; door Hindoes en Mahomedanen, zoowel
als door Christenen, werd hij als een bode des vredes
beschouwd ; hij zocht het Christendom voornamelijk door het oprichten van scholen te verbreiden.
Zijne apostolische reizen heeft hij beschreven in een

Hazurim. Zie CHELKATH-HAZURIM.
Head (sir Francis Bond), geb. 1793 bij Roches-

Narrative of a journey to the upper provinces from
Calcutta to Bombay (2 din. Londen 1828).

Hazebaim. Zie PocHERETH-HAZEBAIM.
Hazebrouck, fabriekstad in het fransche dept.

ter, diende eerst in de engelsche armee, was 1835
—37 gouverneur van Opper-Canada, en heeft naam
gemaakt als talentvol reisbeschrijver. — H. (sir
George), broeder van den vorige, gab. 1782, gest.
2 Mei 1855, heeft zich als krijgskundig schrijver en
als reisbeschrijver doen kennen ; o. a. heeft men
van hem : Forest scenery and incidents in the wilds
of North-America.

Headley (Joel Tyler), amerikaansch letterkundige, geb. 3 Dec. 1814 te Walton, staat NewYork, bracht 2 jaren in Italie door (1842-44), gaf
na zijne terugkomst te New-York een aantal verdienstelijke historische werken, reisbeschrijvingen
enz., o. a.: Lettres from Italy (1844); The Alps and
the Rhine (1844); Napoleon and his marshalls (2 dln.
1846); Washington and his generals (2 dln. 1847);
A life of Oliver Cromwell (1849); The Old Bard of
Napoleon (1851); Second war with England (2 dln.
1853); Life of Washington (1856); The Adirondack
or Life in the woods (1849); enz.
Ileathfleld (lord). Zie ELLIOT.
Heaton–Norris, stad in het engelschegraafschap Lancaster, een half uur gaans benoordwesten
Stockport, waarvan het eene voorstad is; 7000 inw.
Hebbel (Friedrich), duitsch tooneelschrijver
en dichter, geb. 18 Maart 1813 te Wesselburen in
Ditmarschen, sedert 1846 gevestigd te Weenen,

Hebert (Jacques Rene), een demagoog, in de
groote fransche omwenteling bekend onder den naam
van Pere Duchesne, geb. te Alencon 1755, kwam
zeer Jong naar Parijs, waar hij in knechtelijke dienstbetrekkingen den kost won tot 1789, toen hij de
uitgave begon van een hevig revolutionair blaadje,
getiteld mPere Duchesne", welke naam vervolgens
zijn eigen bijnaam werd. Door dat blaadje in de
volksgunst gekomen, werd hij 10 Aug. 1792 gekozen tot substituut van den procureur-generaal der
gemeente (zie CHAUMETTE), speelde bij alle yolksbewegingen eene groote rol, was een der ijverigste
voorstanders van de Deeredienst der Rede", en overreedde (7 Nov. 1793) verscheidene constitutioneele
geestelijken om hun ambt neder te leggen. Gelijktijdig begon hij met zijne aanhangers (de Hebertisten,
o. a. Anacharsis Clootz, Ronsin, Vincent, Momoro)
de vervolging tegen de zoogenaamd gematigden,
waarbij de bevigste revolutionairen werden beticht
van lauwheid en dubbelhartigheid; zij wilden al de
macht der Conventie, welke vergadering zij voor te
aristocratisch uitkreten, overhrengen op de Gemeente ; maar het comite van Openbaar welzijn
vaardigde een bevel tot inhechtenisneming tegen H.
uit, en 24 Maart 1794 beklom hij met verscheidene
anderen het schavot.
libbre, fransche naam van den Hebrus.
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Hebreen

Hebron

Hebreen (Hebreers, Ebreers), de afstamme- (3 dln. Leipzig 1829-57); de beste handwoordenboeken zijn dat van Genesius (Duitsch, 5e druk,
lingen van Abraham, die twee duizend jaren v. Chr.
Leipzig 1857; Latijn 2e druk, Leipzig 1846), dat
van eber (in 't Hebreeuwsch zooveel als het duitsche
van Winer (Leipzig 1828), dat van Fiirst (Leipzig
ither, d. i. over) den Euphraat naar Canaan (Palestina)
1851-60).
was komen verhuizen, en de belofte van het toeHebrieden, of Western Islands, de oude Ebudes
komstig bezit van dat land als erfdeel overbracht
tnsulce, eene in drie groepen ingedeelde verzameling
op zijnen zoon Izaac en diens nakomelingschap.
Tijdens eenen hongersnood toog Izaac's zoon (dus van 300 rotsige eilanden aan de westkust van SchotAbraham's kleinzoon)Jacob, die Israel genaamd werd, land, in den Atlantischen Oceaan, behoorende tot de
graafschappen Argyle, Inverness en Ross ; ze beslaan
met 70 kinderen en kleinkinderen (niet meer H.,
eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 162 vierk.
maar naar hem Israelieten geheeten) naar Egypte,
mijlen; slechts 86 der H. zijn bewoond, en hebben
waar ze in de 430 jaren, die ze in het landschap
eene gezamenlijke (meest roomsch-katholieke) beGosen woonden, tot een machtig yolk aangroeiden,
volking van 90,000 zielen. Het grootste der H. is
dat door Mozes tut Egypte, waar ze in verdrukking
Skye, behoorende tot de middelste groep, waartoe
leefden, werd uitgeleid, om, na 40 jaren rondzweryens door woestijnen en vijandelijke volkeren, terug ook behooren Raa, Say, Rum, Eigg, en Canna, met
de Koinpas-rotsen. De zuidelijke groep bestaat uit :
te keeren in het (aan Abraham) beloofde land, dat
Icolmkill, Islay, Mull, Tiree of Tiry, Lismore, Coll,
naar de twaalf zonen van Jacob verdeeld werd in
twaalf stammen. De landbouw werd de hoofdbron Gigha, Jura, Colomsay, Stan. De noordelijke groep
draagt den gemeenschappelijken naam van Longvan bestaan des yolks ; de regeering was uitsluitend
Island; hiertoe behooren: Noord- en Zuid-Uist,
in handen van de hoogepriesters en levieten (de
afstammelingen van Aaron); in den heldentijd van Lewis met Harris, Rana, de Shiant-eilanden en de
zeven Flanna-eilanden. De oorspronkelijke bewoners
het hebreeuwsche yolk echter, 350 jaren tusschen
Jozua en Samuel, waren de zoogenaamde rechters of der H. waren de Picten, die er hunne onafhankelijkheid behielden tot in de 8e eeuw ; vervolgens vielen
richteren met de hoogste macht bekleed. lnwendige
verdeeldheden en vijandelijke invallen van buitenaf de H. in de macht der Denen en der Noormannen,
en werden eindelijk (1536) door koning Jacobus V
deden nogtans den wensch ontstaan naar een krachaan Schotland onderworpen.
tiger bewind, een monarchalen regeeringsvorm, een
Hebrieden (Nieuwe), eene groep bestaande
koning. Onder de drie eerste koningen (Saul, David,
uit 21 eilanden in den Grooten Oceaan, beoosten
Salomon) bereikte het hebreeuwsche yolk zilnen
hoogsten luister. Na Salomon splitste het rijk zich Nieuw-Holland, in 1606 ontdekt door Quiros, die
er den naam aan gaf van Heiligengeest-archipel ;
in twee afzonderlijke rijken, Juda en Israel. Het
Bougainville bezocht ze in 1768, en noemde ze
rijk Juda, met de hoofd- en tempelstad Jeruzalem,
Groote Cycladen ; door Cook werden ze bezocht 1773
bestond uit den machtigen stain Juda mei den stam
Benjamin ; de overige tier stammen vormden het en ontvingen van hem den naam van Nieuwe Hebrieden, uithoofde van hunne overeenkomst met de
rijk Israel. Door deze splitsing werd de staatkundige
macht van het hebreeuwsche yolk verzwakt ; en door Hebrieden in Europa. Ze zijn samen 240 vierk.
mijlen groot ; de voornaamste zijn : Espiritu-Santo,
binnenlandsche onlusten en vijandelijke invallen van
Mallicolla, Tanna ; de bewoners zijn Melaneziers.
machtige naburen (de Assyriers) werd de algeheele
Sedert 1857 heeft Frankrijk aanspraak gemaakt op
ondergang der H. als zelfstandig yolk langzamerhand
het bezit van deze eilanden.
voorbereid. Israel bezweek bet eerst (722 v. Chr.)
Hebrieten, of Heberieten. Zie HEBER 2).
nadat 19 koningen uit verschillende geslachten over
Hebron, behalve verscheidene steden in de Verdit rijk geregeerd hadden ; het rijk Juda, dat 20
eenigde Staten van N.-Amerika (1. in New-York, 9
koningen gehad heeft uit David's huis, bestond 136
mijl. benoorden Albany; 2800 inw. — 2. in Connecjaren langer (tot 588 v. Chr.). Maar te midden van
die veranderingen, die eindigden met de verplaatsing ticut, ruim 3 mijlen bezuidoosten Hartford ; 1600
inw. — 3. in Maine. — 4. in New-Hampshire. —
des yolks naar veraf gelegene landstreken, was de
enz.), het in de hooge oudheid Kiriath-Arba, tegennaam H. allengs geheel . ,in onbruik geraakt en vervangen door de benaming Joden (naar Juda). Dat woordig Cabre-Ibrahim genaamde Hebron in Palestina, thans eene arnioedige stall met glasfabrieken
echter nog een gedeelte den naam van H. behouden
en 5000 inw. (Joden en Turken), is het beroemde
had blijkt hieruit, dat de apostel Paulus een zendHebron nit het oude 0. T., circa 7 wren gaans
brief aan de H. heeft geschreven, opgenomen in
beznidw. Jeruzalem. Gesticht korten tijd na den
het N. T.
Hebreeuwsche taal, een tak van den se- Zondvloed door Arba, den varier van Enak (Numeri
13 : 22) werd het naderhand de woonplaats van
mitischen taalstam, hield zich als volkstaal, als
Abraham, en staat lilt lien hoofde bij de Mahomelevende taal staande tot den tijd der wegvoering van
danen in hooge eer als woonplaats van den vriend
het hebreeuwsche yolk naar Assyrie en Babylonia,
Gods (El-Khalil). In de nabijheid de dubbele spetoen het Hebreeuwsch allengs overging in het Challonk, waar Abraham en Sara, Izaac en Rebecca, Jadeesch, en weldra nog slechts door de geleerden en
cob en Lea gezegd worden begraven te zijn ; ter
priesters werd onderhouden. Onder de romeinsche
eere daarvan liet Helena, de moeder van keizer Conoverheersching werd het Hebreeuwsch uitsluitend
stantinus, op die plek eene kerk bouwen, tegenw. in
geleerden-taal, of doode taal, waaruit zich later het
eene moskee herschapen. Ook Abner, verraderlijk
Nieuw-Hebreeuwsch of de Rabbijnen-taal ontwikdoor Joab vermoord, werd met veel plechtigheid te
keld heeft, met het zoogenaamde kwadraat-letterH. begraven. Als residentie (7 jaren en 6 maanden)
schrift, zooals het nog tegenwoordig geschreven
van koning David is H. beroemd, en niet minder
wordt, en dat eerst na den terugkeer uit de babyals geboorteplaats van Johannes den Dooper. In het
lonische gevangenschap ingevoerd werd ; het vroe0. T. wordt H. veelvuldig vermeld, o. a. nog : Gen.
gere, nationale letterschrift der Hebreen dagteekende
13 : 18; 23 : 2 (Sara stierf); Jozua 10: 3; 14 : 13,
reeds uit Mozes' tijd, en was verwant met bet schrift
15 ; 21 : 13 ; Richt. I : 20 ; I Sam. 30 : 31 ; II Sam.
der Pheniciers. Het uitvoerigste woordenboek der
3: 5, 32 ; 5: 5 ;15 :10 ; II Chron. 11 ; 10.
H. is dat van Genesius: Thesaurus lingua' Hebraicce

Hebron

Hedenborg

Hebron, 1) kleinzoon van Levi (Exod. 6: 17 ;
Num. 3: 19; I Chron. 6: 2, 18; 15: 9; 23: 12,
19; 24 : 23) werd de stamvader der Hebronieten
(Num. 3: 27 ; 26: 58 ; I Chron. 26: 23, 30, 31). —
2) een man uit den stain Juda ; I Chron. 2 : 42, 43.
Hebrus, tegenw. de Maritza, rivier in Thracie,
komt uit het gebergte Rhodope, loopt eerst in oostelijke, vervolgens in zuidelijke richting, wordt reeds
bij Philippopolis bevaarbaar, en outlast zich beneden
Trajanopolis in de Egeische Zee met twee armen,
waarvan de eene bij zijue uitwatering het St entoris
lacus vormt. Het hoofd van Orpheus werd door de
Bacchanten in den H. geworpen.
Hecatmus, I) van Abdera, grieksch philosoof,
taalgeleerde en geschiedschrijver, vergezelde Alexander den Gr. als historiograaf naar Perzie, bekleedde
vervolgens een ambt bij Ptolemeus Lagi in Egypte,
en schreef over Egypte. Fragmenten van dezen H.
zijn verzameld door Miller in dl. 2 van de .Fragmenta historicorum grzecorum". — 2) uit Milete,
grieksch logograaf, leefde omstr. 490 v. Chr., en
werd gehouden voor den bekwaamsten geograaf van
zijnen tijd. Ook van dezen H. heeft Miller (zie 4 regels hooger) de fragmenten bijeengebracht ; hetzelfde
deed Creuzer in de ))Historicorum Grwcorum fragmenta" (Heidelberg 1806); en afzonderlijk zijn ze
uitgegeven door Klausen (Berlijn 1831).
Hecate, dochter van Jupiter en Latona, vervulde drie verschillende rollen : Luna in den hemel,
Diana op de aarde, Proserpina in de onderwereld ;
vandaar dat zij door de dichters wel genoemd wordt
.drievoudige Hecate". Intusschen wordt onder den
naam H. meer bepaaldelijk de godin der anderwereld verstaan ; en als zoodanig wordt zij afgebeeld
in eene schrikwekkende gedaante (met slangenvoeten, slangen in de haren, fakkel en zwaard in de
handen, en kroesharige honden in haar gevolg. In
de eleusinische en cabirische mysterien speelde zij
eene groote rol; op de kruiswegen vereerde men
haar onder den naam van Trivia. Het getal drie en
de zwarte hond waren aan haar toegewijd. Zij zond
dikwijls afzichtelijke monsters op de aarde, o. a.
Empusa en de Larven. Zie ook DIANA.
Hecatombs, bij de Grieken een offer van
honderd stieren.
Hecatompylos, a. I. de stad met honderd
poorten, tegenw. Damghan, stad in Medie, in Parthie, 1960 stadien benoordoosten de Caspische poorH. stad in
ten, werd de hoofdstad der Parthen.
Egypte; zie THEBE.
Hecatonchiren, zooveel als Centimanen.
Hecatonnesus, tegenw. Musconisi, grieksch
eiland aan de kust van Eolie, beoosten het eiland
Lesbos.
Hechingen, vroeger.hoofd- en residentiestad
van bet hertogdom Hohenzollern, sedert 1850 pruisische stad, 7 mijlen bezuidw. Stuttgart ; 3200 inw.
Hecker (Friedr. Karl. Franz), geb. 28 Sept.
1811 te Eichtersheim in Baden, 1838 advocaat te
Mannheim, 1842 lid der Tweede Kamer in Baden,
speelde in de omwenteling van 1848 eene groote
rol, die echter reeds met bet gevecht van Kandern
(20 April 1848) afgespeeld was ; daarop hield hij in
Zwitserland verblijf, totdat hij Sept. 1848 scheep
ging naar Amerika, waar hij bij Belleville in Illinois
als landbouwer leefde. Bij het uitbreken van den
amerik. burgeroorlog leverde bij aan generaal Fremont een regement, dat echter reeds in Oct. 1861
door muiterij zoo goed als ontbonden was, waarop
H. naar zijue boerderij terugkeerde.
Hecla, vuurspuwende berg. Zie HEKLA.
II.

Hectenen, oorspronkelijke bewoners van het
zuidelijk gedeelte van Beotie ; ze verdwenen reeds
vroeg, en werden vervangen door de Hyanten, Lelegen en Aonen.
Hector, zoon van Priamus en Hecuba, echtgenoot van Andromache, de dapperste held der Trojanen, en het schoonste heldenkarakter in de zangen
van Homerus, werd gedood door Achilles (zie het
art. ACHILLES). Hij liet een zoon na (zie ASTYANAX).
Hecuba, gemalin van Priamus, koning van
Troje, Wien zij 19 kinderen baarde, o. a. Hector,
Paris, Helenas, Polyxene, Cassandra, Polydorus. Toen
zij zwanger was van Paris verbeeldde zij zich, dat zij
eene fakkel droeg, die geheel Europa en Azie in
vuur en vlam zou zetten (zie PARIS). In den trojaanschen oorlog verloor zij bijna al hare kinderen ;
hare dochter Polyxene en haren kleinzoon Astyanax
zag zij ombrengen voor hare oogen. Na het beleg
werd zij de slavin van Ulysses ; overgebracht naar
Thracie bij koning Polymnestor, aan Wien Priamus
hun jongste kind Polydorus had toevertrouwd, doch
die dat kind op laaghartige wijze ter dood had laten
brengen, wist H. zich daarover to wreken, door Polymnestor de oogen nit te steken en zijne twee kinderen te vermoorden. Zij werd na haren dood (volgens de Fabel) in een hond (van 't vrouwelijk geslacht) veranderd. Euripides heeft haar tot heldin
gekozen voor een zijner schoonste treurspelen.
Heda (Willem), geb. te Alphen omstr. de heeft
der 15e eeuw, aartsdiakeii en deken te Arnhem,
kanunnik te Utrecht, en geheimschrijver van Maximiliaan I, schreef een belangrij ke Historia episcoporum
Ultrajectensium (gedrukt 1612, daarna met aanteekeningen van Buchelius, en 1642 door Lap van
Waveren te Utrecht uitgegeven in fol.).
Heddernheim, markivlek in Nassau, aan de
Nidda, 2 a 3 uren gaans benoordoosten Hochst ;
1900 inw.
Heddesdorf, dorp in Rijnpruisen, ruim 3
uren gaans benoordw. Coblentz ; 1800 inw.; groote
bleekerijen.
Hedge, vlek in het fransche dept. Ille-Vilaine,
6 uren gaans benoordw. Rennes ; 1800 inw.; vroeger
gewichtige vesting.
Hedel, of Heel, 1) dorp in Gelderland, anderhalf uur gaans bezuiden Zalt-Bommel ; 1400 inw.;
het voormalig kasteel (Slot-te-H.) werd Jan. 1578
door de schutters uit 's-Bosch belegerd en 5 Febr.
ingenomen ; in 1590 ontweldigde prins Maurits het
aan de Spanjaarden. — 2) dorp in nederl. Limburg,
anderhalf uur gaans bezuidw. Roermonde ; 800 inw.
Hedelin (F rancois). Zie
7i _.
A UBIGNAC
Hedeanarken, amt in het noorweegsche stift
Aggerhuus, groat 487 vierk. mijlen, bevolkt met
102,000 zielen, doorstroomd o. a. door den Glommen, is in het eigenlijke landschap H. aan den oustoever van het Mjosen-meer bij uitstek vruchtbaar.
Hedenborg (Johan), zweedsch reiziger, geb.
1787 te Heda in Oost-Gothland, studeerde geneeskunde te Montpellier (in Frankrijk) en 1821--22
te Upsal, ging 1825 als geneesheer van de zweedsche ambassade naar Constantinopel, deed 1830
eene reis door Klein-Azie. Syrie en Egypte, hield
zich 1831 in Hongarije op om de cholera te bestudeeren, waarvan hij intusschen bijna zelf bet slachtoffer werd, en ondernam nit Alexandrie eene reis
die hij 1834 en 1835 volbracht, door hem beschreven in Resa i Egypten och det ,indre Afrika (Stokholm 1843 met platen en kaarten). Ook heeft men
van hem : Turkiska nationens Seder, Bruk, och
Kletdedragter (Stokholm 1839-42, met 48 platen).
3
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Hederich

lleemskerk

Hederich (Benjamin), duitsch philoloog, geh.
12 Dec. 1675 te Gaithain in Saksen, rector te Grossenhain, gest. 18 Juli 1748, schreef verscheidene
woordenboeken, o. a.: Lexicon manuale Grwcurn
(Leipzig 1722, dikwijls herdrukt, 't laatst uitgegeven door Pintzger, 3 dln. Leipzig 1825-27), en
Lexicon manuale Latinum-Germanicum (2e druk
2 dln. Lpz. 1766).
Hedikhuizen, of Heekhuizen, bij verkorting
Hekese, dorp in N.-Braband, 1 uur gaans beoosten
Heusden ; 240 inw.; gesticht in de 10e eeuw door
Robert III, peer van Heusden.
Hedilla, oude naam van 't geld. dorp Hedel.

schen de beide geslachten, nam eerst een einde in
1580. — Als stamheer van het geslacht H. outmoeten wij Everhard van H., beer van Nettelhorst
en Enghuizen en landdrost van het graafschap Zutphen, gest. 1230 te Zutphen, en aldaar in de Groote
Kerk begraven. Een zijner afstammelingen, Frederik
van H., landdrost van Salland, Twenthe en Diepenheim, trouwde met Luitgarda van Rechteren, die
hem het slot van Rechteren ten huwelijk bracht,
waarnaar hunne kinderen en afstammelingen zich
noemden, terwijl de afstammelingen van Frederik's
broeder den naam van H. b!even voeren. Beide geslachten behooren nog tegenwoordig tot de aanzienlijkste in de Nederlanden. — H. (Georges
d'Anthes baron de), geb. 1813 te Sultz in den Elzas, neef van den prins van Hatzfeld, trad in russische dienst, werd door den nederlandschen gezant,
baron van H., geadopteerd, en huwde de zuster van
den dochter Poesjkin (Puschkin). Daar hij dezen in
een duel gedood had, vluchtte hij naar Frankrijk
terug, en werd lid van de Kamer voor het dept.
Beneden-Rijn. In 1848 en 1849 behoorde hij tot
de Nationale vergaderingen, en stemde met de conservatieve meerderheid. Napoleon III benoemde hem
25 Maart 1852 tot senateur, later tot staatsraad, en
bezigde hem tot verschillende vertrouwelijke zendingen naar de hoven van Weenen en Berlijn.
Heede (de), voormalige rivier of zeeboezem in
Zeeland, strekte zich uit van de zuidelijke kusten
van Cadzand en Groede tot aan Brugge, en van
Oostburg en Aardenburg tot aan St.-Anna; de H.
hood eene uitmuntende scheepsreede aan, en werd
de bron van welvaart voor alle aan hare oevers gelegene plaatsen. Een overblijfsel van de H. is bet
tegenw. watertje de Ee.
Heedenessen, of Heidenesse, meer voorkomende onder den naam van Heidinezee (zie dat art.) .
Heefskes, of Heefskens, dorp in Groningen.
Zie HEVESRES.
Heeg, of Hegens, lat. Haga, dorp in Friesland,
2 uren gaans bezuidw. Sneek, benoorden bet Heegermeer; 1200 inw.; leed veel bij den vloed van 1825
(5 Febr.); toen de hollandsche graven over Friesland regeerden, was H. hunne residentie-plaats.
Heeger - meer, een binnenmeer in Friesland,
loopt in het wester ineen met de Fljuessen, en staat
in gemeenschap met de Ee, langs Woudsend met
de Bakken, alsook met het Slootermeer.
Zi _EDIRHUIZE
H_N.
Heekhuizen, dorp. Zie
Heel, twee dorpen. Zie HEDEL.
Heele, lat. Helium, vroegere naam van den
Wijden mond der Maas, bij Brielle in Z.-Holland.
Heelsum, of Helsum, dorp in Gelderland, circa
2 uren gaans bewesten Arnhem ; 130 inw.; werd.
1495, in St.-Michielsnacht, geplunderd en platgebrand door de Vetkoopers.
Heelvliet. Zie HEENVLIET.
Heelvoet, en Heelvoetsluis. Zie HELVOETSLUIS.
Heem (Joan Davidsz. de), geb. 1600 te Utrecht,
gest. 1674 te Antwerpen, en H. (Cornelis de), geb.
1623, gest. omstr. 1680, twee uitmuntende schilders (vader en zoon) van vruchtstukken en stillevens ;
vooral de vader is beroemd.
Heemse, dorp in Overijsel, een kwartier gaans
van het stadje Hardenbergh ; 500 inw.
Heemsels, groningsch dorp. Zie HEVESKES.
Heemsfurt, oude naam van Amersfoort.
Heemskerk, dorp in N.-Holland, 3 uren
gaans benoorden Haarlem, drie kwartier benoorden
Beverwijk ; 320 inw.; dagteekent reeds uit de 11e
eeuw; ruim 400 man van het Kaas- en Broodvolk
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Hedjaz. Zie HEDZJAS.
Hedonieken. Zie C_YRENA1REN.
i e A MMEDERA.
Afr ica
Pr
_ oropr
pria.
a. _e
Piedra, s_a_
t din __r_ca
Z
Hedschas. Zie HEDZJAS.
Hedwig, de heilige, in 't Fransch ook wel

Ste. Avoye, geb. 1174, dochter van Berthold, hertog v.

Karnthen, werd op haar 12e jaar in den echt vereenigd met Hendrik, hertog van Silezie, wien zij
zes kinderen schonk. Van de opbrengst harer kleinoodien werd 1203 het cistercienser-nonnenklooster
Trebnitz gesticht, waarin zij 15 Oct. 1243 stierf;
1268 werd zij gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag
17 Oct.
Hedwig, poolsch Jadwiga, koningin van Polen,
geb. 1371, dochter van Lodewijk, koning van Hongarije en Polen, reeds vroeg verloofd aan hertog
Willem van Oostenrijk, van wiens hand zij evenwel
afzag toen zij, na den dood haars vaders, tot koningin van Polen verheven werd, en in een huwelijk
met Jagello, hertog van Lithauen, het middel zag
om Polen te vergrooten en in Lithauen het Christendom in te voeren. Den dag nadat Jagello gedoopt
was (1386) trad zij met hem in den echt, en hij
werd koning van Polen onder den naam van WIadislas V. Zij stierf te Crakau 1399.
Hedzjas, Hedjaz, Hedscbas, el-Hidzjas, de
noordelijke westkust van Arabie, van de golf van
Suez tot Mersa-Hali, een meerendeels onvruchtbaar
land, dat vermaard is, doordien het Mekka en Medina
(de heilige steden der Mahomedanen) bevat ; in H.
ook de havenplaatsen Janbo en Dzjedda.
Hedzjra, Hedschra, Hegira, een arab. woord,
dat .vlucht" beteekent, is de benaming voor de mahomedaansche tijdrekenirg, die aanvangt 16 Juli
622, toen Mahomed uit Mekka vluchtte naar Yatreb
(dat later Medina genoemd is). Om een jaartal der
H. te herleiden in een jaartal der christelijke tijdrekening, moet men 622 bij bet mahomedaansche
jaar voegen, en van het geheel vervolgens aftrekken
3 jaren voor iedere eeuw, b. v. het jaar der H.
1284, geeft met 622 vermeerderd 1906, waarvan of
3 jaren voor elk der 13 H.-eeuwen dus 39, rest
1867 ; in ons jaar 1867 begint dus 16 Juli het jaar
1284 der H.
Heeckeren (Het geslacht van), een der oudste
adellijke geslachten van Gelderland, heeft in de geschiedenis eene bloedige vermaardheid erlangd door
den twist der Heeckerens en Bronkhorsten, die een
aanvang nam 1347, toen de Bronkhorsten, aan het
hoofd van een gedeelte der ridderschap van Gelderland, tegen hertog Reinoud III in opstand kwamen
en diens jongeren broeder Eduard als hertog uitriepen. De Heeckerens stelden zich aan het hoofd
van dat gedeelte der ridderschap, dat de zijde hield
van den wettigen hertog, en vijftien jaren lang werd
Gelderland verwoest door den burgerkrijg, die eindigde met de nederlaag der Heeckerens (zie EDUARD,
hertog van Gelder); loch de wrok en wrevel tus-

Heemskerk
sneuvelden hier 1492 in hun gevecht tegen Albrecht
van Saksen, stadhouder-genl. der Nederlanden ; felle
brand Mei I 796 ; geboortepl. van den schilder Maarten van H.
Heemskerk (Maarten van), eigenlijk Maarten
van Veen, doch naar zijne geboortepl. H. genoemd,
beroemd schilder, geb. 1498, gest. te Haarlem
1574 ; na de verovering van Haarlem door de Spanjaarden zijn vele meesterstukken van H.'s penseel
naar Spanje overgebracht.
Heemskerk (Jacob van), nederlandsch zeeheld, geb. 1 Maart 1567 te Amsterdam, deed sedert
1596 tweemaal eene vergeefsche poging om eenen
korteren zeeweg naar 0.-Indiö te vinden om de
noord van Europa en Azie, waarbij hij genoodzaakt
werd op Nova-Zembla te overwinteren. In 1607 als
vice-admiraal uitgezonden tegen de veel sterkere
spaansche vloot onder Davila, versloeg hij die vloot
totaal bij Gibraltar, doch sneuvelde, even als Davila,
in den strijd. Praalgraaf in de Oude kerk te Amsterdam.
Heemskinderen (de vier), vier ridders, zonen van hertog Aymon (zie A ymoN), door de legende
genoemd Renaud, Guichard, Alard en Richardet,
hadden met hun vieren slechts een paard, dat vermaard is geworden onder den naam van Bayard. Ze
leefden ten tijde van Karel den Groote. De oudste,
Renaud van Montauban (of Montauban), wiens krijgsbedrijven vereeuwigd zijn geworden door Ariosto,
werd op het laatst zijns levens monnik. De geschiedenis der vier H. is te vinden in dl. III, hoofdstuk
18, der Chronique van Froissard. Er bestaat ook een
oude roman van Huon de Villeneuve, getiteld Histoire
des quatre fils Aymon, op nieuw gedrukt Parijs 1829.
Zie ook ANDRÈ (St.-) de Cubzac.
Heemstede, of Haemstede, dorp in N.-Holland, meestal Heemstee genoemd, 40 minuten gaans
bezuiden Haarlem, met aanhoorigheden 2400 inw.
Het Huis te H., eertijds bij dit dorp gelegen (door
hertog Albrecht omvergehaald 1394 nit wraak over
't vermoorden van zijne bijzit Aleyd van Poelgeest ;
weder opgebouwd zijnde, vernield door de Kabeljauwschen 1404, en ten derden male verwoest 1425
door de Kennerners, en eerst in 1460 herbouwd),
is niet te verwarren met het Kasteel H. in de prov.
Utrecht, 5 uren gaans bezuidw. Amersfoort, waarvan almede sedert de 148 eeuw gewag wordt gemaakt.
Heemstee, verkort voor Heemstede in N.-Holl.
Heemstra (Het geslacht van), een der oudste
adellijke geslachten van Friesland, waarvan als stamheer genoemd wordt Feye J. van H., in het laatst
der 14e eeuw een van de hoofden der Vetkoopers,
werd 1396 door Albrecht van Beieren, graaf van
Holland, tot ridder geslagen en benoemd tot Baljuw
van Dokkum. Het geslacht van H. heeft eene belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Friesland, en een aantal beroemde helden en staatslieden
voortgebracht. Wij zullen alleen bier noemen: H.
(Schelto, baron van), geb. te Groningen 14 Nov.
1807, van 23 Febr. 1860 tot in Dec. 1861 minister van binnenl. zaken, onder wiens bewind de
wet tot stand kwam, vvaardoor het koningrijk der
Nederlanden eindelijk met een spoorwegnet zoo
worden begiftigd. Hij stierf te Maartensdijk (prov.
Utrecht) 20 Dec. 1864.
Heensbroek, dorp in N.-Holland. Zie het
art. HENSBROEK.
Heenvliet, stadje in Z.-Holland, 3 uren gaans
ten 0. Z. 0. van Bridle; 1100 inw.; door brand geteisterd 1380 en 1660, door watersnood herhaalde-
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lijk, inz. in 1 421 en 1570 ; van de onlusten tusschen
Hoekschen en Kabeljauwschen, zoomede 1787 van
die tusschen Prinsgezinden en Patriotten, heeft H.
veel te lijden gehad.
Heer, dorp in nederl. Limburg, een kwartier
gaans bezuidoosten Maastricht ; 1100 inw.; vermoedelijk het oude Coriovallum, dat op de Theodosiaanscbe tafel voorkomt.
's–Heeraartskerk. Zie de meer gebruikelijke benaming 'S-HEER-ARENDSKERKE.
's-Heer-Abtskerke,dorp op het zeeuwsche
eiland Z.-Beveland, 1 uur gaans bezuiden Goes ;
130 inw.; in de wandeling Seerapskerk en ook wel
Scrabbekerke genoemd.
Heer-Adriaans-Ouddorp. Zie OUDDORP.
's-Heer-Arendskerke,dorp op het zeeuwsche eil. Z.-Beveland, 1 nur gaans bewesten Goes ;
met aanhoorigheden 1700 inw.
Heerde, dorp in Gelderland, 4 uren gaans bezuidoosten Elburg ; 1200 inw.
Heeren (Arnold Herm. Ludw.), geschiedschrijver, geb. 25 Oct. 1760 te Arbergen bij Bremen,
prof. der geschiedenis te Gottingen, gest. 7 Maart
1842. Klassiek geworden is zijn werk Ideen fiber
Politik, den Verkehr and den Handel der Allen Welt

(2 dln. Gottingen 1793-96; 4e druk 5 dln. 1824
—28). Van zijne overige werken, verzameld in
Historische Werke (15 dln. Gott. 1821-26), zijn
zonderheid te noemen : Geschichte des Studiums der
classischen Literatur seit dem Wiederaufleben der
Wissenscha[ten (2 deelen Gottingen 1797-1802);
Geschichte der Staaten des Alterthums (5e dr. Gat.
1826); Geschichte des europ. Staatensystems (4e dr.

Gott. 1822).

Heeren (Friedrich), scheikundige, geb. 11 Aug.
1803 te Hamburg, sedert 1831 prof. der chemie te
Hanover. Zie KARMARSCH.
's-Heeren-Abbenkereke. Zie bet art.
'S-HEER-ABTSKERKE.

's–Fleerenberg, stadje in Gelderland, zevendbalf uur gaans bezuiden Zutphen, dicht bij de
pruisische grenzen ; 1200 inw.
Heerenearspel. Zie HARINGCARSPEL.
's-Heeren-Heinekerk, verbasterd voor
flendrik-Ido-A mbacht.
's–Heerenhoek, dorp in Zeeland, 2 uren
gaans bezuidw. Goes ; 750 inw.
's–Heeren–Jansdam. Zie HEERJANSDAM.
Heerenlanden (de Vijf), onder deze bena-,
ming verstaat men de landen van Arkel, Vianen,
Hagestein, Everdingen en Leerdam, in de provincie
Z.-Holland, arrondissement Gorinchem.
Heerenveen, I) marktvlek in Friesland, 5
uren gaans bezuidoosten Leeuwarden; 2600 inw.;
wordt wegens de aanzienlijke levenswijze en de
weelde, die er heerscht, wel eens het Friesche Haagje
genoemd; liep 4 Febr. 1825 geheel onder water
ten gevolge van doorbraak ; in 1622 sloeg H. driemaal achtereen eenen aanval der Spanjaarden of ;
evenzoo sloeg H. driemaal de Munsterschen of in
den nacht van 18 op 19 Aug. 1672. — 2) een moeras in het graafschap Zutphen, prov. Gelderland,
anderhalf our, gaans beoosten Zelhem.
Heerewaarden, dorp in Gelderland, 2 uren
gaans bezuidw. Tiel ; 550 inw.; teed veel van den
watervloed Jan. 1809.
Heer-Heinskinderen. Zie het artikel
'S-HEER-HENDRIKSKINDEREN.

's-Heer-Hendrikskinderen, dorp op
het zeeuwsche eil. Z.-Beveland, een kwartier gaans
bewesten Goes.
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Heer-Jansdam

Hegesippus

Heer–Jansdam, dorp in Zuid-Holland, legd door Maarten van Rossum ; 8 Nov. 1580 werd

(lerdhalf uur gaans benoordw. Dordrecht ; 750 inw.;
deerlijk geteisterd door brand 16 Mei 1789.

Willem van Hoorn, heer van Heeze-en-Leende, te
Quesnoi onthoofd, omdat hij de zijde der Algemeene
's–Heer–Jansland, rneest Sir-Jansland, ook Staten had gekozen tegen den koning van Spanje ;
1693 dreigde de fransche gouverneur van Namen,
wel Nieuw-Dreischor genoemd, dorp op het zeeuwdat hij H. in brand zou steken, doch die bedreiging
sche ell. Duiveland, 2 uren gaans benoordw. Zierikwerd met ten uitvoer gebracht. In de 19e eeuw was
zee ; 230 inw.
H.een toevluchtsoord voor ooglijders uit alle streken
Heerl, dorp. Zie HEERLE 1).
Heerle, 1) dorp in de nederl.prov.N.-Braband, van ons land, daar de predikant J. L. A. Kremer de
gaaf bezat zeer velen te genezen.
anderhalf uur gaans benoordoosten Bergen-op-Zoom;
650 inw. — 2) dorp in Limburg; zie HEERLEN.
Heezel, geldersch dorp. Zie HEESSELT.
Hef . . . . Zie HEPH . ...
Heerlen, of Heerle, dorp in nederl. Limburg,
2 uren gaans benoordoosten Valkenburg, en nog 2
Hefele (Karl Jos. von), schrijver over kerkel.
geschiedenis, geb. 15 Maart 1809 te Unterkochen
uren gaans verder van Maastricht, is het grootste
in Wurtemberg, eerst docent, sedert 1837 prof. der
dorp bier in den omtrek, wordt het eerst vermeld
kerkel. historie in de roomsch-kath. theologische
in 1114, en erlangde eene treurige vermaardheid,
faculteit te Tubingen. Van zijne werden verdienen
doordien niet minder dan 37 inwoners van Heerlen
inz. melding: Die Einfithrung des Christenthurns int
zich hadden aangesloten bij eene uitgebreide bende
sUdwestl. Deutschland (Tubingen 1837); Der Cardinal
booswichten, die zich omstr. 1760 organiseerde onXimenes and die Inquisition (2e druk, nib. 1851);
der het kommando van zekeren Jozef Kerkhofs, heelConciliengeschichte (dl, 1-4, Freiburg 1855-60).
meester in het 2 uren gaans van H. gelegene (destijds oostenrijksche, thans pruisische) stadje HertzoHeffange, fransche naam van Heffingen.
genrath of Rolduc. Die bende werd echter ontdekt,
Heffingen, dorp in Luxemburg, 4 uren gaans
benoordoosten Luxemburg en 5 uren gaans bezuidw.
en van 1773 tot 1776 werden alleen in het land van
Valkenburg 180 van die booswichten opgehangen Echternach.
en geradbraakt.
Hegai, kamerheer van koning Ahasverus; EsHeerlerheyde, dorp in nederl. Limburg, drie ther 2 : 3, 8, 15.
kwartier gaans benoordw. Heerlen ; 1300 inw.
Hegel (Georg Wilh. Friedrich), een der beroemdste duitsche philosofen, geb. 27 Aug. 1770 te
Heermalen, oude naam van Harmelen,
Heer–Oudelands–Ambacht, of Hiero- Stuttgart, sedert 1818 Fichte's opvolger als prof.
der philosophie te Berlijn, stierf aldaar aan de chonymus-Ambacht, ook wel Oudelandskerke, dorpje
lera 14 Nov. 1831. Zijne .Werken" verschenen in
in Z.-Holland, drie kwartier gaans benoordwesten
18 din. (Berlijn 1832-41).
Dordrecht.
Hegelochus, 1) een grieksch tooneelspeler,
Heer–Simonshaven, dorp. Zie het art.
die bij de voorstelling van het treurspel .0restes"
S1MONSHAVEN.
van Euripides (v. 279) in plaats van .ik zie rust"
_orp.
rp. __e
Zie H EEREWAARDEN.
Heerwaarden, do
zeide: ),ik zie een wezel", hetgeen cen algemeen geHees, dorpen. Zie HEEZE en HEESCH 1).
Heesbeen, dorp in de nederl. prov.N.-Braband, lach verwekte. — 2) een aanvoerder der macedonische ruiterij op Alexander's veldtochten in Azie.
een kwartier gaans bezuidw. Heusden ; circa 200
inw.; werd 1672 geplunderd door de Franscben,
Hegens, oude naam van 't friesche dorp Heeg.
Heger–meer. Zie HEEGER-MEER.
na hunnen mislukten aanslag op Heusden ; Teed 21
Juni geweldig door hagelslag, Jan. 1809 door waHegesander, 1) stond Xenophon ter zijde
tervloed, in den nacht van 23 Juni 1839 door brand. bij het terugbrengen van de 10,000 Grieken uit het
Heesch, 1) H,. of Hees, ook wel Hes, dorp in binnenland van Azie naar hun vaderland. — 2) nit
Delphi, leefde waarschijnlijk in de 2e eeuw v. Chr.,
Gelderland, een half uur gaans bezuidw. Nijmegen;
schrijver van een encyclopedisch werk, waarvan
750 inw.; werd 1388 platgebrand door Arnold van
Athenwus veel gebruik schijnt gemaakt te hebben.
Meeuwen. — 2) H., of Heesche, ook wel Heesel,
doch doorgaans ter anderscheiding Heesch-bij-Oss
Hegeschoten, oude naam van Bunschoten.
Hegesias, grieksch philosoof uit Cerenaica,
genoemd, dorp in de nederl. prov. N.-Braband, I uur
omstr. 370 v. Chr. leerling van Aristippus, verwierf
gaans bezuidoosten Oss.
den bijnaam Pisithanatus (dood-overreder). Hij
Heesche, dorp. Zie HEESCH 2).
leerde dat het, naardien het leven veel meer ellende
Heese, dorpen. Zie HEESCH 1) en HEEZE.
dan genoegen oplevert, de wijste partij is die men
Heesel, dorp. Zie HEESCH 2).
Heesselt, of Heessel, dorp in Gelderland, ook kiezen kan, dat men zich zelven van het leven berooft. Door het tafereel dat hij van het lijden opwel eens Hasselt gespeld, 2 uren gaans bezuidw.
hing, waarvan de mensch op aarde blootstaat, lieten
Tiel, aan de Waal; ruim 200 inw.; feed veel door
verscheidene zijner leerlingen zich tot zeifmoord
den watervloed Jan. 1809.
verleiden; weshalve Ptolemeiis de school van H.
Heeswijk,dorp in de nederl. prov. N.-Braband,
sloot, en hem uit Egypte bande. — H., grieksch
anderhalf uur gaans benoordw. Veghel; werd tweeredenaar uit Magnesia, befaamd door zijn affecteeren
maal platgebrand door de Gelderschen (1398 en
van den attischen stijl.
26 Jan. 1512), en teed van overstrooming 1757.
Hegesilochus, stichtte in Rhodus, na de
Heeteren, geldersch dorp. Zie HETEREN.
Heeze, of Hees, gewoonlijk Heeze-bij-Leende omverwerping van de democratic, met zijne vrienden eene oligarchic (356 v. Chr.), daarbij geruggenoemd, dorp in de nederl. prov. N.-Braband, 2
gesteund door Mausolus van Carle, die Rhodus onuren gaans bezuidoosten Eindhoven ; met aanhoorigder zijn gezag zocht te brengen. Door allerlei nitheden circa 2000 inw.; werd 1506 door Karel, herspattingen en zedeloosheden maakte H. zich berucht,
tog van Gelder, geheel uitgeplunderd ; bij H. wertotdat de Rhodiers, na den flood van Mausolus, het
den 1528 de Gelderschen door de Brabanders veroligarchische juk weder afwierpen.
slagen, ze verloren al hunne voorraadwagens, en lieHegesippus, de oudste kerkelijke geschiedten ruim 900 dooden op het slagveld ; 1543 werd
schrijver, geb. anno 100, gest. 180 te Rome, waar
aan H. eene brandschatting van 200 gulden opge-

Hegesistratus

Heidens

hij zich omstr. 157 nedergezet had bij zijne bekeering van bet Jodendom tot het Christendom. Fragmenten van zijne kerkelijke historie zijn bewaard in
Eusebius. Het werk De bello judalco et exedio urbis
is vermoedelijk van een anderen H., die onder
Constantijn geleefd moet hebben. — H., redenaar
te Athene, tijdgenoot van Demosthenes, in wiens
werken de °ratio de Haloneso van H. opgenomen is.
Hegesistratus, 1) zoon van Pisistratus, kreeg
na bet verdriiven van de Mitylenen op Sigeum het
boogste gezag in bander]. — 2) een Eleer, uit het
geslacht der Telliaden. — 3) een zoon van Aristagoras van Samos, werd voor den zeeslag bij Mycale
door zijne landslieden afgevaardigd naar koning
Leotychides, om de bevrijding van het perzische juk
te verzoeken.
Hegewisch (Dietr. Herm.), duitsch geschiedschrijver, geb. 15 Dec. 1740 te Quackenbnick, prof.
der geschiedenis en staatsraad te Kiel, gest. 4 April
1812. Zijn voornaamste werk is de voortzetting van
Christiani's Geschichte der Herzogthumer Schleswig
and Holstein (dl. 3 en 4, Kiel 1801-2).

beeld van keurvorst Karel Tbeodoor, en aan den
voet van den Geisberg, op welks top het oude beroemde keurvorstelijke slot, dat, 1764 door den
bliksem getroffen, sedert dien tijd onbewoond en
titans grootendeels bouwvallig is. In den kelder van
dit slot het beroemde Heidelberger vat, dat 283,200
flesscben inhoud heeft. Beroemd is de universiteit,
1386 te H. gesticht door keurvorst Ruprecht I (Robert I) van den Palts ; op den hoogsten trap van
hloei stond zij in het laatst der 16e en begin der
17e eeuw, geraakte sedert in verval, doch werd 1803
door Karel Frederik, groothertog van Baden, weder
opgebeurd, en ontving toen den naam van RupertaCarolina. Tot deze universiteit behoort de beroemde
bibliotheek (150,000 boekdeelen met 2000, meest
kostbare, handscbriften), waarvan echter het grootste
gedeelte in 1622 overgebracht werd naar Rome,
waar het als Bibliotheca Palatina eene bijzondere
afdeeling der bibliotheek van het Vaticaan vormt.
Reeds eene stad sedert 1225, en uitgelegd door
Ruprecht I, werd H. in 1362 de residentie der keurvorsten van den Palts en bleef dat tot 1719, toen de
keurvorstelijke zetel verlegd werd naar Mannheim.
Sedert de 1546 hier begonnene Reformatie werd H.,
waar 1562 de vermaarde Heidelbergsche Catechismus
verscheen, het middelpunt van het Calvinismus. Ingenomen en geplunderd 1622 door de Beierschen
onder Tilly, die de bibliotheek wegroofde (zieboven);
1674 bemachtigd door Turenne ; 1693 vermeesterd
door maarschalk de Lorges. In 1802 werd H. bij
Baden ingelijfd.
Heidelsheim., stad in Baden, ruim 5 uren
gaans benoordoosten Carlsrube, en bij Bruchsal;
2500 inw.
en). _.e
,een,.
Heiden (e
7i H EIDENEN en HEIDENS.
Heidenberg, zijn eigenlijke naam was Joh.
Tritheim.
Heidenen, 1) zie HEIDENS. -- 2) naar bet
taalgebruik des Bijbels en der christelijke Kerk verstond men onder dien naam tot in de middeleeuwen
alle Onjoden en Oncbristenen, ook de Turken ; tegenwoordig verstaat men onder den naam van H.
alien, die noch de christelijke, noch de joodsche,
noch de mahomedaansche geloofsleer belijden. Eertijds verstond men onder 'Heidensch" alles wat
goddeloos en slecht was. Bij de verbreiding van het
Christendom, dat altijd met de steden begon, bleef
de afgoderij het langst bestaan onder de plattelandsbewoners (lat. pagani, van pagus).
Heidenesse. Zie HEID1NEZEE.
Heidenheim, 1) stad met circa 3000 inw.
in den wurtembergschen Jaxtkreis, aan de Brentz,
10 mijlen beoosten Stuttgart ; aardewerk (Heidenheimer Geschirr); gevecht 1796, waarin de Oostenrijkers de nederlaag leden tegen de Franschen.
2) H. am Hahnenkamp, marktvlek in Beieren, kreis
Mittelfranken, aan de Altmiihl, ruim 4 mijlen bezuidoosten Anspach ; 2000 inw.; was in de middeleeuwen beroemd door de in 750 door den beiligen
Wunibald aldaar gestichte Benedictijner abdij, in
welker gebouwen thans eene minerale bron.
Heidens. Onder deze benaming verstaan wij
een nit Indie herkomstig rondzwervend yolk, dat in
Azle, Afrika en Europa wordt a4ngetroffen onder
verschillende benamingen : in Spanje heeten ze
Gitanos, in Italie Zingari, in Engeland Gipsies (Egyptenaars), in Frankrijk Bohemiens (Bohemers), in
Duitschland Zigeuner. De H. zijn landloopers, voor
iedere geordende maatschappij van de gevaarlijkste
soort, daar ze tot stelen en allerlei bedriegelijke
praktijken van jongs of aan worden opgeleid. De

Hegira. Zie HEDZJRA.
Hegner (Ulrich), geb. 1759 te Winterthur,
bekleedde onderscheidene ambten in de magistratuur in Zwitserland, gest. te Winterthur 3 Jan.
1840, een talentvol schrijver, van wiens .Werken"
(5 deelen Berlijn 1828) vooral melding verdient
Saly's Revolutionstage ( Winterthur 1814), zijnde
eene dichterlijke doch historisch getrouwe voorstelling van de Zuricher omwenteling van 1798.
Hegyalja (spreek uit : Hedjalja), eene 3 a 4
mijlen lange keten wijnbergen in het hongaarsche
gespanschap Zemplin, is de Cote d' Or van Hongarije,
en bevat de wijnbergen der plaatsen Tokay, Tarczal,
Keresztur, enz. Uit deze wijnstreek komt de wereldberoemde Tokayer.
Hegyes(spreek uit : Hedjesj), dorp in Hongarije,
tnsschen den Donau en de Theiss, 6 mijlen benoordoosten Bacs ; 4200 inw.; gevecht 14 Juli 1849 tusschen de hongaarsche insurgenten onder Gorgey en
de Oostenrijkers onder Jellachich. — H., marktvlek met 7200 inw. in het hongaarsche district
Groot-Cumanie.
Heiberg, twee deensche dichters, vader en
zoon; vooral laatstgen. is beroemd : H. (Pet.' Andr.),
de vader, geb. 16 Nov. 1758 te Vordingborg, werd
1800 wegens staatkundig liberalismus gebannen,
ging naar Parijs, was onder Napoleon en tot 1817
chef-de-bureau bij het ministerie van buitenl. zaken
te Parijs, en stierf aldaar 30 April 1841. Al zijne
tooneelstukken verschenen te Kopenhagen (3 dln.
1792-94 ; 4 dln. 1806-19). — H. (Joh. Lodew.),
de zoon, geb. 14 Dec. 1791, werd na volbrachte
studie geneesheer, doch wijdde zich alras geheel aan
de dichtkunde; 1822 prof. te Kiel, 1849-56 directeur van den koninkl. schouwburg te Kopenhagen, stierf aldaar 25 Aug. 1860. Poetiske Skrifter
(8 dln. Kopenhagen 1848-19); Prosaiske Skrifter
(5 dln. Kopenh. 1841-44); ),Noordsche Mythologie"
(Sleeswijk 1849); enz.
Heide, of Heyde, vlek in het holsteinsche landschap Noorder-Dithmarschen, nabij de Noordzee,
ruim 6 mijlen benoordw. Gluckstadt ; 6500 inw.
Heide (de), verkorte naam, waarmede de landlieden bet noordbrahandsche dorp Hoogerheyde be-

doelen.
Heide (T
Ur er-), twee
t
Zie TERHEYDE.
Heidelberg, stad met 17,000 inw. in Baden,

6 mijlen benoordoosten Carlsruhe, ligt aan den Neckar, waarover eene schoone brug met het stand-
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Heidenzee

Heiligenblut

Constantinopel (381) stelae vast, dat aan den Geest
vrouwen, die in hare jeugd zeer veel aanleg hebben
eene gelijke goddelijke eer moet worden bewezen
voor de muziek, geven zich op meergevorderden
als aan den Vader en aan den Zoon ; tevens werd
leeftijd voornamelijk of met waarzeggerij. Reeds
daar uitgemaakt, dat de Geest van den Vader uitvoor 1398 bevonden zich H. aan deze zijne van den
gaat; door den kerkvader Augustinus, en op zijn
Indus ; in het Westen zien wij ze eerst met historivoetspoor door de synode van Toledo (589), werd
sche gewisheid optreden in 1417. Nog tegenwoordig
daarbij gevoegd »en van den Zoon" (filioque), welk
houden zij zich het talrijkst op in de Donau-vorsteninschuifsel een groot punt van twist werd tusschen
dommen, van waar ze zich sedert het begin der
de grieksch-katholieke en de roomsch-katholieke
15e eeuw over geheel Europa verspreid hebben. De
Kerk: nog tot den huidigen dag leert de grieksche
pogingen, om hen aan vaste woonplaatsen en eene
Kerk, dat de Geest alleen van den Vader uitgaat. De
geregelde levenswijs te wennen, zijn meerendeels geheel mislukt. Lezenswaardig is het werk van Pott protestantsche Kerk is het op dit stuk met de
roomsch-katholieke Kerk eens. De vrijdenkers noeDie Zigeuner in Europa and Asien (2 dln. Halle
men het zonderling, dat omtrent punten, die van
1844-45), en dat van Liebich Die Zigeuner (Leipzooveel gewicht worden geacht, de gevoelens zoo
zig 1863).
zeer uiteenloopen, terwijl ieder beweert bet bij het
Heidenzee, Zie HEIDINEZEE.
Heiderscheid, dorpje in Luxemburg, 3 uren rechte einde te hebben.
gaans benoordw. Diekirch en anderhalf uur gaans
Heilige Graf (het), de plaats te Jeruzalem
waar Jozef van Arimathea het lijk van Christus bijbezuiden Wiltz.
Heidinezee, of Heidenzee, voormalig water zette (Ma tth. 27: 60), wel te onderscheiden van
hetgeen men tegenwoordig bet H.-G. noemt, zijnde
in Staats-Vlaanderen, is bij Dude schrijvers de zuite Jeruzalem de plaats, waar (volgens de legende)
delijke grens van Zeeland, dat beschreven wordt als
het kreis van Christus teruggevonden werd. Helena,
liggende tusschen Bornesse en de H." In oude latijnsche keuren is de naam Heydiinzee ; het waren de moeder van Constantijn den Groote, liet daar (in
326) de grafkapel van Christus bouwen, die in den
schorren in de destijds vrij aanzienlijke rivier of
loop der tijden herhaalde malen verwoest werd
zeeboezem de Heede.
Heidingsfeld, stad in Beieren, kreis Unter- (door de Perzen, later door de Turken), doch telkens weder opgebouwd. Daar de Mahomedanen, na
franken, aan de uitwatering van den Klingenbach in
Jeruzalem veroverd te hebben, de bedevaarten der
den Main, 1 uur gaans bezuiden Wiirtzburg; 3000 inw.
Christenen naar bet H.-G. zeer bemoeilijkten, werd
Heikoop, dorp. Zie HEIKOP.
Heikop, of Heikoop, dorp in Z.-Holland, circa hij deze meer en meer het verlangen levendig, om
en het H.-G. en Jeruzalem ongestoord te bezitten.
2 uren gaans bezuiden Vianen.
Heilbronn, stad in een verrukkelijk dal van Dat verlangen gaf eindelijk aanleiding tot de Kruistochten.
den Neckar-kreis, aan den Neckar, 10 uren gaans
benoorden Stuttgart ; 14,000 inw.; vrijhaven en de
Heilige Land (het), zooveel als Palestina.
vooxnaamste koopstad van Wurtemberg. BeziensHeilige Ligue (de). Zie LIGUE.
waardig zijn : het groote marktplein met zijne prachHeilige Meisje van Kent (het). Zie het
art. BARTON (Elizabeth).
tige fontein, de Kilian's-kerk met haren toren, het,
Huis der Duitsche Orde (waar 1633 door Oxenstjerna
Heilige Oorlogen, in de geschiedenis van
bet oude Griekenland drie oorlogen, die gevoerd
het Heilbronner Verdrag werd gesloten, om den
werden wegens schennis, gepleegd aan heilige plaat30-j. oorlog voort te zetten), de toren waar GOtz von
sen. De eerste, aangevangen omdat de Crisseers de
Berlichingen 1529 gevangen zat. Voor het eerst
bedevaartgangers naar Delphi aan allerlei afpersinwordt van H. gewag gemaakt in 741 ; in de middelgen onderwierpen, eindigde met de verdelging van
eeuwen was het eene vrije rijksstad en sterke vesting.
Heilbrunn, dorp in den beierschen kreis Crissa en Cirrba 594 v. Chr. De Tweede, uitgebroken omdat de Phoceers 356 v. Chr. gebouwd
Oberbaiern, distr. TOltz, met 100 inw. en de minehadden op de aan Apollo gewijde landerijen, werd
rale bron Adelheidsquelle.
door Philippus van Macedonie beeindigd 346 v. Chr.
Iloilo, dorp. Zie HEILLE.
Heile (Oud-), streek lands. Zie HEILLE (Oud-). met zijne overwinning bij Magnesia. De Derde, veroorzaakt door de Thebanen, eindigde met Philippus'
Ileilichloe, oude naam van Heilo.
Heilige Alliantie, het verbond, dat door overwinning bij Cheronea 338 v. Chr.
keizer Alexander van Rusland 26 Sept. 1815 te
Heilige Roomsche Rijk (het) der Duitsche Natie, was de benaming van Duitschland onder
Parijs gesloten werd met de monarchen van Oostende rijks-constitutie tot 1806.
rijk en Pruisen, en tot hetwelk vervolgens alle christenvorsten van Europa, uitgezonderd de Pans en
Heilige Schaar (de), 300 Thebanen, die, na
lang door dapperheid en krijgsgeluk te hebben nitEngeland, toetraden een verheven droombeeld
geblonken, 338 v. Chr. bij Cheronea vielen in den
van broederlijke liefde en eensgezindheid, dat door
slag tegen Philippus van Macedonie.
al bet latere bloedvergieten voldoende beschaamd is.
Heilige Schrift (de), bij de Christenen de
Heilige Bond, een door keizer Karel V en de
Bijbel.
katholieke stenden 10 Juni 1538 te Neurenberg
aangegaan verbond, gericht tegen den SchmalkaldiHeilige Zee (de), het meer Baikal.
Heiligenbeil, stad in het pruis. reg.-distr.
schen bond.
Heilige Geest, een der drie personen van Koningsbergen, 6 mijlen bezuidwest. Koningsbergen,
dicht bij het Frische Haff; 3000 inw.
de Heilige Drieeenheid, een leerstuk, bij de eerste
Christenen onbc4kend tot op Athanasius (4e eeuw).
Heiligenberg, het oude Arce Flavice, marktvlek in den badener Meer-krers, ruim 5 uren gaans
Toen werd de gelijkheid in wezen en waarde der
benoordoosten Constans ; 600 inw.; kasteel van den
drie personen, waaruit de godheid der Christenen
prins van Furstenberg.
bestaat, uitgesproken. Macedonius, bisschop van
Constantinopel, en zijne aanhangers, die zich daarHeiligenblut, dorp in bet oostenrijkscbe
tegen verklaarden, werden Pneuraatomachieten, kroonland Karnthen, een der hoogstgelegene Alpendorpen (4506 vt.) aan den voet van den Glockner
Geestbestrijders, genoemd. Het concilie van
d.

Heiligengeest-archipel

Heine

en Rausiser Tauern; in de nabijheid verscheidene
watervallen en de alp Heiligentauern (8058 vt.).
Heiligengeest-archipel. Zie bet artikel
HEBRIEDEN (Nieuwe).
Heiligenhafen, stad in Holstein, aan de
Oostzee-kust, tegenover Femern ; 2400 inw.; haven.
Heiligenkreutz, I) hong. N emet- Keresztur ,
stad in Hongarije, derdhalf uur gaans bezuiden
tEdenburg; 2600 inw.; minerale bronnen. — 2) hong.
Szent-Kereszt, marktvlek in het hong. comitaat Bars,
aan de Gran, 12 uren gaans benoordoosten Bars;
1000 inw. — 3) duitsch dorp in bet hong. comitaat
Eisenburg ; 950 inw. — 4) dorp in den nederoostenrijkschen kreis Unter-dem-Wienerwald, aan den
Sattelbach ; 850 inw.; de oudste eisterciénser abdij
in Oostenrijk, gesticht 1136, met 14 praalgraven van
babenbergsche prinsen in het oude kapittelhuis.
Heiligenstadt, stad in het pruis. reg.-distr.
Erfurt, 10 mijlen benoordw. Erfurt ; 4800 inw.;
onder de Franschen was H. de hoofdpl. van bet
dept. Harts.
Heiligerlee, oudtijds Oosterlee of Asterloo,
een gehucht met 350 inw. in de nederl. prov. Groningen, drie kwartier gaans benoordw. Winschoten ;
de eerste regelmatige slag tusschen de staatsche en
spaansche troepen werd bij H. geleverd 23 Mei
1568, waarbij de Spanjaarden de nederlaag leden.
Heilig Ofdeie. Zie INQUISIT1E.
Ileiling (Hans), volgens de legende in Bohemen
een aard- of berggeest, die verliefd werd op een
boheemsch meisje, en haar trouwde ; doch weldra
door jaloezij verteerd, veranderde hij haar en alles
wat haar omringde in rotsen. Marschner heeft die
legende gebezigd tot onderwerp voor eene opera.
Heille, voormalig dorp in Zeeland, circa I uur
gaans bezuiden Sluis, en ruim een half uur gaans
bewesten Aardenburg; tbans een gehucht met 280
inw.; bij de overstrooming van 1477 werd de kerk
van H. vernield ; 1 Nov. 1830 kwamen de Belgen te
H. post vatten, doch verlieten het zoodra Aardenburg door de Nederlanders bezet was.
Heille (Oud-), ook wet Zanddijk genaamd,
streek gronds in Zeeland, gemeente Heille, circa
428bunders groot,hebouwd met een 40-tat woningen.
Horny, dorp in het fransche dept. Somme, 6
uren gaans van Amiens ; 800 inw. — H. (Jacques
de), genaamd de maarschalk van Guyenne ; zie
CREour (Jacques de). — H. (mademoiselle de), zie
ETAMPES (bertogin van).
Heilo, Heiloo, of Heylo, dorp in N.-Holland,
drie kwartier gaans bezuidw. Alkmaar, aan den
straatweg van Alkmaar naar Haarlem ; in 1272 werd
graaf Floris door de Friezen, die hem verslagen hadden, tot H. vervolgd, doch hield bier weder stand,
en bracht nu den Friezen de nederlaag toe ; 1573
werd H. door het yolk van Sonoy verbrand. Vooral
bekend is H. wegens de bidkapel te Runksputte,
tusscben H. en Limmen, waar 8 Dec. 1713 (naar
het heette):eene bron ontsprongen was, welker water
als onfeilbaar werd aangeprezen tegen de Coen beerschende veeziekte ; dit water vond zooveel aftrek,
dat er zelfs roomsch-kath. processien met kruisen,
vanen en waskaarsen random die put werden gehouden, totdat de hooge regeering bij plakaat van
8 Juli 1714 aan lien vromen toeloop voor goed een
einde maakte.
Heilsberg, stad in Oost-Pruisen, 8 mijlen bezuiden Koningsbergen aan de Alle ; 5200 inw.; overwinning der Franschen op de Russen 11 Juni 1807.
Heilsbronn, of Kloster-Heilsbronn, stad in
den beierschen kreis Mittelfranken, aan de Schwab-

acb, 6 uren gaans bezuidw. Neurenberg ; 1000 inw.;
minerale bron ; indertijd beroemd door bet (1132)
door bisschop Otto van Bamberg gestichte, 4 eeuwen
later (1555) opgehevene, rijk gedoteerde cistercienser monniken-klooster, waarin bijna al de leden van
bet burggrafelijk neurenbergsche en markgrafelijke
huis tot op Albrecht Achilles (1486), en later uitsluitend die der frankische linie tot op Joachim
Ernst (1625) begraven liggen.
Heiltz—le—Maurupt, marktvlek in het fransche dept. Marne, ruim 4 uren gaans benoordoosten
Vary-le-Francais; 1000 inw.
Heimenberg, lat. Haymonis mons, berg in
de nederl. prov. Utrecht, een kwartier gaans beoosten Rhenen ; aan de oostzijde op dezen berg de zoogenaamde ,Koningstafel", gemaakt uit een grooten
steen, aan Welke tafel Frederik V, gewezen koning
van Bohemen, dikwijls het middagmaal gebruikte
als hij op de jacht was; nabij den H. 1198 overwinning der Gelderschen op de Hollanders.
Heimingsfeld. Zie GOLDAST (Melchior).
Heimrijk, friesch dorp. Zie BRUM.
Hein (Piet), nederlandsch zeeheld, geb. 1578
te ftelfshaven, begon zijne loopbaan als scheepsjongen, viel verscheidene malen in hauden der Spanjaarden, was 1624 opgeklommen tot vice-admiraal
der Westindische Compagnie, had eenigen tegenspoed 1625 in Brazilié, doch volbracbt 1627 een
meesterstuk van zeemans-stoutheid, door 22 vijandelijke schepen met rijken bait nit de haven van
Bahia te slepen ; 1628 als admiraal met eene vloot
van 24 schepen uitgezonden om de Spaansche Zilvervloot op te sporen, bemachtigde hij die (met een
buit van 12 millioen) in de baai Matanza. Tot luitenant-admiraal van Holland bevorderd, kwam hij
20 Juni 1629 bij een tocbt tegen de Duinkerkers in
gevecht met 3 kaperschepen, die bemachtigd werden, doch de kloeke P. H. sneuvelde reeds in den
aanvang van den strijd.
Heine (Heinrich), beroemd duitsch dichter,
geb. te Dusseldorf 12 Dec. 1799 (niet zooals doorgaans opgegeven wordt I Jan. 1800), uit joodsche
ouders, studeerde de rechten, ging 1825 te Gottingen tot het Christendom over, hield vervolgens afwisselend te Berlijn, Hamburg en Munchen verblijf,
en vestigde zich 1830 voor goed te Parijs, waar hij,
na een langdurig ziekbed, 17 Febr. 1856 stierf. Hij
vestigde zijnen naam met de twee eerste deelen van
zijne Beisebilder (Hamburg 1826-27), waarop later
(1830-31) nog twee deelen volgden (4e druk,
samen 4 dln. 1850), en door zijn Buch der Lieder
(Hamburg 1827 ; 18e druk 1860). Van zijne talrijke
latere werken verdienen vooral melding: Beiträge
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zur Geschichte der neuern schOnen Literatur in
Deutschland (2 dln. Hamb. 1833); Der Salon (4
dln. Hamb. 1835-40; 3e druk 1860-61); Die
Romantische Schule (Hamb. 1836); Heine fiber Borne
(Hamb. 1840); Neue Gedichte (Hamb. 1844 ; 6e dr.
1860); Atta Troll (Hamb. 1847); Romanzero (Hamb.
1861); Der Doctor Faust (Hamb. 1861). Complete

editie van H.'s werken in 18 dln. (Hamb. 1861 en v.).
Heine (Wilhelm), zoon van een verdienstelijk
tooneelspeler te Dresden, geb. 30 Jan. 1827, begon
1848 als schilder zijne loopbaan te Dresden, ging
vervolgens naar Parijs, in 't laatst van 1849 naar
New-York, waar zijne, landschappen veel opgang
maakten ; Juni 1851 ondernam hij, om landschapstudien te maken, eene reis naar Centraal-Amerika,
welke reis bij beschreef in Wanderbilder aus CentralAmerika (Leipz. 1853). Sedert 1852 aangesteld bij
de groote n.-amerik.etpeditie naar de oast-aziatische

Heineccius

Heinsius

waterers onder commodore Perry, bevoer hij o. a. den
Grooten Oceaan, hield zich een geruimen tijd in
Japan op, en gaf vervolgens in het Licht: Reise um
die Erde (2 dln. Leipzig 1856); Die Expedition in
die Seen von China, Japan and Ochotsk (5 dln. Lpz.
1858); en Japan und seine Bewohner (Leipz. 1860).
Na een uitstapje naar Tripoli, beschreven in Meine
Sommerreise nach Tripolis (Berlijn 1859), sloot hij
zich in het voorjaar van 1860, over Egypte en Singapore, aan de pruisische expeditie naar Oost-Azie
aan, waartoe hoofdzakelijk op zijn aanraden te fierily' was besloten, doch keerde in het najaar van
1861 terug naar New-York, waar hij reeds spoedig
als kapitein der genie bij de Potomac-armee aangesteld werd.
Heineccius, Johann Gottlieb Heinecke, geb.
11 Sept. 1681 te Eisenberg, professor der rechten
te Halle, gest. 13 Aug.1741, beroemd om zijne kennis van de oude talen en van al wat de oudheid betreft. Van zijne werken, die nog tegenw. geacht zijn,
noemen wij inzonderh.: Antiquitatum jus Romanum
illustrantium syntagma (Halle 1718: Leipz. 1822);

instituut voor doofstommen in Duitschland (te Leipzig), geb. 10 April 1729 te Nautschutz bij Weissenfels, gest. te Leipzig 30 April 1790, schreef verscheidene werken over doofstommen, onder andere:
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B eobachtung fiber Stumme und die menschliche Sprache
(Hamb. 1778); Ueber die Denkart der Taubstummen
und die Misshandlungen, denen sie durch unsinnige
Curen und Lehrarten ausgesetzt Sind (Lpz. 1783); enz.

Heinkensoort. Zie HEINENOORD.
Heinkenswerve, voormalig dorp in Zeeland,

d'estampes d'après les plus celébres tableaux de la
galerte royale de Dresde (2 dln. Dresden 1755-57),
schreef den slechts tot D. voltooiden Dictionnaire
des artistes (4 din. Leipzig . 1778-90), en verschei-

onder Heille, hestond nog 1586, doch is denkelijk
1587 door de zee verzwolgen.
Heinkenszand, dorp op het zeeuwsche eil.
Zuid-Beveland, circa 2 uren gaans bezuidw. Goes,
wordt veelal Heintjeszand genoemd; met omliggende
polders 1500 zielen.
Heinkerke, oude naani van Hendrik-IdoAmbacht.
Heino, dorp in Overijsel, in de wandeling TerHeyne, derdhalf uur gaans bezuidoosten Zwolle;
250 inw.
Heinrich, duitsche naam voor Hendrik.
Heinrich (Christoph Gottlob), duitsch geschiedschrijver, geb. 14 Aug. 1748 te Dahlen, prof.
der geschiedenis te Jena, gest. 24 Mei 1810, maakte
zich verdienstelijk door het samenstellen van eene
menigte goede bandboeken ; de voornaamste zijn:
Deutsche Reichsgeschichte (9 dln. Leipzig 1787—
1805); Handbuch der sachsischen Geschichte, vervolgd
door Politz (2 din. Lpz. 1810-12); Geschichte von
Frankreich (3 din. Lpz. 1802--4); Geschichte von
England (2 dln. Lpz. 1806-10).
Heinrichs, marktvlek in het pruis. reg.-distr.
Erlangen, 3 uren gaans benoordw. Schleusingen, aan
de Hasel ; 1300 inw.
Heinrichsgriin, stad in den boheemschen
kreis Eger; 2000 inw.; slot en diergaarde.
Heinsberg, stad in Rijnpruisen, aan de Worm,
8 uren gaans benoorden Aken ; 2000 inw.; was tot
in de 15e eeuw de hoofdpl. eener heerlijkheid ; 1542
werd H. door Karel V ingenomen en verwoest.
Heinsbroek. Zie HENSBROEK.
Heinsdijk. Zie HENGSTDIJK.
Heinse (Joh. Jac. Wilhelm), duitsch letterkundige, geb. 16 Febr. 1746 te Langewiesen in het
Sondershausensche, gest. als bibliothecaris te Maintz
22 Juli 1803. Van zijne romans is Ardinghello (2 dln.
Leipzig 1787; 2e druk 1794) zijn meesterstuk. De

dene andere werken over kunstenaars en kunst. —
H. (Christian Heinrich), een wonderkind, broeder
van den vorige, geb. 1721 te Lubeck, was nauwlijks
eenige maanden oud of begon reeds te spreken,
kende de geheele geschiedenis van het Oude Testament van buiten toen hij 15 maanden oud was,
en eene maand later die van het Nieuwe Testament
er bij. Toen hij twee jaren oud was beantwoordde
hij alle vragen over geschiedenis en aardrijkskunde.
Op zijn derde jaar was hij bedreven in het Fransch
en in het Latijn. Hij leefde bijna van niets antlers
dan van het zog zijner min; toen men hem gespeend
had leefde hij nog slechts eenige weinige maanden,
en stierf 1725.
Heinenoord, ook Oud-Heinenoord, gemeenlijk Heinkensoord, verkort Heinoord, dorp in Z.-Holland, circa 3 uren gaans bewesten Dordrecht, 1 uur
pans beoosten Oud-Beierland, met aanhoorigheden
ruim 1000 inw.
Heinerscheid, of Hem ischeid , dorp in nederl.
Luxemburg, zesdhalf uur gaans benoordw. Diekirch.
Heinicke (Samuel), in 1778 stichter van het
eerste op wetenschappelijke grondslagen rustende

werken uitgegeven door Korte (2 din. Zurich 1806
—8); H.'s Sammtliche Schriften door Laube (10 din.
Leipzig 1838; 2e druk 5 dln. 1857-58).
Heinsius (Daniel), verdienstelijk als philoloog
en criticus, geb. 9 Juni 1580 te Gent, met zijne
ouders in 1583 naar Zeeland gevlucht, van daar naar
Engeland, kwam eindelijk met hen te Rijswijk bij
's-Gravenhage wonen, had Scaliger en Douza tot
leerrneesters, werd 1605 prof. der geschiedenis en
staatk. rwetenschappen te Leiden, vervolgens bibliothecaris Bier stad, ontving 1618 den titel van raad
en historiograaf van Gustaaf Adolf van Zweden ;
zijne uitgaven van Hesiodus, Horatius, Virgilius,
Ovidius, Terentins, Seneca en Maximus Tyrius zijn
nog tegenw. geacht. Ofschoon hij zich op de synode
te Dordrecht (1618-19) kenmerkte als een onverdraagzaam bestrijder van de Remonstranten, mocht
het hem niet gelukken met het professoraat der
theologie bekleed te worden. Na eene halve eeuw
een sieraad der leidsche hoogeschool, doch in den
laatsten tijd zijns levens volslagen kindsch geweest
te zijn, stierf hij 25 Fehr. '1655. -- H. (Nicolaas),

Elementa juris czvilis secundumordinem institutionum
(Amsterd. 1725 ; Lpz. 1815); Historia juris Romani
et Germanici (Halle 1733; Straatsburg 1765). —

H. (Joh. Christ. Gottlieb), zoon van den vorige,
geb. 1718 te Halle, lang professor aan de Ridderakademie te Liegnitz, gest. 1791 te Sagan, heeft
zich door 't in het lick geven van verscheidene
werken zijns vaders verdienstelijk gemaakt, o. a.:
Opera omnia (9 dln. Geneve 1744); Antiquitates
Germania jurisprudentiam patriam illustrantes (2
din. Kopenhagen 1772). — H. (Joh. Mich.), broeder van eerstgenoemden, geb. te Eisenberg 14 Dec.
1674, gest. te Maagdenburg 11 Sept. 1722, kanselredenaar, is de eerste geweest, die de zegelkunde
wetenschappelijk heeft beoefend ; zijn voornaamste
werk is : De veteribus Germanorum aliarumque
nationum sigillis (2e druk. Leipzig 1719).
Heinecken (Karl Heinrich von), geb. 1706
te Lubeck, gest. 23 Jan. 1791 te Altdobern in de
Neder-Lausitz, als particulier secretaris van graaf
Bruhl in den adelstand opgenomen, liet op zijne
elgene kosten het prachtwerk vervaardigen Recueil

Brie fe zwischen G leim, Heinse und Johannes von Muller

einsius
zoon van den vori ge, geb. 20 Juli 1620 te Leiden,
deed vele wetenschappelijke reizen, was sedert 1654
gedurende eenige jaren nederl. gezant te Stokholin,
valbracht ook andere staatk. zendingen, o. a. 1667
naar Rusland ; van daar teruggekeerd, vestigde hij
zich metterwoon te Vianen, waar hem echter zijne
laatste levensjaren vergald werden door een proces,
hem aangedaan door eene vroegere bijzit, die hem
gerechtelijk Wilde noodzaken om haar te trouwen.
Hij stierf te 's-Gravenhage 7 Oct. 1681. Hij was
even als zijn varier een verdienstelijk philoloog, en
mag een der beste latijnsche dichters van zijnen tijd
genoemd worden (Poernata, Amst. 1666).
Heinsius (Anthonie), pensionaris van Holland,
geb. 1641, was 1679 pensionaris der stad Delft,
werd 1683 door prins Willem III met eene zending
naar Frankrijk belast, bij welke gelegenheid hij,
door Louvois met gevangenzetting in de Bastille bedreigd, een onverzoenlijken haat opvatte tegen Lodewijk XIV en tegen Frankrijk. Vervolgens met nog
meer belangrijke zendingen belast, o. a. 1685 naar
Londen, ter vereffening van geschillen, die tusschen
de 0. I. Compagnien waren gerezen, bevorderde hij
den overtocht van prins Willem naar Engeland,
werd op diens aanbeveling 1689 aangesteld als pensionaris van Holland, en bleef dat, van 5 tot 5 jaren
telkens herkozen, gedurende 30 jaren tot aan zijnen
dood (1720). Met Marlborough en prins Eugenius
vormde hij het driemanschap, dat aan Frankrijk
zooveel onheil berokkende.
Heinsius (Otto Friedrich Theodor), duitsch
taalgeleerde, geb. 1770 te Tschernow in de Neumark, eerst professor, later prorector aan het Grauwe
Klooster te Berlijn, gest. 19 Mei 1849. Onder zijne
indertijd hooggeschatte werken treffen wij aan:
Deutsche Sprachlehre (3 dln. Berlijn 1798 ; 5e dr.
onder den titel: Teut, 6 dln. 1835); Volksthilmliches
14lôrterbuck der deutschen Sprache (4 dln. Hanover

1818-20).
Heist-op-den-Berg. Zie HEYST.
Heitersheim, stad in den badener Bovenrijukreis, 5 uren gaans bezuidw. Freiburg; 1600 inw.;
was tot 1806 hoofdpl. van een aan de St.-Jan's-orde
toebehoorend prinsdom, en residentie van den
grootmeester.

Heked. Zie BETH-HEKED.
Hekelingen, dorp in Z.-Holland, vierdhalf
uur gaans bezuidoosten Brielle.
Hekese, verkorte naam voor Hedikhuizen.
Hekia, vuurspuwende berg op het eiland Hsland, ter zuidwestkust, 4 mijlen van de zee, bestaat
uit lava-massaas, en loopt uit in 3 pieken, waarvan
de middelste (4800 vt.) de hoogste is. De berg en
zijn omtrek, mum 3 uren gaans in het rond, zijn
ontdaan van alien plantengroei. Sedert het jaar 900
zijn van de H. 43 uitbarstingen bekend, waarvan 5
gelijktijdig, of althans nagenoeg gelijktijdig, met die
van den Vesuvius, 4 met die van den Etna en 1 gelijktijdig met de uitbarstingen van Vesuvius en Etna
Leiden. De laatste uitbarsting van de H. begot). 2
Sept. 1845 en duurde tot 6 April 1846.
Hel, of Hellia, de noordsche en duitsche godin
der onderwereld, dochter van Loki, heeft in het
rijk der nevelen Karen troon, en ontvangt daar met
eene nooit verzadigde begeerigheid al de zielen dergenen, die aan ouderdom of aan ziekten sterven.
Hela, een van Asehur's vrouwen ; I Chr. 4: 5, 7.
Helam, eene plaats over den Jordaan ; Kier
versloeg David de Syriers ; II Sam. 10: 16, 17.
Helawan, landschap op Amboina. Zie het art.
HITOE-LAMA.

Helena
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Heichersee, voormalig water in Zeeland, heeft
zijnen naam gegeven aan het dorp Elkerzee op het
eiland Schouwen.
Heldai, een der helden van David; I Chr. 27 : 15.
Heldburg, stad in Saksen-Meiningen, 4 uren
gaans bezuiden Hildburghausen ; 1300 inw.
Heiden, dorp in nederl. Limburg, 4 uren gaans
benoordw. Roermond; 350 inw.
Helder, of Den Helder, vlek of stad op den
noordelijksten uithoek van Noord-Holland, aan het
Marsdiep; 12,000 inw.; een half nor gaans van daar
de belangrijke zeehaven Nieuwediep (zie dat art.);
ter hoogte van H. 1653 de zeeslag tusschen de Hollanders en Engelschen, waarin Tromp sneuvelde;
1799 was H. een oogenblik bezet door de Engelschen, loch werd hun spoedig ontweldigd door
Brune ; H. is duchtig versterkt, kunnende de Helderschans eene legermacht bergen van 30,000 man;
Napoleon I noemde H. Dhet Gibraltar van het Noorden". Door het Heldersche kanaal staat H. in gemeenschap met Amsterdam.
Helderen, dorp. Zie HELLENDOORN.
Heldrungen, stad in het pruis. reg.-district
Merseburg, 7 mijlen bezuidw. Merseburg ; 1850 inw.;
een eertijds versterkt kasteel, waar Thomas Mentzer
na den slag bij Frankenhausen gevangen zat.
Hele (Peter), een Neurenberger, deed omstreeks
1500 de uitvinding om zak-horlogien te vervaardigen .
Helea, of Velia. Zie ELEA.
Heleb, een der helden van David; II Sam. 23 : 29.
Heled (I Chron. l l : 30), dezelfde als Heleb.
Helek, zoon van Gilead, en stamvader der
Helekieten ; Num. 26 : 30 ; Jozua 17: 2.
Helem, afstammeling van Azer ; I Chron. 7: 35.
Helena,,1) stad in Gallie ; zie ILLIBERRIS.
Helena', vicus, vlek in belgisch Gallie, waar
—2)H.,of
de Franken werden verslagen door Majorianus, veldbeer van Aetius, omstr. 447 ; volgens sommigen de
tegenw. stad Hesdin ; volgens anderen de stad Lens;
weder anderen houden voor dit H. het dorpje Allaine
of Halêne bij Peronne. — 3) het eiland Sint-Helena,
eiland in den Atlantischen oceaan, omstreeks 160
mijlen bezuidoosten Ascension, ligt op 1550 kilometres afstands van de kust van Afrika (tot welk
werelddeel het geographisch behoort) en 3300 kilometres van de kust van Brazilie, is ruim 2 vierk.
mijlen groot, hevolkt met 7000 zielen, heeft slechts
eerie stad (Jamestown), zeer weinig dalland, en bestaat hoofdzakelijk nit bergen en naakte rotsen; het
is dan ook slechts op den punt, dat goed versterkt
is, toegankelijk. In 1502 ontdekt door de Portugeezen, behoorde St.-H. van 1610 tot 1650 aan de
Hollanders, en is sedert in het bezit der Engelschen.
Bijzonder vermaard is St.-H. geworden door Napoleon I, die Kier van 1815 tot aan zijnen dood (1821)
gevangen werd gehouden door de Engelschen; zijn
stoffelijk overschot werd 1840 naar Frankrijk overgebracht, en het door hem bewoonde gebouw in het
dal van Longwood is sedert 1858 afgestaan aan
Frankrijk. Zie HELENA-MEDAILLE.
Helena, de schoonste vrouw der oudheid, eene
dochter van den spartaanschen koning Tyndareus
en diens gemalin Leda (volgens de fabel was zij bij
Leda verwekt door Jupiter, die de gedaante van een
zwaan aangenomen hail um Leda te kunrien verkrachten). Zij werd de vrouw van den spartaanschen
koning Menelaus, die eene dochter (Hermione) bij
haar verwekte; dock tijdens eene afwezigheid van
Karen gemaal liet zij zich verleiden door den trojaanschen prins Paris, met. wien zij op den loop ging,
hetgeen de aanleidende oorzaak werd tot den hloe-
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digen trojaanschen oorlog, die met den ondergang
van Troje eindigde. De legende is overigens ten aanzien van H.'s andere lotgevallen schier onuitputtelijk ;
volgens sommigen werd zij, nadat Paris in het beleg
van Troje gesneuveld was, de vrouw van diatskneder Deiphobus, doch leverde dien prins ep-verraderlijke wijze over aan de Grieken, en werd ter belooning daarvoor weder in genade aangenomen door
Menelaus, die haar naar Sparta terugbracht. Na den
dood van Menelaus genoodzaakt Sparta te verlaten,
nam zij de wijk naar Rhodus, waar zij op bevel van
Polyxo (de gemalin van Tlepolemus, die bij het beleg van Troje gesneuveld was) opgehangen werd.
Helena, de heilige, moeder van Constantijn
den Groote, en verstootene vrouw van Constantius
Chlorus, bevorderde krachtdadig de uitbreiding van
het Christendom, bezocht in 325 Jeruzalem, outdekte daar de brokstukken van het ware Kruis van
Christus, liet een aantal kerken bouwen (o. a. die
van bet heilige graf te Jeruzalem, te Hebron, enz.),
stied' op haar 80e jaar als non, en werd later gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag 18 Aug.
Helena, als heidin Olga, na den dood van haren
gemaal, den russischen grootvorst Igor, regentes des
rijks, liet zich in 955 te Constantinopel doopen, en
liet aan hare onderdanen onderricht geven in de
leer van het Christendom. Zij stied 969, en is een
van de 57 heiligen der russische Kerk ; gedenkdag
11 Juli.
Helena Louise Elizabeth, hertogin van
Orleans. Zie ORLEANS.
Helena—medaille, een onderscheidingsteeken, door Napoleon III ingesteld bij decreet van 12
Aug. 1857 your alle militairen, onverschillig tot
welke natie behoorende, die van 1792 tot 1815,
hetzij bij de land-, hetzij bij de zeemacht, under de
fransche vanen gediend hebben.
Helenenberg, eene landstreek in het oostenrijksche hertogdom Kkrnthen, in het zoogenaamde
Zollfeld, ongemeen rijk aan romeinscbe oudheden ;
resten der oude stad Caventa (of Flavium solvense).
Helenopolis, I) de oude stad Drepanum. —
2) fabelachtige naam van Frankfort aan den Main,
dat gezegd wordt na de verwoesting van Troje gesticht te zijn door Helenus.
Helensburgh, badplaats in het schotsche
graafschap Dumbarton, aan den Firth of Clyde, aan
de oostkust van den Fjord Gare-Loch, 3 uren gaans
benoordw. Dumbarton ; 2900 inw.; plaats van uitspanning voor de bewoners van Glasgow.
Helenus, soon van Priamus en van Hecuba,
vermaard als waarzegger en als medestrijder in de
rijen der Trojanen ; later, toen Helena niet aan hem
werd toegedacht, liep hij tot de Grieken over, en
werd vervolgens als slaaf toegewezen aan Pyrrhus,
wiens genegenheid hij derwijze wist te winners, dat
hij diens dochter Andromache tot vrouw kreeg en
bij haars vaders dood meester werd over een gedeelte
van diens rijk.
Heleph, een der landpalen van den stam Naphtali ; Jozua 19: 33.
Helewyrd, oude naam van Holwierda.
Helez, 1) een der helden van David ; II Sam.
23 : 26 ; I Chron. 11 : 27 ; 27 : 10. — 2) een uit den
stam Juda ; I Chron. 2: 39.
Helgoland, het oude Hertha, rotsig eilandje
in de Noordzee, is een kwart vierkante mijl groot,
ligt 6 mijlen noordwestelijk voor de monden van de
Elve en de Weser, heeft eene kleine stad met ruim
2500 inw. op bet hooge gedeelte van H. (eene 160
vt. hooge rots), voor welke zich een laagland met

300 bewoners uitstrekt, van hetwelk men langs eenen
fraaien trap van 195 treden naar het hoogland komt.
Oostelijk van het laagland strekt zich eene 300 Vt.
Lange, 1000 vt. breede zandplaat uit, aan welker
westeinde eene zeebad-inrichiing, die seders eenige
jaren druk bezocht wordt. H. heeft twee havens, en
wordt verdedigd door vier batterijen. Van de 2800
zielen zijn er ongeveer 2300 van friesche afkomst.
Vroeger behoorde H. aan Denemarken, doch 1807
werd het bemachtigd door de Engelschen, aan wie
het bij het tractaat van Kiel (1814) is afgestaan.
Hell, de vader van Jozef, dus in naam de grootvader van Jezus ; Lucas 3: 23.
Helia, stad in rom. Britannia ; tegenw. Ely.
Heliaden. Zie HELIOS.
Heliasten, de leden der Helicea, na den Areopagus bet hoogste gerechtshof in het oude A thene,
sprak recht in gevallen van ontvoering, overspel,
afpersing en zware burgerlijke misdrijven. De H.
waren doorgaans ten getale van 200 ; in buitengewone gevallen werd dit getal tot 500, tot 4000,
ja zelfs tot 1500 opgevoerd.
Helice, de oude hoofdstad van Achaia, aan de
uitwatering van den Selinus in de golf van Corinthe,
met een beroemden tempel van Neptunus ; werd 373
v. Chr. door eene aardbeving verwoest en gedeeltelijk door de zee verzwolgeu.
Helicon, tegenw. Zagora of Zagori, een alleenstaand gebergte in westelijk Beotie, tusschen bet
meer Copais en de golf van Corinthe, in de zangen
der ouden verheerlijkt als de heilige woonplaats der
Muzen. Men zag er de bronnen van Aganippe en
Hippocrene, die van den Permessus, de grotten der
Libethrieden. Het vlek Ascra, geboorteplaats van Hesiodus, lag aan den voet van den H.
Heligoland, in sommige fransche boeken voor
Helgoland.
Heliodorus, grieksch eroticus op bet laatst
der 4e eeuw, geboortig uit Emesa in Syrie, was
Christen en bisschop van Tricca in Thessalie, doch
werd later afgezet. In zijne jeugd had hij een roman
geschreven, getiteld : iEthiopica (uitgegeven door
Mitscherlich in de ,Scriptores erotici Grceci", 2 dln.
Tweebruggen 1792-93 ; door Corais, 2 dln. Parijs
1804; en door Bekker, Leipzig 1855).
Heliodorus, minister van Seleucus Philopator,
koning van Syrie, drong door in den tempel van
Jeruzalem om de schatkist weg te rooven, doch werd
door eene wonderdadige (?) hand gestraft (176).
Hij bracht zijnen vorst om het leden door middel
van vergif.
Heliogabalus, of Elagabalus, bijnaam van
Varius Avitus Bassianus, naar den syrischen zonnegod Elagabalus, van wiens eeredienst hij hoogepriester was te Emesa, werd in 217, kort nadat
Caracalla vermoord was, door het romeinsche legioen
te Emesa als keizer uitgeroepen, bracht 219 de
Elagabalus-dienst naar Rome over ; in uitspattin,gen
en losbandigheden overtrof hij zijne ergste voorgangers, waarom men hem »den Sardanapalus van
Rome" genoemd heeft. In 222 werd hij door de
Pretorianen gedood, bij gelegenheid van eenen opstand ten gunste van zijnen aangenomen zoon A lexander' Severus.
Heliopolis, d. Zonnestad, 1) de grieksche
naam van Baalbek ; zie BAãLBEK. - 2) de egyp tische
stad On, in het 0. T. genaamd Beth-Semes (Jerem.
43 : 13), stad in Neder-Egypte, beoosten den Nijl,
aan bet kanaal, waardoor die rivier in gemeenschap
stond met de Roode Zee ; had een beroemden tempel van god Frd (de Zon). Deze stad lag niet ver

Helios
van het tegenw. dorp Matarieh. In de nabijheid van
H. bevocht Kleber (20 Maart 1800) eene schitterende overwinning op de Turken.
Helios, ook Titan, Hyperion, enz. genoemd, de
zonnegod der Grieken, identiek met Apollo en Pliebus. — Heliaden is de gemeenschappelijke benaming
voor de zeven zonen van Helios, beroemd als sterrekundigen en zeevaarders. — Heliaden heeten ook de
dochters van Helios, die, omdat ze haars vaders
wagen hadden ingespannen voor haren broeder, veranderd werden in populieren. Hare tranen veranderden in barnsteen, dien ze ook nog nitzweeten
sedert ze boomen geworden zijn.
Helium ostium, de breede mond, waarmede
de vereenigde rivieren Maas en Waal weleer in zee
plachten te vallen ter hoogte van Brielle ; het eerst
vindt men dien naam H. gebezigd bij Plinius.
Helkai, priester der Israelieten ; Neb. 12 : 15.
Helkath, stad in den stain Azer ; Jozua 19:
25 ; 21: 31.
Hell (Theodor). Zie WINKLER.
Hellada, of Alamanna, de Sperchius der ouden,
rivier in Griekenland, ontspringt in het Veloechigebergte, en ontlast zich in de golf van Zeitoeni.
Hellade, fransche spelling voor Hellas.
Hellange, fransche naam van Hellingen.
Hellanicus, grieksch logograaf, geb. te Mitylene op het eiland Lesbos 495 v. Chr., gest. omstr.
411, schreef ongeveer 15 jaren vOOr Herodotus. Behalve eene Geschiedenis van Attica leverde hij Bijzonderheden over de landen buiten Griekenland, en
andere werken. Slechts fragmenten zijn tot ons gekomen, verzameld door Stutz (2e druk 1826) en
door Miller in de .Historicorum Grwcorum fragmenta" (Pals 1841).
Hellaniyah, een arabisch eiland, hetzelfde
als Curia-Muria (zie dat art.).
Hellas, het stamland der Hellenen, oorspronkelijk stad, vervolgens onder den naam Phthiotis
eene landstrek van Thessalie, ook wel geheel Thessalie, gelijk later, bij de uitbreiding van den helleenschen volksstam naar het zuiden, de naam H. het
eigenlijke (middelste gedeelte van) Griekenland
(tegenwoordig Livadie) met zijne acht landschappen beteekende. Later werd onder den naam H.
zelfs de geheele Peloponnesus, benevens de grieksche
eilanden en kolonien, verstaan.
Helle, dochter van Athamas en Nephele ; naar
Naar ontving de zeeengte tusschen Thracie en Troas
den naam van Hellespont. Zie ATIIAMAS.

Helledoorn. Zie HELLENDOORN.
Helleensch gebergte, algemeene benaming voor een gebergte op het Balkan-schiereiland,
strekt zich in verscheidene vertakkingen in zuidelijke
richting uit van den Olympus aan de oostkust tot
de Ceraunische bergen aan de Ionische Zee.
Helleensche Zee, zooveel als Egeische Zee.
Hellemeer, een der meren, waardoor de voormalige waterplas het Haarlemmermeer zulk eerie
uitgestrektheid erlangd had.
Hellen, zoon van Deucalion (of Jupiter) en
Pyrrha (of Dorippe), regeerde als koning over Phthiotis omstr. 1500 v. Chi-4 zijne onderdanen noemden
zich naar hem Hellenen, welke naam later aan onderscheidene grieksche volksstammen gegeven werd.
Zie HELLENEN.
Hellendoorn, in de wandeling Helderen genaamd, dorp in Overijsel, aan de Regge, 5 uren gaans
benoordoosten Deventer ; 900 inw.; vermoedelijk
gesticht in 1080 ; werd 17 Juni 1836 zwaar door
brand geteisterd.

Hellenen
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Hellenen, een hoofdstam van de oorspronkelijke bevolking van Griekenland. De H. verschaften
zich van de 15e tot de lie eeuw vOOr Christus in de
meeste gedeelten van Griekenland het overwicht op
de Pelasgen. Volgens de overleveringen waren de
voorouders der H. herkomstig uit Scythie of omstreken van den Caucasus. Als hun stamheer noemt
men Deucalion (1600 v. Chr.), die twee zonen bad:
Amphictyon en Hellen ; laatstgenoemde verwekte
drie zonen, namelijk Dorus, Eolus en Xuthus, en
Xuthus werd de vader van Ion en Achmus. Naar de
twee eerstgenoetnde zonen en de twee kleinzonen
van Hellen, splitste zijn yolk (de H.) zich in vier
groote natien (omstr. 1440 v. Chr.), namelijk de
Doriers, Eoliers, Ioniers en Acheers, en verspreidde
zich over geheel Griekenland. De Eoliers ontweldigden nagenoeg geheel Hemonie aan de Pelasgen ; zij
zonden talrijke kolonien uit naar Phocis, Beotie,
Acarnanie, Etolie, Argolis, Messenie ; zij stichtten of
vergrootten eene menigte steden, inzonderheid Graia
of Tanagra, Orchomenus der Minyers, Corinthe. De
Ioniers vestigden zich van lieverlede in Attica en in
Egialea, die beiden naar hen den naam ontvingen
van Ionie. De Acheers bleven aanvan kelijk in Ph thiotis gevestigd (1440); vervolgens zonden zij verscheidene kolonien naar Laconie en naar Argolis (omstr.
1380 v. Chr.). De Doriers waren de Eoliers behulpzaam in het veroveren van Hemonie, en werden door
Hercules, met wien ze van dat oogenblik af in vriendschap stonden, gevestigd in Dryopis, dat zij van toen
af Doris noemden ; later vereenigd met de thessaalsche Thesproten en met de Heraclieden, onderwierpen zij bijna geheel Hemonie, dat ze ontweldigden
aan de Eoliers (1220 v. Chr.); zij hielpen de Heraclieden terugkeeren in den Peloponnesus (1190),
en veroverden met hen het grootste gedeelte van dat
schiereiland ; zij stichtten eindelijk in Emathia het
koningrijk Macedonia (796 v. Chr.). Het terugkeeren van de Heraclieden in den Peloponnesus (1190
v. Chr.) veroorzaakte eene menigte verplaatsingen.
De Eoliers verhuisden van Messenie naar Attica ;
de Acheers uit Laconie en Argolis naar Egialea,
waaraan zij den naam gaven van Achaia ; de Ioniers,
die Egialea in bezit hadden, kwamen naar Attica
vluchten, dat reeds door andere Ioniers en door
Eoliers in bezit was genomen, en waar al spoedig
ook de bewoners van Epidaurus en van Corinthe de
wijk kwamen nemen, uit hunne woonsteden vluchtende voor de Doriers. Uit Attica verbreidden zich
vervolgens ionische kolonien over de eilanden in de
Egeische Zee en over Klein-Azie (zie IomeRs). Ook
verscheidene eolische en dorische stammen verlieten
Griekenland, om kolonien te gaan stichten op de
kusten van Klein-Azie (zie EOLIeRS en Domeas), en
op verschillende punten tangs de Middellandsche Zee.
De Hellenen, en vooral de Doriers, waren heldhaftig,
dapper en oorlogzuchtig, maar tevens dom en onbeschaafd. Het werk der beschaving werd door de H.
in Griekenland verscheidene eeuwen achteruitgezet.
De godsdienst der H., hoe ruw ook, was zulks Loch
oneindig minder dan het op den laagsten trap
staande Fetisjismus der Pelasgen : Apollo, als god,
en LHercules, als heros, waren de twee voornaamste
voorwerpen hinther vereering. Wat de taal der H.
betreft, werd het nude Pelasgisch verdrongen door
de Helleensche taal, die zich splitste in 4 dialecten
(de dorische, de eolische, de ionische, de attische
tongval). Hoeveel verschil er overigens ook bestond
tusschen de Pelasgen en de Hellenen, het schijnt
onbetwistbaar, dat beide volken van thracischen
oorsprong waren.
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Hellenisten

Helmont

Hellenisten, 1) in beperkten zin de Joden,
die zich na den tenietgang van het koningrijk Juda
(588 v. Chr.) in Egypte gingen nederzetten,en Wier
getal in 331 v. Chr. aangroeide met die, waarvan
Alexander zich bediende om Alexandrie te bevolken.
Ten tijde van Augustus telde men op zijn minst een
millioen zulke H. in Egypte. — 2) in ruimeren zin
worden H. genoemd alle geleerden, die van de
grieksche oudheid, voornamelijk van de grieksche
taal en letterkunde, hunne studie maken.
Hellenistisch dialect. Zie ALEXANDRLINSCH

Helmergat, oude naam van het zeegat van
Brouwershaven.
Helmers (Jan Frederik), nederl. dichter, geb.
te Amsterdam 7 Maart 1767, gest. aldaar 26 Febr.
1813. Van zijne werken zijn vooral te noemen ;
Socrates (1790 ; 2e druk 1815); Lierzang aan Bonaparte (1799); De Hollandsche natie (1812 ; dit zijn
meesterstuk is herhaalde malen herdrukt); Gedschten
(2 din. 1809--10); Nagelaten Gedichten(1814-15);

DIALECT.

Heller (Jos.), geb. 22 Sept. 1798 te Bamberg,
gest. aldaar 4 Juni 1849, heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt op het gebied der geschiedenis van
Frankenland en op dat van de geschiedenis der
kunst. Van zijne werken noemen wij: Geschichte der
Holzschneidekunst (Bamberg 1822); Das Leben und
die Werke Albrecht Darer's (dl. 2 in 3 stukken Leipz.
1827-31; dl. 1 en 3 ontbreken);Monogrammenlexikon
(Bamberg 1831); Handbuch far Kupferstichsammler
(2e druk, 3 din. Leipzig 1847-49).
Hellere, oude naam van Den Helder.
Hellespont, lat. Hellespontus, d. Zee van
Helle, tegenw. de Straat der Dardanellen (zie DARDANELLEN), eene zeeengte, die de Egeische Zee met
de Propontis vereenigt, en Europa van Azie scheidt ;
werd H. genoemd wegens bet tragisch uiteinde van
Helle (zie dat art.). Op de oevers van den H. vond
men de stad Lampsacus, en tegenover elkander de
steden Sestos en Abydos (zie ABYDOS).
_enw-,.
__e H ELVOET (Nieuw-).
Zie
Hellevoet (Nieuw-).
Hellevoetsluis. Zie HELVOETSLUIS.
Heilgate. Zie EAST-R1VER.
Hellia, noordsche godin. Zie HEL.
Heflin, oude Bunton, stad in Spanje, 12 uren
gaans bezuiden Chinchilla en 14 uren bezuidoosten
Albacete; 7700 inw-.; nabij H. de aan de kroon toebehoorende zwavelgroeven ; ook lauwe zwavelbronnen.
Hellingen, 1) fransch Hellange, dorp in nederl. Luxemburg,derdhalf uur gaans bezuidenLuxernburg ; 400 inw. 2) marktvlek met 800 inw. in
Saksen-Meiningen, aan de kleine rivier de H., die
zich ontlast in de Itz.
Hellopen, kleine volksstam. Zie ELLOPEN.
Hellouw, dorp in Gelderland, een half uur
gaans bewesten Haaften ;. ,200 inw.; werd geteisterd
door watervloed 14 Febr. 1709, en eene eeuw later
(Jan. 1809) andermaal.
Helium, 1) H. of Helm, dorp in de prov. Groningen, 3 uren gaans benoordoosten Groningen; 400
inw. — 2) oude naam van 't friesche dorp Jellum.
Helm. Zie HELLUM 1).
Helmarshausen, stad in Keurhessen, aan de
Diemel, en aan den Carlshafen-Casseler spoorweg ;
1300 inw.; niet te verwarren met HelmErshausen.
Helmbrechts, marktvlek in den beierschen
kreis Oberfranken, benoordw. Miichberg, aan de
Selbitz ; 2200 inw.; minerale bron.
Helme, rivier in pruis. Saksen, ontspringt in
den zuidelijken Harts, en valt na eenen loop van 12
mijlen bezuidoosten Artern in de Unstrut.
Helmegau, de noordelijkste gau van het oude
Thuringen, bet bovengedeelte der Gouden Aue, van
Nordhausen tot Artern.
Helmend, of Etymander, ook Helmund, rivier
in Afghanistan, komt nit het gebergte Kohy-Baba,
7 mijlen benoordw. Kaboel, doorstroomt Khorassan,
het eigenlijke Afghanistan en Seistan, en outlast
zich, na een loop van omstr. 130 mijl., met verscheidene monderi in de meren Hamoen en Tuk-i-Teer.

Nalezing van Gedichten (1815).

Helmersen (Gregor van), russisch geognost
en mineraloog, geb. 29 Sept. 1803 te Duckershof bij
Dorpat, sedert 1837 prof. aan het instituut voor
mijn-ingenieurs te Petersburg, gaf, naar aanleiding
van de door hem in het belang van bet mijnwezen
volbrachte reizen, in het licht, o. a.: Geognostische
Untersuchung des Sad-Uralgebirgs (Berlijn 1831);
Der Teleczkische See und die Teleuten im Ostl. Altai
(Petersburg 1838). Met Baer gezamenlijk gaf hij nit
eene serie boekdeelen getiteld : Beitrage zur Kenntniss
des russischen Reichs.

Helmershausen, marktvlek in Saksen-Weimar, prinsdom Eisenach, aan de Herpf, 4 uren gaans
bewesten Meiningen ; 800 inw.; twee kasteelen ; niet
te verwarren met HelmArshausen.
Hehnold;plattelandsgeestelijke in het Lubecksche, schreef het van Karel den Gr. tot 1170 loopende
Chronicon Slavoruni, dat tot 1209 voortgezet werd
door den abt Arnold te Lubeck. Die beide DChronica
Slavorum" zijn het best uitgegeven in de .Monumenta
Germanise historica" van Pertz.
Helmond, stad in de nederl.prov.N.-Braband,
aan de Aa, 3 uren gaans oostelijk benoorden Eindhoven ; 4600 inw.; wordt reeds vermeld 1220, doch
was in 1314 nog maar een dorp ; behalve de herhaalde branden in 1802, die door kwaadwilligheid
werden veroorzaakt, vinden wij vooral den zwaren
brand van 1539 vermeld, waarbij verscheidene inwoners van H. het leven verloren ; 1548 werd de
omtrek van H. verwoest door Maarten van Rossum ;
1579 werd H. veroverd door den prins van Parma,
die de geheele sp aansche bezetting aan boomen liet
ophangen ; 1581 werd H. door de Staatschen heroverd, doch weder verlaten, dewijl ze het kasteel van
H. (gesticht 1402) niet konden bemachtigen. In 1588
werd H. stormenderhand ingenomen door den graaf
van Hohenlohe, bij Welke gelegenheid geheel H. (op
de kerk, het kasteel en een huis na) eene prooi der
vlammen werd ; 1597 maakten eenige leren, die in
de spaansche armee aan het muiten sloegen, zich van
H. meester, en hielden er zeer ruw huis; 1602 werd
het kasteel van 1-1. bemachtigd door prins Maurits ;
1635 werd bij H. eene bende van 200 spaansche
ruiters verslagen door graaf Frederik van Nassau.
Bebalve van meer andere vermaarde personen, is H.
de geboorteplaats vau den geschiedschrijver Geerlof
Sulkers en van den historie-schilder Lucas Gassel.
Helmont, stad. Zie HELMOND.
Helmont (Joh. Bapt. van), geneeskundige en
cabbalist, geb. 1577 te Brussel, gest. 30 Dec. 1644
Vilvorden, gaf zich of met alchimie, en schiep een
natuur-philosophie-stelsel, waarin hij de zonderlingste stellingen ontwikkelde. Hij deed echter ook eenige
nuttige scheikundige ontdekkingen, o. a. het laudanum van Paracelsus, den geest van hertshoorn en
bet sal-ammoniac. Zijne werken verschenen te Amsterdam (1648) en te Frankfort (3 dln. 1659).
(Franciscus Mercurius van), jongste zoon van
—H.
den vorige, geb. 1618, gest. 1699 te Berlijn, bracht,
even als zijn varier, zijn Leven door met het zoeken
naar den steen der wijzen.

Helmstadt
Helmstadt, 1) marktvlek in den beierschen
kreis Unterfranken, 4 uren gaans bewesten Wttrtzburg ; 1200 inw. — 2) dorp in den badener Benedenrijnkreis, bezuiden Oglasterhausen ; 1100 inw.
Helmstedt, of Helmstedt, stad in het hertogdom Brunswijk, 9 uren gaans bezuidoosten Brunswijk ; 7000 inw.; indertijd beroemd door zijne 1575
door hertog Julius van Brunswijk gestichte universiteit, die 1809 door koning Jerome van Westfalen
opgeheven werd.
Helmund. Zie HELMEND.
Helnere, oude naam van Den Helder,
Heloise, minnares van Abelard en nicht van
Fulbert, kanunnik van Notre-Dame te Parijs, geb. te
Parijs 1101. Toegerust met schoonheid, een vluggen
geest en veel kundigheden, boezemde zij eenen sterken hartstocht in aan haren leermeester Abelard, die
haar verleidde; het kind, dat H. ter wereld bracht in
de geboorteplaats van Abelard (namelijk te Palais,
Pallet of Paletz in Bretagne) ontving den naam van
Astrolabius. Na de schandelijke verminking, die haar
minnaar onderging op last van haren oom Fulbert,
begaf H. zich in een klooster. Zij stierf als non '1161.
Haar stoffelijk overschot, bij dat van Abelard in de
kerk der Paracletus-abdij begraven, werd met bet
zijne 1828 overgebracht naar het kerkhof Pere-laChaise, waar hun eene prachtige graftornbe is opgericht. Zie overigens ALELARDUS.
Helon, vader van den hoofdman Eliab; Num.
1 : 9; 7: 24, 29; 10 : 16.
Helong—kiang, d. Drakenri vier, chineesche
naam der rivier Amur, waaraan ook eene stad H.,
165 mijleu benoordoosten Peking.
Helorus, of Helorum, tegenw. Muri-Ucci of
Colisseo San Filippo, oudtijds eene versterkte stad
op de oostkust van Sicilie, in eene heerlijke streek
gelegen, nabij de uitwatering van de oude rivier H.,
tusschen Syracuse en kaap Pachynum.
Helos, 1) vlek in het zuiden van Laconie, aan
de zee, beoosten de Eurotas, in een moerassig laagland, dat nog tegenwoordig Helos beet, werd tweemaal veroverd door de Doriers, het eerst onder Agis,
omstr. 1059 v. Chr., daarna ender Alcamenes, omstr.
813 v. Chr. ; H. werd toen verwoest, en de bewoners
werden in openbare veiling als slaven verkocht ; zij
en hunne afstammelingen zijn bekend under den
naam van Heloten (zie dat art.). — 2) vlek in Elis,
aan den Alpheus, was ten tijde van Strabo onbekend.
Heloten, of Iloten, d. gevangenen, slaven.
Oorspronkelijk de bewoners van Helos, door de
Spartanen tot slavernij gebracht (zie HELos); later
strekte men den naam H. uit tot alle slaven zonder
onderseheid. Ze werden met de grootste hardheid
behandeld en in den diepsten staat van vernedering
gehouden. Waren er onder de H., die zich onderscheidden door,lichamelijke schoonheid of verstandelijke begaafdheid, die werden meedoogenloos ter
flood gebracht. Men wil zelfs, dat er van tijd tot tijd,
wanneer de H. te sterk vermenigvuldigden, gewapende benden werden afgezonden om een deel hunner om het leven te brengen. Verscheidene malen
deden zij eene poging om zich vrij te vechten, en na
eene aardbeving 469 v. Chr. gelukte het hun bijna
zich meester te maken van Sparta ; waar zij mochten er niet in slagen het juk of te schudden. Men
schonk hun echter de vrijheid na den Peloponneezischen oorlog, ter belooning voor de die psten, in
dien oorlog door hen bewezen.
Helpe, twee riviertjes in Frankrijk's Noorderdepartement, genaamd Groote en Kleine H.; de Groote
H. bespoelt Avesnes.

Helvetius
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Helps (Arthur), engelsch schrijver, geb. 1817,
eerst eenigen tijd in staatsdienst, sedert stil levende
op zijn landgoed in Hampshire, heeft behalve tooneelstukken en romans geschreven: Friends in council
(1847; 6e drnk 2 dln. 1854; eene tweede serie als
vervolg daarop 1859); Companions of my solitude
(1851); en ook nog bet geschiedkundige werk
Spanish conquest in America (3 dln. 1855-57).
Helsingborg, stad in bet zweedsche Ian Malmohus, aan het smalste gedeelte van de Sond, tegenover Elzeneur; 4500 inw.; kleine haven en zeebad-inrichting. Merkwaardig is H. door verscheidene
rijksdagen, synoden, vredestractaten en belegeringen.
Bij H. 1709 overwinning der Zweden op de Denen,
Helsingeland, oude provincie in het noorden
van Zweden, vormt thans het grootste gedeelte van
het Ian Gefleborg ; de voornaamste steden waren
Soderhamn en Hudiksvall.
Helsingfors, hoofdstad van het russisehe
groothertogdom Finland, op eene landtong aan de
Finsche golf; 15,000 inw.; voornaamste haven van
Finland; drukbezocht voor de zeebaden ; sedert 1829
de van Abo naar H. verplaaiste universiteit. Gesticht
werd H. door Gustaaf I; in 1741 (in den oorlog tusschen Rusland en Zweden) verbrand, doch regelmatiger weder opgebouwd.
Helsingland. Zie HELSINGELAND.
Helsingor. Zie ELSENEUR.
Helsings, een oud yolk van gothische afkomst,
woonde langs de Oostzee. De naam der H. is bewaard gebleven in Helsingborg, Helsingfors, Helsingor, Helsingland, enz.
Holston°, havenstad op de zuidkust van het
engelsche graafschap Cornwallis, aan de Looe, 4 uren
gaans ten W. Z. W. van Falmouth ; 4000 inw.
Helsum, geldersch dorp. Zie HEELSUM.
Heluland, bij de oude IJslanders de naam
van Newfoundland.
Helvellyn, een der hoogste bergen in Engeland, in het graafschap Cumberland, behoort tot de
keten tusschen Keswick en Ambleside, en is 3055
voet hoog.
Z W1TSERLAND.
Helvetia. Zie —
Helvetia (Nieuw-), New Helvetia, nederzetting
in Opper-Californie, aan den Sacramento, 12 mijlen
van de uitwatering Bier rivier in de baai van SanFrancisco.
Helvetiers, lat. Helvetii, celtisch yolk in het
tegenwoordige Zwitserland. Men vindt van de H.
het eerst in de geschiedenis gewag gemaakt bij den
tocht der Cimbren en Teutonen, met wie de Tigurijnen (een der vier groote stammen, waarin de H..
gesplitst waren ; de andere drie waren de Tugenen,
de Urbigenen of Verbigenen, en de Ambronen) den
romeinschen consul Lucius Cassius overwonnen en
doodden (107 v. Chr.). Ten tijde van Cesar was
Helvetia (bet land der H.) in vier districten ingedeeld, en strekte zich uit van het meer van Geneve
( Lacus Lemanus) tot het meer van Constans (Lacus
Venetus of Brigantinus). In 61 v. Chr. verlieten de
H. onder aanvoering van een hunner edelen, met
name Orgetorix, bun land ten getale van 368,000
zielen, om zich to gaan nederzetten in Gallie ; doch
door de overwinning van Julius Cesar bij Bibracte
(tegenw. Autun) in 68 v. Chr. werden ze genoodzaakt naar hun land terug te keeren.
Helvetischerepubliek, van 1798 tot 1814
de naam van Zwitserland.
Helvetius (Claude Adrien), de bekende philosoof der 18e eeuw, die in zijn werk De l'Esprit
(1758) de stelling ontwikkelde, dat de menscb bij

Helvetius

Helzum

al zijn doen en laten bestuurd wordt door eigenbelang. Dit werk werd door de Sorbonne, den Paus en
het Parlement veroordeeld, en door den beul verbrand (1759). Sedert gaf H. niets meer in het licht,
reisde in Engeland en Duitschland, en werd overal
uitmuntend ontvangen, o. a. 1764 bij Frederik II.
Hij stierf 26 Dec. 1771 te Parijs, waar zijn huis de
verzamelplaats was van de voornaamste letterkundigen, zooals later het huis van zijne weduwe (voor
haar huwelijk mejufvrouw de Ligneville, geb. 1719,
gest. 12 Aug. 1800) te Auteuil het vereenigingspunt werd van geleerden en kunstenaars. Door prins
Galitzin werd H.'s werk De l'homme, de ses facultds
intellectuelles et de son education in het licht gegeven
(2 dln. Londen 1772); door Laroche, aan wien H.'s
manuscripten gelegateerd waren, werd eene complete
editie van zijne werken bezorgd (14 dln. Parijs
1796). H. was geboren in 1715 te Parijs, waar zijn
vader (Jean Claude Adrien H.) geneesheer was, en
een jaargeld van 10,000 francs genoot, voor eene
genezing 1719 bewerkstelligd op den toen nog een
kind zijnden Lodewijk XV. De grootvader van H.
(Adriaan H., geb. 1661 te 's-Gravenhage, gest. 1727
te Parijs) ontving van Lodewijk XIV een geschenk van
duizend louis d'or, voor het ontdekken van de geneeskracht der ipecacuanha. Diens vader (Johan Friedrich H., geb. omstr. 1825 in Anhalt-COthen, gest.
1709 waarschijnlijk te 's-Hage), was 1649 naar
Holland gekomen, en daar eerste lijfarts van den
prins van Oranje geworden. Deze H. was een ijverig
voorstander van de aichimie, en gaf onder meer andere een zonderling werk in het licht over den steep
der wijzen, getiteld Vitulus aureus etc. (Amst. 1667).
Helvetius (Janus), gest. 1772, voornaam latijnsch dichter, leerling van Burmanus secundus.
De Poemata van H. (Amst. 1781), waarin een lierzang op de overwinning bij Chatham, zijn later nog
vermeerderd met .de Anecdota Helvetica, waarin de
schoone elegie De Hollanda libertate.
Helvia, moeder van Seneca, uit bet plebejisch
geslacht Helvius ; voor haar schreef die wijsgeer zijne
verhandeling Consolatio ad Helviarn.
Helvicus (Christoph), geleerd chronologieschrijver, geb. 1581 te Sprindlingen bij Frankfort,
gest. 1617, professor te Giessen, sedert 1605 van
het Grieksch en Hebreeuwsch, sedert 1610 van de
theologie. Zijne voornaamste werken zijn : Theatrum
chronologicum (Giessen 1609 en 1618); Chronologia
universalis (1618).
Helvidius, romeinsch geslacht, waarschijnlijk
herkomstig uit Samnium : 1) P. HelvidiusRufus, een
vriend van Cluentius. — 2) Helvidius Priscus, bedwong in 51 na Chr., hoofdzakelijk door zachtzinnigheid en beleid, de in Cappadocie uitgebrokene onlusten. — 3) Helvidius Priscus, een man van republikeinschen zin, leefde ten tijde van Nero, en had
zich, nadat een Helvidius Priscus hem geadopteerd
had, reeds vroegtijdig beziggehouden met wetenschappelijke stud ien ,voornamelij k met de stoicijnsche
philosophic. Onder Nero werd hij eerst questor,
daarna pretor, toen volkstribuun (56 na Chr.).Doch
aangezien hij, even als zijn behuwdvader Thrasea
Pettus, geen geheim maakte van zijne gehechtheid
aan de republiek en aan hare laatste verdedigers,
werd hij door Nero uit Italie gebannen, waarop hij
tot na den val van dien keizer in Macedonia verblijf
hield. Door Galba naar zijn vaderland teruggeroepen
nam hij deel aan de bimienlandsche twisten onder
dezen keizer en diens opvolgers, trail moedig op tegen den woesteling Vitellius, en toonde ook onder
Vespasianus zijn onbuigzaam republikeinsch karak-

ter. Zich zoowel in als buiten den senaat een tegenstander des keizers toonende, werd hij gebannen;
en toen hij in weerwil daarvan nog voortging den
keizer tegen te werken, liet Vespasianus hem ter
flood brengen (75 na Chr.). — 4) Helvidius, zoon
van den laatstgenoemden, was een vriend van Plinius, en leefde stil op een buitengoed onder de regeering van Domitianus, haalde zich echter door een
spotdicht diens toorn op den hals, en werd in den
kerker geworpen ; hij stierf in de gevangenis (94
na Chr.).
Helviörs, lat. Helvii, een gallisch yolk op den
rechteroever van den Rhodan us, bewoonde bet landschap dat later Vivarais genoemd werd, en had tot
hoofdpl. Alba-Helviorum (tegenw. Aps-en-Vivarais
in het fransche dept. ArdCche).
Helvii, 1) de Helviers. — 2) de leden van het
geslacht Helvius.
Helville,nieuw-aangelegde stad op het fransche
eiland Nossibd bij Madagascar, vesting met haven,
doch moorddadig klimaat.
Helvius, romeinsch plebejisch geslacht, waartoe Helvia (de moeder van Seneca) behoorde, leverde
verscheidene krijgstribunen, een pretor in Spanje,
enz.; o. a.: 1) Helvius Mancia, zoo afschuwelijk leelijk, dat C. Jul. Cesar Strabo hem in bet openhaar
daarover ten spot maakte (Cic. de or,2, 66, 266). —
2) C. Helvius Cinna, een dichter en vriend van Virgilius. — 3) M. Helvius, bekend door een veldtocht
tegen een yolk in Pannonie (34 v. Chr.).
Helvoet, verkorte naam voor Helvoetsluis.
Helvoet (Nieuw-), dorp in Z.-Holland, 2 uren
gaans bezuiden Brielle en een half uur gaans benoordw. Helvoetsluis; 250 inw.
Helvoetsluis, of Hellevoetsluis, vesting- en
havenstad in Z.-Holland, 2 uren gaans bezuiden
Brielle, aan het Haringvliet ; 2500 inw.; was reeds
in 1662 eenigszins versterkt ; de eigenlijke vestingwerken dagteekenen eerst van 1696. Te H. ging
prins Willem III van Oranje 1688 scheep naar Engeland, om daar het koningschap te aanvaarden ;
1787 bloedige botsingen tusschen de Oranje-partij
en de Patriotten ; 1795 werd H. door de Franschen
bezet ; 1811 ontving H. een bezoek van Napoleon I,
die toen het (door zijn spoedigen val onverwezenlijkt
geblevene) voornemen opvatte, om non de scheepswerf aldaar eene groote uitbreiding te geven; des
nachts tusschen 5 en 6 December ontruimden de
Franschen in stilte de vesting, daar zij toen een
krachtiger aanval voorzien konden dan de Brie aanvallen, die zij 3 en 4 Dec. hadden afgeslagen. Te H.
stierf 25 April 1752 de dichter Dirk Smits, die eene
reeks van jaren daar gewoond had.
Helvoirt, ook Helvoort en IIilvoirt gespeld,
en vroeger veelal Klein-Tilburg genaamd, dorp in
de nederl. prov. N.-Braband, aan de Ley, 2 uren
gaans benoordw. Boxtel ; met onderhoorige buurtschappen 1600 inw.
Helymus, een Trojaan. Zie ELYMUS.
Helyot (Pierre), genaamd Pater Hippolytus",
geb. te Parijs 1660, gest. 1716 in het klooster van
Picpus, is schrijver van eene Histoire des ordres
monastiques religieux et militaires (8 dln. Parijs
1714-1721 ; de 3 laatste deelen zijn van pater
Maximiliaan Bullot).
Helysicen, oud yolk in Gallic, waarschijnlijk
hetzelfde yolk als de Bebrycen ; ze woonden in de
romeinsche provincie, nabij de uitwatering van den
Atax (de Aude); hull naam is bewaard gebleven in
dien van Helice Palus (tegenw. Bobine-vijver).
Helzum, dorp in Gelderland. Zie HEELSUM.
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Hem, 1) dorp in N.-Holland, 2 uren gaans bezuidw. Enkhuizen ; 700 inw. — 2) verscheidene
gebuchten in Friesland. — 3) verscheidene dorpen
in Frankrijk, o. a. bet voornaamste 2 uren gaans beoosten Rijssel; 2400 inw.
Hem (den), voormalig klooster in Z.-Holland,
1396 door burgers van Schoonhoven gesticht onder
de gemeente 's-Heeraartsberg-en-Berg-Ambacht,
ongeveer een half uur gaans van Schoonhoven, bij
den Lekdijk, werd 1401, in den oorlog tusschen Albrecht van Beieren, graaf van Holland, en den Heer
van Arkel, afgebrand, loch 1407 weder eenigermate
opgebouwd, en ontwikkelde zich toen spoedig ; 1494
sloeg de bliksem in de kerk van het klooster, die
daardoor in de asch werd gelegd, waarop de kanunniken zich toelegden op het drukken van boeken,
ten einde zoodoende geld te verdienen, om de kerk
weder te kunnen laten opbouwen: in het stadsarchief van Schoonhoven moeten nog boeken aanwezig zijn, die aan den Hem zijn gedrukt ; in 1572
(6 Juli) werd het klooster platgebrand door den
graaf van Lumey.
7i li
.r.escorp.
hha
—ORTE-HEMMEN.
Zie
Hem (Korte-), friesc
Hemam, zoon van Lotan ; Gen. 36 : 22.
Hainan, 1) een kleinzoon van Juda ; I Kon. 4 :
31; I Chron. 2 : 6. — 2) een opperzangmeester van
David ; I Chron. 6 : 33 ; 15 : 17, 19 ; 16 : 41, 42 ;
25 : 1, 4, 5, 6; II Chron. 5 : 12 ; 29 : 14; 35 : 15 ;
Ps. 88 : 1.
Hemau, stad in den beierschen kreis Opperpalts, ligt 6 urea gaans benoordw. Regensburg, en
heeft 1500 inw.
Hemdan, zoon van Dison ; Gen. 36 : 26.
Hemel-Hempstead, stad in het engelsche
graafschap Hertford, 7 uren gaans ten westen van
Hertford ; 7000 inw.
Hemelum, dorp in Friesland, 2 uren gaans
bezuidoosten Hindeloopen ; ruim 200 inw.
Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde, grietenij in Friesland, bevat de negen
dorpen Hemelum, Koudum, Warns, Scharl, Molkwerum, Oudega, Nyega, Elahuizen en Kolderwolde ;
vele vischrijke meren ; bij den watervloed Februari
1825 werd deze grietenij nagenoeg geheel overstroomd.
Hemelvaarts-eiland. Zie ASCENSION.
Hemera, bij Hesiodus eene dochter van Nyx
en Erebus; later identiek met Aurora.
Hemeroscopium, stad in Hispania. Zie de
artt. DENIA en DIAN1UM.
Hemert, dorpen in Gelderland :1) Op-Hemert,
aan den Waaldijk in den Tielerwaard, I uur gaans
bezuidw. Tiel, 2 uren gaans bezuidoosten Geldermalsen ; 750 inw. — 2) Neder-Hemert-Noordzijde,
in den Bommelerwaard, 5 kwartier gaans bezuidw.
Zalt-Bommel, 8 uren gaans bezuidw. Tiel; 350 inw.
— 3) Neder-Hemert-Zuidzijde, ook wel Uit-Hemert
genaamd, in den Hemertschen-waard, 7 kwartier
gaans bezuiden Zalt-Bommel, een half uur gaans
benoorden Neder-H.-Noordzijde ; 200 inw.; in de
nabijheid van dit dorp werd Holland's graaf Floris I
(1061) door Herman I, graaf van Cuyk, vermoord,
terwijl hij under een boom lag te rusten (zie FLORIS I).
Hemesfoort, en Hemesfurt, oude namen van
Amersfoort.
Hemezenkerk, in de elfde eeuw reeds bekend onder den naam van Hemezenkireca, oude naam
van het n.-holl. dorp Heemskerk.
Hemimontus, Hcemi montes, een der zes
provincien van de diocese Thraciê, ten N. en Z. van
het Hemus-gebergte ; de hoofdpl. was Adrianopolis.
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Hemithea, dochter van Staphylus en Chrysothemis,werd met hare zuster Parthenos aangesteld
om het toezicht te houden over de door haren vader
nieuw-geplante wijnstokken. Toen dat plantsoen
door eene kudde zwijnen vernield werd, sprongen
de beide zusters uit wanhoop in zee. Door Apollo
gered, werd H. vervolgens onder den naam van
Molpia als godin vereerd, door vrouwen in barensnood om bijstand aangeroepen, en openbaarde aan
zieken in hunnen droom welke geneesmiddelen ze
moesten gebruiken.
Hemmen, 1) H., of Hemmen, ook wel Hemmi,
dorpje in Gelderland, aan de Linge, 3 uren gaans
benoordw. Nijmegen; 100 inw.; Teed veel door den
watervloed Jan. 1809. — 2) Korte-H., dorp in
Friesland ; zie KORTE-HEMMEN.
Hemmenremeer, oude naam van dat gedeelte der rivier de Linge, prov. Gelderland, dat de
noordzijde der gemeente Hemmen bespoelt.
Hemmerik, friesch dorp. Zie HEMRIK.
Hemmi. Zie HEMMEN.
Hemmingstedt, stad in Zuid-Ditmarschen ;
bij H. in Febr. 1500 de geweldige nederlaag der
Denen, waarbij niet minder dan 65 ridders uit de
aanzienlijkste deensche en holsteinsche geslachten
op bet slagveld bleven. Zie D1THMARSCHEN.
Hemon, Hcemon, 1) zoon van den thebaanschen koning Creon, beroofde zich van het !even
uit wanhoop, toen hij zijne fgeliefde Antigone (zie
dat art.) dood vond in den kerker. — 2) zoon van
den arcadischen koning Lycaon, gaf zijnen naam
aan het door hem veroverde land (Hemonie).
Hemonie, Themonia, lEmonia, de oude naam
van Thessalia, vOcir de overweldiging der thessaalsche
Thesproten. Men telde vOlir den trojaanschen oorlog
in H. negen verschillende koningrijken, die te zamen
280 schepen tegen Troje uitzonden ; die negen rijken waren: 1) dat der Enianen en Perrheben in bet
noordoosten ; plaatsen : Cyph en Dodona ; — het
meer westelijlii liggende rijk Gyrtone, in het dal van
den Titaresius en Peneus ; plaatsen: Gyrtone, Oloosson, Argissa; — 3) het nog westelijker gelegene
tEchalia, besproeid door den bovenloop van den
Peneus ; plaatsen : CEchalia, Tricca, Ithome ; — 4) het
rijk der Myrmidonen,Hellenen en Acheers; een bondsstaat, die onder het oppergezag stond van Achilles;
plaatsen: Trachis, Phthia, Alopia, Alos; — 5) Magnesia, in het zuidoosten, bij het Pelion-gebergte ; —
6) het nog zuidelijker liggende Methone ; — 7) Ormenium, benoorden Magnesia ; — 8) het rijk Phylace (Phylake) op het schiereiland tusschen de Pagasetische en Malische golf ; plaatsen : Phylace, Pteleon, Iton, Antron, Pyrrha ; — 9) het rijk van Pheres en Glaphyra, in den orntrek van bet meer Bebeis.
Zie overigens THESSALIe.
Hemor, vader van Sichem ; Gen. 33: 19 ; 34:
2-26 ; Jozua 24 : 32 ; Richt. 9: 28.
Hempach, vermaard door de overwinning, in
1450 door de Neurenbergers met behulp van eenige
duizenden Zwitsers bevochten op de tegen de vrije
burgers der steden saamverbondene vorsten en
burgheeren; dit feit is bezongen in het satirieke
dichtstuk van den ouden minstreel Hans Rosenpliit.
Hempens, dorp met 100 inw. in Friesland,
1 uur gaans bezuidoosten Leeuwarden ; niet yen van
H. het(1784-1787) drooggemaakte Hempenser-meer,
dat zulk eene treurige vermaardheid erlangd heeft
tijdens de spaansche vervolgingen, toen honderden
doopsgezinde Christenen in dit meer werden verdronken, o. a. 35 vrouwen en jonge dochters in 1535
op last van Maarten Schenk.
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Hemrik, dorp met 400 inw. in Friesland,
vierdhalf uur gaans benoordoosten Heerenveen. —
In de prov. Groningen, een half uur gaans bezuiden
Haren, een meertje genaamd het H.
Hems, of Horns, het Emesa der ouden, stad in
Syrie, ligt aan den Asy, 17 mijlen benoordoosten
Damascus; 30,000 inw.; bij H. versloeg Ibrahimpacha in 1832 de Turken; in 1840 werd H. door
de Engelscben bezet.
Hemsbach, vlek in den badener Benedenrijnkreis, aan de Bergstrasse, ruirn een uur gaans benoorden Weinheim ; 2000 inw.
Hemsehen, eene plaats, waar 1138 paltsgraaf
Otto, slotvoogd van Bentheim, overwonnen en gevangen genomen werd door Heribertus, 26en hisschop van Utrecht ; vermoedelijk het tegenw. dorp
Heemse in Overijsel aan de grens van Drenthe.
Hemstie, zweedsch eilandje in ode Bothnische
golf, nabij de uitwatering van de Angerman-elf ,
1 mijl ten N.N.O. van Hernosand.
Hemstal, of Hemsthal, dorp in nederl. Luxemburg, 2 uren gaans bezuidw. Echternach.
Hemstede, het n.-boll. dorp Heemstede.
Hemsterhuys (Tiberius), beroemd nederl.
philoloog, geb. 9 Jan. 1 685 te Groningen, als prof.
der grieksche taal en geschiedenis te Leiden gest.
H. (Frans), zoon van den vorige,
7 April 1766.
geb. 1722 te Franeker, gest.1790 te 's-Gravenhage,
bekend door zijne esthetische en philosophische
geschriften (verzameld door Van de Weyer, 2 dln.
Leuven 1825-27).
Hemsthal. Zie HEMSTAL.
Hemur–enge, oude naam van Amerongen.
Hemus, I) oude naam der rivier de Eems in
de nederl. prov. Utrecht. — 2) H. (lat. Hcemus),
tegenw. Balkan, bergketen tusschen Thracie en Neder-Mesie, van het westen naar het oosten, met de
Rhodope-burgen als uitloopers in het zuidoosten,
en aan de Zwarte Zee uitloopende in den HtentiExtrema (Emineh-Dagh). Zie overigens BALKAN.
Hena, ondtijds stad in Syrie ; II Kon. 18 : 34 ;
19 : 13 ; Jezaia 37 : 13.
Henadad, varier van eenige weder-ophouwers
van Jeruzalem ; Ezra 3 : 9 ; Neh. 3 : 18, 24 ; 10 : 9.
Henares, rivier in Spanje, ontspringt boven
Maduana, besproeit Siguenza, Guadalaxara, Alcalade-Henares, en valt na 20 mijlen loop in den Jarama.
Henault (Ch. Jean' Francois, genaamd President), geb. 1 685 te Parijs, gest. 1770, heeft vooral
naam gemaakt met zijn Abrege chronologique de
l'histoire de France (Parijs 1744 ; ontelbare malen
herdrukt; vervolgd door Walckenaer 1822, en door
Michaud 1835 ; vertaald in bijna alle europ. talen).
Men heeft van hem Oeuvres inedites (Parijs 1806);
Memoires (Parijs 1855); enz.
Hendrik, naam van eene zeer groote menigte
historische personen, waarvan wij hier de voornaamste laten volgen, die wij zullen indeelen in vijf
: I. Keizers van Duitschland ; II. Koninserien,
gen van Frankrijk ; Koningen van Engeland ;
IV. Koningen van Castiliê en Portugal ; V. Verschillende vorstelijke en andere personen.
I. Keizers van Duitschland.
Hendrik I, bijgenaamd de Vogelaar, geb. 876,
zoon van Otto den Doorluchtige, hertog van Saksen,
dien hij als zoodanig 912 opvolgde, hield zich roemrijk staande tegen koning Conrad I, en werd door
dezen zelven aanbevolen als zijn opvolger. Dienovereenkomstig werd H. 919 door de Franken en
Saksen te Fritzlar tot duitsch koning gekozen, en
de afgevaardigden, die hem deze boodschap kwamen
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brengen, troffen hem aan op de vogeljacht (vandaar
zijn bijnaam). De vereenigde macht van den saksiscben en frankischen stain dwong de andere hertogen en heeren tot onderwerping ; en nadat hij zoo
de duitsche eenheid hersteld had, bevestigde hij het
rijk tegen Frankrijk en Polen, en bevrijdde het door
de overwinning bij Keuschberg (933) van de invalleu der Hongaren. Hij bouwde vele burgen, en legde
den grondslag tot het duitsche stedenwezen. Hij
stierf 936 te Memleben, en werd te Quedlinburg
begraven. Hij werd als duitsch koning opgevolgd
door Otto I, zijn oudsten zoon bij zijne tweede
vrouw Mathilde. — H. II, bijgenaamd de Heilige,
ook wel de Lamme (of de Kreupele), roomsch-duitsch
keizer, de laatste uit het saksische vorstenhuis, geb.
972, was een achterkleinzoon van H. I. In 995
volgde hij zijnen varier Hendrik den Twister als hertog van Beieren op, en werd 6 Juni 1 002 als opvolger van zijnen neef Otto HI te Maintz gekroond
als duitsch koning. Na 1004 met zijn hertogdom
Hendrik van Luxemburg beleend te hebben, toog
hij naar Italie, werd te Pavia als koning der Longoharden en 1013 te Rome als keizer gekroond. Zijne
regeering was een !aanhoudende en bijna altijd met.
geluk gevoerde oorlog, hetzij tegen de groote leenheeren in Duitschland en Italie, die zich aan zijngezag zochten te onttrekken, hetzij tegen de Slawen
en Hongaren, die hij wilde onderwerpen en tot het
Christendom bekeeren. Hij verhief Hongarije tot een
koningrijk (anno 1000), stichtte het bisdom Bamberg, en stierf kinderloos 1024 te Grona bij Gottingen; hij werd te Bamberg begraven, en onder pans
Eugenius III heilig verklaard. Dezelfde kerkelijke
eer weervoer later aan zijne gemalin Cunegonde, die
steeds in maagdelijke kuischheid met hem geleefd
had, en 1038 in het klooster Kaufungen stierf. H. II
werd opgevolgd door Conrad II, bijgenaamd de Saher. — H. III, bijgenaamd de Zwarte of de Vrome,
zoon en opvolger van Conrad II den Salier,geb. 1017
te Oosterbeek in Gelderland, werd 1026 duitsch
koning, 1027 hertog in Beieren, 1038 hertog van
Zwaben en Burgundie, en beklom 1039 den keizerlijken Croon. Hij was de niachtigste van al de duitsche keizers, onwrikbaar, vol staatsmansbeleid ; hij
onderwierp al de duitsche hertogdommen, zegevierde
in het beoorlogen van de Slawen en Hongaren,
maakte Italie tot aan Apulie onderworpen aan zijne
bevelen, noodzaakte Gregorius VI orn afstand te doen
van den pauselijken stoel, en deed achtereenvolgend
drie Duitschers tot pans kiezen (Clemens II, 1046;
Damasus II, 1048 ; Leo IX, 1048). In Duitschland
teruggekeerd, bevocht hij op nieuw de Hongaren;
het hertogdom Beieren werd ten zijnen eigenen
voordeele door hem verbeurd verklaard (1053),
en hij stierf te Botfeld aan den Harts 1056 ,
terwiji hij op het punt stond tegen de Slawen op te
rukken, die eenen inval gedaan hadden in zijn rijk.
Door H. III werden de Noormannen beschonken met
Calabrie en Apulie. H. IV, zoon van H. III,
geb. 1050, werd reeds in 1054 tot duitsch koning
(dat wil zeggen : tot zijns vaders vermoedelijken
troonopvolger) gekozen, en was pas 6 jaren oud, then
de keizerskroon op zijn hoofd °verging, terwijl zijne
moeder, Agnes van Poitiers, de teugels van het bewind aanvaardde als regentes. De misnoegde landsgrooten ontvoerden hem echter aan zijne moeder, en
rnaakten zich meester van het regentschap. De
aartsbisschop Adalbert van Bremen bet den jongen
keizer geheel over aan de toomeloosheid van zijne
driften, zoodat dan ook de burgeroorlog eenen
aanvang nam, zoodra H. IV zelf de regeering aan-
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vaard had (1065). Met de meestelandsgrooten kwam
H. in vijandschap ; hij zocht het hertogdom Saksen
te onderdrukken, en bedwong den opstand aldaar
1073. De schandelijke wijze, waarop hij de hooge
kerkelijke waardigheden verkocht, bracht hem in
eene vijandige hooding tegenover de Kerk ; en de
andermaal in opstand gekomene Saksen werden
door zijne overwinning bij Hohenburg (13 Juni 1075)
geheel onderworpen, doch toen derwijze door hem
verdrukt, dat Gregorius VII hem naar Rome ontbood om zich te verantwoorden ; in plaats van daaraan te voldoen liet H. door den rijksdag van Worms
(1076) den paus vervallen verklaren van den roomschen Stoel ; en nu nam tusschen het keizerschap
en het pausdom de groote oorlog eenen aanvang,
bekend onder den naam van oorlog over de Investitures (zie INVEST1TUREN). De paus vond zooveel
steun bij de duitsche vorsten, dat H. IV zich genoopt zag boete te doen en om vergiffenis te vragen
op het plein van het paleis Canossa (25-28 Jan.
1077); doch aangemoedigd door den lombardischen
adel, vergat H. IV even spoedig zijne aan den pans
gedane beloften, en hervatte den oorlog tegen den
pauselijken Stoel. Eerst overwon H. IV zijnen tegenstander Rudolf van Zwaben, door de duitsche vorsten tot tegenkoning gekozen; stelde 1080 eenen
tegenpaus aan (Guibert, onder den naam van Clemens III), maakte zich bij zijnen krijgstocht naar
Italie (1082) van Rome meester, doch verliet die
stall weder, toen de Noormannen er op aanrukten
om hem te verdrijven. Daarna overwon hij de Saksen en eenen nieuwen tegenkoning, Herman van
Luxemburg ; Italie, door gravin Mathilda in opstand
gebracht, werd andermaal door hem onderworpen
(1091). Zijn eigen zoon, Conrad, dien hij reeds tot
roomsch-koning (d. i. vermoedelijken troonopvolger)
had doen benoemen, koos de zijde van zijns vaders
vijanden, waarop H. IV hem deed afzetten, en vervangen door zijn tweeden zoon, Hendrik (1097);
doch ook deze kwam tegen hem in opstand, nam
hem gevangen, en liet hem door den rijksdag van
Maints (1106) afzetten. Wel ontsnapte H. IV uit de
gevangenschap, doch stierf 7 Aug. 1 106 te Luik.
Daar hij onder den kerkelijken banvloek lag, moest
zijn lijk te Luik opgegraven worden, en bleef 5 jaren
lang te Spiers boven aarde staan. — H. V, bijgenaamd de Jonge, jongste zoon van den vorige, geb.
1081, maakte zich 1106 bij den rijksdag van Maints
van de keizerskroon meester, en begon allereerst de
aanhangers zijns vaders te vervolgen. In zijne oorlogen tegen de Vlamingen, Polen en Hongaren was
hij niet gelukkig ; en daar middelerwijl ook zijne pogingen, om aangaande het recht van investituur met
den pans tot eene schikking te komen, mislukt waren, toog hij 1110 naar Italie, nam Rome in, liet
den pans en de meeste kardinalen gevangen zetten,
en hield hem twee maanden lang in hechtenis, totdat de pans (Pascal II) eindelijk bukte voor H.'s
wil, en hem het zoo lang betwiste investituur-recht
toestond. Na 9 April 1111 door den paus gekroond
te zijn, keerde H. V naar Duitschland terug, om den
opstand der saksische, en later dien der rijnsche en
westfaalsche vorsten te dempen. Inmiddels protesteerde de pans tegen bet hem aangedane geweld, en
deed H. V in den ban; waarop de keizer, 1115 aan
den Welfesholtz eene nederlaag geleden hebbende,
zijnen oorlog in Duitschland overliet aan de Zwaben, die hem, in spijt van den pauselijken banbliksem, trouw gebleven waren, en zelf andermaal naar
Italie oprukte (1116), om daar de nalatenschap van
de 24 milli 1115 gestorvene markgravin Mathilda in
II.
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bezit te nemen. Andermaal bemachtigde hij Rome
en verdreef Pascal II, die kort daarna stierf ; tegenover Gelasius II, die tot 's pausen opvolger verkoren
werd, stelde H. V eenen tegenpaus (Bourdin, onder
den naam van Gregorius VIII). Eindelijk evenwel
kwam H. V tot eene schikking : met zijne tegenpartijders in Duitschland 1119 te Tribur en 1121
te Wurtzburg, en met pans Calixtus H in 1122 te
Worms. Na eenige binnenlandsche beroeringen , en
na Frankrijk den oorlog aangedaan te hebben, omdat dit rijk den pans ondersteund had tegen hem,
stierf H. V kinderloos 23 Mei 1125. Hij was de
laatste keizer nit het salische of frankische huis, en
werd te Spiers begraven. Zijn opvolger was Lotharius de Saks. — H. VI, bijgenaamd de Wreede,
geb. 1165, zoon van Frederik I (Barbarossa), werd
1169 als roomsch koning gekroond, bracht zijne
jeugd in Italie door, hield sedert 1188 als rijksbestuurder in Duitschland verblijf, en volgde 1190
zijn vader op als keizer. Reeds in 1191 tong hij in
allerijI naar Italie, oni het siciliaansche erfgoed van
zijne gemalin Constantia van Sicilie in bezit te nemen. In datzelfde jaar had te Rome zijne kroning
als keizer plaats ; hij veroverde Apulie en geheel het
Napelsche, op de hoofdstad Napels na; en keerde
toen naar Duitschland terug, om de zwahische erfenis te regelen, en Hendrik den Leeuw te onderwerpen. Andermaal naar Italie getogen, bemachtigde hij
Napels en Salerno, en trok 30 Nov. 1194 Palermo
binnen, waar hij tegen de overgeblevenen nit het
normandische koningshuis met laakbare hard heid
te werk ging. In Duitschland streefde hij er naar,
om de keizerskroon erfelijk te maken ; ook was zijn
oogmerk, om Griekenland te veroveren, welks keizer
Alexius door hem genoodzaakt werd tot eene schatting, een en ander in weerwil dat zijn broeder Philippus gehuwd was met Irene, de nicht van keizer
Alexius. Ten gevolge van verkoelend drinken, heette
het, doch waarschijnlijk door vergif, stierf H. VI
te Messina 28 Sept. I 194, en werd te Palermo begraven. Hij liet een zoon na, die later Frederik II
werd ; doch werd opgevolgd door de tegenkeizers
Filips van Zwaben en Otto IV. — H. VII, geb.
1262, zoon van Hendrik II, graaf van Luxemburg,
werd 29 Nov. 1308 tot den keizerlijken troon verheven, die reeds zeven maanden ledig had gestaan,
verleende op den rijksdag van Spiers 1309 het koningrijk Bohemen aan zijn zoon Johannes, die met
de boheemsche prinses Elizabeth in het huwelijk
trad ; deed de moordenaars van keizer Albertus I
zoomede graaf Eberhard van Wurtemberg in den
ban, en toog toen naar Italie, waar hij zich 29 Juni
1312 liet kronen. Hij meende Napels te veroveren,
toen hij 24 Aug. 1313 te Buonconvento plotseling
stierf, na pas ter communie geweest te zijn : men
wil dat hem eene vergiftigde hostie was toegediend.
Zijne eene dochter (namel. Beatrix) trouwde met
Karel Robert van Hongarije ; zijne andere dochter
(Maria) werd de vrouw van Karel IV van Frankrijk.
Hij werd als keizer opgevolgd door Lodewijk IV,
den Beier. — H. Raspe ; zie in de groep V, blz.
54 hierachter.
II. Koningen van Frankrijk.
Hendrik I, kleinzoon van Hugo Capet, geb.
1005, volgde z i jnen vader Robert op den franschen
troon 1031, na de groote leenheeren en zijne moeder
Constantia overwonnen te hebben, die zijnen jongeren
broeder Robert tot koning wilden verh effen. Onder
de regeering van H. I werd de waardigheid van
kroonveldheer (Conndtable) ingesteld. Hij stierf 1060
te Vitri, en werd opgevolgd door zijn oudsten zoon
4,
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Filips. — H. II, zoon van Frans I, geb. 31 Maart
1518, trad 1533 in den echt met Catharina van Medici, en volgde 1547 zijnen vader op den troon. Hij
stond onder den invloed der Guises, inzonderheid
van den conndtable Montmorency, alsook van zijne
bijzit Diana van Poitiers ; in eenen oorlog met Engeland werd hij meester van Boulogne (1550); hij
vervolgde de Hugenoten, doch ondersteunde nit
staatkundig belang de duitsche Protestanten, met
wie hij 15 Jan. 1552 het verbond van Chambord
aanging ; daarop veroverde hij Metz, Tout en Verdun,
en dwong Karel V, die, na te vergeefs het beleg voor
Metz opgeslagen te hebben, bij Renti eene nederlaag
Teed, tot het sluiten van eenen vijfjarigen wapenstilstand (1556 te Vaucelles), welke wapenstilstand evenwel na den dood van Karel V door H. H verbroken
werd. De fransche opperbevelhebber (conndtable
Montmorency) Teed echter eene gevoelige nederlaag
bij St.-Quentin; de hertog van Guise, die in Italie
met veel geluk geoorloogd had, werd nu aan het
hoofd der armee geplaatst, en bracht de overwinning
weder aan de zijne der fransche vanen : Calais, dat
sedert 210 jaren van de kroon gescheiden was, werd
1558 aan de Engelschen, en Thionville (Diedenhofen) aan de Duitschers ontweldigd. Desniettewin
sloot H. II in 1559 den weinig eervollen vrede van
Cateau-Cambrésis, waarbij Frankrijk een groot gedeelte van zijne veroveringen moest .afstaan (Thionville Marienburg, Montmddy, Hesdin, Thdrouenne,
Yvoy, Bouillon, Corsica, Montferrat, en het grootste
deel van Savoje, van Bresse en van Piemont. Bij gelegenheid van een steekspel werd H. II in het oog
getroffen door graaf Montgomery, en stierf 10 dagen
later aan de gevolgen van die verwonding (10 Juli
1559). Van de tien kinderen uit zijn huwelijk met
Catharina van Medici waren er verscheidene zeer
jong gestorven; van de overgeblevenen hebben er
drie de kroon van Frankrijk gedragen, nl. Frans II,
Karel IX en Hendrik III. — H. III, derde zoon
van Hendrik II, geb. 19 Sept. 1551, droeg aanvankelijk den titel van hertog van Anjou. Hij was de
lieveling zijner moeder, en werd reeds vroeg een
verdorveling, zooals men dat van iemand uit de
school van Catharina van Medici verwachten kon.
Naam gemaakt hebbende door zijne overwinningen
op de Hugenoten (bij Jarnac en bij Moncontour),
werd hij 1573 verheven tot koning van Polen, en
15 Febr. 1574 als zoodanig te Crakau gekroond.
Doch reeds 4 maanden later (18 Juni) verliet hij in
stilte zijn koningrijk, om zijnen broeder Karel IX op
te volgen op den troon van Frankrijk ; en na 1575 te
Rheims gekroond te zijn, trad hij in den echt met
Louise van Lotharingen. Zelf slechts voor losbandigheid en liederlijkheid levende, liet hij het regeeringsbeleid nagenoeg geheel over aan zijne moeder:
zijne scbandelijke verhouding tegenover zijne gunstelingen, die door de geschiedenis gebrandmerkt
zijn met den naam van mignons, zijne geldverkwisting, zijne verregaande bijgeloovigheid en zijne volslagene onbeduidendheid als vorst, maakten hem tot
een voorwerp van verachting bij alle partijen. De
Ligue of Heilige Unie, die het gemunt had op de algeheele verdelging van de Protestanten, had het plan
opgevat om H. III gevankelijk op te sluiten in een
klooster, en den hertog van Guise op den troon te
plaatsen ; door deze Ligue werd H. HI, die aan de
Protestanten den vrede (van Loches of van Beaulieu)
toegestaan had, gedwongen hen op nieuw te beoorlogen ; wel sloot hij nogmaals vrede met hen (1580,
vrede van Nerac), doch deze vrede was van zeer
korten dour, daar door den dood van 's konings
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broeder (den hertog van Alencon) een protestautsch
vorst (nl. Hendrik van Navarre) vermoedelijke
troonopvolger van Frankrijk werd, hetgeen de oorlog met verdubbelde woede deed ontbranden (1584).
Nadat de zoogenaamde Barricaden-dag het gezag
des konings te Parijs geheel had vernietigd, riep hij,
daar hij had weten te ontkomen, de staten-generaal
bijeen te Blois, en liet daar (23 en 24 Dec. 1588)
den hertog van Guise en diens broeder, den kardinaal van Lotharingen, op eene verraderlijke wijze
vermoorden. Dit vervulde de katholieke partij met
rechtmatigen afschuw tegen hem, zoodat hij zich
gedrongen zag (30 April 1589) zijnen steun te zoeken bij Hendrik van Navarre, waarop de pans hem
in den ban deed. Met zijnen protestantschen bondgenoot kwam hij Parijs belegeren ; en het oogenblik kon reeds voorzien worden, waarop de stad zich
zou moeten overgeven, toen H. III door een dominicaner monnik, Jacques Clement genaamd, doodelijk
met een moorddolk werd getroffen (1 Aug. 1589),
aan welke wond hij den volgenden dag bezweeL Hij
was de laatste der Valois. — H. IV, bijgenaamd
de Groote, en de Goede, ook dikwijls de Bdarner
(le Bdarnais) genoemd, geb. te Pau in Dec. 1553,
was de zoon van Antoine de Bourbon en van Johanna
d'Albret, de dochter en erfgename van Hendrik, koning van Navarre en Bdarn. Ridderlijk grootgebracht
en van degelijke protestantsche leermeesters zijne
opleiding genoten hebbende, werd hij, nog zeer jong
zijnde, onder Coligny aan het hoofd der Hugenoten
gesteld, en na den dood zijner moeder (9 Juni 1572)
als H. III koning van Navarre. Reeds kort daarna
trad hij in den echt met Margareta van Valois te
Parijs, de zuster van Frankrijk's verachtelijken koning Hendrik III (zie hierboven), en dit huwelijk,
24 Aug. 1572, is de beruchte Parijsche BloedbruilOft
(zie BARTHOLOMEUSNACHT). De bruidegom ontkwam
slechts aan het bloedbad door het Protestantismus
of te zweren, en het Catholicismus te omhelzen. Zijne
bekeering werd echter zOO weinig vertrouwd, dat
men bestendig een wakend oog op hem hield, en in
den letterlijken zin des woords was hij een gevangene aan het hof te Parijs. Eerst in Febr. 1576 gelukte het hem te ontsnappen, en nu keerde hij tot
het Protestantismus terug, en stelde zich weder aan
het hoofd der Hugenoten, Door den dood van den
hertog van Alencon (zie 47 regels hierboven) werd
hij 1584, als behuwdbroeder van H. III, vermoedelijke troonopvolger ; en toen H. III vermoord was
werd hij koning van Frankrijk. Hij had echter als
Protestant eene groote partij in het land tegen zich,
zoo zelfs, dat hij zich genoodzaakt zag het beleg van
Parijs op te breken. Twee overwinningen (te Argues
1589 en te Ivry 1590) verbeterden zijne kansen
derwijze, dat hij andermaal het beleg voor Parijs
kwam opslaan ; doch ook ditmaal moest hij het weder opbreken op den aantocht van den hertog van
Parma, die hem ook belette Rouaan te bemachtigen
(1592). In weerwil van zijnen moed en zijne krijgskundige bekwaamheid, had de oorlog misschien nog
zeer lang kunnen duren, indien H. IV niet wijselijk,
ten einde het verdere vergieten van bloed zijner
onderdanen te verhoeden, het besluit had genomen
tot de roomsch-kath. Kerk over te gaan : dit deed
hij 25 Juli 1593; nu werd hij door het gansche land
als koning gehuldigd, en 1594 deed hij zijnen intocht in Parijs. Aan den 1595 uitgebroken oorlog
met Spanje maakte H. IV een einde 2 Mei 1598
door den vrede van Vervins; kort te voren (13
April 1598) had hij zijne voormalige geloofsgenooten (de Hugenoten) bevredigd door de uitvaardi-

Hendrik

Hendrik

51

ter, had nog zijn tiende jaar niet bereikt, toen hij
ging van het Edict van Nantes. Zijn huwelijk met
28 Oct. 1216 zijnen vader opvolgde onder het reMargareta van Valois liet H. onthinden 1599, en
gentschap van den graaf van Pembroke, totdat hij
trad daarop 1600 in den echt met Maria van Medici.
1223 meerderjarig verklaard werd. Hij regeerde
Zoodra hij den vrede voor Frankrijk verzekerd had,
steeds onder den overwegenden invloed van zijne
legde H. IV zich ijverig toe op de bevordering van
gemalin Eleonore, dochter van den graaf van Prode welvaart zijner onderdanen; en ontegenzeggelijk
vence. Met de geestelijkheid en de baronnen had
is het, dat Frankrijk sedert Lodewijk IX geen koning
H. III gedurige twisten, waarin hij aanvankelijk
gehad had, die het welzijn van zijn yolk zoo beharwerd bijgestaan door zijnen brooder Richard van
tigde als H. IV. Bewezen is het echter, dat hij zwanCornwallis. In 1258 werd hij door den grooten bond
ger ging van oorlogzuchtige plannen, toen hij 14 Mei
der baronnen genoodzaakt de Provisions of Oxford
1610 door den dweeper Ravaillac vermoord werd.
to onderteekenen ; en toen hij reeds spoedig weiDe eenige font, indien het eene font is, die aan H.
gerde die na to leven, werd hij (1264) door Simon
ten laste gelegd kan worden, is zijne hartstochtelijkvan Montfort (Leicester) to Lewes verslagen en geheid voor het schoone geslacht. Bij zijne tweede
vangen genomen ; zijn zoon Eduard bevocht echter
vrouw verwekte hij drie zonen en vier dochters,
1265 to Eversham eene schitterende overwinning
waaronder Lodewijk XIII, zijn opvolger, en Gaston v.
op de baronnen, en van dat tijdstip of tot aan zijnen
Orleans. Buitendien had hij acht natuurlijke kindedood (20 Nov. 1272 te Westminster) regeerde
ren, waaronder de Vend(limes, en van zijne maitresH. III vreedzaam. Onder zijne regeering is de invoesen verdienen inzonderheid genoemd te worden Garing van de volksvertegenwoordiging in Engeland te
brielle d 'Esti-des en Henriette d'Entragues. — H. V,
stollen (1264). Hij werd opgevolgd door zijnen zoon
zoo noemen de legitimisten den graaf van Chambord ;
Eduard I. — H. IV, geb. 1367 to Bolingbroke,
zie CHAMBORD.
kleinzoon van Eduard III en zoon van den hertog
Koningen van Engeland.
HendrikI, genaamd Beauclerk, jongste zoon van Lancaster, voerde aanvankelijk de titels van graaf
van Derby en hertog van Hereford. Door koning
van Willem den Veroveraar, maakte zich bij den
Richard II werd hij van zijne bezittingen beroofd en
dood van zijnen broeder, Willem den Rosbaard, van
gebannen ; doch hij wist partij te trekken van den
den troon meester (1100) ten nadeele van zijnen
algemeenen haat, dien doze koning zich van de hooouderen broeder, Robert Kortheup, die daartoe de
gere standen op den hals had gebaald door zijne
naastgerechtigde was, en die, bij zijne poging om
dwingelandij, liet hem vermoorden (1399), en bezich te doen Belden, overwonnert en gevangen geklom zelf den troon als afstammeling van H. lit.
nomen werd bij Tinchebray (1106). Door eene beDen naastgerechtigde tot den troon, Edmund Morkwame en gelukkige regeering deed H. I vergeten,
timer, hield hij gevangen. De landsgrooten kwamen
dat hij zich eigenlijk wederrechtelijk van den troon
in openbaren opstand tegen dozen overweldiger,
meester gemaakt had. Hij stierf 1135 zonder een
doch werden door hem overwonnen in den bloedizoon na te laten, zoodat zijn neef Steven (Etienne)
H. II, klein- gen veldslag bij Shrewsbury 21 Juli 1403, waarna
van Blois den troon usurpeerde.
hij op de wreedaardigste wijze wraak nam op zijne
zoon van H. 1, wiens dochter Mathilde gehuwd was
bestrijders, die door de hip van den beul van alle
met Godfried (Geoffroy) Plantagenet, graaf van Anverdere pogingen om eenen opstand te beproeven
jou, was geboren te Mans, 3 Maart 1133. Van zijnen
werden afgeschrikt. Ook tegen Schotland voerde hij
vader erfde hij eerst slechts Anjou en Maine (1151),
met krijgsgeluk oorlog, en bij het yolk was hij bewaaraan 1152 de rijke bezittingen (Aquitanie en
mind. Hij vervolgde de Wiclefileten. Eindelijk door
Bretagne) toegevoegd werden van Eleonore van
gewetenswroegingen gekweld, verviel hij tot zwaarPoitou, met wie hij in het huwelijk trad. Eerst in
moedigheid, en stierf 20 Maart 1413, terwijl bij
1154 volgde hij Steven van Blois op als koning van
zich gereed maakte om eenen tocht naar Palestina
Engeland. Hij fnuikte de macht van den adel, verte ondernemen. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon
minderde de lasten der boeren, en bevoorrechtte de
Hendrik V. — H. V, zoon van den vorige, geb. te
steden. De bevolking van Wallis bracht hij tot onMonmouth 1388, aanvankelijk hertog van Monderwerping. Door het beperken van'de rechtsmacht
mouth, na zijns waders troonsbeklimming hertog van
der geestelijkheid geraakte hij in eenen ongelukkiWallis, beklom bij diens dood 1413 zelf den troon,
gen twist met de kerkelijke hierarchic, waarin vooral
kenmerkte den aanvang zijner regeering door perThomas Becket, aartsbisschop van Canterbury, tegenken te stellen aan de toenemende zedeloosheid, en
over hem stond ; en toen die aartsbisschop in 1170
door de pogingen to verijdelen van de aanhangers
door eenige engelsche edellieden aan den voet van
van Wicleff. Vervolgens partij trekkende van de
het outaar vermoord was geworden, werd die gruverdeeldheid in Frankrijk tusschen de twee partijen
weldaad, terecht of ten onrechte, op zijne rekening
van Armagnac en Burgundie, verklaarde hij aan
gesteld, en zag hij zich genoodzaakt om aan het graf
Frankrijk den oorlog, deed 1415 eenen inval in Norvan den vermoorde openlijk boete to doen. In 1171
mandije, bemachtigde Harfleur, en bevocht 25 Oct.
en 1172 veroverde hij Ierland. Doch door den ver1415 eene schitterende overwinning in den gedenkhoden omgang, dien hij hield met Rosamunde Clifwaardigen slag van Azincourt ; daarop sloot hij eenen
ford, werd zijne gemalin derwijze verbitterd, dat zij
wapenstilstand voor twee jaren, na afloop waaraan
haven oudsten zoon (kroonprins Hendrik) tegen
hij de vijandelijkheden hervatte, na in bondgenoothem opruide. Doze opstand werd echter door H. II
schap getreden te zijn met hertog Jan van Burgundie.
onderdrukt, zoo ook die van graaf Leicester 1173 ;
Hij veroverde nu bijna geheel Normandije ; en bij
en na nog den aanval der Schotten to hebben afgehet verdrag van Troyes (21 Mei 1420) werd hem
slagen (1174) maakte hij belangrijke hervormingen
de hand toegestaan van prinses Catharina, dochter
in de wetten op het rechtswezen. In 1180 en 1188
van Karel V1, benevens den titel van regent des
had hij andermaal opstanden van zijne eigene zonen
rijks, wordende hij daarbij tevens benoemd tot verte dempen, en letterlijk van verdriet stierf hij 6 Juli
moedelijken troon-opvolger, met uitsluiting van den
1189, en werd opgevolgd door zijnen tweeden zoon
dauphin (Karel VII). Hij oefende werkelijk eenigen
Richard I. — H. III, kleinzoon van H. II en zoon
tijd het regentschap nit, beoorloogde den dauphin,
van koning Jan zonder Land, geb. 1206 to Winches-
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die zich nog trachtte staande te houden, maakte
zich meester van nagenoeg geheel Frankrijk, doch.
.;tierf te midden van al zijnen voorspoed op bet kasteel van Vincennes 31 Aug. 1422. Hij werd opgevolgd door zijnen zoon Hendrik VI. — H. VI,
zoon van Hendrik V en Catharina van Frankrijk,
was nauwlijks 9 maanden oud toen hij zijnen vader
als koning van Engeland en Frankrijk opvolgde, onder het regentschap van zijnen oorn, den hertog van
Bedford, die aanvankelijk groote voordeelen behaalde op Karel VII, zoodat H. VI werkelijk als koning van Frankrijk gezalfd werd 1431 in de kerk
van Notre-Dame te Parijs. Doch toen zijn broeder,
de hertog van Gloucester, in onmin geraakte met
den hertog van Burgundie, tot hiertoe Engeland's
machtigste bondgenoot, en Jeanne d'Arc het krijgsgeluk terugbracht aan de zijde van Karel VII, waren
de Engelschen spoedig uit nagenoeg geheel Frankrijk verdreven (1435). Er kwam vervolgens een
vrede tot stand, en H. VI trad in den echt (1445)
met eene fransche prinses, Margareta van Anjou,
dochter van koning Rend van NapeIs en Sicilie. Bij
deze kloeke vrouw (die eigenlijk de teugels van het
bewind voerde voor haren aan gedurige vlagen van
idiotismus lijdenden gemaal) viel de hertog van
Gloucester in ongenade ; doch het duurde niet tang
of zij had twee duchtige tegenstanders te bestrijden
in den hertog van York (afstammeling van Eduard
III), die in 's konings naam over Engeland wilde
regeeren, en in 's hertogs neef, den beruchten graaf
van Warwick, zoo bekend onder den naam van
vKoningen-maker". Toen begon de vermaarde worstelstrijd, genaamd der Twee Rozen, omdat elk der
beide partijen eene roos in haar wapen voerde : de
eene (die van York) eene witte, de andere (die van
Hendrik of van Lancaster) eene roode. H. VI werd
door den hertog van York geslagen bij St.-Albans,
en viel in handen van zijnen vijand (1 455). Hij kwam
weder aan het bewind door de overwinning, die
zijne kloeke vrouw behaalde te Wakefield (1460),
in welken slag de hertog van York sneuvelde; in
het volgende jaar teed H. VI evenwel zelf weder de
nederlaag bij Towton in Yorkshire, en in 1464 nogmaals bij Hexham in Northumberland. Wederom
viel H. VI in handen van zijne vijanden, aan Wier
hoofd zich gesteld had Eduard, de zoon van den
hertog van York (1464). , Ditmaal werd H. VI van
den troon gestooten door zijnen tegenpartijder, die
regeerde onder den naam van Eduard IV. In 1470
werd H. VI een oogenblik op den troon hersteld
door een nuk van Warwick ; doch Eduard keerde
binnen Londen terug, en maakte zich van zijnen persoon meester, versloeg Warwick bij Barnet, en Margareta bij Tewksbury, bij welken slag de zoon van
H. VI sneuvelde, en zijne heldhaftige gemalin gevangen genomen werd (1471). Kort daarna werd H. VI
in den Tower vermoord, eenige dagen nadat zijne
gemalin hetzelfde lot ondergaan had. — H. VII,
het hoofd der familie Tudor, geb. 1456, zoon van
Edmund Tudor, graaf van Richmond (wiens vader
Owen gehuwd was geweest met de weduwe van
Hendrik V) en van Margareta van Beaufort, die afstamde uit het geslacht Lancaster (vandaar zijne
aanspraak op den troon). Onder de regeering van
Eduard IV, hertog van York, genoodzaakt uit Engeland te vluchten, nam hij de wijk naar Frankrijk,
rustte daar een armee-korps van 2000 Engelschen
uit, waarmede hij 6 Aug. 1485 te Milford-Haven in
Zuid-Wallis eene landing kwam doen. Reeds spoedig was zijne strijdmacht aangegroeid tot 6000 man;
en met dit leger maakte hij een einde aan den oor-
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log der Twee Rozen, door de beslissende overwinning, die hij bevocht bij Bosworth (22 Aug. 1485) ,
in welken slag Richard III sneuvelde, waarna bij als
koning van Engeland werd uitgeroepen onder den
naam van H. VII ; hij werd 30 Oct. gekroond, en
7 Nov. door het parlement gehuldigd, waarna hij in
den echt trad met Elisabeth van York. Bat hij desniettemin de aanhangers van het huis York vervolgde
gaf aanleiding dat zijne regeering verontrust werd
door drie pretendenten (Simnel, Wilford en Perkin);
de laatste der drie gaf zich nit voor een zoon van
Eduard IV. Over alle drie zegevierde H. VII, en van
dat oogenblik of regeerde hij vreedzaam tot aan zijnen flood 22 April 1509. De staatkunde van H. VII
was er voornamelijk op gemunt, om de macht van
den adel te verzwakken door opbeuring van den
burgerstand. Zijn oudste zoon Arthur was reeds
voor hem gestorven ; de tweede werd zijn opvolger
als Hendrik VIII ; door zijne oudste dochter Margareta erlangden de Stuarts aanspraak op den engelschen troon ; de jongste, Marie, werd de grootmoeder der ongelukkige Jane Grey. — H. VIII, zoon
van den vorige, geb. 28 Juni 1491, erfde van zijnen
vader eene schier onbeperkte macht toen hij 1509
den troon beklom, en haastte zich in den echt te
treden met Catharina van Aragonie, de weduwe zijns
broeders. Door zijn minister Wolsey werd hij in
eenen oorlog gewikkeld met Frankrijk ; en hij had
reeds eenige voordeelen op de Franschen behaald,
o. a. bij Guinegate (1513), toen hij zich door eenen
inval, dien de schotsche koning Jacobus IV in zijn
rijk was komen doen, gedrongen zag naar Engeland
terug te keeren; 'doch toen hij daar aankwam was
koning Jacobus reeds overwonnen en gesneuveld (in
den slag van Flodden), en in het jaar daarna maakte
H. VIII vrede met Lodewijk XII. Wel deed Wolsey
hem later de partij kiezen van Karel V, in diens strijd
tegen Frans I ; doch in 1525 scoot H. VIII met
Frankrijk vrede. Meer dan door zijne oorlogen heeft
H. VIII zich echter vermaardheid verschaft door zijne
scheurmakerij in de roomsche Kerk en door zijne
neiging tot wellust. Na eerst in een door hem geschreven boek te zijn opgetreden als een warm verdediger van het Pausdom tegen Luther, waarvoor
hij door den roomschen Stoel vereerd werd met den
titel van Defensor Fidei, werd hij afvallig van de
roomsche Kerk, niet uit overtuiging, maar omdat
de paus, die den keizer te ontzien had, niet wilde
toestemmen in H.'s echtscheiding, daar zijne gemalin Catharina van Aragonie eene tante was van den
keizer. Uit dienzelfden hoofde viel ook kardinaal
Wolsey, tot hiertoe 's konings vertrouwdste minister, in ongenade ; en Cranmer werd nu zijn geestelijk-diplomatieke raadsman. Later vond H. VIII,
die zich door het parlement den titel had later verleenen van Beschermer en Opperhoofd der Kerk van
Engeland (zie ANGLICAANSCHE KERB) een nieuw belang bij het doorzetten van de hervorming, door bet
verbeurd verklaren van al de kerkelijke bezittingen
der Roomsch-katholieken (1538). De geheele kerkhervorming van H. VIII bestond in hoofdzaak slecbts
hierin, dat hij zich zelven in de plaats stelde van
den Paus (het parlement hechtte zijn zegel aan alles
wat H. VIII goedvond); en terwijI de grooten onder
dezen wantrouwigen en wellustigen dwingeland het
meest handen te lijden, werd met evenveel gestrengheid te werk gegaan tegen de Protestanten als tegen
de Roomsch-katholieken. Reeds voordat H. VIII
wettig van zijne eerste gemalin, Catharina van Aragonie, gescheiden werd (Mei 1533), was 11 Nov.
1532 zijn huwelijk voltrokken met Anna Boleyn,
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die hij, onder betichting van overspel, vier jaren
later (19 Mei 1536) liet onthoofden, om daags daarna
een derde huwelijk aan te gaan met Jane Seymour,
die 12 Oct. 1537 in :het kraambed stierf, na prins
Eduard ter wereld gebracht te hebben. Een vierde
huwelijk, 6 Jan. 1540 aangegaan met Anna van Cleve,
werd, daar deze prinses hem niet beviel, reeds in
Juli van datzelfde jaar ontbonden, en kostte aan
zijnen kanselier Thomas Morus het leven. Catharina
Howard, met wie hij 8 Aug. 1540 in den echt trad,
werd van overspel beticht en deswege ter dood veroordeeld, welk vonnis zij 12 Febr. 1542 onderging.
Meer geluk had de sluwe Catharina Parr, weduwe
van lord Latimer, die 12 Juli 1543 de vrouw van
H. VIII werd, en hem overleefde. Nadat hij door het
ter dood laten brengen van den graaf van Surrey,
dien hij vreesde, de troonopvolging voor zijnen zoon
Eduard VI verzekerd had, stierf H. VIII in 1547
(28 Jan.). Catharina van Aragonie had hem Maria
geschonken ; van Anna Boleyn had hij Elizabeth ; en
bij Jane Seymour had hij zijnen opvolger Eduard VI
verwekt.
IV. Koningen van Castilie en van Portugal.
Hendrik I, koning van Castilie, was 9 jaren
oud toen hij 1214 zijn vader Alfons IX opvolgde,
en stierf 1217. Gedurende zijn koningschap werd
het regentschap uitgeoefend door Berengaria, zijne
zuster, en den graaf van Lara. — H. II, meer bekend onder den naam van graaf van Trastamara,
natuurlijke zoon van Alfons XI en Eleonora de Guzman, geb. 1333, had langdurige twisten met zijnen
broeder Pedro (Peter den Wreedaard) en maakte
zich van diens troop meester, na hem , bij gelegenheid van eene samenkomst, gedood te hebben 1369.
Hij behaalde verscheidene voordeelen op de koningen van Portugal, Navarre en Aragonie, en stierf
1379. Zijn opvolger was Jan I. — H. III, bijgenaamd de Gebrekkige, zoon van Jan I, was elf jaren
oud toen hij 1390 zijnen vader opvolgde als koning
van Castilie. Na zich aan de tirannieke voogdij van
zijne twee ooms te hebben onttrokken, beoorloogde
hij hen ; toen hij hen overwonnen had, schonk hij
hun vergiffenis (1395). In de scheuring, die de Kerk
verdeelde, verklaarde hij zich voor Bonifacius III;
doch toen hij in den ban gedaan was, erkende hij
diens tegenstander Benedictus XIII. Hij behaalde
groote voordeelen op de Portugeezen en op de afrikaansche zeeschuimers, en stierf 1406, opgevolgd
wordende door zijnen zoon Jan II. -:— H. IV, bijgenaamd de Onmachtige, was dertig jaren oud toen
hij 1454 zijnen vader Jan II opvolgde als koning van
Castilie. Zijn oorlogzuchtige aard bracht hem eerst
in eenen oorlog met Aragonie, die 1461 beeindigd
werd door de bemiddeling van Frankrijk. Vervolgens had hij strijd te voeren tegen zijne eigene onderdanen, die zijne dochter Johanna niet als troonopvolgster wilden erkennen, omdat deze niet nit een
wettig huwelijk was geboren ; hij zag zich dan ook
genoodzaakt zijne dochter Elizabeth tot troonopvolgster te benoemen. Daarop keerde hij zijne wapenen tegen de Mooren, doch was in den oorlog
tegen hen niet zeer gelukkig. Hij stierf 1474, algemeen gehaat en veracht. — H. van Burgundie,
stamvader der koningen van Portugal, was een kleinzoon van Robert I, hertog van Burgundie. Hij stelde
zich in dienst der koningen van Castilie Ferdinand
en Alfons VI, en behaalde aanzienlijke voordeelen
op de Mooren. Ter belooning daarvoor werd hem de
hand geschonken der natuurlijke dochter van koning
Alfons, terwijl hem met den titel van souvereinen
graaf (1095) Portugal afgestaan werd, dat hij ont-

weldigd had aan de Ongeloovigen. Hij regeerde verstandig, ging in Palestina strijden (1103), en hervatte na zijne terugkomst den oorlog tegen de Mooren. Hij sneuvelde bij het beleg van Astorga 1112.
Zijn zoon Alfons I, die hem opvolgde, nam den titel
aan van koning van Portugal. — H. (kardinaal),
koning van Portugal, was de derde zoon van koning
Emmanuel. Na zeer jong den geestelijken stand omhelsd te hebben, werd hij aartsbisschop van Braga
en Evora, en maakte veel naam door zijnen ijver,
bekwaamheid en godsvrucht. Bij den dood van zijnen neef Sebastiaan, die in Afrika omkwam, werd
hij 1578 tot den troo p geroepen. Hij was als koning
zwak en weifelend, en stierf 1580, zonder zich een
opvolger gekozen te hebben. Na zijnen dood maakte
koning Filips II van Spanje zich meester van Portugal. — H. van Portugal, hertog van Viseu, bijgenaamd de Zeevaarder, geb. 1394, gest. 1463, vierde
zoon van koning Jan I van Portugal, beoefende de
aardrijks- en zeevaartkunde. Reeds in 1415 onderscheidde hij zich bij de verovering van Ceuta, en
vestigde zich na zijns vaders dood metterwoon in de
stall Sagres, nabij kaap St.-Vincent in Algarvie ; van
daar ondernam hij deels zijne tochten tegen de
Mooren, deels zijne ontdekkingsreizen ter zee, stichtte
eene sterrewacht en eene zeevaartkundige school.
In 1433 en 1434 rustte hij schepen uit, die tot 30
mijlen voorbij kaap Bojador voorwaarts drongen.
Onder zijnen invloed kwamen Antonio Gonzalez en
Nero Tristan tot aan de Witte Kaap, werd door
laatstgenoemden in 1446 de Groene Kaap omgezeild, en ontdekte Gonzalez Vallo in 1448 drie der
Azoren. Hij beleefde nog de ontdekking van de kust
Sierra -Leone.
V. Verschillende vorstelijke en andere personen.
Hendrik, naam van verscheidene hertogen van
Beieren, o. a.: H. III, bijgenaamd de Heiltge, van
995 tot 1024, vervolgens als keizer van Duitschland
H. II ; zie kolom 2 van blz. 48 hiervoren. — H. X,
bijgen. de Trotsche, neef van Welf II en zoon van
Hendrik den Zwarte, volgde 1126 zijnen vader op
als hertog van Beieren. Keizer Lotharius II gaf hem
zijne dochter Gertrude, met het hertogdom Saksen
en vervolgens Toskanen en de staten van gravin
Mathilde, ter belooning voor de diensten, die hij
hem bewezen had in Italie. Zoodoende de machtigste der duitsche vorsten geworden, scheen hij na
den dood van Lotharius zoo goed als zeker te zijn
van het keizerschap ; doch zijn hoogmoed verbitterde de keurvorsten, en zij kozen (1138) Conrad
van Hohenstaufen. Daar H. weigerde den eed van
getrouwheid of te leggen, werd hij in den rijksban
gedaan en van zijne staten beroofd. Eindelijk maakte
hij vrede met Conrad, die hem yokel het hertogdom
Saksen teruggaf; hij maakte dan ook toebereidselen
om Beieren te heroveren, toen hij 1139 stierf. —
H. XII, bijgenaamd de Leeutv, geb. 1129, zoon van
hertog Hendrik den Trotsche, volgde dezen 1139
onder voogdij als hertog van Saksen op, doch werd
door keizer Conrad van zijne staten beroofd, nam
1146 zelf de teugels van het bewind in handers, en
werd door keizer Frederik I, dien hij op zijnen
tocht naar Rome gediend had, in het bezit gesteld
van Saksen en Beieren (1152) : hij heerschte nu
van de Noord- en Oostzee tot de Adriatische Zee,
zoodat hij de machtigste der duitsche vorsten was.
Terwijl H. over Beieren als stadhouder aangesteld
had Otto von Wittelsbach, regeerde hij zelf over
Saksen. Doch toen hij naar bet Heilige Land was
getogen, en het gerucht ging dat hij dood was,
maakte de keizer zich meester van de vestingen in
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Saksen. Dat was de reden waarom H. weigerde den
keizer bij te staan op diens krijgstocht tegen Italie
1174 ; waarop H. voor verscheidene rijksdagen gedaagd, en ten slotte (1180) in den rijksban gedaan
en van zijne voornaamste staten beroofd werd. Naar
Engeland gevlucht, kwam hij zich 1182 te Erfurt
verootmoedigen, en verkreeg then, dat Brunswijk en
Luneburg hem teruggegeven werden. Herhaaldelijk
moest hij de wijk nemen naar Engeland ; eerst 1189
vatte hij nogmaals de wapenen op, verwoestte Bardowiek, doch Teed bij Segeburg de nederlaag en
werd in Brunswijk belegerd, totdat er 1190 eene
schikking werd getroffen. Hij stierf te Brunswijk
6 Aug. 1195. Hij was de stamheer van het brunswijksche of hanoversche huis, dat sedert ook over
Engeland geregeerd heeft.
Hendrik Raspe,in fransche boeken le Raspon,
landgraaf van Thuringen, tweede zoon van landgraaf
Herman I, verdrong na den dood van zijnen broeder
Lodewijk den Vrome (1227) diens weduwe, de heilige Elizabeth, nit het regentschap, en voerde zelf
de voogdij over zijnen neef Herman II tot 1239 ; en
toen Herman II drie jaren later plotseling stierf
(1242), vermoedelijk door zijnen oom om het leven
gebracht, aanvaardde deze zelf de regeering. Hij
verleende zijnen bijstand aan de Bohemers tegen de
Mongolen, en werd nog in datzelfde jaar (1242)
rijksbestulirder voor den onmondigen Conrad IV,
koning van Duitschland. In 1246 riep hij te Wurtzburg eene vergadering bijeen, en werd daar als koning uitgeroepen : daar die vergadering nagenoeg
uitsluitend bestond uit geestelijke keurvorsten, werd
H.-11. spottenderwijze ode Papenkoning" genoemd.
In Aug. van dat jaar 1246 versloeg hij de troepen
van Conrad IV bij Frankfort, doch werd reeds kort
daarna ziek, en stierf in Febr. 1247.
Hendrik van Champagne, koning van Jeruzalem, geb. omstr. 1150, nam roemrijk deal aan den
derden kruistocht, werd 1192 met toestemming der
kruisridders op den troon geplaatst, en stierf 1197.
Hendrik van Henegouwen, latijnsch keizer van
Constantinopel nit het huis van Vlaanderen, geb.
1174, nam deel aan den vierden kruistocht. Toen
zijn broader Boudewijn in handen der Bulgaren was
gevallen (1205), werd hij met het regentschap bekleed, en 1206 als keizer uitgeroepen. Na eenige
voorspoedige oorlogen tegen de Bulgaren en tegen
de grieksche keizers, stierf hij 1216 door vergif.
Hendrik van Pruisen (Prins), geb. 18 Jan.
1726, derde zoon van koning Frederik Willem, broeder van Frederik IL was een der bekwaamste veldheeren van zijnen tijd, en droeg veel bij tot zijns
broeders voorspoed in den 7-j .00rlog.Zijne voornaamste wapenfeiten zijn het ontzet van Breslau (1760)
en de overwinning bij Freiberg (29 Oct. 1762). De
Polen boded hem hunne kroon aan, doch door Rusland werden hunne plannen verijdeld ; 1770 onderhandelde H. te Petersburg over de plannen ter verdeeling van Polen ; 1778 rukte hij Saksen en Bohemen binnen. Sedert den dood van Frederik II had
hij geen invloed op 's lands zaken meer, en meende
zijne laatste levensjaren in Frankrijk door te brengen ; doch nauwlijks te Parijs (1788), werd hij door
de omwenteling genoodzaakt zich uit Frankrijk te
verwijderen. Hij stierf op zijn kasteel van Reinsberg
5 Aug. 1802.
Hendrik I, koning van Haiti. Zie het art.
CHRISTOPEIE (Henry).
Hendrik, graaf van Nassau, ridder van het
Gulden Vlies en heer van Breda, geb. 1485, gest.
te Breda 1538, rukte 1516 met andere voorname
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edelen naar de Veluwe op, om hertog Karel van Gelder afbreuk te doen, wordende dan ook die geheele
streek tot aan Arnhem te vuur en te zwaard verwoest. H. was toen stadhouder van Holland, en werd
later kapitein-generaal ; hij trouwde met Claudina
van Chalons, waardoor het prinsdom Oranje in het
huis van Nassau kwam.
Hendrik. Zie, behalve onder CONDE, GUISE,
enz., de artt. HENRI, HENRIK, HENRY.
Hendrik Casimir I, graaf van Nassau, geb.
1611, was de oudste zoon van Ernst Casimir, werd
1631 stadhouder van Friesland, na zijns vaders dood
van Groningen en Drenthe. Een held met onverschrokken moed, sleet hij het grootste deal zijns
levens te velde, en woonde onder Frederik Hendrik
de belegering van verscheidene steden bij. In 1640
bij eenen aanval op Brugge door een pistoolschot in
den rug gekwetst, stortte hij van zijn paard, en de
vijandelijke ruiterij reed over hem keen; een zijner
officieren herkennende aan de stem, dap hij om hulp,
en werd toen dadelijk in zijn kwartier gebracht,
doch bezweek zeven dagen daarna. H.—C. II,
geb. 1657 te 's-Hage, verloor reeds vroeg zijnen
vader Willem Frederik, kwam dus onder de voogdij
van zijne voortreffelijke moeder Albertina Agnes,
prinses van Oranje, werd reeds spoedig door de
staten van Friesland tot stadhouder van dat gewest
gekozen, zoomede door die van Groningen en Drenthe ; door de Algemeene Staten werd hij 1684 met
de hooge waardigheid van veldmaarschalk bekleed,
woonde verscheidene veldtochten bij, en stierf 1696
aan eene borstkwaal, het gevolg van eenen val van
zijn paard in zijne jeugd.
Hendrik—Ido—Ambacht, dorp in Z.-Holland, 1 uur gaans ten N.N.W. van Dordrecht ; omstr.
300 inw.; het draagt zijnen naam naar heer Hendrik,
uit het geslacht Ido, te Dordrecht uitgestorven in
de 15e eeuw ; heer Hendrik was 1331 een der medebedtikers van den Zwijndrechtschen waard.
Hendrikken (Oorlog der Brie), van 1586 tot
1588, nl. H. III van Frankrijk, hertog H. van Guise,
en koning H. van Navarre.
Hendriks-orde, eene saksische militaire
ridderorde, ingesteld 1736 door August III keurvorst van Saksen en koning van Polen, ter belooning
voor officieren, die zich onderscheiden hebben in
den oorlog ; vernieuwd 23 Dec. 1829.
Henegouwen, lat. Hanagavensis comitatus,
ook Hannonia, fransch Hainaut, prov. van Belgie,
grenst ten N. aan de provv. Z.-Braband en de beide
Vlaanderen, ten 0. aan de prov. Namen, ten Z. en
W. aan Frankrijk, is circa 68 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 814,000 zielen, en heeft tot hoofdpl.
Bergen (fr. Mons); de prov. H. wordt besproeid in
het W. door de Schelde, waarin zich daar de Haine
en de Dander ontlasten, en in het 0. door de Sambre. Oorspronkelijk was H. bewoond door de Nerviers ; eerst in de 7e eeuw heeft het den naam van
H. (Hainaut) aangenonaen, waarschijnlijk naar de
rivier de Haine ; reeds sedert de 5e eeuw had het
eigene graven, die echter eerst in de 9e eeuw erfelijk
warden (860), toen hun ook het hertogdom NederLotharingen en het graafschap Leuven toebehoorde.
In de 12e eeuw vereenigde Boudewijn door huwelijk
H. met Vlaanderen, en van toen of deelden die beide
landen in dezelfde lotgevallen. Nadat gravin Jacoba
van Holland al hare staten, waaronder ook H., in
1433 aan Burgundie afgestaan had, kwam H. daarmade 1477 aan Habsbnrg. Bij den vrede der Pyrenean (1659 en bij dien van Nijmegen (1678) werd
het zuidelijk gedeelte van H., met de hoofdpl. Va-
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lenciennes afgestaan aan Frankrijk, van welks Noorder-dept. dat tegenwoordig deel uitmaakt ; het overige gedeelte werd aan den keizer toegewezen, en
heette toen .0ostenrijksch H." Dat werd 1793 bemachtigd door de Franschen, die er het departement
Jemmapes van maakten. Bij de oprichting van het
koningrijk der Nederlanden werd het daaraan toegevoegd (1815), doch is daarvan afgescheurd door
de belgische omwenteling (1830).
Heneten, lat. Heneti, een yolk van Paphlagonie, woonde oorspronkelijk tusschen den Sangarius
en den Parthenius. De H. verhuisden onder aanvoering van Antenor omstr. 1270 of 1180 v. Chr. en
kwamen zich nederzetten aan den diepsten inham
der Adriatische golf, van waar ze de Euganeen verdreven. De H. schijnen van gelijke afstamming geweest te zijn als de Veneten (zie dat art.).
Hengel, dorp in Gelderland. Zie HENGELO.
Hengel (Wessel Albertus van), nederlandsch
godgeleerde, geb. 12 November 1779 te Leiden,
seders 1815 professor der protestantsche theologie
aan de hoogeschool te Leiden, heeft als exegeet eene
europ. vermaardheid. Van zijne talrijke uitmuntende
werken noemen wij : Interpretatio Epistoke Pauli ad
Romanos (2 dln. 's-Hertogenbosch en Leipzig 1854
—59); Geschiedenis der Zedelijke en Godsdienstige
beschaving van het hedendaagsch Europa (4 din.; dl. I
en II Amsterdam 1831 en 36, dl. III en IV ZaltBommel 1841 en 44. Tweede vermeerderde en verbeterde druk, 3 dln. Haarlem 1860-66).
Hengelo, 1) welvarend dorp in Overijsel,
vierdhalf uur gaans bezuidoosten Almelo en vijf
kwartier beoosten Delden ; druk vertier als punt,
waar de straatwegen Deventer-Oldenzaal en ZwolleEnschede elkander kruisen. — 2) welvarend dorp
in Gelderland, 3 uren gaans bezuidoosten Zutphen,
derdhalf uur gaans benoorden Doetinchem ; 600 inw.
Henghel, 't geldersche dorp Hengelo.
Hengist en Horsa (de gebroeders), twee
helden, afstammelingen van Odin, brachten volgens
de legende de eerste Angelsaksen naar Britannia (zie
ANGELSAKSEN). Door Vortigern, koning der Britonen,
die in oorlog was met de Picten, was de hulp der
Saksen ingeroepen, en omstr. het jaar 449 landden
de beide broeders met hunne strijdmacht in den
mond van den Teems. Nadat zij de Picten hadden
helden terugdringen, wilden de Saksen echter Britannia niet weder verlaten, en toen Vortigern hen
wilde dwingen om heen te gaan, verbonden zij zich
met de Picten tegen de Britonen, die intusschen
koning Vortigern afgezet, en zijnen zoon Vortimer
in zijne plaats gekozen hadden ; deze werd totaal verslagen in het gevecht bij Eglesford (tegenw. Ailsford), waarbij Horsa, een der saksische aanvoerders,
sneuvelde. Hengist, als overwinnaar, vestigde zich te
Canterbury (455) en stichtte het koningrijk Kent
(bestaande toen uit de tegenwoordige graafschappen
Kent, Middlesex, Essex en Surrey), een der zeven
koningrijken van de saksische heptarchie.
Hengstdijk, dorp in Zeeland, anderhalf uur
gaans benoordw. Hulst, 6 uren gaans van Goes ; 250
inw.; naar men wil in de 5e eeuw gesticht door
Hengist (zie dat art.).
Henin–Lietard, stad in het fransche dept.
Pas-de-Calais, [ruim 6 uren gaans bezuidoosten Bethune ; 3000 inw.
Heniochen, lat. Heniochi, een yolk in KleinAzle, in het koningrijk Pontus, aan de noordoostkust
van de Zwarte Zee, tusschen de Acheers en de Koraxen. Ten tijde van Mithridates regeerden vier
koningen over de H. Nog tegenwoordig moet een
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lesghische scam den naam voeren van Heinoechen.
Volgens de Grieken stamden de H. of van Amphitus
en Telecbius, wagenmenners van Castor en Pollux.
De door de H. bewoonde landstreek werd genoemd
Heniochia.

Henke (Heinrich Philip Conrad), protestantsch
godgeleerde, geb. 3 Juli 1752 te Hehle in bet Brunswijksche, gest. 2 Mei 1809, een bevorderaar van
duitsche verlichting op het gebied der kerkelijke
historie, heeft vooral naam gemaakt door zijne
Kirchengeschichte (6 dln. Brunswijk 1788-1804 ;
nieuwe druk 1795— 1806 ; voortgezet door Vater,
dl. 7-9, Brunsw. 1818-1820); Kirchengeschichte
des 18. Jahrhunderts (Brunsw. 1802); enz. — H.
(Ernst Ludw. Theodor), zoon van den vorige, geb.
22 Febr. 1804 te Helmstedt, 1839 professor te
Marburg, als kerkelijk geschiedschrijver een waardig
navolger zijns vaders. Als zijne voornaamste werken
noemen wij : Georg Calixtus and seine Zeit (2 dln.
Halle 1853-60); Papst Pius VII (Marb. 1860); enz.
Henley, twee steden in Engeland : 1) H. aan
den Teems, 10 uren gaans bezuidoosten Oxford ;
4000 inw. — 2) H.-in-Arden, graafschap Warwick,
aan de samenvloeiing van Arrow en Alne, in bet
district, dat het oude bosch van Arden vormt, 4 uren
gaans bewesten Warwick ; 2000 inw.
Hen–met–de–Kuikens (de), eilandjes en
riffen aan den ingang der Straat van Macassar in de
Zee van Java.
Henna, vermaarde stad der oudheid op Sicilie.
Zie ENNA.
Hennaard, of Hennawerd, dorp in Friesland,
2 uren gaans benoorden Sneek, en even ver ten
O.N.O. van Bolsward; ruim 100 inw.
Hennaarderadeel, grietenij in Friesland,
bevolkt met 3800 zielen, bevat de 12 dorpen Hennaard, Ytens, Lutkewierum, Oosterend, Waaxens,
Kubaard ,Wom me's, Hydaard, Welsryp, Baj um, Spannum en Edens.
Hennebenne, voormalig dorp in StaatsVlaanderen. Zie HAVEKINSWERVE.
Henneberg (graafschap), voormalig prinsdom
in Frankenland, lag tusschen Hessen, Thuringen,
het grondgebied van Fulda en dat van Wurtzburg ;
de bevolking bedroeg ruim 100,000 zielen ; en de
voornaamste steden waren Schmalkalden, Meiningen,
Ostheim, Schleusingen. Tot in de 16e eeuw had H.
eigene heeren uit het grafelijk geslacht Grabfeld, dat
1583 uitstierf ; tegenw. behoort H. verbrokkeld tot
Pruisen, Saksen-Weimar, S.-Gotha en S.-Meiningen,
Hennebon, stad in het fransche dept. Morbihan, nabij de uitwatering van den Blavet, 2 uren
gaans benoordoosten Lorient ; 4600 inw.; vluchthaven; sterke vesting in de 14e eeuw : Karel van
Blois belegerde er te vergeefs de gravin van Montfort in 1342 ; Jan van Montfort stierf te H. 1345.
Hennersdorf, twee steden in Saksen, t. w.
1) Gross-H., 3 uren gaans benoorden Zittau ; 3000
maw.; geboortepl. van graaf Zinzendorff. — 2) Self-H.,
een half uur gaans benoordw. Gross-H.; 5000 inw.
Hennin (Maximiliaan de), graaf van Bossu,
werd door de landvoogdes Margareta benoemd tot
stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht, ter
vervanging van prins Willem I van Oranje, die tijdelijk naar Duitschland de wijk had genomen. Van
Alba ontving H. bevel om met het garnizoen uit
Utrecht op te ruk ken tegen de Watergeuzen, die
den Briel hadden bemachtigd, doch was in dien
tocht niet gelukkig ; noch ongelukkiger echter was
hij in zijne onderneining op de Zuiderzee, waar hij
in last had eenige noordhollandsche steden in brand
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te steken ; hij werd door de Hollanders aangetast
(1573), leed de nederlaag, en werd zelfs door hen
gevangen genomen. Na drie jaren gevangenschap bij
den Gentschen vrede op vrije voeten gesteld, verliet hij de zijde van Spanje, en werd op voorspraak
van prins Willem I weldra veldoverste in dienst der
Algemeene Staten, doch stierf reeds 1579.
Henoch. Zie ENOCH.
Henon, stad in bet fransche dept. Cotes-duNord, vijf kwartier gaans benoordw. Moncontour;
3400 inw.
Henoticon, het door den griekschen keizer
Zeno I, den Isauriêr, in 482 uitgevaardigde Edict,
waarbij geboden werd, dat de Roomsch-katholieken
en de Eutychianen zich met elkander moesten verstaan en niet meer twisten over de twee naturen in
Christus.
Henri, fransche naam van Hendrik.
Henrichemont, stad in het fransche dept.
Cher, aan de Petite-Sauldre, 6 uren gaans bewesten
Sancerre; 3500 inw.; gesticht en H. genoemd ter
eere van Hendrik IV, omstr. 1600 in de nabijheid
van Bois-Belle door Sully, die 1597 van Charles de
Gonzague het prinsdom Bois-Belle (6500 zielen)
gekocht had.
Henrici (Christian Friedr.), geb. 14 Jan. 1700
te Stolpen in Saksen, als post-commissaris te Leipzig
gest. 10 Mei 1764, schreef onder het pseudoniem
Picander Ernstscherzhafte and satirische Gedichte
(4e druk 5 dln. 1748-51); Sammlung vermischter
Gedichte (Frankf. en Lpz. 1768); Deutsche Lustspiele
(3 dltjes, 1726).
Henricianen, 1) ketters in de 12e eeuw,
hadden tot hoofd Hendrik den Kluizenaar, die 1116
uit Lausanne vertrok, en met zijn leermeester Pierre
de Bruys rondtoog door het zuiden van Frankrijk,
overal grooten aanhang winnende ; de kinderdoop
en de Mis werden door de H. verworpen, kerken en
kruisbeelden werden door hen vernield ; doch 1147
zond pans Eugenius III een legaat tegen hen af, en
Hendrik de Kluizenaar werd in de abdij van Clair..
vaux gevangen gezet, nadat men Pierre de Bruys
reeds leveed verbrand had ; zie het art. CATHAREN.
— 2) de aanhangers van de duitsche keizers
Hendrik IV en Hendrik V in hunne geschillen met
den Stoel van Rome.
Henricus, lat. naam van Hendrik.
Henriette van Frankrijk, dochter van Hendrik IV en Maria de Medicis, geb. 1609 te Parijs,
sedert 1625 gemalin van Engeland's koning Karel I,
was bij de uitbarsting van den burgeroorlog, die den
val van haren gemaal na zich zou slepen, het voorwerp van den haat des yolks, omdat zij den koning
had opgezet tegen de Protestanten. Naar Holland
gevlucht, keerde zij met aangeworvene troepen terug;
doch toen de zaak van het koningschap verloren en
haar gemaal ter dood gebracht was (1649) vlood zij
naar Frankrijk, en stichtte te Chaillot een klooster,
waarin zij verblijf hield. Bij de troonsbeklimming
van haren zoon, Karel II, zag zij Engeland weder als
koningin (1660), doch keerde spoedig naar haar
klooster te Chaillot terug. Zij stierf 1669 te Colombes, waar zij den zomer doorbracht.
Henriette van Engeland, hertogin van Orleans,
dochter van de vorige en van Engeland's koning
Karel I, geb. 1644 te Exeter, trad 1661 in den echt
met Filips, hertog van Orleans, broeder van Lodewijk XIV, aan wiens hof zij veel opgang maakte; doch
niet bestand tegen de verleiding, verloor zij weldra
de liefde van haren man. In 1670 werd zij door
Lodewijk XIV belast met eene zending naar haren

broeder Karel II, koning van Engeland, om dezcn
los te maken van zijn bondgenootschap met de Nederlanden; en tien dagen later keerde zij terug, volkomen in het doel barer zending geslaagd. Eenige
dagen na hare terugkomst stierf zij plotseling (29
Juni), naar men beweert (ofschoon dat niet bewezen
is) omgebracht door vergif.
Henriot (Francois), ook wel Hanriot gespeld,
1793 en 1794 kommandant der nationale garde te
Parijs, was 1761 te Nanterre bij Parijs nit behoeftige
ouders geboren, en had voor de omwenteling eenige
ondergeschikte betrekkingen in de bureaux van het
gouvernement vervuld. Bij den opstand van 10 Aug.
1792 onderscheidde hij zich als een der ergste
heethoofden onder het razende yolk, en reeds kort
daarna werd hij door Robespierre's invloed aangesteld als chef der afdeeling van de rechten van den
mensch. De Bergpartij had 31 Mei 1793 aan H.'s
stoutmoedigheid het welslagen van den opstand te
danken : hij overweldigde de vergaderzaal der Conventie, en dwong de leden zich te verklaren voor de
proscriptie der Girondijnen ; ter belooning voor dit
doortastend bedrijf werd hij benoemd tot kommandant der nationale garde. Toen hij 9 Thermidor de
partij van Robespierre moest bijstaan, inaakte -hij
zich echter uit de voeten, en vluchtte in het stadhuis ; een der presidenten van het revolutionaire gerechtshof, verontwaardigd over de lafhartige hooding
van H., greep hem aan en smeet hem het raam nit.
Halfdood van straat opgeraapt, werd hij den volgenden dag (10 Thermidor = 28 Juli 1794) geschavotteerd.
Henriquinquisten, met dezen naam bestempelt men de legitimisten in Frankrijk, die, aan
de dynastie der Bourbons getrouw, hertog Hendrik
van Bordeaux erkennen als koning Hendrik V. Zie
CHAMBORD (graaf van).
Henry (Robert), schotsch geschiedschrijver,
geb. 1708 in het graafschap Stirling, en als protestantsch predikant gest. 1790, heeft eene verdienstelijke .Geschiedenis van Engeland geschreven
(6 dln. 1771-93), loopende tot den dood van Hendrik VIII.
Henry (Patrick), een der krachtdadigste bevorderaars van de onafhankelijk-verklaring der Vereenigde Staten, geb. 29 Mei 1736 in het virginische
graafschap Hanover, eerst advocaat, 1765 lid der
Wetgevende vergadering van Virginia, 1774 afgevaardigde bij het Congres, 1776 gouverneur van
Virginia, legde uit eigen beweging die hooge betrekking neder 1796, en stierf 6 Juni 1799.
Henry (Pierre Francois), fransch letterkundige,
geb. 1759 'te Nancy, gest. 1833 te Parijs, is schrijver van : Histoire du Directoire (1801); Histoire de
Napoleon Bonaparte (1826); enz.
Hensbroek, of Heinsbroek, of Heensbroek,
dorp in N.-Holland, 3 uren gaans bezuidw. Hoorn,
160 inw.; bestond reeds in de 14e eeuw ; bij de
overstrooming in Nov. 1675 ondergeloopen, kwam
het eerst in Juli 1676 weder droog.
Henzi (Samuel), geb. 1701 te Bern, gesproten
nit eene patricische familie, was kapitein, en vormde
1749 met eenige anderen eene samenzwering om de
staatsregeling omver te werpen; de uitvoering van
dat plan was bepaald op 13 Juli 1749; doch bet
komplot werd ontdekt, en H. eindigde, met nog een
paar raddraaiers, 16 Juli 1749 het leven op het
scha vot, terwijl al de leden zijner familie uit Zwitserland gebannen werden.
Vulcanische eilandeu.
Hephestiaden, d.
Zie EOLISCHE EILANDEN.
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Hephestion
Hephestion, I) een voornaam Macedonier
uit Pella, de onafscheidelijke vriend en vertrouweling van Alexander den Groote, trouwde een der
dochters van Darius, en stierf te Ecbatana 324 v.
Chr. Alexander werd zOO bedroefd door zijnen flood,
dat hij den geneesheer, door wien H. behandeld
was, liet kruisigen ; H. zelf werd, op bevel van Alexander, als halfgod vereerd. — 2) grieksch taalgeleerde
nit Alexandrie, leefde in de 2e eeuw na Chr., en
heeft een onschatbaar werk nagelaten: Enchiridion
de metris et poemate (met lat. vertaling uitgegeven
door J. Corn. de Pauw, Utrecht 1727; door Gaisford,
Oxford 1810, herdrukt in 2 dln. 1855).
Hephestos, zooveel als Vulcanus.
Heppenheim, stad in Hessen-Darmstadt, 7
urea gaans bezuiden Darmstadt ; 4800 inw.
Heptanomis, ook Middel-Egypte, tegenw.
Wostoeni, bad tot hoofdstad Memphis. Zie EGYPTE.
Heptarchie, d. i. de Zeven Koningrijken,
onder dezen naam verstaat men de zeven koningrijken, die in de 5e en 6e eeuw achtereenvolgend in
Groot-Britannia gesticht werden door de Angelen
en Saksen, nl.: Kent, gesticht omstr. 455 door Hengist ; Sussex, door !Ella in 491 ; Wessex, door Cerdik in 516 ; Essex, door Erkenwin in 527 ; Northumberland, in 547 ontstaan uit de vereeniging van de
twee koningrijken Bernicia (noordelijk) en Deiria
(zuidelijk gedeelte); Est-Anglia, in 571 ; Mercia, in
584. Op het land van Wallis na besloegen ze geheel
Eugeland en het zuiderdeel van Schotland. Na
elkander lang beoorloogd te hebben, werden deze 7
rijken onder een schepter gebracht (tusschen 800
en 827) door Egbert, die toen den titel aannam van
koning van Engeland.
Hera, of Here, naam van Juno in Griekenland.
Hera, 1) oude naam van bet dorp Harmelen.
— 2) eiland in nederl. 0. I., benoorden Timor,
omstr. 12 mijlen beoosten Dilly.
Heraclea, naam van een aantal steden der
oudheid, dus :genaamd ter eere van Heracles (Hercules), of naar het heette door hem gesticht ; de
voornaamste waren : 1) Heraclwa Thracice, of Perinthus, tegenw. Erekli ; zie EREKLI I ) en PERINTHUS.
— 2) Heracicea Pontica, of Eribolum, tegenwoordig
Erekli, oorspronkelijk eene door Megarenzers of
Mileziers gestichte kolonie in Bithynie aan den
Pontus Euxinus (vandaar de bijnaam »Pontica"),
was zeer machtig, en stichtte zelf verscheidene kolonien ; zie EREKL1 3). — 3) Heracicea Lucanice,
tegenw. tegenw. Policoro in Italie, op de kust der
Ionische Zee, nabij Metapontum, aan de uitwatering
van den Aciris; was eene volkplanting vanTarentum;
hier versloeg Phyrrhus de Romeinen 280 v. Chr.;
dit H. werd te gelijk met Tarentum door de Romeinen onderworpen 273 v. Chr. — 4) Heracicea Minoa,
op de zuidkust van Sicilie, in het westen, nabij
Agrigentum, cretenzische kolonie, was een tijd lang
zeer groot en zeer bloeiend, doch werd verwoest
door de Carthagers. — 5) Heracicea Caccabaria, of
Fanum sancti Eutropii, tegenw. Saint-Tropez, stad
in Gallie, in het 2e Narbonneesche, aan de zee, bezuiden Forum Julii. — 6) Heraclwa Viennensis,
tegenw. Saint-Gilles, stad in Gallie, in bet Vienneesche, op den rechter-oever van den wijden mond
der Rhone; was de eerste residentie van den gothischea koning Ataulf. — 7) Heraclwa, oude naam
der stad Candia.
Heracleonas (-Constantinus), Z0011 van Heradius en van keizerin Martine, beklom 641 gezamenlijk met zijnen halven broeder Heraclius-Constantinus den troon, toen hij pas 15 jaren oud was,
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en werd geheel alleen meester van het gezag, doordien zijn genoemde broeder door keizerin Martine
uit den weg werd geruimd door middel van vergif.
De regeering van H. duurde echter slechts eenige
maanden ; in dien korten tijd had hij alle gemoederen zoo tegen zich verbitterd, dat hij afgezet werd,
en nadat men hem tot straf den neus afgesneden
bad, werd hij gebannen ; hij stierf in de ballingschap
Heracleopolis, twee egyptische steden, onderscheiden door de bijnanien Groot en Klein.
Groot-H., bewesten den Nijl, aan het Jozefskanaal,
was vermaard door de goddelijke eer, die er bewezen
werd aan den Ichneumon (d. i. de Pbarao's-muis;
zeker roofdier); het was de hoofdpl. van Heracleopolitis, een der zeven nomen van Heptanomis.
in het Egyptisch genaamd Sethro, lag
—Klein-H.,
ruim 3 mijlen beoosten Tanis.
Heracles, zooveel als Hercules.
Heraclides, uit Pontus, Ponticus Heraclides,
grieksch philosoof en geschiedschrijver, was omstr.
357 v. Chr. naar Athene gekomen, en achtereenvolgend een leerling geweest van Plato, Speusippus
en Aristoteles. Fragmenten van H.'s werden zijn
door Miller opgenomen in de .Historicorum Grwcorum fragmenta" (Parijs 1841). — H., uit Tarentum, een der uitstekendste geneeskundigen van de
empiriscbe school, leefde omstr. 240 v. Chr.
Heraclieden, de zonen en afstammelingen
van Heracles (Hercules), die omstreeis 80 jaren na
den trojaanschen oorlog met Doriers uit Thessalie
naar den Peloponnesus terugkeerden, en verscheidene dorische rijken stichtten. De gricksche mythografen verschillen nog al aanmerkelijk met elkander
wat betreft het tijdstip en verdere bijzonderheden
van dezen Tocht der H.
Heracliet, verkort voor Heraclitus.
Heraclitus, uit Ephesus, grieksch wijsgeer
omstr. 500 v. Chr., bekleedde in zijne vaderstad een
aanzienlijk ambt; doch, het slachtoffer geworden van
eene groote onrechtvaardigheid, onttrok hij zich aan
het ambtelijk, en zelfs aan het gezellig leven, en
zocht de afzondering in een afgelegen gebergte,
waar hij van kruiden en planten leefde ; dien ten
gevolge reeds ontijdig door de gebreken van den
ouderdom overvallen, liet hij zich op 60-jarigen
leeftijd doodhongeren. Om zijne bitterheid van gemoed en rnenschenhaterij heeft men hem voorgesteld als iemand, die altijd weende over de vendorvenheid van het menschdom ; en als zoodanig wordt
hij als tegenhanger genoemd van Democritus, die
altijd lachte.
Heraclitza, stad in europ. Turkije, in Roemelie, aan de Zee van Marmara, 5 mijlen benoordoosten Gallipoli.
Heraclius, keizer van het Oostersch-rom.
rijk, zoon van een exarch van Afrika, wierp 610 den
tiran Phocas van den troon, en liet zich kronen in
diens plaats. Van 610 tot 622 was zijne regeering
niet anders dan eene aaneenschakeling van tegenheden : zijn rijk, in Europa overweldigd door de
Awaren, in Klein-Azie en Egypte door de Perzen,
werd ingetrompen tot de muren van Constantinopel.
Maar van 622 tot 629 was zijn bewind een tijdperk
van roem. Aan het hoofd van zijne troepen behaalde
H. verscheidene overwinningen op Chosroes, koning
der Perzen, en heroverde Klein-Azie tot aan den
Tigris, terwijl de patricier Bonosus de Barbaren
verder en verder van Constantinopel's muren terugdrong. Maar daarop begon op nieuw een tijdperk
van tegenspoed en vernedering, van 632 tot 641.
Het eenige, waarmede H. zich bezig hield, waren
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theologische twisten, en hij vaardigde een edict uit
in het voordeel van de Monothelieten. Middelerwijl
maal(ten de veldoversten van kalif Aboe-bekr zich
meester van Damascus (632); Jeruzalem gaf zich
over aan kalif Omar (637); en Mesopotamie, Syrie
en Palestina gingen voor H. verloren. In al dien
tegenspoed toonde H. zich zwak en kleinmoedig, en
hij stierf 66-j. oud in 641, twee zonen nalatende:
Heraclius-Constantinus en Heracleonas. — H. II,
Heraclius-Constantinus, zoon van den vorige en van
Fla via Eudoxia, geb. te Constantinopel 612, volgde
641 zijnen vader op den troo p , gezamenlijk met
zijn halven broeder Heracleonas, zoon van keizerin
Martine; doch H. regeerde slechts eenige maanden.
Te weten gekomen zijnde, dat zijn wider een aanzienlijken schat ter bewaring had toevertrouwd aan
Pyrrhus, den patriarch van Constantinopel, om dien
bij gebeurlijken tegenspoed ter hand te stellen aan
keizerin Martine, maakte H. zich van dat geld meester, waarover Martine zich wreekte, door hem van
kant te maken met vergif.
Heraclius, koning van Georgie van 1760 tot
1798. Zie (russisch) GEORGle.
Herat, een rijk in het noordwesten van Afghanistan, omstreeks 3200 vierk. mijlen groot, bevolkt
met anderhalf millioen zielen, meerendeels onderworpene Tadzjiks ; de Afghanen, die tegenwoordig
meester van het land zijn, maken verreweg de minderheid uit in getal; wijders heeft men er eenige
Turkomanen en Joden. De hoofdstad van Herat,
insgelijks H. genaamd. het oude Aria, stad met
100,000 inw., ligt 2759 vt. boven den spiegel der
zee, is duchtig versterkt, en is de sleutel tot den
eenigen weg, die nit Perzie door Afghanistan naar
Indie leidt ; dus zoowel strategisch als voor den
koophandel eene stad van groot gewicht. Zij bestond
reeds ten tijde van Alexander den Groote, en werd
herhaalde malen verwoest door de verschillende
veroveraars, die elkander het bezit van Azie betwist
hebben. Eerst werd H. bemachtigd door Genghiskhan ; daarna door Tamerlan, die er den zetel y estigde van zijn rijk. In het begin der 16e eeuw werd
H. door de Turkomanen veroverd ; 1510 werd het
onderworpen aan de Perzen, aan wie het 1715 ontweldigd werd door de Afghanen. Nadir-schach heroverde H. in 1741, en Achmed-schach in 1749. In
den broeder-oorlog der zonen van Timoer-schach,
werd Mohammed (de derde zoon) in 1818 naar H.
verdreven, en stichtte daar een eigen vorstendom,
dat 1829 bij zijnen dood overging op zijnen zoon
Kamran. Twee veldtochten (1833 en 1838), die
Perzie op aandrijven van Rusland tegen H. ondernam, misten het daarmede beoogde Joel. Na Kamran's dood (Mei 1843) maakte zijn vizier YarMohammed zich van den troon meester ; en daar
Perzie zich niet in de binnenlandsche aangelegenheden van H. durfde rnengen, bleef hij onafhankelijk
vorst tot aan zijnen dood (4 Juni 1851). Bij de
hierop volgende twisten wie den troon van H. zou
beklimmen, ondersteunde Engeland de aanspraken
van lost-Mohammed van Kaboel ; en toen de Perzen
na een langdurig beleg eindelijk 25 Oct. 1856 H.
hadden bemachtigd, verklaarde Engeland aan Perzie
den oorlog, en dwong het tot den vrede (4 Maart
1857), waarbij het afstand deed van al zijne aanspraken op H. Desniettemin heeft Perzie 1862 andermaal eenen veldtocht tegen H. ondernomen.
116rault, de oude Arauris, kustrivier in het
zuiden van Frankrijk, ontspringt in de Cevennen,
ten N. W. van Velleraugue, dept. Gard, en valt na
eenen loop van 19 mijlen in de Middellandsche Zee,

Herbert
anderhalf uur gaans beneden Agde. De rivier H.
geeft haren naam aan een departement van Frankrijk.
Het departement H. is circa 125 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 410,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondi sse menten(Montpellier,Beziers,Lodeve en St.-Pons),
en heeft tot hoofdplaats Montpellier.
H6rault de Sêchelles (Marie Jean). geb.
1760 te Parijs, procureur-generaal bij het parlement
aldaar, dweepte met de omwenteling, nam deel aan
het bestormen van de Bastille, kwam voor Parijs
zitting nemen in de Wetgevende vergadering, later
in de Conventie, waarvan hij president was, toen
Henriot die vergadering overweldigde, Als lid van
het cornite van openbaar welzijn liet hij zich aanvankelijk medeslepen tot het goedkeuren van harde
maatregelen, doch toonde zich weldra meer geneigd
tot gematigdheid ; hij werd dan ook beschuldigd
van lauwheid, en 9 Maart 1794 (eenige dagen voor
zijn vriend Danton en Camille Desmoulins) in hechtenis genomen, en eindigde met hen en anderen
gelijktijdig zijn leven onder de guillotine 5 April
1794.
Herbadegum, oude naam van Herbajum.
Herbajum, dorp in Friesland, 1 uur gaans
beoosten Harlingen ; 260 inw.; een der vier hoofdk wartieren van de armee der Friezen in 1500, toen
ze Franeker belegerden, ten einde Friesland te bevrijden van de overheersching der Saksen.
Herbert (Joh. Friedr.), geb. 4 Mei 1776 te
Oldenburg, prof. der philosophie te Gottingen, gest.
14 Aug. 1841, heeft eene voorname plaats ingenomen onder de duitsche philosofen. Men heeft van
hem o. a.: Herbart's kleinere philos. Schriften and
Abhandlung en, nebst lessen Wissenschaftlichen
Nachlass (3 din. Leipzig 1842-43); Sammtliche
Werke (12 din. Leipzig 1850-52).

Herbas, stad in Spanje, ruim 4 wren bezuidw.
Bejar, midden in bet Gredos-gebergte ; 6500 inw.
Herbelot (Barthelemy d'), fransch orientalist,
geb. 4 Dec. 1625 te Parijs, professor der syrische
taal aldaar aan het College de France, gest. 8 Dec.
1695, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijne Bibliotheque orientate ou Dictionnaire universel,
behelzende alles wat de volken van het Oosten betreft, na H.'s dood in 't licht gegeven door Galland
(Parijs 1697); berdrukt in 4 dln. ('s-Gravenhage
1777-82).
_ERBORN
_.
dorp.
Zi
ZieH
Herberen, d
Herberstein (Sigismond, vrijheer von), geschiedschrijver, geb. 1486 te Wippach in Krain,
keizerlijk hofraad, werd tot verscheidene gewichtige
zcndingen gebezigd, was later geheimraad en president van het finantie-collegium, en stierf 28 Maart
I 566. Zijne Rerum Moscoviticarum commentarii (lat.
Weenen 1549, duitsch 1557), opnieuw uitgegeven
in Starczewski's hScriptores exteri smculi XVI historiw Ruthenicw" (2 dln. Berlijn en Petersburg
1841-43) zijn het beste werk, dat in vroeger tijd
over Rusland het licht heeft gezien. De Gesandtschaftsreise nach Spanien (1519) van H. is opnieuw
uitgegeven door Chmel (Weenen 1846).
Herbert, bisschop van Utrecht, geb. te Bierum
in Friesland uit geringe ouders, deed 1138 eene reis
naar Rome in het belang van zijn bisdom, en vond
bij zijne terugkomst de Groningers en Drenthenaars
in vollen opstand tegen zijn gezag ; doch ze werden
spoedig met geweld van wapenen door H. tot onderwerping gedwongen. Hij worth bescbreven als een
man onvervaard, stout, dreigend met woorden en
oogen en gebaren, die zich als een verwoede kon
aanstellen om anderen te doen zwichten, zoodat dan
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ook graven en hertogen bang voor hem waren (vergelijk DIRK VI). Toen in 1148 de vreeselijke brand,
waardoor Utrecht geteisterd werd, de voornaamste
kerken vernield had, liet H. de .Oude Gracht" graven, waardoor het Rijnwater in de stad werd gebracht. Hij stierf 1150.
Herbert of Cherbury (Edward Herbert,
lord), engelsch staatsman en philosoof, geb. 1581
op Montgomery in Wallis, was 1609 met de engelsche hulptroepen in de Nederlanden, 1616 als gezant in Frankrijk, hield bij het begin der omwenteling de zijde van bet Parlement, en stierf 20 Aug.
1648. Door zijn werk De veritate grout distinguitur
a revelatione (Parijs 1624) is hij te beschouwen als
de voorlooper der engelsche deisten. Buitendien
schreef hij: De religione gentilium errorumque apud
eos causis, en De religione laici. Na zijnen flood verscheen van hem Life and reign of Henry VIII;
Poems (1660); Memoirs (1764).
Herbessus, 1) tegenw. Pantalica, stad der
Siculen, tusschen Leontini en Syracuse, werd in den
tweeden punischen oorlog verwoest door de Romeinen. — 2) stad aan de bron van de riv. Acragas ;
toen de stad Acragas door de Romeinen belegerd
werd, handen ze hun hoofdkwartier en voorraadplaats te H., loch een en ander werd daar verwoest
door Hanno.
Herbiers (les), stad in het fransche dept.
Vendee, ruim 9 uren gaans benoordoosten NapoleonVendee (of Bourbon-Vendee); 3000 inw.
tlerbignac, stad in Frankrijk, dept. LoireInférieure, 9 uren benoordw. Savenay ; 3200 inwoners.
Herbin (Aug. Franc. Julien), fransch orientalist, geb. 1783 te Parijs, gest. 1806, heeft in het
licht gegeven eene Grammaire arabe (Parijs 1803,
1 dl. in fol.); eene Notice sur Ha fez de Chyraz (1806,
zeldzaam). Hij heeft ook verscheidene belangrijke
werken nagelaten, 0. a.: Dictionnaire arabe-franfais
et francats-arabe (2 din.); Histoiredespoêtespersans ;

Herculanum, eigenlijk Herculaneum, ital.
Ercolano, in de oudheid een der voornaamste steden

Traits sur la musique des Arabes; Des synonymes
arabes ; enz.

Herbipolis, lat.-grieksche naam voor de stad
Wurtzburg.

Herblotzheim, stad in den badener Bovenrijnkreis, aan de Eltz, ruim 6 uren gaans benoordw.
Freiburg ; 2600 inw.
Herborn, 1) nassausche stad, aan de Dille,
13 uren gaans benoordoosten Nassau ; 2500 inw.;
had van 1584 tot 1817 eene universiteit. — 2) dorp
in nederl. Luxemburg, circa 2 uren gaans bezuiden
Echternach, aan de beek Herborn.
Herbstein, stad in Hessen-Darmstadt, 6 uren
gaans bewesten Fulda ; 1900 inw.
Herculano de Carvalho (Alexandro),
portugeesch dichter en geschiedschrijver, geb. 1796
te Guimaraés, vestigde als dichter zijnen naam vooral
door A voz de propheta (1826), A harpa de crente
(1832) en een roman, door Heine in het Duitsch
vertaald en getiteld : Eurich, der Priester der Gothen
(Leipzig 1847), door welke producten hij zich den
naam verwierf van .Portugeese,hen Victor Hugo".
Doch voornamelijk werd hij ook buiten zijn vaderland bekend door zijne twee historische werken :
Historia de Portugal (dl. 1-6, Lissabon 1848-58)
en Da origem e establecimento da inquisicao em
Portugal (3 din. Lissabon 1858-59).
Herculaneum, 1) zie HERCULANUM. - 2) d orp
in den n.-amerik. staat Missouri, op den rechteroever van den Mississippi, ruim 11 uren gaans bezuidw. St.-Louis.
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van Campanie, tusschen Neapolis (Nape's) en Pornpeji, op de kust, was gesticht door Osken (Osci),
later echter meest door Grieken uit Neder-Italie
bewoond, en reeds in 63 na Chr. door aardbevingen
gedeeltelijk verwoest. Doch onder de regeering van
Titus werd het (in 79), even als de nabijgelegene
steden Pompeji en Stabim, bij eene uitbarsting van
den Vesuvius door een aschregen , en lavastroom
zoo diep bedolven (68 a 100 vt.) dat men niet meer
zien kon waar H. gestaan had, zoodat dan ook later
Portici en een gedeelte van Resina er op gebouwd
zijn. In het begin der 18e eeuw werd op toevallige
wijze de plaats van H. ontdekt ; en door wetenschappelijk bestuurde opgravingen beeft men bijna
de geheele stad teruggevonden, en eene groote menigte kostbare oudheden daaruit opgedolven. Men
heeft bevonden, dat H. eene fraaie stad is geweest,
regelmatig gebouwd, met rechte straten en eene
groote menigte monumenten en prachtige huizen.
Men heeft er zeer weinig zilver gevonden, en ook
zeer weinig lijken, zoodat men met veel grond kan
aannemen, dat de bewoners van H. den tijd hebben
gehad om zich nagenoeg alien te redden door de
vlucht.
Hercules, grieksch Heracles, naar zijnen groutvader (Alceus) aanvankelijk Alcides genoemd, is de
beroemdste held der oudheid, vooral vermaard door
zijne lichaamskracht. Hij was (volgens de Fabel)
door god Jupiter verwekt bij Alcmene, de vrouw
van Amphitryon, koning van Tiryns, en leefde omstr.
14 of 13 eeuwen v. Chr. Zoodra hij geboren was
werd H. vervolgd door godin Juno, die het hem
niet vergeven kon, dat hij eene spruit was van Jupiter's ontrouw : zij zond twee slangen uit om bet
kind te verslinden, maar de kleine H. hakte die twee
monsters aan stukken, en groeide in een kort tijdsbestek zoo voorspoedig, dat hij een toonbeeld werd
van spierkracht en mannelijke degelijkheid. Tot zijn
18e jaar hoedde hij de kudden van Amphitryon (die
voor zijn vader doorging), en ontmoette toen op den
tweesprong van zijnen levensweg de godin van den
wellust en die van de deugd: laatstgenoemde koos
hij tot leidsvrouw op zijn levenspad. Door bet orakel
van Delphi genoemd om zich te onderwerpen aan
al de bevelen van Eurystheits (zie dat art.) werd hij
krankzinnig, en eerst bij die uitspraak van het orakel
werd hij Heracles genoemd, d. i. 'de door Hera
vervolgde". Nadat hij van zijn waanzin hersteld was,
volbracht hij op last van Eurystheiis eene menigte
moeilijke bedrijven, waarvan de voornaamste bekend
zijn als 'de twaalf taakwerken van Hercules": zoo
doodde hij den leeuw van Nemea, bet everzwijn van
den Erymantbus en de slang van Lerna, doorboorde
met zijne pijlen de vogels van het meer Stymphalus,
ternde den stier van Creta en de menschenvleeschetende paarden van Diomedes, roofde de ossen van
Geryon en de gouden appelen der Hesperieden, vervolgde de (gouden ingewanden hebbende) cerynitische hinde, totdat hij die leveed in handen kreeg
in het land der Hyperboreen, maakte de stallen
schoon van Augias, versloeg de Amazonen, en haalde
eindelijk, om op dat alles de kroon te zetten, Cerberus uit de onderwereld. Bovendien verloste hij
Hesione van een zeemonster; scheidde de bergen
Calpe en Abyla, die te voren sleehts 66n berg geweest waren, in tweeen, zoodat ze nu vormden wat
men later genoemd heeft de Zuilen van H.; hij doodde
den centaur Nessus, die zijne vrouw Dejanira meende
te verkrachten , verloste Prometheus uit de boeien,
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waarmede hij op den Caucasus aan eene rots vastgeklonken zat ; nam Troje in, om koning Laomedon
te straffen voor het breken van zijn woord ; maakte
zich meester van Pylos en van CEchalia ; en deed
nog een aantal heldenstukken meer. Mt CEchalia de
schoone Iola, dochter van Eurytus, medegebracht
hebbende, meende hij zijne vrouw Dejanira te verstooten om Iola te kunnen trouwen ; doch nu zond
Dejanira (zie dat art.) hem den talisman, waarmede
zij zich zeker waande van zijne trouw, zijnde het
kleed, dat de stervende centaur Nessus haar gegeven had om zich op H. te wreken ; nauwlijks had
H. dit kleed aangetrokken, of het kleefde aan zijn
lichaam vast en veroorzaakte hem zulke onuitstaanbare pijnen, dat hij op den berg eta een grooten
brandstapel ging opslaan en zich zelven levend liet
verbranden. Zijn vriend Philoctetes verzamelde zijne
asch ; en zoodra Dejanira hoorde hoe zij, door geloof te hechten aan de woorden van Nessus, oorzaak
was geworden van H.'s dood, maakte zij uit wanhoop
door ophanging een einde aan haar !even. Door Jupiter werd H. in den hemel opgenomen, waar hem
Hebe tot vrouw gegeven werd. Op aarde had H. een
aantal vrouwen gehad, waarvan de meest bekende
zijn : Megara, bij wie hij drie kinderen verwekt
had, die hij in zijn aanval van razernij om het leven
bracht eer hij zijne twaalf taakwerken ging volbrengen ; en Dejanira, die hem een zoon (Hyllus)
geschonken had. Op Omphale, koningin van Lydie,
was hij zoo verliefd, dat hij, om zich in hare gunst
in te dringen, in vrouwenkleederen wol zat te spinnen aan hare voeten. Door Eurystheiis was H. beroofd van de staten, waarover hij eigenlijk zelf had
moeten regeeren; na H.'s dood dezen zijne afstammelingen herhaalde pogingen om die staten te heroveren, doch eerst in 1190 v. Chr. mocht het hun
gelukken het erfland van H. in bezit te nemen (zie
HERACLIEDEN). - Wanneer men de schier ontelbare
bedrijven nagaat, die aan H. worden toegedicht,
wordt men geleid tot de onderstelling, dat er verscheidene personen van lien naam geleefd moeten
hebben. Reeds in de oudheid werd dat vermoeden
omhelsd. Varro somt niet minder dan 44 Herculessen op ; Diodorus erkent er 3; Cicero onderscheidt
er 6, namelijk drie, gesproten uit drie verschillende
Jupiters, een vierden egyptischen, zoon van den Nijl,
een vijfden nit Greta, zijnde een der Ideische Dactylen (zie het artikel DACTYLI-ID&I), en den
zesden nit Indie, en Belus genaamd. De Grieken
hebben dan ook hunnen Hercules terug meenen te
vinden in al de landen, die zij aangedaan hebben :
zij hebben hem herkend in den Candaules van Lydie,
in den Bel of Baal van Syrie, in den Melkart van
Tyrus, in den Dzjom of Som der Egyptenaren, in
den Rama der Hindoes, in den gallischen Ogmios,
enz. Hoe het zij, zooveel is zeker, dat men ten
minste twee Herculessen onderscheiden moet, nl.:
1) een god Hercules, wiens eeredienst herkomstig
was uit het Oosten, en 2) een koning Hercules, te
Thebe gesproten uit eene linie vanThet geslacht van
Perseus, en de stamvader geworden van de Heraclieden ; zijnde later aan dezen koning H. al de
wonderdaden en zinnebeeldige bedrijven van den
god H. toegedicht. Sommige geleerden zien in H.
niets anders dan eene zinnebeeldige persoonlijkheid,
en vereenzelvigen hem met de zon: zijne twaalf
taakwerken zijn dan het zinnebeeld van de twaalf
maanden des jaars of van de twaalf teekenen van
den Dierenriem.
Hercules (Maximianus). Zie MAXIMIANUS.
Hercules van Este. Zie ESTE.

Herder
Hercules (De Zuilen van). Zoo noemden de
ouden de twee bergen Abyla en Calpe (de eene in
Afrika, de andere in Spanje), die eertijds, zegt men,
slechts een berg waren, en die door Hercules in
tweeen gescheiden werd, ten einde de Middellandsche Zee in gemeenschap te stellen met den Oceaan.
De eigenlijke Zuilen van Hercules waren vermoedelijk niets anders dan de twee zuilen of kolommen
van den tempel van Melkart te Gades (Cadiz). Twee
zuilen of kolommen zijn een hoofdkenmerk van al
de phenicische tempels.
Herculeum Fretum, de zeeengte tusschen
Mauritanie in Afrika en Hispanie in Europa ; tegenw.
straat van Gibraltar.
Herculis Castra. Zie r-ASTRA.
Herculis Insula, tegenw. Asinara, eilandje'
in de Middellandsche Zee, nabij het eiland Santini&
Herculis .... Portus, naam van eene menigte plaatsen der oudheid, die geacht werden gesticht te zijn door Hercules ; de voornaamste zijn :
1) Herculis Cosani Portus, tegenw. Porto-Ercole,
stadje in het zuiden van Etrurie, nabij Cosa, waarvan bet de haven was; 2) Herculis Liburni Portus,
in het noorden van Etrurie, ter plaatse van het
tegenwoordige Livorno ; 3) Herculis Moncrci Portus,
tegenw. Monaco, stad in Gallie, in de Zee-Alpen,
tusschen Nicwa (Nizza) en Albium Intemelium (Vintimiglia).
Herculis Promontorium, I) voorgebergte in Bruttium, de zuidpunt van geheel Italie ;
tegenw. kaap Spartivento. — 2) voorgebergte van
Britannia; tegenw. Hartland-Point in bet kanaal
van Bristol.
Herculis Silva, een aan Hercules geheiligd
bosch in Duitschland, beoosten de Weser; waarscbijnlijk het Siintelgebergte.
Herculis Templum, tegenw. San Pedro,
stad in Bzetica, 8 mijlen beoosten Gades, was gesticht door de Tyriers op eene boogte, die bij boogwater een eiland yormde.
Hercynii Montes. Zie HERCYNISCH WOUD.
Hercynisch Woud, lat. Hercynia Silva,
eene ontzaggelijk groote woudstreek, die bijna geheel Germanie besloeg, omvatte volgens Cesar 9
dagreizen in de breedte en 60 dagreizen in de lengte,
strekte zich uit van den Rijn tot het Ertsgebergte
(Hercynii Monies) en het Bohmerwald ; het Zwarte
Woud en de bosschen, die het Hartz- en bet Ertsgebergte bedekken, zijn slechts overblijfselen van
het H.-W.
Herdecke, stad in pruis. Westfalen, aan de
Roer, ruim 5 mijlen bewesten Arnsberg ; 3400 inw.
Herder (Joh. Gottfr. von), duitsch schrijver,
geb. 25 Aug. 1744 te Mohrungen in Oost-Pruisen
nit behoeftige ouders, studeerde theologie, werd
eerst predikant te Riga, vervolgens op voorspraak
van GOthe, met wien hij te Straatsburg kennis maakte, hofprediker te Biickeburg (1771), en 1776 hofprediker te Weimar, werd 1801 opperpresident van
het consistorie aldaar, door den keurvorst van
Beieren tot den adelstand verheven, en stierf te
Weimar 18 Dec. 1803. Hij bezo, eene veelomvattende geleerdheid in bijna alle iltdiken van wetenschap. Zijne Schriften vormen 45 dln. (Stuttgart
1806-20); kleinformaat-editie 60 dln. (Stuttg.
1827-30); nieuwe druk 40 dln. (Stuttg. 185i en
v.). Afzonderlijk verscbenen o. a. zijne Gedichte
(Stuttg. 1836), zijne Volkslieder (1778; 2 dln.
Leipzig 1840); de Cid (1805; jongste druk 1861);
zijn Geist der Nebr. Poesie (3e druk 2 dln. Leipzig
1825); en zijn voornaamste werk (onvoltooid ge-
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bleven) : Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Menschheit (4 dln. Riga 1784-91 ; 4e druk met
Inleiding van Luden 2 dln. Leipzig 1841).
Herdonia, tegenw. Ardona, stad in het oude
Italie, midden in het eigenlijke Apulie, nabij den
Cerbalus (tegenw. Cervaro), is beroemd door de
overwinningen, die Hannibal bier behaalde: 212 v.
Chr. op Fulvius Flaccus, 210 v. Chr. op Centumalus.
Herdonius (Appius), romeinsch burger, een
geboren Sabijn, Wilde zich in Rome van het hoogste
gezag meester maken, bemacbtigde met eene bende
ballingen of slaven het Capitool, doch werd daar
belegerd, en sneuvelde in den strijd, 460 v. Chr.
Here, grieksche naam voor Juno.
Herea, lat. Herwa, I) stad in Arcadie, aan den
Alpheus, nabij Elis, vormde een onafhankelijk rijkje.
— 2) de stad Hybla minor (zie dat art.) op Sicilie.
Heredia, stad in Centraal Amerika, in den
staat Costarica ; 18.000 inw.
Herelsche bergen, lat. Herei (Junonii)
montes, bergketen in het noordwesten van Sicili e ,
verbond de Nebroden met de Pelorische bergen ; de
tegenw. naam der H. is Sori-gebergte.
Hereford, koopstad in Engeland, aan de Wye,
7 uren gaans benoorden Monmouth; 12,000 inw.;
was ten tijde der Saksen eene vesting ; Teed veel in
de oorlogen der Twee Rozen en onder de regeering
van Karel I ; het is de geboorteplaats van Garrick,
en de hoofdplaats van het graafschap H., dat circa
40 vierk. mijlen groot, en met 125,000 zielen bevolkt is ; dit graafschap maakte oudtijds deel uit
van Siluria, en was een der laatste provincien, die
zich onderwierpen aan de Saksen, door wie het ingelijfd werd bij Mercia.
Hereford (graven van). Zie DEVEREUX.
Herefordshire, het graafschap Hereford.
Herenatium, o_f AArenacum. Zie ARENACUM.
Herencia, stad in Spank, aan den Giguela,
15 uren gaans benoordoosten Ciudad-Real; 7590 inw.
Herennius (Pontius), samnitisch veldheer ;
zie PONTIUS. - H. (C.), een Romein, tijdgenoot
van Cicero; de Rhetorica ad Herennium wordt gehouden voor geen werk van Cicero, maar van Autonius Gnipho of van Cornificius. Nopens dezen H. is
niets bijzonders bekend.
Herenthals, oude stad in de belgische prov.
Antwerpen, 5 uren gaans westelijk bezuiden Turnhout, aan de Kleine Nethe ; 4600 inVv.; heette eertijds St.-Vaudru.
Herenthout, stad in de belgische prov. Antwerpen, 6 uren gaans bezuidw. Turnhout ; 2600 inw.
Herero, Otsjiherero, de taal der Damaras en
Ovampos in het westen van Zuid-Afrika, behoort
tot den grooten zuid-afrikaanschen taalstam, en is
spraakkunstig bewerkt door Hahn (Berlijn 1857).
Heres, gebergte in den stain Dan ; Richt. I : 35.
Heres, een der uit Babel wedergekeerde levieten ; I Chron. 9: 15.
Herespich. Zie HERISPICH.
Hereswaart, voormalig dorp. Zie -AARTSWAART.
Herford, of Hervorden, fabriekstad in pruis.
Westfalen, ruim 6 uren gaans bezuidw. Minden,
aan de uitwatering van de Aa in de Werra; 10,000
inw.; eertijds vesting, 1631 vrip rijksstad, 1647 aan
Brandenburg ; de 789 gestichte abdij van henedictijner nonnen werd 1803 geseculariseerd ; te H. een
praalgraf van Wittekindt, in 1377 te Enger opgericht door Karel IV, en 1414 overgebracht naar H.
Heri, de oude Arius, rivier in Afghanistan.
Heri, zoon van Gad, en stamvader der Herieten ;
Num. 26 :16.

Hericourt, stad in het fransche dept. HauteSaOne, 7 uren gaans bezuidoosten Lure ; 3800 inw.
Herillus, uit Carthago, stoicijnsch philosoof,
leerling van Zeno, lqefde omstr. 260 v. Chr.
Herisau, vlek 'in het zwits. kanton Appenzell,
ligt 3 uren gaans benoordw. Appenzell, aan de Glatt,
en is het middelpunt van de appenzeller industrie ;
850 inw.
Herispich, of Herespich, voormalige stad of
dorp op den rechteroever van den Rijn, waar deze
zich in twee armen verdeelt ; volgens sommigen het
tegenw. dorp Herwen in de Over-Betuwe ; volgens
anderen Spijk, tusschen Schenkenscbans en het voormange tolhuis. Bij H. werd Godfried de Noorman
door graaf Everhard doodgeslagen omstr. 885.
Heristal, of Herstal, lat. Heristalium marktvlek in de belgische prov. Luik, aan de Maas, anderhalf uur gaans benoordoosten Luik ; 8000 inw.;
ijzer- en staal-industrie. Bij H. lag eertijds het kasteel van Pepijn den Dikke ; en als familie-bezitting
der Carolingers was H. dikwerf de verblijfplaats van
Karel den Groote. Zie HERSTAL.
Heristal (familie van), beroemd geslacht,
waaruit de dynastie der Carolingers gesproten is;
het had tot stam beer Pepijn den Dikke (of den Jonge),
sire van H., majordomus onder Theodorik (Thierry),
en later hertog en pries der Franken. Hij was een
kleinzoon van Pepijn van Landen door zijne moeder
Bega, en een kleinzoon van Arnulf door zijn varier
Ansegisus. De zoon van Pepijn den Dikke was Karel
Martel, majordomus onder Chilperik II en Theodorik IV ; en zijn kleinzoon was Pepijn de Korte, varier
van Karel den Groote en eerste koning uit de Carolingische dynastie.
Herius, rivier in Gallie ; tegenw. de Vilaine.
Herjeadalen, het Herjeg -dal, landschap in
het noorden van Zweden, maakt deel uit van het
Ostersund-lan ; het is een bergachtig hoogland, besproeid door de Ljusne-Elf, en verscheidene zich
daarin ontlastende kleinere rivieren ; veel veeteelt ;
de beroemde Kroonkaas.
Herkenbosch, dorp in 't voormalig hertogdom Gulik, prov. Limburg, anderhalf uur gaans bezuidw. Roermonde ; 600 inw.
Herkestein, voormalig kasteel op het zeeuwsche eiland Schouwen, derdhalf uur gaans benoordw.
Zierikzee, een half uur bewesten Brouwershaven ;
in de nabijheid van H. 13 Jan. 1426 overwinning
der Kabeljauwschen op de Hoekschen en de Engelschen.
Herkimer, een graafschap met 40,000 zielen
in den n.-amerik. staat New-York, doorsneden door
het Erie-kanaal; de hoofdplaats H., stad met 3000
zielen, ligt 15 mijlen bewestnoordwesten Albany.
Herkingen, dorp in Zuid-Holland, op bet
eiland Goeree-en-Overflakkee, circa 5 urea gaans
bezuiden Brielle.
Herlen, dorp. Zie HEERLEN.
Herloszsohn (Karel Georg Reginald), eigenlijk Herlosz, verdienstelijk duitsch romanschrijver,
geb. 1 Sept. 1804 te Praag uit joodsche ouders,
gest. te Leipzig 10 Dec. 1849.
Flermsea, feesten van Hermes (Mercurius).
Hermseum promontorium, d. i. Mercurius-kaap, naam van eene menigte kapen der
oudheid ; de drie voornaamste heeten tegenwoordig:
1) Della Caeca, in Sardinie. — 2) Ieni-hissar, in de
straat van Constantinopel, aan de europ. kust. —
3) De Goede Kaap (Kaap Bon) in het noordoosten
van Tunis, tegenover Sicilie.
Hermalen,

oude naam van Harmelen.
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Herman, een voornaam ; als duitsche naam
met nn. Zie daarom de artikels HERMANN.
Hermanarik, of Ermerik, 1) koning der
Gothen van 336 tot 376, uit het geslacht der Amalen, geb. omstr. 280, was reeds diep in de vijftig
toen hij Geberik opvolgde, en breidde de grenzen
van het Gothische rijk uit tot aan den Don, de
Theiss, den Donau en de Oostzee ; hij onderwierp
de Herulen, de Wenden en de Esthen ; doch door
de tallooze horden der Hunnen overwonnen, gaf hij
zich zelven den dood (376), om zijne nederlaag niet
te overleven. — 2) een koning der Sueven ; volgens
sommigen waren er twee van dien naam (409-28
en 428-38); zie SUEVEN.
Hermance, dorp in het zwits. kanton Geneve,
4 uren gaans benoordoosten Geneve; 500 inw.; eertijds eene vesting; werd in het laatst der 4e eeuw
verwoest door de Burgundiers; weder opgebouwd
door koningin Hermangarde, werd H. in de 16e
eeuw platgebrand door de Berners.
Hermandad (de Heilige), d. broederschap.
Omstreeks de helft der 13e eeuw werd onder den
naam van H. eene verbintenis gesloten tusschen de
steden van Castilie en Aragonie, ter wederzijdsche
beveiliging tegen de aanmatigingen en rooverijen
van den adel. Even als de Hanze-bond, hield ook
de H. eene gewapende legermacht op de been, en
maakte zich reeds spoedig geducht. In 1486 werd
aan de H. de eernaam van •de Heilige" toegekend
de voornaamste rechterlijke zetels der Heilige H.
waren Toledo, Ciudad-Rodrigo en Talavera. In de
16e eeuw werd de Heilige H. eenvoudig eene gendarmerie, belast om te waken voor de veiligheid
der openbare wegen.
Hermanfried (fransch Herman[roi), de laatste koning van Thuringen, was gehuwd met Amalberga, nicht van den Oostgothen-koning van Metz
Theodorik den Groote. Toen H., bij den dood van
zijnen vader Bazin, het derde gedeelte des rijks
erfde, liet hij zich door zijne vrouw ophitsen, en
bracht zijn eenen broeder (Bethar) om het leven.
Tegen den anderen (Balderik) verbond H. zich met
Theodorik van Metz ; doch toen Balderik overwonnen
en gedood was, weigerde H. aan zijnen bondgenoot
een gedeelte of te staan van den buit, waarop Theodorik (528) Thuringen aanviel, het geheele land
veroverde, en H. boven van de muren van Tolbiac
liet werpen : ZOO was het smadelijk uiteinde van den
laatsten thuringschen koning.
Hermangarde, naam van verscheidene vorstinnen uit de middeleeuwen :1) de tweede vrouw
van Karel den Groote, dochter van Diderik (Didier),
koning der Longobarden, werd, na een jaar met
Karel den Gr. gehuwd geweest te zijn, door hem
verstooten. — 2) eerste vrouw van Lodewijk den
Zachtmoedige (of den Vrome), moeder van Lotharius, Pepijn en Lodewijk. — 3) koningin van Provence, dochter van Lodewijk II, koning van Italie
en keizer van het Westersche rijk, vrouw van Boson II ; weduwe in 888, voerde zij het regentschap
over het koninkrijk Burgundie tot de troonsbeklimming van haren zoon Lodewijk den Blinde, en ging
toen in een klooster.
Hermangild, de heilige, zoon van Leovigild,
den koning der Westgethen, sedert 580 diens medebestuurder in Spanje, daarop rijksbestuurder te
Sevilla, ging tot de roomsche Kerk over, werd daarom door zijnen vader vermoord, en later door den
paus gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 13 April.
— Be orde van den Heiligen H. is eene spaansche
ridderorde, ingesteld 27 Nov. 1814 door Ferdinand
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VII, en 10 Juli 1815 verheven tot eene militaire
orde voor verdiensten bij de land- en zeemacht en
voor veeljarigen diensttijd ; zij die tien jaren deze
ridden-orde gedragen bebben, en dan nog in actieve
dienst zijn, genieten een jaargeld.
Hermann, bij de Romeinen Arminius, geboren
anno 16 v. Chr., zoon van Sigimer, een vorst der
Cherusken, had in de gelederen der Romeinen gediend, en zich bijzonder toegelegd op hunne krijgskunst en staatkunde. In zijn vaderland teruggekeerd,
werd hij een duchtig tegenstander van den nieuwen
romeinschen stadhouder Quintilius Varus, die doortastende maatregelen nam om het land te romaniseeren, waardoor bij de Cherusken de hoogste ontevredenheid gaande gemaakt werd, zoodat zij in
opstand kwamen onder aanvoering van H., die ook
de hoofden van andere volkeren overhaalde, om gemeene zaak met hem te maken. In September anno 9
na Chr. werd in het Teutoburgerwoud de moorddadige driedaagsche veldslag geleverd (de Hermannsslag), waarbij de gansche romeinsche armee, die
Varus onder zijne bevelen had, vernietigd werd. De
Duitschers vervolgden echter deze hunne schitterende overwinning niet verder. Onder Tiberius (anno 14 na Chr.) werd het opperbevel aan den Rijn
opgedragen aan Germanicus,die het verlorene trachtte
te herwinnen. Middelerwijl bad H. zich door het
schaken en tot vrouw nemen van Thusnelda (Thursinhild), de dochter van den meer romeinsch gezinden cheruskischen vorst Segest, in eenen oorlog
met dezen gewikkeld, en belegerde hem. Segest
werd echter ontzet door Germanicus, die Thusnelda
gevangen nam, en haar in triomf naar Rome voerde.
Daar bracht zij Thumelicus ter wereld, die te Ravenna romeinsch werd opgevoed (hij is de held van
het drama •Der Fechter von Ravenna"). Door het
verlies van zijne vrouw nog meer verbitterd, leverde
H. anno 16 na Chr. nog twee veldslagen aan Germanicus. Daarop overwon H. den op onrustbarende
wijze voorwaarts dringenden Marbod, vorst der
Marcomannen; doch toen H. vervolgens naar bet koningschap begon te streven, werd hij anno 21 na Chr.
door zijne eigene bloedverwanten vermoord.
Hermann van Luxemburg, bijgenaamd
de Lotharinger, graaf van Solms, en zoon van Gilbert, graaf van Luxemburg, werd 1081, na den dood
van Rudolf van Zwaben, tot roomsch koning verkoren door de Saksen, die in opstand waren tegen keizer Hendrik IV. Hij werd te Goslar gekroond, en
hield zich eenigen tijd staande ; doch door zijne aanhangers verlaten, zag hij zich genoodzaakt de wijk
te nemen naar Lotharingen, waar hij 1088 stierf.
Hermann I, paltsgraaf van Saksen sedert
1181 en landgraaf van Thuringen sedert 1190, droeg
veel bij tot de verheffing van Frederik II. Hij was
een groot vriend der dichtkunst ; bekend is de door
hem uitgeschreven wedstrijd der dichters, die 1207
plaats had in zijne residentie, en daarom genoemd
wordt den Wartburgskrijg. Hij stierf 1216 te Gotha.
Uit zijn tweede huwelijk met Sophia van Beieren
had hij drie zonen Lodewijk de Heilige (die hem
opvolgde), Hendrik Raspe, en Conrad, grootmeester
der Duitsche orde.
Hermann Contractus, d. i. de Gebrekkige,
geb. 18 Juli 1013, monnik in het klooster Reichenan, gest. 24 Sept. 1054 op Aleshusen bij Biberach,
vooral bekend als schrijver van een Chronicon, dat
tot 1054 loopt, en tot 1066 voortgezet werd door
den presbyter Bertholdus of Bernoldus (opgenomen
in dl. 1 der •Monumenta Germanise historica" van
Pertz ; Hanover 1826).

Hermann
Hermann (Joh. Gottfried Jacob), geleerd philoloog en uitstekend hellenist, geb. 28 Nov. 1772 te
Leipzig, en professor aan de universiteit aldaar tot
aan zijnen dood 31 Dec. 1848. Zijne vele belangrijke
groote werken, o. a. De Grwcw dictionis idiotismis
(Leipzig 1802, 4e druk 1834), ongenoemd latende,
vermelden wij slechts zijne Opuscula (7 dln. Lpz.
1827-30).
Hermannstadt, 1) lat. Cibinium, hongaarsch
Nagy-Szeben, walachisch Sziblie, hoofdplaats van
Zevenbergen, aan de 'tibia, nabij de grenzen van
Walachije, 15 mijlen bezuidoosten Klausenburg ;
19,000 inw.; is 1160 gesticht door de Saksen. —
2) czechisch Herzman-Miestecz, stad in Bohemen,
1 mijl bewesten Chrudim ; 5000 inw.
Hermans (Catharina), eene noordhollandsche
vrouw, wier man tijdens het beleg van Ostende
(1601-1604) door de Spanjaarden gevangen genomen werd. Zoodra zij dit vernam, verkocht zij alles
wat zij bezat, liet haar lange hoofdhaar afsnijden, en
begaf zich in mansgewaad naar Ostende, in het spaansche leger. Reeds spoedig echter, daar men in haar
een spion van prins Maurits zag, werd zij in den
kerker geworpen. Aan eenen pater Jezmet openbaarde zij, dat zij eene vrouw was, en maakte hem
bekend met haar geheim. De goede pater was door
dit voorbeeld van liefde en huwelijkstrouw zoo getroffen, dat hij wist te bewerken, dat de vrouw in
dezelfde gevangenis overgeplaatst werd, waar haar
man zat. De aandoenlijke ontmoeting, die daarop
volgde, werd aan den bevelhebber graaf Bucqoi bekend gemaakt, die de echtelingen voor zich liet verschijnen en hen beiden op vrije voeten stelde.
Hermant (J.), pastoor van Maltot, bij Bayeux,
geb. 1650 te Caen, gest. 1725, heeft een aantal
werken geschreven ,o. a. Histoire des conciles (4 din.);
Histoire de rdtablissement des ordres religieux et des
congregations de reglise (2 din., 1697); Histoire des
ordres milataires et des ordres de chevalerie (1698);
Histoire des heresies (4 dln. 1717).

Hermanubis, egypt. afgod. Zie ANUBIS.
Hermaphroditus, zoon van Hermes (Mercurius) en Aphrodite (Venus), werd door nimfen grootgebracht. Toen hij op zekeren dag een bad nam in
de bron Salmacis in Carie, werd de beschermnimf
dier bron op hem verliefd ; doch H. liet zich niet
door haar bewegen om haar liefde te bewijzen. In
hare wanhoop hierover smeekte 'zij de goden om
haar lichaam zOO met dat van H. te vereenigen, dat
beiden voortaan slechts ea waren. Deze belle werd
verhoord, en van dat oogenblik af prijkte H.'s
lichaam met de onderscheidende schaarndeelen van
de beide geslachten. Zie SALMACIS.
Hermas, 1) een der zoogenaamde Apostolische
vaderen, wordt genoemd als schrijver van het in de
oude Kerk hooggeeerde werk Pastor (De Herder),
dat echter slechts in twee latijnsche vertalingen (de
dikwijls gedrukte Vulgata en die van den palatijnschen Codex in de Vaticana) bekend was, totdat
door den Griek Sirnonides een grieksch oorspronkelijk handschrift aan de leipziger universiteits-bibliotheek kwam, dat door Dindorf en Anger (Leipzig
1856), daarna door Tischendorf (in Dressers .Patrum
apostolicorum opera", Lpz. 1857) in het Licht gegeven werd. Uit den griekschen oorspronkelijken tekst
is waarschijnlijk ook eene ethiopische vertaling
voortgekomen, die door d'Abbadie naar Europa gebracht, en door Dilimann met eene latijnsche overzetting (Leipzig 1860) in het Licht gegeven is. —
2) een der eerste Christenen, vermeld in Paulus'
zendbrief aan de Romeinen, 16 : 14.
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Hermata, of Hermatha, vorstendom ter westkust van het soendasche eiland Borneo.
Hermeas. Zie HERMIAS.
Hermelen, oude naam van Harmelen.
Hermes, 1) grieksche naam voor Mercurius. —
2) een der eerste Christenen ; Rom. 16 : 14.
Hermes (Karl Heinrich) , geschiedschrijver, geb.
12 Febr. 1800 te Kalisch, was 1828-31 te Munchen redacteur van .Das Ausland" en leeraar der
geschiedenis, redigeerde sedert groote dagbladen te
Brunswijk, Keulen, Berlijn en Stettin, en stierf te
Stettin 19 Oct. 1856. Van zijne werken verdient inzonderheid melding Geschichte der letzten 25 Jahren
(2 dln. Brunswijk 1842; 6e druk onder dezen titel:
Geschichte der neuesten Zeit, 5 dln. I 852-54), zijnde
een aanhangsel op Rotteck's .Weltgeschichte".
Hermes Trismegistus, d. i. de driewerf
groote Hermes, grieksche benaming voor den god
Thot (den egyptischen Mercurius), die in de egyptische veelgodendienst als middelaar tusschen de
menschen en de goden vereerd wordt. De Egyptenaren, en op hun voetspoor de Grieken, beschouwden
hem als den vader van alle wetenschappen, den wetgever en weldoener van Egypte, Wiens leven men
stelt in de 20e eeuw voor Christus. Men beschouwt
hem als den uitvinder van de taal, het alphabet, de
schrijf kunst, de meetkunde, de rekenkunde, de
sterrekunde, de geneeskunst. Hij was de insteller
van de godsdienst en van de plechtigheden ; hij
schiep de beeldhouwkunst, de bouwkunst, de muziek, kortom alle kunsten ; in het bijzonder werd hij
gehouden voor den vader van elle geheime kunsten,
en zelfs nog lang na den val van het Heidendom
beschouwden de alchimisten hem als hun patroon.
Al de heilige boeken werden geacht van hem afkomstig te zijn, en daarom Hermetische boeken genaamd.
Doordien men hem de kunst toeschreef om schatten,
enz. door tooverzegels zOO af te sluiten, dat ze volkomen ontoegankelijk werden, heeft men voor pluchtdichte sluiting" de benaming ,Hermetische sluiting"
uitgevonden. Sommige dweepers van lateren tijd
hadden nog zeer veel op met de zoogenaamde Hermetische geschriften ; zoo ontstond de .Hermetische
geneeskunst" van Paracelsus; de »Hermetische Vrijmetselarir, enz.
Hermes (Georg), roomsch-kath. godgeleerde,
geb. 22 April 1775 te Dreyerwalde in het Munstersche, sedert 1820 professor te Bonn, gest. aldaar 26
Mei 1831. Zie HERMESIANISMUS.
Hermesianismus, het leerstelsel van professor Hermes, dat bij de pauselijke breve van 26
Sept. 1835 veroordeeld werd, op aanklacht van den
keulschen aartsbisschop Droste zu Vischering. De
aanhangers van dat leerstelsel werden Hermesianen
genoemd. Twee hunner (Braun en Elvenich) gingen
naar Rome, om de pauselijke veroordeeling te doen
intrekken, doch te vergeefs ; zij werden integendeei,
even als Achterfeld, van hun geestelijk ambt ontzet.
Zie ACHTERFELD.
Hermesianax, grieksch dichter, geboortig
uit Colophon, schreef omstr. 330 v. Chr. Brie boeken
elegien van erotischen inhoud, onder den titel van
Leontion, ontleend aan den naam zijner minnares.
Een fragment daarvan is uitgegeven door Schneidewin in .Delectus poesis Grwcorum"(Gottingen1838).
Hermias, vorst van het stadje Atarneus in
Mysie, was eerst slaaf geweest van zekeren Eubulus,
die zich van Atarneus meester gemaakt had, na bet
juk van den koning van Perzie te hebben afgeschud.
Eubulus had zulk eene genegenheid voor H., dat hij
hem bij zijnen dood tot zijn opvolger benoemde. In
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zijne jeugd had H. les gekomen bij Aristoteles; deze
wijsgeer kwam dan ook tot hem na den dood van
Plato. Op last van den perzischen koning Artaxerxes
Ochus werd H., omdat hij geweigerd had schatting
aan hem te betalen, ter dood gebracht (345 v. Chr.).
Hij had eene zuster, die bij zijnen dood alleen stond.
Aristoteles nam haar tot vrouw, en bezong de deugden van H. in een uitmuntend lofdicht, dat tot ons
gekomen is.
Hermias, I) bijgenaamd de philosoof, een
apologeet van het Christendom, leefde in de 2e eeuw,
en schreef een spotschrift tegen de heidensche philosofen (uitgegeven door Worth, Oxford 1700; door
Dammerich, Halle 1764; en door Menzel, Leiden
1840). — 2) platonisch wijsgeer, geb. te Alexandria in de 5e eeuw, was een leerling van Syrianus ;
hij muntte niet uit door vernuft, maar had een verbazend sterk geheugen ; ook zijne twee zonen Ammonius en Heliodorus maakten naam.
Hermies, vlek in het fransche dept. Pas-deCalais, 7 uren gaans bezuidwesten Arras ; 2500 inw.
Herminius mons, bergketen in Hispania,
in Lusitanie, liep parallel met den Atlantischen
Oceaan, van Cuneus tot Cetobriga.
Herminonen, een der drie groote afdeelingen, waarin de Germanen zich gesplitst hadden ; tot,
de H. werden al de volkeren van barbaarsch Germania gerekend; ze werden H. genoemd naar Irmin,
een der drie zonen van Mannus. Minder juist is de
benaming Hermionen.
Hermiola, badplaats in de spaansche prov.
Santander, in het dal van Pafiarubia, met warme
bronnen.
Hermione, stad in Argolis, op de oostkust,
aan eene bocht (de Hermionische golf) van de Argolische golf, had Mares tot havenplaats, was eene
bloeiende koopstad, en vormde een rijkje, genaamd
Hermionia of Hermionis.
Hermione, eene cabirische godheid, vrouw
van Cadmus. Zie HARMON1A.
Hermione, de eenige dochter van Menelas en
Helena, moest de vrouw worden van Pyrrhus, koning van Epirus; doch ziende dat die koning haar
veronachtzaamde voor Andromache, zijne gevangene,
liet zij hem te Delphi om het leven brengen door
Orestes, aan wien zij kort daarna hare hand schonk.
Hermionen. Zie bet betere HERM1NONEN.
Hermionis, argolisch rijkje. Zie HERMIONE.
Hermippus,1) uit Smirna, peripatetisch wijsgeer, leerling van Callimachus, schreef verscheidene
werken, o. a. de ',Levens" der grieksche philosofen.
waarvan slechts fragmenten tot ons gekomen zijn
(verzameld door Lozynski, Bonn 1832). — 2) oud
hlijspeldichter te Athene ; schreef volgens Suidas 40
stukken ; slechts 9 zijn ons uit titels en fragmenten
bekend.
Hermites (Notre-Dame-des-) , twits. stad. Zie
EINSIEDELN.
Hermocrates, syracusaansch veldheer, had
in belangrijke mate deel aan de nederlaag der atheensche veldheeren Demosthenes en Nicias, die Syracuse belegerden (413); doch toen hij aanried de gevangenen met menschelijkheid te behandelen, werd
hij gebannen. Zijne dochter werd de vrouw van Dionysius den Oude.
Hermod, d. i. de Krijgsmoedige, in de noordsche mythologie een zoon van Odin, die hem als
zijn bode bezigde; hij haalde o. a. Baldir, den door
Loki doodgeschoten god, nit de onderwereld, en
met Bragi, Odin's skalde, verwelkomde hij de in
Walhalla aankomende helden.

Hermodorus, philosoof uit Ephesus, werd
uit zijne vaderstad gebannen, en kwam naar Rome
(450 v. Chr.). Hij gaf aan de Romeinen den raad
wetten in Griekenland te gaan halen, en was medewerkzaam aan het opstellen van de ,,Wetten der
Twaalf Tafelen".
Hermogenes, 1) een der eerste Christenen ;
11 Tim. 1: 15. — 2) nit Tarsus in Cilicié, grieksch
rhetor, omstr. 160 na Chr., inzonderheid bekend
door een werk over redekunst in vijf boeken (nitgegeven door Waltz in de .Rhetores Grwci"), dat
lang als leiddraad diende, en dan ook veelvuldig gecommentarieerd werd. — 3) schilder op het laatst
der 2e eeuw, waarschijnlijk te Carthago, verbreidde
eigenaardige gnostiseerende leerbegrippen, waarom
Tertullianus tegen H. en diens aanhangers (Hermogenianen) zijn bock DAdversus Hermogenum" schreef.
— 4) Tigellius H., een musicus ten tijde van Augustus (vermeld bij Horatius).
Hermolaus, een jong Macedonier, smeedde
eene samenzwering tegen Alexander, om zich te
wreken over eene onrechtvaardige straf; het komplot ontdekt zijnde, werd H. ter dood gebracht 328
v. Chr.
Hermolaus Barbarus. Zie BARBARO.
Hermon, gebergte in Palestina, was eene vertakking van den Antilibanon ; men onderscheidde :
1) den Grooten H. (Hermon major), die eenen aanyang nam op de grenzen van Palestina en Ccelesyrie,
den stam Naphtali scheidde van den oostelijken
halven stam Manasse, en uitliep op den oever van
het meer Genesareth. — 2) den Kleinen H. (Hermon
minor), bezuidwesten het meer /Genesareth, in den
stam Zebulon. — De H. wordt in het 0. T. vermeld: !Deut. 3: 8, 9; 4: 48 ; Joz. 11: 3, 17; 12 :1,
5; 13: 5, 11 ; I Chron. 5 : 23; Ps. 42: 7; 89: 13;
133: 3 ; Hoogl. 4: 8.
Hermonthis, tegenw. Ermonth, stad in het
oude Egypte (in Thebais), in het zuidwesten, en in
de nabijheid van Thebe, op den linkeroever van den
Nijl; was de hoofdplaats van een nomos H. Zie het
art. ERMONTH.
Hermopolis, 1) voormalige stad in Egypte,
in het westen van Heptamomis en nabij den Nijl,
tegenover Antinoe, aan de grenzen van Thebais.
nit H. heette Groot-H. (Hermopolis magna), het
was de hoofdplaats van een nomos H., en de god
Thot (Hermes der Grieken) werd er vereerd. Ruinen
van dit H. zijn nog in wezen bij Asjmoenein (Achmoeneim. — 2) tegenw. Damanhoer, stad in NederEgypte, aan het Alexanderskanaal, nabij het meer
Mareotis ; dit H. heette Klein-H. (Hermopolis parva).
— 3) hoofdplaats van het eiland Syra ; zie het art.
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Hermosillo, de voornaamste stad van den
mexicaanschen staat Sonora, aan de rivier Sonora ;
17,000 inw.; belangrijken uitvoer van granen
naar de haven Guaymas; in de 18e eeuw was H.
slechts een militaire post, en heette toen Petic.
Hermotimus, uit Clazomene, grieksch philosoof, leefde in de 5e eeuw v. Chr., en was vermoedelijk de leermeester van Anaxagoras. De ouden
verhalen van dezen H. de wonderlijkste Bingen: dat
hij de toekomst voorspellen, en zien kon, wat er op
de verst afgelegene plaatsen gebeurde. Om dat te
doen, scheidde zijne ziel zich of van zijn lichaam,
dat dan bewegeloos en als dood lag, totdat de ziel
er in terugkeerde, om bekend te maken wat zij op
haren tocht gezien had. Hij was een der eersten, die
leerden, dat de wereld geschapen moet zijn door een
denkend wezen.

Hermunduren

Herodes

Hermunduren, Hermunduri, germaansch
y olk in de nabijheid van Wezer en Eke, naburen

vaardigen van automaten", in 't licht gegeven door
Baldi (Venetie 1601). — 2) wiskundig en krijgskundig schrijver, leefde vermoedelijk in de 7e eeuw ;
behalve eenige wiskundige werken heeft men van
hem een werkje .Over de verdediging van vestingen"
(opgenomen in Tbevenot's .Veterum mathema ticorum opera", Parijs 1693), als ook De machinis
bellicis (latijn van Barozzi, Venetie 1572).
Hero, oude naam van Heerewaarden.
Herodes, een vermaard geslacht, naar men
wit oorspronkelijk uit Idumea, regeerde over Palestina, na het hoogste gezag aldaar ontweldigd te
hebben aan bet geslacht der Macchabeen. Als stamvader van het geslacht H. vinden wij vermeld Antipater, een Idumeer van geboorte, en van geloof
een Jood, die de voornaamste minister was van
Hyrcanus II, en zich onder lien zwakken vorst
meester maakte van al bet gezag. De voornaamste
leden van het geslacht H., na Antipater, zijn geweest: 1) Herodes, bijgenaamd de Groote (zie het
volgende alt.). — 2) Herodes Antipater, zoon van
Herodes den Gr. en diens eerste vrouw Doris ; werd
weinig dagen voor zijns vaders dood, op diens bevel, als samenzweerder ter dood gebracht. — 3) Aristobulus, zoon van Herodes den Gr., en van de schoone
Mariamne, dochter van Alexandra, werd, even als
zijne moeder Mariamne en zijn broeder Alexander,
ter dood gebracht op bevel van zijnen varier, die
hen verdacht van samenzwering. Onder de kinderen,
die Aristobulus naliet, telt men Herodes-Agrippa I
en de schoone Herodias. — 4) Herodes-Philippus,
zoon van Herodes den Gr. en eene andere Mariamne,
dochter van den hoogepriester Simon, werd tetrarch
van Batanea, Gaulanitis, en Trachonitis: hij trouwde
met zijne eigene nicht Herodias, en verwekte bij
Naar Salome de danseres (Match. 14: 6). —5) Herodes-Archolaus, zuon van Herodes den Gr. en Malthacé, werd zijns vaders opvolger, loch later afgezet ;
zie ARCHELAUS 9. — 6) Herodes-Antipas, zoon van
Herodes den Gr. en Malthace, werd tetrarch van
Galilea en Perea, en nam Herodias als vrouw over
van zijnen broeder
— 7) Herodes-Agrippa I, kleinzoon van Herodes den Gr. door den onder n°. 2 hierboven genoemden Aristobulus, werd
door Caligula op den troon van Judea geplaatst.
8) Herodes-Agrippa II, zoon van Herodes-Agrippa I,
was onder Claudius en Nero koning van Cbalcis en
Batanea ; hij stierf in het derde jaar der regeering
van Trajanus (anno 101) en was de laatste vorst uit
het geslacht Herodes. Zie de volgende artt.
Herodes, bijgenaamd de Groote, of de Ascaloniet, koning der Joden, zoon van Antipater, den
eersten minister van Hyrcanus, was te Ascalon geboren in 72 v. Chr., en werd eerst stadhouder van
Galilea voor de Romeinen. In de burger-oorlogen
koos hij achtereenvolgend de partij van Cassius en
van Antonius. Deze laatste deed hem door den senaat benoemen eerst tot tetrarch, vervolgens tot
koning van Judea, in de plaats van Antigonus II, den
laatsten uit de Asmoneische dynastie (40 v. Chr.).
Hij was genoedzaakt zich met geweld van wapenen
in het bezit te stetter' van zijn rijk, en deed zijne
intrede in Jeruzalem eerst nadat hij die stad stormenderhand had ingenornen (37 v. Chr.). Na den
dood van Antonius wist hij de gunst te winnen van
Octavius, die hem niet slechts zijnen troon lief be!louden, maar zijn grondgebied nog aanmerkelijk
vergrootte. Ten blijke van zijne erkentelijkheid stelde
H. openbare vermakelijkheden in ter eere van Octavius, wijdde hem eenen tempel toe, en gaf den naam
van Sebaste (dat hetzelfde beduidt als Augustus)
5

der Catten, Cherusken en Marcomannen. De Romeinen beschouwden hen als de minst onbeschaafden
der Barbaren. De geschiedenis maakt,het eerst melding van de H. in het jaar 19 na Chr., toen ze Catualda, den koning der Gothen, overwonnen ; anno
50 wierpen zij het suevische rijkje omver, tusschen
de March en Gran gesticht door de Quaden under
Vannius; in 59 oorloogden de H. met de Catten om
het bezit van de zoutbronnen van Kitzingen ; in 152,
in den marcomannischen oorlog, vochten de H. mede
tegen Marcus Aurelius.
Hermupolis, of Hermopolis, ook wel NieuwSyra genaamd, stad ter oostkust van het grieksche
eiland Syra ; 20,000 inw.; is de bloeiendste koopstad
van Griekenland, voor den scheepsbouw de belangrijkste plaats in de Levant, en met hare veilige haven een station voor alle stoomschepen, die op de
Levant varen.
Hermus, tegenw. Sarabat, rivier iii Eolie (in
Klein-Azie), ontsprong in Phrygie beneden Doryleum,
doorstroomde Lydie, nam den Cogamus, Pactolus en
Hyllus in zich op, en ontlastte zich in de Egeische
Zee, in den naar haar genoemden Hermeus sinus
(tegenw. Golf van Smirna).
Hernad, rivier in bet noorden van Hongarije,
wordt beneden Kaschau bij Onod bevaarbaar, en valt
na eenen (eerst oostelijken, dan zuidelijken) loop
van 24 mijlen, waarin zij de Tarczo en kort voor
hare uitwatering den Sajo opneemt, circa 4 mijlen
bezuidw. Tokay in de Theiss.
Hernals, fabriekdorp benoorden Weenen, aan
den Alserbach ; 15,000 inw.
Hernani, stad in Spanje. Zie ERNANI.
Hernath, rivier. Zie
Zi HERNAD.
Hernawerd, oude naam van Hennaard.
Hernen, dorp in Gelderland, 3 uren gaans bezuidw. Nijmegen ; 500 inw.; kasteel (Huis-te-H.).
Hernhutters. Zie HERRNHUT.
Hernici, de Hernieken, y olk van sabijnschen
oorsprong, naburen der Volscen (Volsken), 't oude
Italie ; ze woonden in het midden der Apennijnen
benoorden de rivier Trerus, en hadden Agnania tot
hoofdstad. In 486 v. Chr. door de Romeinen onderworpen, waren zij tang hunne trouwe bondgenooten, dock beoorloogden hen in '363 en 305 v.
Chr. en werken toen geheel tot onderwerping gebracht.
Herniisand, stad in Zweden cop het eiland
aan de uitwatering der Angerman-Elf,
met 3200 inw., werd dikwijls verwoest door de
Russen (1710, 1714, 1721), en is de hoofdplaats
van het lan H., of Wester-Norrland, dat circa 407
vierk. mijlen ugroot is, 118,000 zielen telt, en de
landscbappen Angermanland en Medelpad bevat.
Hero, eene jonge priesteres van Venus te Sestos,
op de thracische kust, werd bemind door een jongen
Griek uit Abydos, op de aziatische kust (tegenover
Sestos). Elken nacht kwam die minnaar, Leander
genaamd, de Hellespont overzwemmen om haar te
bezoeken. In eenen storm bezweek hij, en zijn lijk
kwam aandrijven bij den toren, waar H. hem met
ongeduld verbeidde. Uit wanhoop sprong ook H.
toen in zee, om denzelfden dood te sterven als haar
minnaar.
Hero, of Heron, twee grieksche wiskundigen:
1) H., uit Alexandria, wis- en werktuigkundige,
leefde omstr. 215 v. Chr. Behalve eenige fragmenten
van zijne vele andere werken, heeft men van hem
geheel bewaard eene verhandeling 'Over het verII.

65

66

Herodes-Archelaus

aan de stad Samaria, die hij weder liet opbouwen.
kwaaddenkend en wreedaardig, liet H. zijne vrouw
Mariamne, op wie hij afgodiscb verliefd was geweest,
ter dood brengen, zoo rnede Alexander en Aristobulus (de twee zonen, die zij hem geschonken had),
alsook zijn zoon Autipater (door hem verwekt bij
zijne eerste vrouw Doris), en een aantalaanzienlijke
personen, weer staatkuudige bedoelingen hij wantrouwde. Vernowen hebbeude, dat er een kind geboren was, dat bestemd zou zijn om koning over Judea
te worden, gaf hij bevel, dat te Bethlehem alle beneden de twee jaren oud zijnde kinderen van het
mannelijk geslacht ter dood gebracht moesten worden (Matth. : 16). Hij stierf een jaar na de geboorte van Jezus Christus. In weerwil van de vlekken, die op zijnen naam kleven, bezat H. ook vele
deugden, die hem alleszins zijnen eernaam .deGroote"
waardig maakten : door de hooge achting, waarin hij
bij den keizer stond, en door zijne schitterende hofbonding verhoogde hij het aanzien der joodsche natie ; bij gelegenheid van eenen hongersnood, liet hij
al zijn kostbaar zilverwerk verkoopen, otn den nood
zijner onderdanen te kunnen lenigen ; en anno 19
v. Chr. liet hij den tempel weder opbouwen. Zijn
rijk werd verdeeld onder zijne zonen ; zie de volgende artt.
Herodes–Arehelaus, zoon van Herodes
den Groote, werd diens opvolger in Judea. Zie het
art. ARCHELAUS.
Herodes-Antipas, of A n tipater, tweede zoon
van Herodes den Groote. Bij zijus vaders dood werd
hij door keizer Augustus benoeind tot tetrarch van
Galilea hij stolid in biakende gunst bij keizer Tiberius, ter eere van wien hij de stad Tiberias stichtte
op den oever van het meer Genesareth. Naijverig op
zijnen neef Agrippa, die door Caligula tot koning
der Joden benoernd was, kwain hij naar Rome, ten
einde zijnen neef den voet te lichten ; doch de keizer nain dit zoo euvel op, dat hij hem zelfs zijn tetrarchaat ontnam, en hew (anno 42) naar Lyon
verbande; later ging H.-A. van daar naar Spauje,
waar hij stierf. H.-A. was getrouwd met zijne nicht
Herodias, die eerst de vrouw was geweest van zijnen broeder Philippus, en door dezen op zijn verzoek
aail hem overgedaan. Op bevel van H.-A. werd Johannes de Dooper ter dood geltracht, ow Herodias
genoegen te doen (Match. 14). Naar 11.-A. werd
Jezus verzundeu door Pilatus (Lucas '23 : 7). En
naar dezen Herodes voerden de Herodtanen hunnen
naam, zijnde meer eerie staatkundige, dan wet eerie
godsdienstige partij (in het N. T. vernield Matth.
22 : 16; Marcus 5 : 6; 12 : 13).
Herodes–Philippus, derde Z0011 van Herodes den Groote en van Mariamne, Simon's dochter,
werd hij zijns vaders dood tetrarch van Batanea,
Trachonitis en Gaulanitis. Hij was de beste der zonen van Herodes, en verfraaide de steden van zijn
rijk, inzonderheid Bethsaida en Paneas, waaraan hij
den naam van Cesarea gaf. Na eerie ruim dertigjarigs vreedzame regeering stierf hij kinderloos.
was getrouwd geweest met zijne nicht Herodias,
doch had haar overgedaan aan zijnen broeder Herodes-Antipas, die eenen onwederstaanharen hartstocht voor haar had opgevat.
Herodes–Agrippa I, koning van Judea,
zoon van Aristobulus en kleinzoon van Herodes den
Gr., braclit een gedeelte van zijne jeugd te Rome
door, en was daar leermeester van Caligula. Bij diens
troonsheklimming schonk hij aan H.-A. het tetrarchaat Judea, met den titel van koning. Door keizer
Claudius werd nuti sneer groudgebred daaraair toe-

llerodotus
gevoegd, zoodat H.-A. 1. weder het gausche rijk zijus
grootvaders onder zijnen schepter had. Hij stierf in
het jaar 44. Deze Herodes liet den apostel Jacobus
ombrengen, en Petrus in de gevangenis werpen
(Hand. 12).
Herodes-Agrippa II, zoon van H.-A.I,
was zeer jong Coen ziju vader stierf. Hij werd van
het koningrijk Judea beroofd door Claudius, die hem
in plaats daarvan andere wingewesten gaf. Hij beyond zich in de gelederen der Rorneinen bij het beleg van Jeruzalew door Titus, en stierf onder Trajanus
anno 101. Zie 't art. HERODES, Norige blz.
Herodes–Attieus, grieksch rhetor.
A TTICUS.

Herodiade, fransche vorm v oor Herodias.
Herodianen. Zie HERODES- A NTIPAS.
Herodias, dochter van Aristobulus en kleindochter van Herodes den Groote en van de schoone
Mariamne, was even als deze vermaard om hare
schoonheid. Zij was eerst gehuwd met haren oom
Herodes-Philippus, tetrarch van Batanea ; doch diens
broeder Herodes-Antipas vatte eeue hartstochtelijke
genegenheid voor haar op, en haalde zijnen broeder
over, ow haar aan hem of te staan. Johannes de Dooper had deze nieuwe verbintenis als bloedschande
uitgemaakt en gelaakt: om zich daarover te wreken
wist H. bet daarheen te Leiden, dat Johannes onthoofd werd (in het N. T. vermeld Matth 14; Marcus 6; Lucas 3).
Herodianus, 1) grieksch geschiedschrijver,
leefde in de 3e eeuw na Chr., en bekleedde te Rome
gewichtige ambten. Hij schreef in bet Grieksch eene
geschiedenis van den tijd der Romeinsche keizers,
loopende van Commodus tot Gordianus III (180—
238); in 't Licht gegeven door Irmisch (5 din. Leipz.
1789-1805), door Wolf (Halle 1792). en door
Bekker (Berlijn 1826; Leipzig 1855). — 2) /Elias
H., uit Alexandria, een zoon van Apollonius D yscoLas, te Rome orider Marcus Aurelius tot hoog
aanzien, eu schreef vele taalkundige en prosodische
werken, waarvan er drie door Lebrs (Koningsbergen
1848), en andere in de .Anecdota Grmca" door Bekker, Cramer, Villoison, Bachmann en elders gedrukt
zijn.
Herodion, een der eerste Christenen; Row.
16 : 91.

Herodorus, 1) nit Heraclea aan de Zwarte
Zee, leefde constr. 500 v. Chr., en beschreef in 17
boeken de heracleische legenden; hij is te beschouwen als de voorlooper van Herodotus. 2) een
taalgeleerde ten tijde van Caligula.
Herodotus, de oudste grieksche geschiedschrijver, nit lien hoofde gemeenlijk de .Vader der
Geschiedenis" genoeind, geb. 484 v. Chr. te Halicarnassus in Carie, was een neef van den dicbter
Panyasis. Reeds vroeg (sedert omstreeks 462) ondernam hij verre reizen, naar Griekenland, Egypte
eu Azie, um zich bekeud te waken met de geschiedenis en de gewooriten der volken van die landen.
Bij zijnen terugkeer vond hij zijne vaderstad verdrukt door Lygdawis, eu zag zich genoodzaakt
de wijk te neaten naar Samos; reeds kort daarna
echter keerde hij te Halicarnassus terug. en verloste
het van den verdrukker. Door zijne medeburgers
met oiidank belooud, begaf hij zich in vrijwillige
ballingschap, en hegon zijn Geschiedkundig werk te
schrijven Het begin daarvan las hij aan de Grieken
voor, die bijeengekornen waren ow deel te nemen
aau de Olympische spelen (456 v. Chr.), en werd
algeineen toegejuicht (zie TRUCYDIDES ) ; het geheele
werk voltooid las hi) 12 Laren later voor, bij het
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feest der Panatheneen, eu ontving van de Atheners
ter beiooning eene som van 10 talenten (27,000 gld.).
Omstreeks 444 v. Chr. verliet hij Griekenland en
begaf zich naar Thurium in Italie, waar hij 408 v.
Chr. stierf. Zijn in den ionischen tongval geschreven
werk, bestaande uit 9 boeken, is een der kostelijkste
gedenkstukken nit de oudheid ; het behandelt hoofdzakelijk de Medische oorlogen ; doch bij wijze van
inleiding en van ingevlochten bijwerk behandelt de
schrijver tevens de geschiedenis der Perzen, Meden,
Egyptenaars en verscheidene andere volken. Hij
wordt algemeen beschouwd als de geloofwaardigste
van alle geschiedschrijvers uit de oudheid. Ontelbaar zijn zoowel de vertalingen als de edifier' van
IL's werk. De voornaamste editien zijn de Editio
prznceps, in 1474 te Venetie uitgegeven door Lorenzo
Valla, Grieksch-Latijn; die van Wesseling, Amsterdam 1763 in fol.; die van Schweighauser, 6 din.
Straatsburg en Parijs 1816, rnet aanteekeningen verrijkt door Gaisford, Oxford 1824, en nagedrukt in
4 din. te Leipzig 1824; maar vooral de editie van
Bahr (4 din. Leipzig 1830-35 ; 2e druk 1856-61)
en die van Stein (5 din., Berlijn 1856-60). Edifier' voor handgebruik zijn geleverd door Bekker
(Berlijn 1845)), Muller (Parijs 1844), Dietsch (2
din., Leipzig 1854), Palm (3 din.. Lpz. 1853),
Abicht (Leipz. 1861 en v.).
Heroen. Zie het enkelvoud REROS.
Herold (Louis Joseph Ferdinand), fransch componist, geb. 28 Jan. 1791 te Parijs, gest. 18 Jan.
1833, de zoos van een duitsch pianist, was een leerling van Mehul, heeft naam gemaakt met eene menigte operaas, waarvan vooral Zampa (1831) en le
Pre aux clercs (1832) bekend zijn geworden ook
buiten Frankrijk.
Heroldsberg, marktvlek in den beierschen
kreis Mittelfranken, district Erlangen ; 1000 inw.
Heron, aanzienlijke stad in Perzie, prov. Aderbeidzjan, nabij de grenzen van Ghilan, 8 mijlen beoostzuidoosten Ardabil.
Heroopolis, egypt. ?abort', ook Ramses, oudtijds stad in Neder-Egypte, aan het Trajanus-kanaal,
dat uitliep in de naar H. genoemde Herodpolitaansche golf (HeroOpolites sinus, tegenw. Golf van Suez)
der Roode Zee, was gedurende een langen tijd, inzonderheid door den ionischen handel, eene bloeiende
stad, totdat het kanaal door stuifzand verstopt,en
onbruikbaar werd. Ter plaatse van H. tegenwoordig
Aboeksjeid.
Herophila, de Erythreesche sibylla, was eerst
deurbewaarster aan den Apollo-tempel in Troas geweest. Zij verklaarde den Broom van Hecuba, en
voorspelde Naar de onheilen, die over Azie gebracht
zouden worden door bet kind, waarvan die vorstin
zwanger was (Paris).
Herophilus, grieksch geneeskundige, leefde
in Egypte omstr. 320 v. Chr., onder Ptolerneus Lagus, was lang te Alexandria werkzaam, deed een aantal belangrijke ontdekkingen, en was (volgens Erasistratus) de eerste, die de ontleedkunde van den
mensch bestudeerde : hij worth dan ook beschouwd
als de schepper der anatomie. Zijne liefde voor het
vak was zoo groot, dat hij zelfs op levende menanatomische proeven nam. Naar hem draagt
nog tegenwoordig een gedeelte der hersenen den
naam van torcular Herophili.
Heros, in het meervoud Heroen. Dezen naam
raven de Grieken aan alle groote mannen, die zich
beroemd gemaakt hadden, hetzij door buitengewone
tichaawskracht, hetzij door eene reeks heldhaftige
bedrijven, hetzij voornamelijk door het bewijzen van
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gewichtige diensten aan hunne inedeburgers. Bij
hunnen flood, zeide men, verhuisden hunne mien
naar den sterrenhemel, het verblijf der goden, en
werden dus insgelijks goddelijke eer waardig. be
eeredienst der Heroen (Heroen-cultus) bestond schier
uitsluitend in lijkplechtigheden, waarbij al de deugden en verdiensten van den H. zoo breed mogelijk
uitgemeten werden. De voornaamste Heroen van
Griekenland zijn : Hercules, Theseus, Pirithous, Jason en de Argonauten, Cadmus, Orpheus, Bellerophon, en de krijgshelden die Troje innamen, t. w.:
Agamemnon, Achilles, Ulysses, Nestor, Ajax, Diomedes, enz. — Het Herozsche tijdperk of wel den
Heldentijd, noemt men het flan den Historischen
tijd voorafgegane tijdvak, aanvangende met de
aankomst in Griekenland van de eerste volkplanting
onder aanvoering van lnachus in de 19e eeuw v&Sr
Chr., en loopende tot de terugkomst der Heraclieden in den Peloponnesus, anno 1190 v. Chr., of zelfs
tot op de wetgeving van Lycurgus in de 9e eeuw v.
Chr. In dat tijdvak van omstreeks Lien eeuwenplaatst
men de stichting der verschillende rijken in Griekenland, de roemrijke bedrijven van Hercules en
van Theseus, den tocbt der Argonauten, de twee
Thebaansche oorlogen, het beleg van Troje, en de
onderscheidene invallen der Heraclieden.
Herostratus. Zie EROSTRATUS.
Herovina, oude naam van Herw_Oett.
Herpen, dorp in de nederl. provincie NoordBraband, anderhalf uur gaans bewesten Grave;
400 inw.
Herper—Schayk, het n.-brab. dorp Schayk,
ter onderscheiding van Osser-Schayk. Zie SCRAM
Herpt, n.-brab. dorp, een kwartier gaans beoosten Heusden, vermoedelijk gesticht in de 10e
eeuw dooi Robert 111, beer van Heusden.
Herrea, oude naam van het nederl. 0. I. eil.
Manipa, in den Molukschen archipel.
Herrenberg, stad in Wurtemberg, aan de
Ammer, in den Zwartewoud-kreis, 7 wren gaans
bezuidw. Stuttgart ; 2400 inw.
Herrera, naam van een aantal plaatsen in
Spanje, o. a.: 1) Herrera-del-Duque, het oude
Leuciana, 20 mijlen beoosten Badajoz, 6 mijlen beoosten Villanueva ; 4200 inw. — 2) Herrera-de-RioPisuerga, stadje met 1200 inw. aan 41 e Pisuerga, 7
a 8 mijlen benoordwesten Burgos.
Herrera (Antonio DE TORDESILLAS, naar den
naam zijner moeder genaamd), spaansch geschiedschrijver, geb. 1559 te Cuellar bij Segovia, gest.
29 Maart 1625 te Madrid als secretaris van staat.
Van zijne vele werken is het voornaarnste: Historia
general de los hechos de los Castellanos en los Islas y
tierra firme del Mar oceano (4 din. Madrid 1601—
15 ; voortgezet door Gonzalez de Barcia, 4 din. Madrid 1728-30).
Herrera (Fernando da), spaansch dichter, geb.
te Sevilla omstr. 1516, gest. oinstr. 1590 als geestelijke, stond bij zijne tijdgenooten hoog in aanzien.
Onder zijne nog voorhandene poezien (Obras
verso, uitgegeven door Pacheco, Sevilla 1582 ; in de
.Colleccion" van Ramon Fernandez, Madrid 1786
en 1808) zijn er verscheidene van erotischen inbond. Van zijne historische werken verdienen melding: Relacion de la guerra de Chipre (Sevilla 1572)
en Vida y muerte de Tomas Moro (Sevilla 1592).
Herrera (Francesco), bijgenaamd de Oude
(el Viejo), beroemd spaansch scbiider, geb. ()Instr.
1576 te Sevilla, gest. 1656 te Madrid, was de stichter van eene nieuwe school, die o. a. Diego Velasquez voortgebracht heeft, en heeft zich ook gunsfig
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laatste geschriften was : On the places of 145 new
doen kennen als beeldhonwer, bouwmeester en
double stars (1821). — H. (Caroline), zuster van
bronswerker. — H. (Francesco), bijgenaamd de
den vorige, geb. 16 Maart 1750, was steeds de
Jonge (el Mozo), jongste zoon van den vorige, geb.
trouwe hulp haars broeders, ontdekte verscheidene
1622 te Sevilla, gest. 1685, genre-schilder en bouwkometen, en gaf een Catalogue of stars in het licht
meester, onderscheidde zich als schilder vooral door
(Louden 1798). Zij stierf te Hanover 9 Jan. 1848.
vischstukken, hetgeen hem den eernaam verschaft
heeft van lo Spagnuola de' pesci. — H., bijgenaamd — H. (sir John Frederick William, baronet), eenige
zoon van den bovengenoemde, geb. 7 Maart 1792
de Roode (el Rubio), oudste broeder van den vorige,
verdienstelijk genre-schilder, stierf zeer jong. — op Slough bij Windsor, wijdde zich sedert 1816
aan het waarnemen van de dubbele sterren, en
Twee andere H. (Alfonso de H., geb. 1579 te Seleverde 1823 aan het Koninklijk Genootschap te
govia, en Sebastiano H., geb. 1619 te Madrid) waLonden eenen catalogus in van 380 nieuwe dubbele
ren verdienstelijke schilders en bouwmeesters.
Herrich—Schaffer (Gottlieb August), geb. sterren ; in 1827 volgde een tweede catalogus van
295, en in 1828 een derde van 384 sterren. Van
1799 te Regensburg, als gerechts-arts aldaar gest.
Febr. 1834 tot Mei 1838 hield hij zich aan de Kaap
2 Jan. 1854, heeft zich door verscheidene geachte
de Goede Hoop op, waar hij het gansche zuidelijke
werken als een verdienstelijk entomoloog doen
halfrond van den sterrenhemel opnam. Van 1850
kennen.
Herrieden, stad in den beierschen kreis Mit- tot 1855 was hij directeur der koninklijke Munt te
Londen. Van zijne talrijke geschriften verdienen
telfranken, aan de Altmiihl en aan den voet van den
vooral melding: On the theory of light (1830);
Martinsberg, derdhalf nor gaans bezuidw. Anspach ;
A preliminary discourse on the study of natural
1100 inw.
philosophy (Edinburg 1831); Outlines of astronomy
Herries, een der Hebrieden. Zie HARRIS.
Herrnals, dorp met 4500 inw. in Oostenrijk, (Londen 1849); Results of astronomical observations
made at the Cape of Good Hope (Londen 1847).
is de noordelijke voorstad of buitenwijk van Weenen.
Herse, dochter van Cecrops, koning van Athene,
Herrnhut, marktvlek met 1000 inw. in Sakwerd bemind door Mercurius, die bij Naar eenen
sen, ruim 7 uren gams bezuidoosten Bautzen, op
zoon verwekte, Cephalus genaamd. Aglaura, de zusde zuidhelling van den Hutberg, werd 1722 gesticht
ter van Herse, de lucht gekregert hebbende van H.'s
door Moravische Broeders op den grond van graaf
minnehandel, was daarover zoo jaloersch, dat zij
Zinzendorf, en werd zoodoende de bakermat der
Evangelische broedergemeenten; de lidmaten dier alles uitbracht aan haren varier, waarop zij tot straf
door den vertoornden Mercurius in een steen vergemeenten zijn clan ook sedert schier uitsluitend
anderd werd.
bekend onder den naam van Hernhutters.
Hersek, turksche naam voor Hertzegowina.
HerrnSheini,marktvlek in Hessen-Darmstadt,
Hersfeld, of Hirschfeld, voormalige benedicprov. Rijn-Hessen, nabij Worms; 1400 inw.
Herrnstadt, stad in pruisisch Silezie, 7 mij- tijner abdij, later rijksvorstendom (groot ruim 10
vierk. mijlen, met omstr. 37,000 zielen), in de keurlen westelijk benoorden Breslau, aan de Bartsch ;
hessische prov. Fulda, was in 769 gesticht door
2400 inw.
Lullus, bisschop van Maintz. Na den dood van den
Herry, vlek in het fransche dept. Cher, nabij
laatsten abt, Joachim (1606), werd Otto, zoon van
de Loire, 4 uren gaans bezuidoosten Sancerre ;
den landgraaf van Hessen, wereldlijk beheervoerder
2500 inw.
Hersbruk, stad in den beierschen kreis Mit- over het stift, dat als wereldlijk prinsdom definitief
aan Hessen-Cassel afgestaan werd hij den Westfaaltelfranken, 7 uren gaans noordelijk beoosten Neuschen vrede. — H., voormalige hoofdstad van het
renberg ; 2500 inw.
Herschel (FriedrichWilhelm),beroemd sterre- prinsdom, aan de Fulda, 9 uren gaans benoordoosten
Fulda, heeft 7500 inw., en de voornaamste takenkundige, geb. 15 Nov. 1738 te Hanover, werd opgeleid tot het vak zijns vaders (de muziek), ging . weverijen van Keurhessen. Jaarlijks te H. 16 Oct.
het Lullusfeest.
1757 naar Londen, en werd 1766 muziek-directeur
Herspring, verbasterd van Hesperingen.
te Bath. Als liefhebberij beoefende hij intusschen de
Herstal, of Heristal, meestal Frankisch H. gewis- en sterrekunde, en vervaardigde 1774 voor
noemd (ter onderscheiding van Saksisch H., het
het eerst een reflector van 5 vt., waarmede hij den
ring van Saturnus en de satellieten van Jupiter konde tegenw. dorp Herstelle). Zie HER1STAL.
Herstelle, dorp aan de Weser, kreis Hurter,
waarnemen. Van nu al aan volgden nieuwe verrepruis. reg.-district Minden ; 1000 inw.
kijkers (alle spiegel-teleskopen) van tot dusverre
Hertebeesten-eiland, aan Java's noordongekende grootte, en met zulke instrumenten gekust. Zie MENDJANGAN.
lukte het H., ontdekkingen op ontdekkingen te doen.
Herten, dorp in nederl. Limburg, een half uur
In 1780 leverde hij eene berekening van de bergen
gaans bezuiden Roermonde ; 180 inw.; wordt reeds
op de Maan ; 13 Maart 1781 ontdekte hij de planeet
vermeld anno 865.
Uranus ; op de hem door den koning van Engeland
Herten-eiland, naam van drie eilanden in
geschonken buitenplaats Slough bij Windsor deed
nederl. Oost-Indie. Zie voor alle drie het artikel
hij waarnemingen op de nevelvlekken en sterrengroepen, ontdekte van 1787 tot 1794 zes bijplaneten MENDJANGAN.
Hertford, en Hertfordshire. Zie HARTFORD.
van Uranus, vond met zijnen 40-voets zoogenaamIlertha. Zie NERTRUS.
den reuzen-teleskoop den tijd der omwentehng van
Hertingen, voormalig dorp in Staats-VlaanSaturnus, en ontdekte, dat deze zoo geheel van alle
deren, werd 22 Jan. 1440 door de zee verzwolgen.
andere planeten in vorm en gedaante verschillende
Zie WESTENRIJK.
planeet om eene as draait, die loodrecht op hare
's—Hertogenbosch, bij verkorting veelal
baan staat. Tot zijne belangrijkste ontdekkingen begeschreven 's-Bosch, in de wandeling den Bosch
boort echter die der dubbele sterren of vastesterrengenaamd, fransch Bois-le-Duc, nederlandsche stad
stelsels. Hij stierf 25 Aug. 1822. Zijne meeste wermet 22,000 inw., hoofdpl. der prov. Noord-Braband,
ken zijn opgenomen in de Philosophical transactions" en andere engelsche tijdschriftea. EWA zijner aan de samenvloeiing van Dommel en Aa, die van

'silertogenbosch
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69

hier onder den naam van Diest of Dieze noordwaarts
loopen om zich bij het fort Crevecoeur in de Maas
te ontlasten. Het ontstaan van 's-H. dagteekent van
omstreeks 1484, toen de hertog van Braband bij het
destijds hier aanwezige bosch, waar hij zich veel
met de jacht vermaakte, een jachthuis liet bouwen,
dat later het vHazewindje" genoemd is. Reeds spoedig werden er rondom dit jachthuis andere huizen
gebouwd, door neringdoenden, die hun voordeel
zochten van de ter jacht komende hovelingen ; de
bijenhouders nit de Meierij kwamen hier markthouden, de hertog begunstigde die nieuwe markt,
de toevloed van kooplieden werd aanhoudend grooter, en het bouwen nam toe, en de nieuwe plaats
die aanvankelijk ,,Ortdunum", toen NCivitas de Ortduno", daarna >,Nova civitas apud Ortdunum" (d. i.
de Nieuwe stad bij Orten), vervolgens Nova civitas
apud Sylvum" (d. i. de Nieuwe stad bij het Bosch)
gerioemd werd, ontving eindelijk den naam van
Sylva Ducis of Ducis Sylva (d. is-Hertogenbosch).
Middelerwijl hadden de inwoners van Heusden, die
met leede oogen hun handelsvertier naar de nieuwe
stad zagen verloopen, deze reeds tweemaal platgebrand. De verdrevene inwoners werden echter
telkens door den hertog aangemoedigd hun vlek
weder op te bouwen ; en eindelijk besloot men er
eene stad te stichten, die als een bolwerk zou strekken tegen de vijandelijke aanvallen op Braband nit
Holland en Gelderland. De drie brabandsche hoofdsteden Leuven, Brussel en Antwerpen bouwden elk
eene poort aan de nieuwe stad, die in 1196 reeds
van wallen voorzien was, en later tweemaal is uitgelegd, n1.1318 en 1499. Reeds kort na hare stichting werd de stad 's-H. door de rampen van den
oorlog bezocht, daar zij 1202 stormenderhand ingenomen werd door Dirk VII, graaf van Holland,
die 's-H. liet plunderen, doch toen hij met den buit
huiswaarts dacht te keeren door Hendrik I, hertog
van Braband, overvallen, verslagen en gevangen genomen werd. In 1508 belegerden de Bosschenaars,
door den graaf van Anhalt geholpen, het kasteel van
Poederoien en dwongen het tot de overgaaf ; 1528
versloegen zij de Gelderschen, die over de Maas gekomen waren, om het land te brandschatten. In
1566 begon in 's-H. de Reformatie veld te winnen ;
in Aug. van dat jaar werd de St.-Janskerk door de
Gereformeerden met geweld in bezit genomen ; doch
kort daarna, toen men voor de komst , ,van Alva beducht werd, verlieten de meeste Gereformeerden de
stad en begaven zich, met alles wat zij vervoerbaars
bezaten, naar het land van Cleve. Na de inname van
den Briel, kwam 's-H. aan de Staatschen ; 1579
werd er de vrijheid van godsdienst afgekondigd ;
doch nog in hetzelfde jaar ging 's-H. weder aan de
Spanjaarden over. Na herhaalde vergeefsche pogingen der Staatschen (1585, 1594, 1601, 1603, 1622)
om 's-H. te bemachtigen, kwam pries Frederik
Hendrik 30 April 1629 met eene armee van 40,000
man het beleg opslaan voor de stad, die zich 13 Sept.
daaraanvolgend genoodzaakt zag tot de overgave.
In 1787 werden 872 huizen te 's-H. geplunderd
door het gepeupel, geholpen door de aan 't muiten
geslagene bezetting: de plunderaars ontzagen zoo
min Prinsgezinden als Patriotten, ze hadden het gemunt op ieder, die slechts iets te verliezen had : van
zulk eene plundering bestaat geen tweede voorbeeld
in eenige stad van ons vaderland. In 1794 werd
's-H. door de Franschen onder Pichegru ingenomen
9 Oct., na een beleg van slechts 18 dagen ; 26 Jan.
1814 vocht 's-H. zich vrij van de fransche overheersching. Ook van andere (dan oorlogs-)rampen

heeft 's-H. rijkelijk zijn dee! gehad : van watervloed
teed het herhaalde malen, zooals 1651, 1658, 1695,
1726, 1740, 1751, 1752, 1775, 1776, 1788, 1795,
1816 ; door storm werd er schade aangericht 1703,
1717; door de pest werd het geteisterd 1557, 1632,
1635 en van 1664 tot 1666; een vreeselijke brand,
waarbij het gansche stadsarchief verloren ging en
112 menschen den flood vonden, woedde te 's-H.
30 April 1419 ; bij den brand van 1463 werden
over de 400 huizen eene prooi der vlammen ; de
brand, 13 Dec. 1719, in de Groote kerk werd gelukkig gestuit. In 1662 werden door het gepeupel,
wegens de duurte van het brood, eenige molenaarsen bakkershuizen geplunderd ; rustiger liep de duurte
van 1698 af, toen men te 's-H. brood bakte van
rogge en boekweit, terwij1 de uitvoer van green uit
de stad verboden werd. Uit de groote reeks beroemde
mannen, die 's-H. heeft voortgebracht, zullen wij
enkel ,noemen: den varier van den grooten schilder
Antonie van Dijk, en den onverschrokken essenkooper Herman de Ruyter, die de held werd van
het slot Loevestein, waarmede hij zich in de lucht
liet vliegen.
's—Hertogenbosch (Meierij van), groote
landstreek in de nederl. prov. Noord-Braband, beslaat eene oppervlakte van ruim 255,000 bunders, is
van het noorden naar het zuiden 15 uren gaans lang,
en van het oosten naar het westen ruim 10 uren gaans
breed, bevat, behalve de stad 's-Hertogenbosch, de
steden Eindhoven en Tilburg, het plattelandsstadja
Helmond en de volgende dorpen :
Aalst.St.-Oedenrode.
Haagoort.
Oerle.
Aarle.
Haaren.
Oirschot.
Alem.
Hapert.
Oisterwijk.
Asten.
Heesch.
Oostelbeers.
Bakel.
Heeswijk.
Opwetten.
Beek.
Heeze.
Oss.
Bet-chem.
Helvoirt.
Reuse'.
Bergeyk.
Heukelom.
Riethoven.
Berkel.
Hilvarenbeek.
Rixtel.
Berlicum.
Hooge-Mierde.
Rosmalen.
Blaarthem.
Hoogeloon.
Schaft.
Bladel.
Hulsel.
Schijndel.
Borkel.
Kessel.
Soerendonk.
Boxtel.
Knegsel.
Someren.
Brengel.
Lage-Mierde.
Son.
Leende.
Budel.
Steensel.
Liempde.
Casteren.
Sterksel.
Cromvoirt.
Lierop.
Stiphout.
Deurne.
Lieshout.
Stratum.
Diessen.
Liessel.
Strijp.
Dinther.
Lith.
Tongelre.
Dommelen.
Lithoien.
Udenhout.
Lommel.
Duizel.
Valkenswaard.
Loon-op-Zand.
Eersel.
Eckart.
Maren.
Veldhoven.
Empel,
Maarheeze.
Vessem.
Mereveldhoven.
Enschot.
Vlierden.
Middelbeers.
Erp.
Vucht.
Mierlo.
Esch.
Waalre.
Nederwetten.
Gassel.
Westelbeers.
Netersel.
Geffen.
Westerhoven.
Nistelrode.
Geldrop.
Woensel.
Nuland.
Gerwen.
Zeelst.
Nunen.
Gestel.
's-Hertogenbosch (Vrijdom van), ook vvel
genaamd de Vrijheid van 's-H., was de rondom de
stad 's-H. gelegene landstreek ; zij maakte geen deal
tut van de Meierij, maar behoorde tot de stad, en
bevatte het dorp den Dungen, bet gehucht Orten, en
de buurtschappen Hintham en Rent.
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Hertogenrade

's–Hertogenrade ('t Land van), voormalige
heerlijkheid, behoort thans grootendeels tot nederl.
Limburg, en gedeeltelijk tot de pruisische Rijnprovincie. Zie HEETZOGENEATH.
—ERVELT.
–ie 14
Hertveld, geldersch dorp. 7
Hertwerd, of Hertwert, friesch dorp. Zie
ARTWERD.

Hertz (Henrik), deensch tooneeldichter, geb.
25 Aug. 1798 te Kopenhagen nit joodsche ouders,
later overgegaan tot de protestantsche Kerk, begon
1826 te schrijven. Van zijne dramatische werken
(Kopenhagen 1853) is buitenslands het meest bekend geworden Koning Rene's dochter" (Duitsch
van bresemann, 3e druk Berlijn 1851 ; van Leo,
7e druk Leipzig 1862).
Hertz (Henri), virtuoos en componist, geb.
6 Jan. 1806 te Weenen, genoot sedert 1816 zijne
opleiding aan het Conservatoire te Parijs, deed vervolgens als piano-virtuoos schitterende kunstreizen,
en werd later eigenaar van eene groote pianofortefabriek te Parijs en piano-meester aan het Conservatoire aldaar.
Hertzberg, 1) stad in het pruis. reg.-distr.
Merseburg, aan de Zwarte Elster, ruim 4 uren gaans
bezuidoosten Schweinitz ; 4000 inw. — 2) stad in
het pruis. reg.-district Bromberg ; zie ExIN.
—3)marktvle indehanov.landrostijHldeshim,
aan de Sieber, 8 uren gaans benoordoosten Gottingen ; 3500 inw.
Hertzberg (Ewald Friedrich, graaf von), prui sisch staatsman, geb. 2 Sept. 1725 te Lottin, bij
Neustettin in Pommeren, was reeds vroeg bij het
ministerie van buitenlandsche zaken aangesteld ;
werd 1755 secretaris van staat en 1763 minister:
hij was de opsteller van alle staatsstukken en oorIogsverklaringen onder Frederik II, en vertegenwoordigde Pruisen bij verscbeidene gewichtige gelegenheden (vrede tusschen Rusland en Zweden
1762, vrede van Hubertsburg 1763, eerste deeling
van Polen 1772, tractaat van Teschen, pacificatie
van Belgie en Holland). Under Frederik Wilhelm 11
bracht hij nog de conventie van Reichenbach (1790)
tot stand ; daar deze evenwel niet anti-oostenrijksch
genoeg naar zijnen zin uitgevallen was, nam bij Mei
1791 zijn ontslag, en stierf 27 Mei 1795.
Hertzegowina, d. Hertogsland. turksch
Hersek, eene landstreek, die een klein gedeelte van
zuldoostelijk Dalrnatie..benevens het tegenwoordige
turksche sandzjak Hersek zuidwestelijk gedeelte
van het ejalet Bosnie) omvat, wordt doorloopen door
vertakkingen van de Dinarische alpen, bewoond door
eerie slawische bevolking, en heeft Mostar tot 'madplaats. De H., die door de Venetianen ook .hertogdom St.-Saba" genoemd wordt, was voor de He
eeuw eene provincie van het koningrijk Croatie,
werd 1326 bij Bosnie ingelijfd, omstreeks de helft
der 15e eeuw door keizer Frederik 111 tot een onafhankelijk hertogdorn verheven (ducatus Sancta?
Sabx), doch reeds 1466 door sultan Mohammed 11
veroverd.
Hertzen (Alexander), geb. 1812 te Moskau,
werd als student eerst naar Perm, vervolgens naar
Wjatka gebannen, bekleedde van 184-2 tot 1846
rechterlijke betrekkingen te Wjatka, Wladimir en
Nowgorod, verliet 1846 Rusland, en vestigde zich
1851 in de nabijheid van Louden. Reeds in Rusland
had hij onder den naarn van .Iskander" veel geschreven, (loch zijne liberate denkwijzen bleven in
die geschriften beperkt binnen de cage grenzen der
censuitr. To Geneve schreef hij Vona andern U ter
(Hamburg 1850) en Brie fe aus I t (rhea und Frankreich

Hervey-eilanden
(Hamburg 1850). Later zagen van hem het licbt:
Aus den Memoiren eines Russen (4 din. Hamburg
1854-59); Gesammelte Erzahlungen (Hamb. 1857);
Russlands sociale Zustande (Hamburg 1854); Die
russische V erschwOrung and der Au/'stand vom 14 Dec.
1825 (Hamburg 1858), en Memoires de l'imperatrice
Catherine II (Londen 1859). In 1853 werd te Lon-

den door H. een begin gemaakt met de uitgave in
de russische taal van het jaarboek .De Poolster" en
van het maandschrift .De Klok", beiden in vrijzinnigen geest, deswege in Rusland verboden, doch niettegenstaande dat druk daar gelezen.
Hertzhorn, kerkdorp in Holstein, aan den
Rhin, hoofdplaats van eene heerlijkheid, die eene
halve mij1 groot is en 1800 zielen telt.
Hertzogau, dorp in den beierschen kreis
Opperpaltz, district Waldmiinchen ; 1100 inw.
Hertzogenaurach, stad in den beierschen
kreis Oberfranken, district Hochstadt, aan de A urach ,
5 uren gaans benoordw. Neurenberg; 2000 inw.
Hertzogenbusch, duitsche naam voor
's-Hertogenbosch.
Hertzogenrath, fransch Rode-le-Due en bij
verkorting Bolduc, stadje in Rijnpruisen, op de grenzen van nederl. Limburg; 550 inw.
Herulen, barbaarsch yolk nit Sarmatit, verschijnt voor het eerst in de geschiedenis in de 3e
eeuw. Ze bewoonden toen met de Gothen, hunne
bondgenooten, de noordelijke oevers van de Zwarte
Zee. Onderworpen door Hermanarik, koning der
Gothen, werden zij met dit yolk eene prooi der
Hunnen ; doch na den flood van Attila (453) herwonnen de H. hunne onafhankelijkheid, en sticbtten een machtig rijk op de oevers van den Donau,
benoorden Thracie. In de 5e eeuw kwamen de H.,
vereenigd met de Rugiers, Turcilingen en Scirren,
onder aanvoering van bunnen koning Odoacer, Italie
overweldigen, bemachtigden Rome, en gaven den
doodsteek aan het Westersche keizerrijk (476); dock
de voorspoed der H. was van korten duur: in 495
werden zij door de Oostgothen (die ook eenenOdoacer tot koning hadden) totaal verslagen, en uit Italie verdreven. Ze namen de wijk, deels naar de Gepieden, deels naar het Oostersche keizerrijk, waar
keizer Athanasius hun den toegang toestond, en hun
woonplaatsen aanwees in Illyrie. Wegens hunne
aanhoudende rooverijen uit bet rijk verdreven (7e
eeuw), namen ze de wijk naar Germanie ; sedert
dien tijd verdwijnen ze nit de geschiedenis. De H.
werden beschouwd als de woestaardigste van al de
barbaarsche volkeren; ze weigerden altijd hardnekkig het Christendom aan te namen. VAgootiomrnigen namen de H., eindelijkilit Scandinavie verdreven, de wijk naar de Bataahe landen, en zouden zij de stichters geweest zijn van Herulenheim,
het tegenwoordige Haarlem.
Herum, voormalige plaats in Zeeland, tusschen
Bergen-op-Zoom en Tholen, moet anno 1022 te niet
zijn gegaan.
Hervagius, boekdrukker. Zie HERWAGEN.
Nerve, stad in de belgische prov. Luik, 4 uren
gaans beoosten Luik ; circa 4000 inw.; ligt in het
zoogenaamde land van Herve, dat, omstr. 16 vierk.
mijien groot, bijna uitsluitend tot vee-weiden dient.
Herveld, of Harveld, dorp in de Over-Betuwe.
prov. Gelderland, aan de Waal. 2 urea gaans bewesten Nijmegen ; 900 maw.; teed veel door den watervloed 1809. Waarscbijnlijk het Castro Herculis op
de reiskaart van Peutinger.
Herven, 1) zie HERNEN. — 2) zie HERWEN.
Hervey-eilanden,zonveel alsCooks-archipel.

Hesperieden

ffervilly
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Hesekiiil, profeet, zooveel als Ezechiel,
Hesel, n.-brab. dorp. Zie Hunt.
Hesiodus, grieksch dichter uit de 9e emu v.

Ilervilly (Louis Charles, graaf d'), fransch generaal, geb. te Parijs 1755, werd 1791 benoemd tot
kommandant der nationale garde te voet van Lodewijk XVI: hij verdedigde de Tnilerien 20 Juni en
10 Aug. 1792. In 1793 nam hij de wijk naar Engeland, voegde zich hij de emigranten, en deed aan het
hoofd van een koningsgezind korps eene landing
in Bretagne (Juni 1795). Door Hoche teruggeslagen,
werd H. doodelijk gekwetst bij Quiberon ; hij werd
naar Londen vervoerd, waar hij aan zijne wonder
stierf.
Hervorden. Zie _ERFORD.
Herwaarden, geld. dorp. Zie fi—EEREWAARDEN.
Herwagen (J.), lat. Hervagius, beroemd boekdrukker te Bazel in de 16e eeuw, gest. 1564, was
4e vriend van Erasmus.
_ , Zie
Herwen,
I H URWENEN. — 2) dorp op den
Daffelt, prov. Gelderland, 2 uren gaans bezuiden Zevenaar ; 700 inw.; wordt ook Herwerd rif Herwerden
genoemd.
Herwerd, I
h do
d rp; z.e —ERWERDEN.
"
— 2) friesch dorp; zie HARTWERD.
Herwerden, 1) Zie —EEREWAARDEN. — 2) Zie
HERWEN 2).
Herwijnen, dorp in Gelderland, aan den Waaldijk, derdhalf uur gaans hezindw. Geldermalsen ;
450 inw.; Iced veel door watervloed 1809, 1820,
1827. Het voormalige Kasteel van H., even benoordw.
het dorp, werd 1672 door de Franschen verwoest.
Herxheim, dorp in Rijnbeieren, 2 uren gaans
bezuidoosten Landau ; 3800 inw.; gevecht tusscheil
de Oostenrijkers en Franschen Juni 1793.
Hery, of Airy, fransch dorp, dept. Yonne, vierdhalf nur benoordoosten Auxerre; 1800 inw.; fraai
kasteel; rumen van een benedictijner klooster, waar
1015 een nationaal concilie werd gehouden, oin over
den vrede te onderhandelen tusschen Robert, koning
van Frankrijk, en Otto Villein, die beweerde gerechtigd te zijn tot de nalMenschap van Hugo I,
bertog van Burgundie, zijn kinderloos gestorven
schoonvader.
Herz ..... Zie HERTZ .....
in
Zie II ASBAIN.
Hesbaye, .an_sc..ap
1 ah .n
_orp.
rp.
Zie HEESBEEN.
Hesbeen, n.-_ra__.
h h do
Zi
Hesbon, oudtijds eene Levieten-stad in Palestina, aan de overzijde van den Jordaan, in den
stam Gad, behoorde oorspronkelijk aan de Moabieten, was voor Mozes' tijd de residentie van den
Amorieten-koning Sihon, en heette in den romeinschen tijd Esbuta. In het 0. T. work H. vermeld :
Num. 21 : 25 en v.; 32 : 3, 37 ; Deut. 2: 24; Jozua
13: 17, 26; 1 Chron. 6: 81: Hoogl. 7: 4; Jezaia
15: 4; 16: 8, 9; Jerem. 48: 2, 34, 45; 49: 3. Zie

(7,14r., volgens de overlevering gehoortig uit Ascra in
Beotie, en uit dien hoofde dikwijls ,Ascraeus poeta"
genoemd, was volgens Herodotus een tijdgenoot van
Homerus, doch de Alexandrijnen stellen zijn bestaan
eene eeuw na Homerus; nit zijn lever) is overigens
niets bekend, dan dat hij in zeer hoogen ouderdom
te Orchomenus gestorven is. H. wordt beschouwd
als het hoofd eener nieuwe dichterschool (de Beotische of Pierische, tegenovergesteld aan de Homerische of Ionische). Van H.'s gedichten zijn nog aanwezig, hoezeer niet moor in hunnen oorspronkelijken toestand : de ,,Theogonie" of genealogie der gotten, eene onschatbare bron voor de kennis der
mythologie ; de EWerken en Dagen", hoofdzakeltjk
handelende over den landbouw, en vooral uitmuntende in de episode van Pandora. Ook worden nog
aan H. toegeschreven de ACatalogris der Vrouwen"
en de .Groote Ewen" zoomede het ' Schild van
Hercules", dat waarschijnlijk een produkt is van lateren tijd. In de 19e eeuw zijn al H.'s werken het
best uitgegeven door Dindorf (Leipzig 1830 en 1852),
door Gottling (2e firtik Gotha 1844) en door Lehrs
(Parijs 1840).
Hesione, dochter van Troje's koning Laomedon
en van Leucippe, en zuster van Priamus. Verbitterd
tegen Laomedon, die zijn woord had geschonden,
fond Neptunus een zeemonster, dat de trojaansche
akkers vernielde; door het orakel werd H. aangewezen om tot zoenoffer te dienen. Op het oogenblik,
waarop zij aan het zeemonster geofferd stond te
worden, werd zij bevrijd door Hercules; doch toen
'vaderbelooNaar
aan den bevrijder de uitgeloofde
nin , weigerde, werd H. door Hercules geschaakt,
en door hem tot vrouw gegeven aan zijnen vriend
Telamon. De ontvoering van H., door de Grieken,
werd de aanleiding of het voorweildsel tot de ontvoering van Helena door een trojaanschen prins.
Hesmon, stad in den stam Juda ; Jozua 15 :27.
Hesnault (J.), fransch dichter nit de 17e eeuw,
noon van een bakker te Parijs, gaf o. a. 1670 een
bundel Oeuvres diverses in het licht, waarin het vermaarde sonnet tegen minister Colbert.
Hesnault (president). Zie RENAULT.
Ilesn—Kaira, lat. Castrum Cepha, versterkte
stad in het turksche pachalik Bagdad, aan den Tigris, 12 mijlen benoordw. Djezireh.
Hesola, oude naam van Heesselt.
Hesper. Zie HESPERUS.
Hesperange, fransche naam van Hesperingen.
Hesperdum, oude naam van 't n.-brab. dorp

00k SIIION.

Hapert.

Hescham. Zie HEZJAM.
Hesdin, volgens sornmigen het Helena eteas
der Romeinen, en heette Hisdinum in de middeleenwen, versterkte stad in het fransche dept. Pasde-Calais, aan de Canche, 6 uren gaans bezuidoosten
Montreuil; 4000 inw. Ile tegenwoordige stad is
1554 door Karel V gesticht, op eenigen afstand van
het oude H. (Hesdin-le-Vieux), dat bet jaar te voren door pies keizers generaal Philibert-Emmanuel
op de Franschen veroverd, en op zijn bevel verwoest was. Lodewijk X111 maakte zich 1639 van
het nieuwe H. tneester, en bij het verdrag der Pyreneen (1659) word het voor goed aan Frankrijk toegewezen.
Hese, n.-brab. dorp. Zie HEEZE.
Hosed, vader van een der bestelineesters van
Salomon ; I Kon. 4 : 10.

Hesperia, avondland, noemden de Grieken inzonderheid Italie ; de Romeinen gaven dien naam
aan Hispania.
Hesperieden, kinderen van den Nacht, volgens anderen dochters van Jupiter en Themis, drie
in getal, nl. Hesperia (Hyperethusa), Erytheis (Arethusa) en Egle (lEgle), hadden eenen tuin (Thin
der H.), waarin de boomen g ouden appelen droegen,
en {lie bewaakt werd door den draak met honderd
koppen, Ladon genaamd. Gouden appelen uit dien
tuin to balen was het twaalfde taakwerk, dat door
Hercules volbracht werd. Omtrent de woonplaats der
H. zijn de gevoelens verschillend : volgens de meeste
overlevertngen woonden ze in Mauritania aan den
voet van den Atlas; volgens anderen in Cyrenatca,
waar men eene stad Hesperis vermeld vindt ; weder
anderen zoeken de woonplaats der H. in Spanje in
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den omtrek van Gades (Cadiz), en nog anderen noemen als hare woonplaats de Gelukkige (Canarische)
eilanden, waaraan de naam is gegeven van eilanden
der H., omdat het de westelijkste waren, die de
onden kenden. Zie HESPERIUM PROMONTORIUM.
Hesperingen, ook wel Herspring, fransch
Hesperange, dorp in nederl. Luxemburg, circa een
uur gaans bezuidoosten Luxemburg, aan de Alzette
en aan den grooten weg naar Metz, 't voormalig kastee! van H. werd 1 483 op last van keizer Maximiliaan geslecht, tot straf voor 't verraad van Gerard,
beer van H.
Hesperis, de oorspronkelijke naam der stad
Berenice in Cvrenaica.
Hesperium promontorium, voorgebergte aan de westkust van Afrika, het zuidelijkste
punt dat de onden daarvan kenden ; tegenw. kaap
Verd. De door Strabo vermelde Hesperieden-eilanden zijn de Kaapverdische eilanden.
Hesperus, de morgen- en avondster, volgens
de mythe een zoon van Astreeus en Aurora, was de
varier der Hesperieden, en een minnaar van de sterrekunde. Bij het doen van sterrekundige waarnemingen op den Atlas, verdween hij spoorloos. Door
het yolk, dat hem liefhad, werd zijn naam aan de
helderste der sterren gegeven, die nazons-ondergang
Vesper of Hesper, en voor zons-opgang Phosphorus
of Lucifer genoemd werd.
Hess (Joh. Jac.), protestantsch godgeleerde, geb.
21 Oct. 1741 te Zurich, gest. aldaar 29 Mei 1828,
bekend als schrijver van het Hess' sche Bibeliverk,
beslaande uit : Geschichte and Schri[ten der Apostel
Jesu (2 din. Zurich 1809-10 ; 4e druk 3 dln. 1821);
Geschichte der Israeliten (12d1n. Munster1776-86);
en Lebensgeschichte Jesu (2 din. Stuttgart 1794 ;
8e druk 3 din. Zurich 1822-25).
Hess (Heinrich, vrijheer von), oostenrijksch
veldmaarschalk, geb. 17 Maart 1788 te Weenen,
trad 1809 in tnilitaire dienst, was 1842 opgeklommen tot veldmaarschalk, werd 1848 generaal-kwartiermeester der armee in Italie, sedert 1849 chef
van den generalen staf, in den russisch-oosterschen
oorlog opperbevelhebber der oostenrijksche legers
in Galicie, Hongarije en Zevenbergen. In den italiaanschen oorlog van 1859 was H. na den slag bij
Magenta een korten tijd chef van der generalen staf,
en werd na den slag bij Solferino opperbevelhebber
over de gansche oostenrijksche armee in Italie.
Hessel, geldersche'dorp Heesselt.
Hesselen (Ooster-), dorp in Drenthe. Zie het
art. OOSTER-HESSELEN.
Hessen, marktvlek in den brunswijkschen kreis
Wolfenbuttel; 1400 inw.
Hessen, duitsche volksstam ; ze woonden oudtijds in het tegenwoordige Opper- en Neder-Hessen,
en heetten toen Catten (Chatten), doch verstnolten
later onder de Franken, en werden gedeeltelijk door
de Saksen vervangen ; vandaar dat men een saksischen en een frankischen Hessengau had. Onder de
frankische koningen werden de H. door graven geregeerd, waarvan de machtigsten met Conrad I tot
de hertogelijke waardigheid in Frankenland en op
den duitschen koningstroon kwamen. Daarna trad
in bet gedeelde land eene reeks kleinere dynasties
op, waarvan de voornaamste die der Gisonen, graven
van Gudensberg, was. Met eene erfdochter nit dit
geslacht kwam landgraaf Lodewijk I van Thuringen
in bet bezit van Gudensberg, en werd ook in Hessen als beer des lands erkend. Ten gevolge van den
thuringschen successie-twist kwam Hessen 1263 aan
den zoon van Sophia van Braband, nl. Hendrik I,

bijgenaamd het Kind, die zich te Cassel vestigde en
de eerste was, die zich beer van Hessen noemde.
Tevens bezat hij Gudensberg, en van lieverlede werd
het overige van Hessen aangewonnen. Van zijne zonen was Otto degene, die de dynastic voortzette.
1)iens zoon Hendrik II, bijgenaamd delJzeren (1328
—76) verwierf Trelfurt, een gedeelte der heerlijkheid Itter, de helft van Schmalkalden, enz., en was
de eerste, die den titel aannam (1336) van landgraaf
van Hessen. Op hem volgde zijn neef Herman de
Geleerde (1377-1413), die veel met verbondene
edelen te kampen had, doch het patronaatrecht over
de abdij Hersfeld, het halve graafschap Lisberg en
de heerlijkheid Welkersdorf verwierf. Door zijnen
zoon Lodewijk I, de Vreedzame (1413-58) werd
Ziegenhain, Nidda, de voogdij van Corvei, en het
leenheerschap over Waldeck daaraan toegevoegd.
Bij diens dood had eene deeling plaats tusschen
Lodewijk II den Vrijmoedige, en Hendrik III den
Rijke: doch de linie van laatstgenoemden uitgestorven zijnde (1500), vormde het land weder een geheel wider Wilhelm II (1493-1509), die het naliet aan den in de geschiedenis der Reformatie beroemd gewordenen Filips den Grootmoedige. Deze
stierf 1567, na bij testament van 1562 het land gedeeld te hebben tusschen zijne vier zonen, waarvan
echter Filips II in 1583 en Lodewijk III in 1604
zonder rechtstreekschen erfgenaam stierven, zoodat
slecbt de linien Hessen-Cassel en Hessen-Darmstadt
bleven bestaan. Zie de volgende artt.
Hessen-Cassel, het keurvorstendom Hessen,
Keurhessen, beslaande eenen omtrek van circa 174
vierk. mijlen, bevolkt met 740,000 zielen, sedert
'1821 ingedeeld in vier provincien (Nederhessen met
Schaumburg, Opperhessen, Fulda met Schmalkalden,
en Hanau), met Cassel tot hoofdstad, heeft in 1866
opgehouden zelfstandig te bestaan (zie hieronder).
De grenzen van H.-C. waren: ten N. het pruis. reg.district Minden en Hanover, ten 0. het pruis. reg.district Erfurt en het groothertogdom Saksen-Weimar, ten Z.-0. Beieren, ten Z. W. het groothertogdont Hessen-Darmstadt, ten W. het prinsdom Waldeck. — Wilhelm IV, bijgenaamd de Wijze, oudste
Z0011 van Filips den Grootmoedige, regeerde van
1567 tot 1592. Zijn zoon Maurits (gest. 1632), die
hem opvolgde, ging tot de gereformeerde Kerk over,
doch zag zich 1627 genoodzaakt afstand van de regeering te doen ten behoeve van zijnen zoon Wilhelm V. Deze verbond zich in den 30-j. oorlog met
Frankrijk en Zweden. en liet bij zijnen dood (1637)
een minderjarigen zoon na (Wilhelm VI), onder
voogdij van zijne weduwe, die het regentschap voerde
tot 1650, en bij den Westfaalschen vrede het grootste gedeelte van bet graafschap Schaumburg, zoomede de abdij Hersfeld verwierf. Op Wilhelm VI
volgde 1663 diens zoon Wilhelm VII, die 1670 opgevolgd werd door zijnen broeder Karel ; gedurende
heider minderjarigheid werd het regentschap gevoerd
door hunne moeder Hedwig Sophia van Brandenburg, zuster van den Grooten Keurvorst. In 1677
aanvaardde Karel zelf de teugels van het bewind, en
regeerde met uitstekend beleid tot 1730, toen bij
werd opgevolgd door zijn oudsten zoon Frederik I.
Deze echter, sedert 1720 koning van Zweden, stelde
in H.-C. als stadhouder zijnen broeder Wilhelm aan,
die 1736 Hanau-Muntzenberg aanwon, en 28 Maart
1751, bij Frederik's (mood, diens opvolger werd als
Wilhelm VIII. Hij nam deel aan den 7-j. oorlog ten
voordeele van Prnisen, en stierf 1 Febr. 1760. Zijn
zoon Frederik II was tot de roomsche Kerk overgegaan ; hij verhuurde zijne Hessen aan Engeland, als
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hulptroepen in den oorlog tegen Noord-A men ka, en
stierf 1785, toen zijn zoon Wilhelm IX hem opvolgde. Bij het tractaat van Luneville verloor deze
St.-Goar en Rheinfels. In 1803 nam hij den titel
van Keurvorst aan, onder den naam van Wilhelm I;
doch in weerwil dat hij onzijdig was gebleven, werd
hij 1806, na den slag van Jena , verdreven door de
Franschen, en zijn rijk ingelijfd bij het koningrijk
Westfalen. Eerst 21 Nov. 1813 kwam hij weder in
het bezit van zijn land, en stierf 27 Febr. 1821. Zijn
zoon en opvolger Wilhelm II zag zich, ten gevolge
van den opstand te Cassel 6 Sept. 1830, genoodzaakt
eene liberale constitutie te beloveri (15 Sept.), die
dan ook 5 Jan. 1831 tot stand kwam. De buitensporigheden van 11 Jan. tegen zijne bijzit, gravin
Reichenbach, noopten hem echter, zijne residentie
voor immer te verlaten, en afstand van de regeering
te doen ten behoeve van zijnen zoon Frederik Wilhelm, wiens regeering eene schier onafgebrokene
worsteling was tegen het liberalismus; hij moest de
gewapende hulp van den Bond inroepen om in zijne
residentie, die hij ontvlucht was, terug te kunnen
keeren (27 Dec. 1850). Nog niet wijs geworden, en
doof voor de bedreiging van Pruisen met eene interventie, ging de keurvorst altijd voort het herstellen van de constitutie van 1831 hardnekkig te weigeren, totdat Pruisen de diplomatieke betrekkingen
met H.-C. af brak, en toen eindelijk werd 21 Juni
1862 de constitutie van 1831 hersteld, en vier dagen later het geschil met Pruisen tot vereffening
gebracht. Intusschen bleef de inwendige toestand
van H.-C. voortdurend woelig ; in het najaar van
1862 lokten nieuwe botsingen tusschen den keurvorst, zijn ministerie en het yolk nieuwe vertoogen
van de zijde van Pruisen en Oostenrijk uit. En toen,
in het tusschen Oostenrijk en Pruisen ontstane geschil over de uitvoering van het verdrag van Gastein
(zie dat art.), door Oostenrijk de hulp van den
Buitschen Bond ingeroepen werd, behoorde H.-C.
onder die staten, die zich aan de zijde van Oostenrijk schaarden; doch even als Nassau, Hanover en
Frankfort heeft bet daarvoor moeten boeten met
het verlies van zijne onafhankelijkheid, daar het
(2e helft 1866) bij het als overwinnaar nit den
strijd getreden Pruisen is ingelijfd.
Hessen-Darmstadt, het groothertogdom
!lessen, bestaande uit twee, door Keurhessen en het
gebied van Frankfort van elkander gescheidene deelen, nl, een noordelijk gedeelte, dat de provincie Opperhessen, en een zuidelijk gedeelte, dat de twee
prove. Starkenburg en Rijnhessen omvat. H.-D. beslaat eene gezamenlijke oppervlakte van ruim 15'2
vierk. mijlen, is bevolkt met 858,000 zielen, heeft
Darmstadt tot hoofdstad, en dagteekent zijn onafhankelijk bestaan van I 567, toen George I, bijgenaamd
de Vrome, jongste der vier zonen van Filips den
Grootrnoedige, optrad als eerste landgraaf van H.-D.
Aanvankelijk had hij slechts het achtste gedeelte
der landen van zijnen vader; doch zijn grondgebied
werd reeds spoedig uitgebreider, door den flood van
twee zijner broeders (Filips en Lodewijk III). Lodewijk V, zoon van George, stond 1595 aan zijnen
broeder Frederik het grondgebied van Hamburg af,
fiat sedert een afzonderlijk landgraafschap vormde;
in 1604 erfde Lodewijk V een gedeelte van Upperhessen, stichtte 1607 de universiteit te Giessen, en
stierf 1626. Geen veranderingen van aanbelang grepen er in H.-D. plaats gedurende bijna twee eeuwen ;
in 1801 evenwel verloor Lodewijk X (geb. 14 Juni
1753) ten gevolge van de fransche omwenteling een
gedeelte van zijn grondgebied, ontving daarvoor

eater in 1803 eene ruime schadevergoeding, zoodat
tie grenzen van 11.-D. eene nagenoeg totale verandering ondergaan hadden toen Lodewijk X in 1806
toetrad tot den Rijnbond, en 13 Aug. van dat jaar
den titel aannam van groothertog, onder den naam
van Lodewijk I. In 1815 stond hij aan Pruisen eenig
westfaalsch grondgebied af, doch werd daarvoor aan
den Rijn, voornamelijk met Rijnhessen, schadeloos
gesteld. Aan den landgraaf van Hessen-Homburg
gaf hij de souvereiniteit terug, waarvan die in 1806
beroofd was geworden. Nauwlijks had zijn zoon en
opvolger, Lodewijk IL den 6 April 1830 de regeering aanvaard, of hij had de Juli-beweging te onderdrukken ; en te midden van den omwentelingsgeest van 1848 stierf hij (16 Juni), en werd opgevolgd door zijnen zoon Lodewijk III, die de Meibewegingen van 1849 in Rijnhessen en in Odenwald
door geweld van wapenen liet bedwingen.
Hessen—Homburg (het landgraafschap) bestaande uit de door Hessen-Darmstadt, Keurhessen
en Nassau begrensde heerlijkheid Homburg voor de
hoogte, en de zuidelijk, aan de overzijde van den
Rijn gelegene, door Pruisen en Beieren begrensde
heerlijkheid Meissenheina ; die twee heerlijkheden
zijn sarnen 5 vierk. mijlen groot en bevolkt met
28,000 zielen ; hoofdstad Homburg voor de hoogte.
Frederik I, in 1595 door zijn broeder Lodewijk V
van Hessen-Darmstadt tot onafbankelijk landgraaf
verheven, voerde 1626 het eerstgeboorte-recht in ;
1806 werd H.-H. weder aan Hessen-Darmstadt getrokken, doch 1815 door het Weener congres als
zelfstandig landgraafschap hersteld en vergroot met
de heerlijkheid Meissenheim.
Hessen (Vorstelijke familie van). Behalve de
verschillende reeds hierboven vermelde linien outstonden er uit die van Vessel-Cassel twee zijlinien, nl.:
1) Hessen-Rheinfels-Rothenburg, 1677 (stichter
Ernst, de jongste zoon van landgraaf Maurits), en
uitgestorven 12 Nov. 1834 met Victor Amadeus.—
2) Hessen-Philippsthal, gesticht 1684 door Filips,
tweeden zoon van landgraaf Wilhelm VI. Deze linie
werd door de zonen van Filips in tweeen gesplitst:
Karel (geb. 1682, gest. 1770) werd het hoofd der
linie Philippsthal; en Wilhelm (geb. 1692, gest.
1761) het hoofd der linie Philippsthal-Barchfeld.
Hessus (Helius Eobanus), duitsch dichter, geb.
6 Jan. 1488 bij Bockendorf in Keurhessen, gest.
5 Oct. 1540 als prof. der geschiedenis en dichtk.
te Marburg, was een der steunpilaren van de Kerkhervorming. Hij leverde o. a. eene metrieke vertaling van de Psalmen. Zijne fferoiden (Hagenau 1537)
verschaften hem den eernaam .Duitschen Ovidius".
Hestia, de romeinsche godin Vesta.
Hestiwotis, oude naam voor het noordwestelijk gedeelte van Thessalie.
Hesus, of Esus, de oorlogsgod der oude Galliers,
werd inzonderheid vereerd door offeranden van
menschenbloed ; vooral de eerste gevangenen, die
in eenen veldslag werden gemaakt, werden hem geofferd. Hij werd afgebeeld gewapend met een strijdbijl. Zijn naam beteekent ' de Geduchte".
Hesychasten, d. Rustenden, of Omphalopsychieten, d. Navelbeschouwers, in de 14e eeuw
dweepende monniken op den berg Athos, die den
navel van den buik als den zetel der ziel beschouwden, en gedurende hunne gebeden de oogen onafgewend op dat lichaamsdeel gevestigd hielden, bewerende daarvoor tot het lichamelijk aanschouwen
van het ongescbapene goddelijke licht te geraken.
Over dat ougeschapene licht kwam de calabrische
monnik Barlaäm met hen in twist ; doch bij de sy-
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node van Constantinopel in 1341 werden de H. in
het gelijk gesteld, waarop Barlabm in Italie tot de
roomsche Kerk overging.
Hesychius, I) nit Alexandria, grieksch taalgeleerde in het laatst der 4e eenw na Chr., schreef
een belangrijk grieksch lexicon, dat bewerkt -werd
door Alberti en Ruhnken (2 dln. Leiden 1746-66 ;
uitgebreid door Schow, Leipzig 1792), zoomede
door Schmidt (4 dln. Jena 4854-62). — 2) nit
Milete, grieksch geschiedschrijver in het begin der
6e eeuw, schreef eene nog slechts in fragmenten
bestaande Kronijk en een alphabetisch overzicht
der voornaamste grieksche geleerden (beide werden
nitgegeven door Orelli, Leipzig 1820).
Hetwren, d. vriendinnen, de geduld zijnde
lichtekooien in de steden van het oude Griekenland,
inzonderheid te Corinthe en te Athene. Sommige
H., zooals Aspasia, Thais, enz. waren zoo geestig en
beschaafd in den onigang, dat ze zelfs staatsmannen,
philosofen, dichters, enz. aan zich wisten te boeien,
en grooten invloed hadden op de staatkunde, terwiji
haar ter eere zelfs standbeelden werden opgericht.
Andere, zooals Lars nit Sicilie, Phryue nit Thespipe,
werden verrnaard door hare verleidelijke bekoorlijkheden, en dienden tot model voor kunstbeelden.
Hetwrie, d. 1. vriendschap, genootschap, een
geheim genootschap der Nieuw-Grieken, ter bevrijding van het turksche juk, in 1795 gevormd door
een Thessalier, met name Coustantijn Rhigas. Na
diens vroegtijdigen dood (20 Mei 1798 ter dood
gebracht door de Turken) werd onistr. 1814-17
eene nieuw H. opgericht, die dezelfde doeleinden
nastreefde, haven hoofdzetel aanvankelijk te Odessa,
later te lirsjenef in Bessaralue had, zich spoedig
verbreidde over geheel Griekenland, en ijvcrig eenen
algemeenen opstand der Hellenen voorbereidde. In
1820 koos de H. tot opperhoofd Alexander Ypsilanti, die in russische krijgsdienst stond, en die 1821
zijne poging om de Donau-vorstendomrnen in opstand te brengen zag misinkken. Na de afschudding
van het turksche juk ontstond eene partij der
Hetceristen, die bij tijden met zonder invloed was
op den staatkundigen toestand. Eerie andere H.,
de H. der Philomuzen, werd tijdens het Congres
(1814 en 1815) te Weenen opgericht door graaf
Capodistrias, later president van Griekenland. Het
doel dezer H. was: in Griekenland scholetr op te
richten, de godsdienst 'op te beuren, en werkzaarri
te zijn voor de opsporing en instandhouding van
gedenkstukken der oudheid. Reeds spoedig teide deze
H. over de 80,000 waaronder vorsten, ministers en geleerden ; door inschrijvingen had zij over
aanzienlijke geldsommen te beschikken; haar hoofdzetel was te Athene, hare kas te Munchen. Na de
stichting van het koningrijk G. ging deze H. te niet.
Heteren, of Heeteren, dorp in Gelderland,
2 wren gaans westelijk berworden Nijmegen ; 680
inw.; Teed veel van den watervloed 1809.

Ileterie. Zie HELENE.
Heth, kleinzoon van Cham, was de tweede zoon
van Canaan (Gen. 10: 15; 1 Chron. 1 : 15), en is
de stamvader der Hethieten (Geri. 15: 20), van wie
Abraham een graf kocht om Sara te kunnen begrayen (Geri. 23: 3 en v.; 25: 10: 49: 32). Uit de
H. nam Ezau twee vrouwen (Gen. 26: 34) tegen
den zin zijner cinders (Gen. 27: 46). In Abraham's
tijd woonden de Hethieten in de omstreken van
Hebron, later nicer noordelijk, in den omtrek van
Bethel. Ze worden nog verrneld : Exod. 3 : 8; .lozua
I : 4; 3: 10: 24:11; Richt. : 26: 11 lion. 7 : 6:
Ezra 9: 1; Neb. 9: 8.

Heukelum
Ilethlon, eene plaats ; Ezech. 47 : 15 ; 48:
Hethum, of Haitho, zoon van een armenisch
vorst, went premonstratenzer monnik, en schreef
(1306-7) eene Historic orientalis (lat. van Muller.
Herlijn 1671 ; armenisch van Aucher,Venetie 1842).
:11etman, of Attaman, het opperhoofd der Kozakken, door het yolk zelf gekozen nit hnnne eigene
aanvoerders, was vroeger niet slechts hen opperbevelhebber in den oorlog, maar tevens hurt hoogste
rechter, totdat hetman Mazeppa in 1708 de partij
koos van Karel XII, doch overwonnen werd, waarop
Peter 1 de privilegien der Kozakken aanmerkelijk
inkromp, en de waardigheid van H. afschafte. Eerst
in 1750 werd er wetter een H. aangesteld, en graaf
Razoemowsky tot die waardigheid benoemd. Door
keizerin Catharina werd de waardigheid van H. der
nkrainsche Kozakken opgeheven, en vervangeri door
eene regeering van acht leden. De donsche Kozakken hebben wel hunnen R. hehouden, doch ook
deze is in zijne vroegere macht zees heperkt geworden (zie KOZAKKEN). Ook iii Polen was de
benaming H. voor de Ieger-aanvoerders gehruikelijk.
Groot-H. (Herman heette de opperbevelhebher der gansehe poolsche armee; hij werd ter zijde
gestaan door den Veld-H. (Heiman polny), die oorqpronkeiijk slechts de grenzen des rijks tegen de
Tartaren te verdedigen had. Bij den rijksdag van
1702 werd de waardigheid van H. opgeheven.
Hetrurie, koningrijk. Zie ETRURte.
Hettstadt, stall in het pmts. reg.-district
Mersehurg, aan de Wipper, 5 rnijlen benoordwesten
Merseburg ; 4400 inw.
Heugem, ^ iorp in nedert. Limburg, een half
uur gaans hezuiden Maastricht.
Heuglin (Theodor, baron von), geb. omstr.
182r, in het Wnrtembergsche, ging, in het belting
van zijne arabische studin, 1850 naar Egypte. vervolgens door het Bajuda-landschap naar Chartum,
en ondernam p an riaar, met den oostenrijkschen
consul Reitz, eene reis near Abyssinie. Na zijne
terugkomst plaatsvervangend consul te Chartum,
keerde hij in het najaar 1854 met rijke zoologische
verzamelingen riaar Europa en Weenen terug. In
Maart 1856 gin g, hij nogmaals naar Egypte, deed
kustianden der Roode Zee en in
nasporin g,en
^ lie van Somaiiii, keerde in het laatst van 1858
terug riaar Europa. In Dee. 1860 belast met de leiding der expeditie riaar de hinnenlanden van Afrika,
ter opspormg van Eduard Vogel, reisde hij over
Cairo en door de bode Zee naar de kustlanden bezuiden Nubie ; in Abyssinie bezocht hij Aden, Axoern,
Gondar: en nadat hem de leiding der expeditie ontnornen was, twain hij omstr. de heeft van 1862 te
Chart= aan. Van zijne reizen heeft hij deels in
Reisen in, Nordatrika (Gotha 1857), deels in Petermann's ,,Mittherlungen aus Justus Perthes' Geogr.
Anstalt- (1859-62) verslag gegeven.
Heukelum, of Heukelom, plattelandsstadje
in Zuid-Holland, 2 urea gaans benoordw. Gorinehem ; 700 inw.; 36 huizen werden 17 Aug. 1772
eene prooi der vlammen, ten gevolge van een door
Sak. nit haat, tegen zijne aangestoken
brand 16 huizen werden weggespoeld door den
watervloed Jan. 1809. de bewoners van drie deer
huizen (17 in getal) kwamen daarbij jammerlijk
om het bij de doorbraak 26 Jan. 1820 werd
H. geheel overstroomd, en Jan. 1827 nogmaals. Het
kasteet van H., oudtijds Merckenburgh g.enaamd,
bestond reeds vthir de wording van bet stall it', en
werd verwoest door Friezen, Denen en Noormainien ,
in 1200 herbouwd, is thans mine.

Heide
Heule, dorp in de belgische prov. West-Vlaanderen, 1 nur gaans benoordw. Kortrijk ; 3400 inw.;
spoorweg-station.
Heumann (Christoph August), geb. 3 Aug.
1681 te Altstadt in het Weiwarsche, gest. 1 Mei
1764 als prof. der litteratuur-geschiedenis te Gottingen, werd door zijn Conspectus reipublicw literaria,
(8e druk Gottingen 1791) stichter van de geschiedenis der ietterkunde en der geleerden in Duitschland.
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aanrukken. om die stad en haren beer eens voor al
tot rede en plicht te brengen ; de beer van H. legde
toen het hoofd in den schoot, en onderwierp zich
aan den hertog van Braband, zonder dat er bloed
vergoten had behoeven te worden. In 1420 werd H.
bemachtigd door Jacoba van Beieren. In den Gelderschen oorlog, die 1497 begun, had H. veel te lijden ;
doch die van H. bevochten eene schitterende overwinning op de Gelderschen bij Hedikhuizen; 1524
werd een wapenstilstand gesloten. Maarten van RosHeumann von T eutschenbrunn kbh .), sem dreigde 1542 H. in brand te steken, doch dit
geb. 11 Febr. 1711 te Muggendorf in het Baireuthwerd door de betalin g van eene brandschatting versche, sedert 1744 professor der rechtsgeleerdheid te
hoed. In 1569 wend H. bij verrassing aan de SpanAltdorf, door den keizer tot den adelstand verheven,
jaarden ontweldigd, doch reeds kort daarna hernogest. 29 Sept. 1760. was de eerste die de diplomatie
men door de Spanjaarden, die toen de burgerij uitwetenschappelijk behandelde ; zijne Cornmentarii de
plunderden. In 1577, bij de Paciticatie van Gent.
re diplomatica imperatorum ac regum Germania,
kwam H. onder het gezag der Staten, en bleef dat
(2 din. Neurenberg 1745), en Commentarii de re sedert, in weerwil van verscheidene pogingen der
diplomatica imperatricum Germaniw (Near. 1749)
Spanjaarden om H. te herwinnen, nl. : 1579 mislukte
hebben nog tegenwoordig waarde.
het beleg, door den hertog van Parma ondernornen ;
Heumen, dorp in Gelderland, niet ver van de 1589 zond hij graaf Mansveld, die de stad 5 maanMaas, 2 uren gaans bezuiden Nijmegen ; 500 inw.
den en 2 dagen belegerd bield, totdat (even als in
Het kasteel van H. (Slot le H.) speelde eene rot in
1579) bet wassende water den vijand noodzaakte
de twisten der Heeckerens en Bronkhorsten, werd
het beleg op te breken : gedurende dit tweede beleg
1585 na een kort, doch hevig beleg door de Spanzond prins Maurits aan de bezetting eenige versterjaarden bemachtigd ; in de 18e eeuw afgebroken.
king, die door de spaansche troepen moest heenbreHeun (Karl Gottlob Samuel), als romanschrijken, hetgeen niet geschiedde, dan met een hevig
ver bekend onder den naam van H. Clauren, geb.
gevecht ter plaatse, die thans nog de Spanjaardsbrug
20 Maart 1771 te Dobrilugk, gest. 2 Aug. 1854 te
heet. In 1623 beproefde de landvoogdes het middel
Berlijn. Zijne romans en verhalen zijn verzameld in
van omkooping, doch de edele gouverneur van H.
Erzahlungen (6 deelen Dresden 1819-20) en in
( Willem Adriaan van Hoorne, beer van Kessel) sloeg
Scherz and Ernst (40 dln. Dresden 1820—'28).
de hem aangebodene tonne gouds, benevens het
Buitendien heeft men van hem Lustspiele (2e druk ridderteeken van het Gulden Vlies, met verontwaar2 din. Dresden 1824).
diging van de hand. In 1672 opgeeischt door de
Hewes (les), in fransche boeken voor Honk.
Franschen; 1793 andermaal ;1794 van Oct. of omHeurnius (Joannes), Jan van Heurn, lijfarts singeld door de Franschen, werd H. 5 Jan. 1795
van prins Maurits en prof. der geneeskunde te Leidoor den franschen generaal Daendels opgeeischt,
den, geb. te Utrecht 1543, gest. te Leiden 1601.
van 9 tot 12 Jan. door hem beschoten, en gaf zich
Eene complete editie zijner werken verscheen in fol.
toen aan hem over; 1813 was H. geruimen tijd het
(Leiden 1658). — H. (Otto), zoon van den vorige,
hoofdkwartier van den pruisischen generaal Bulow.
geb. to Utrecht 1577, gest. te Leiden 1650 als prof.
Van andere (dan oorlogs-) rampen feed H. het zijne:
der geneeskunde en wijsbegeerte. Men heeft van heni
6 Dec. 1614 ; 1676, 25 Dec. 1740, 1795, 1799.
Antiquitates philosophic , barbarica, (Leiden 1600) en
1809 watersnood ; 1624 en 1625 vreeselijke sterfte,
Babylonica, wgyptiaca, indica, etc. philosophise pri1664 dito door pestkoortsen; verwoestingen door
mordia (Leiden 1619).
stormwind 14 Nov. 1775. In den toren van het
Heusda, lat. naam van Heusden.
Kasteel van H. was reeds 1666 de bliksem geslagen,
Heusde (Philips Willem van), prof. der ge- doch toen werd de brand gelukkig gebluscht; bij
schiedenis en welsprekendheid 'te Utrecht, geb.
een onweder in .luli 1680 had hetzelfde plaats, loch
17 Juni 1778 te Rotterdam, gest. to Geneve 28 Jul,
ditniaal bereikte het weerlicht bet under den toren
1839. Van Plato maakte hij zijne hoofdstudie : daargeborgen buskruit, zoodat het gansche kasteel in
toe behooren zijne voornaamste werken : Initia phide lucht vloog, en eenige nabij gelegene straten der
losophiw Platonicce (3 din. Utrecht 1827-36: 2e
stad daardoor geheel vernield werden. Die toren
druk in 1 dl. Leiden 1842) en De Socratische school
was gebonwd 1340. Het kasteel zelf was een trotsch
(4 din. Utr. 1834-39 ;-2e druk 1840-41).
gebouw, in 1314 te vergeefs belegerd door WilHeusden, lat. Heusda, vestingstad met '2100 lem III, graaf van Holland ; 1359 ingenomen door
inw. in de nederl. prov. Noord-Braband, aan eenen
de Kabeljauwschen, die er vervolgens door Albrecht
arm van de Maas, 3 uren gaans hewesten 's-Hertov. Beieren, graaf van Holland, belegerd en 1360 tot de
genbosch, 3 uren bezuidw. Bommel, 4 uren bezuidovergaaf genoodzaakt werden. Op dit kasteel zat de
oosten Gorinchem. Wanneer H. eene stad geworden
ong3inkkigeJacoba v. Beieren eenigen tijd gevangen.
is, weet men niet met zekerheid ; loch het was dat
Heussen, 1) plattelandsstadje in Gelderland ;
reeds voor 1231 ; het ontstaan van H. dagteekent
zie HUISSEN. - 2) dorp irr 1N.-Holland ; zie WIZEN.
echter van veel vroeger, want reeds in 839 werd
Heva, d. moeder alter levenden, de vrouw
verwoest door de Deneri en Noortnannen. In 1184
van Adam ; Gen. 3 : 20 en 4 : 1. Zie overigens EvA.
trok het weerbare gedeelte der bevolking van H. op
Hevelius (Johannes). duitsch sterrekundige,
de beginselen van 's-Hertogenbosch aan, en vergeb. 1611 te Dantzig, gest. aldaar 28 Jan. 1688. Van
woestte beide de keeren de reeds aldaar gebouwd
zijne werken verdienen vooral melding: Selenographia
zijnde huizen; niettemin ontwikkelde 's-Hertogenseu descriptio lunw (Dantzig 1647): Prodromus
bosch zich snel, doch dN vijandschap van het daarastronomice en Firmantentum Soblescianunt ,
door in zijnen bloei geknakte H. werd hoe ianger
Uranographia (Heiden eerst na zijnen flood verschehoe grooter, zoodat hertog Jan 1 van Braband einnen, Dantzig 1790); Machina cailestis (2 din. Dantdelijk (1276) met een toereikend leger op H. kwam
zig 1673-79).
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Hevellen, een ten tijde van koning Hendrik I
aan de Havel wonende slawische, tot de Wiltzen
behoorende volksstarn ; ze werden omstr. de heeft
der 12e eeuw door de Saksen onderworpen ; Bonne
hoofdstad heette Brennaborch (Brandenburg).
Hevenskes, gron. dorp. Zie HEVESKES.
Heves, comitaat van Hongarije (1849-60 gesplitst in de twee comitaten Heves en Szolnok), is
circa 115 vierk. mijlen groot, bevolkt met 290,000
zielen, in bet noorden doorloopen door het aan wijnteelt rijke Matra-gebergte, overigens vlak land, besproeid door de Theiss ; het draagt zijnen naam
naar het marktvlek H. (4800 inw.), 5 mijlen bezuiden Erlau.
Heveskes, ook wel Heefskes en Heemskes,
dorp in Groningen, een kwartier gaans van den
Eemsdijk, 1 uur gaans oostelijk bezuiden Delfziji.
In den nacbt van 8 op 9 April 1505 trokken 40Q
Groningers op H. aan, dat door hen in de asch werd
gelegd, omdat de roofzuchtige Saksen er bun schuilnest bielden. Weder opgebouwd, werd H. 1584 andermaal platgebrand door de Staatsche troepen. Het
voormalige H.-klooster of klooster-Oosterwierum
(13e tot 17e eeuw) is thans het gehucht Oosterwierum, bestaande uit 4 boerderijen.
Hevieten, een canaanitisch volk op den Libanon, afstammende van Canaan's zoon Hevi. Door
Sichem, prins der H., werd Jacob's dochter Dina
verkracht. Ze worden vermeld Gen. 10 : 17 ; 34 : 2 ;
36 : 2 ; Jozua 9: 7; 11: 3; 24: 11; Richt. 3: 5;
I Kon. 9: 20; I Chron. 1 : 15 ; II Chron. 8: 7.
Hewen, in fransche boeken voor Hwen.
Hexapla, d. i. het zesvoudige, de Bijbel in zes
talen ; een belangrijk werk van Origenes, zijnde de
tekst van het Oude Testament, in zes naast elkander
staande kolornmen : eerst Hebreeuwsch met hebreeuwscbe, dan Hebreeuwsch met grieksche letters,
en eindelijk vier verschillende grieksche overzettingen. De H. zijn niet meer in wezen ; in de 7e eeuw
schijnen ze verloren geraakt ; fragmenten daarvan
zijn bijeengebracht door Montfaucon (Parijs 1714
2 dln. in fol.), en op nienw uitgegeven door Bahrds
(2 din. in oct. Leipzig 7 6 9 ) .
Hexapolis, de Zes-steden-bond ter zuidwestkust van Carie. Zie DORIS.
Hexham, het oude Alexodunum, stall in het
engelsche graafschap Northumberland, aan de Tyne,
8 uren gaans bewesten New-Castle ; 7000 inw.;
veldslag 1464, waarin aan de Roode Roos (Lancaster-partij) de nederlaag toegebracht werd door de
Witte Roos (York-partij); koningin Margareta, herwaarts vluchtende en zich onder de bescberming
van een roover stellende, werd door hem verborgen
in eene spelonk, die nog tegenwoordig aan vreemdelingen vertoond worth.
Hey (de), dorp. Zie HEYDE (Ter-).
Heyde (Ter-), in de wandeling genaamd de Hey,
dorp in Z.-Holland, aan het strand der Noordzee,
bezuidw. 's-Gravenhage, een kwartier gaans benoordw. Monster ; 450 inw. In het gezicht van TerH.. omstr. 5 mijlen in zee, 10 Aug. 1653 de zeeslag
tusschen de Engelschen en de Nederlanders, waarin
de kloeke Maarten Harpertsz. Tromp sneuvelde.
Heyden (graaf van), russisch admiraal, geb.
1772 in de Nederlanden, behoorde tot eene oude
hollandsche familie, trad op zijn 10e jaar in zeedienst,
deed verscbeidene reizen in de Middell. Zee en in
de Indiscbe Zee onder admiraal Van Kinsbergen, en
was 1789 in rang opgeklommen tot scheepsinitenant. In 1795 bracht hij op eene visscherspink den
stadhouder en diens twee zonen, met wie hij opge-

voed was, naar Engeland over. In Holland teruggekeerd, werd hij deswege in staat van beschuldiging
gesteld, dock, na twee maanden in hechtenis te hebben gezeten, weder vrijgelaten. Daar hij de Bataafsche republiek niet verkoos te dienen, begaf hij zich
naar Rusland, waar hij als scheepsmajoor aangesteld
werd. Na vele tochten in de Zwarte Zee en in de
Oostzee, werd hij 1808 benoemd tot kommandant
der vloot in Finland, vielke betrekking hij tot 1813
bekleedde, tervviji hij zich in vele ontmoetingen met
de Zweden onderscheidde. In 1 813 nam hij deel aan
het beleg van Dantzig. Kort daarna tot gouverneur
van Sweaborg, werd hij 1817 door keizer Alexander
bevorderd tot schout-bij-nacht. Bij gelegenheid van
de russisch-fransch-engelsche interventie ten behoeve van Griekenland, werd graaf v. H. aan bet
hoofd geplaatst van het russ. eskader in de Mrddell.
Zee, en droeg krachtdadig bij tot het vernielen van
de turksche vloot (1827). Tot vice-admiraal bevorderd, werd hij later benoemd tot militair gouverneur en hoofd der marine te Revel.
Heyden (Friedr. Aug. von), duitsch dichter,
geb. 3 Sept. 1789 te Merfken bij Heilsberg in OostPruisen, gest. 5 Nov. 1851 te Breslau. .Van zijne
vele verdienstelijke voortbrengselen noemen wij
Das Wort der Frau (Leipzig 1843 ; 10e druk 1861).
Heyligerloo, oude naam van het n.-holl.
dorp Heilo.
Heymisse, oude naam van het overijselsche
dorp Heemsc.
Heynckewerve, voormalig dorp in Zeeland
(Aardenburger-Ambacht), moet verzwolgen zijn door
eenen watervloed ; men weet niet meer waar H.
gestaan heeft.
Heyne, en Ter-Heyne, oude names van het
overijselsche dorp Heino.
Heynsdijk, dorp in Zeeland. Zie HENGSTDIJK.
Heyse (Karl Wilh. Ludwig), diutsch philoloog,
geb. 15 Oct. 1797 te Oldenb., schrijser van een aantal taalk. werken, o. a. Lehrbuch der Deutschen
Sprache (2 din. Han. 1838-49) en vooral een uitmuntend ,,DuitschWoordenb." 4 din. Maagdenb.1833-49.
Heyst, 1) dorp in de belgische prov. WestVlaanderen, aan de Noordzee ; zeebad-inrichting. —
2) Heyst op den Berg, marktvlek in de belgische
prov. Antwerpen, aan de Groote Nethe, 7 men gaans
bezuidoosten Antwerpen ; 5800 inw.
Heythuizen, dorp in nederl. Lim-burg (in
't voormalige Opper-Gelder), 2 uren gaans noordelijk bewesten Roermonde ; 280 inw.; ursulinenklooster.
Hezareh, een volksstam (van mongoolsche afkomst) in het noordwestelijk gedeelte van Afghanistan, op het hoogland van den Paropamisus, spreekt
eene turksche taal.
Heze, n.-hrab. dorp. Zie HEEZE.
Hezion, grootvader van koning Benhadad ;
I Kon. 15: 18.
Hezir, 1) een overste der priesters ten tijde
van David ; I Chron. 24 : 15. — 2) een van de hoofden des yolks ten tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 20.
Hezjam, of Hazjem (Hescham, Haschem,
Hascem, Hacem), Brie kalifen van Cordova, nl.:
H. I, voluit Aboel-Walid-Hezjam, volgde 788
zijn wader Abderamus 1 op den troon, had aanvankelijk zijne broeders te bestrijden, die tegen hem
in opstand waren gekomen, en versloeg hen (79091). Na dos meester van het gezag gebleven te zijn,
keerde hij zijne wapenen tegen de Christenen , hij
verwoestte Galiciè, trok de Pyreneen over, en maakte
zich meester van Narbonne en Gerona (794). Twee
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jaren later stierf hij op 40-j. teeftijd (796). Hij had
veel gedaan voor de verfraaiing van Cordova, en
vooral voor de voltooitng van de groote moskee. Hij
werd opgevolgd door Al-Hakem I. — H. II, voluit: Al-Mowajed-Billah-Hezjam, was elf jaren oud
toen zijn varier Al-Hakem II stierf (976). De veldheer Mohammed-Almanzor werd gedurende H.'s
rninderjarigheid met het regentschap bekleed, en
behaalde groote overwinningen op de Christenen ;
maar hij werd totaal verslagen te Calatanazor, hetgeen hij zich zoo erg aantrok, dat hij stierf van
verdriet (998 of 1001). Van dezen bekwamen minister beroofd, werd de zwakke H. II van den troon
gestooten door Mohammed-al-Mandi, die hem in
de gevangenis liet werpen (1006). Door eerie nieuwe
omweuteling werd hij uit den kerker verlost en
weder op den troon geplaatst (1012); maar drie
jaren later werd hij in een volks-oproer van het
leven beroofd (1015). — H. III, voluit : AboeBekr-Hezjam, de laatste kalif van Cordova, werd,
in weerwil dat hij bepaald voor die eer bedankte,
als kalif uitgeroepen na den dood van Jahiah-alMotali (1027). Te vergeefs trachtte hij het hoofd
te bieden aan de wapenen der Christenen en aan de
binnenlandsche onlusten, en zag zich genoodzaakt
afstand van den troon te doen 1031. Hij stierf 1036.
Na hem verbrokkelde zich het kalifaat tot een aantal onafhankelijke rijkjes, hetgeen slechts strekte
om de verovering door de christen-koningen des te
gemakkelijker te maken.
Hezjam, of Hazjem (Hascem, Haschem), voluit : Mohammed-ben-Hamet-Hazjem, bijgenaamd
de Sjeri[, mahomedaansch wetgeleerde, nam den
titel van .Sjerif" aan, omdat hij beweerde of te
stammen van den Profeet. Omstreeks 1508 zond hij
zijne drie zonen uit, om uit naam van den koning
van Fez onder de Musulmannen den oorlog te prediken, dien zij den Heiligen oorlog noemen, tegen de
Christenen, destijds meester van een gedeelte van
Noord-Afrika. Zijne pogingen werden spoedig bekroond met een gunstig gevolg, en hij stichtte de
dynastie der Sjerifs, die van 1509 of over geheel het
westerdeel van Barbarije regeerde, en die nog tegenwoordig op den troon van Marokko zit.
Hezrai, een van David's helden ; II Sam. 23 : 35.
Hezron, stad in den stam Juda ; Joz. 15 : 3, 25.
Hezron, 1) een zoon van Ruben en stamvader
der Hezronieten; Gen. 46: 9; Exod. 6:13; Num.
26: 6; I Chron. 5: 3. — 2) een kleinzoon van Juda ;
Gen. 46: 12; Num. 26: 21 (waar deze H. als de
stamvader der Hezronieten vermeld worth); Ruth
4: 18, 19 ; I Chron. 2 en 4.
Ili ..... Zie HY . . . .
Hia-men, chineesche naam voor Amoy.
Hiang-kiang, bet Chineesch voor Hongkong.
Hiarbas, 1) zie IARBAS. — 2) koning van
Numidiè, bloedverwant van Jugurtha, bekwarn na
diens val een gedeelte des rijks. In den strijd tusschen Sylla en Marius, hield H. de partij van laatstgenoemden (82 v. Chr.). Later, toen de Marianen
in Afrika door Pompejus overwonnen waren, moest
H. zich overgeven, en werd ter dood gebracht.
Hiaule, friesch dorp. Zie HAULE.
Mauro (ook wel Joure, en dan, ter onderscheiding van bet vlek van dien naam, de Kleine Jouwer,
of Lytse Jouwer genoemd), fransch Hyouwer, dorp
in Friesland, 1 uur gaans bezuidoosten Holwerd ;
140 inwoners.
Hibernia, door Aristoteles het eerst (onder
den naam van 'erne) vermeld als een der Britannische eilanden, werd door de Romeinen het tegen-
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woordige Ierland genoemd. De geograaf Ptolemetls
geeft de Jigging en gedaante van het eiland met
juistheid op, en vermeldt onder de bewoners de
Ivernen, waarvan men den naam H. afleult. Het eiland H. was noon in romeinsch Britannia begrepen.
In de 4e eeuw telde men er slechts ettelijke steden
of plaatsen (Eblana, Regia, lernis); het eiland zelf
werd toen ook wel Scotia genoemd. De Schotten
waren dan ook berkoinstig uit H. Onder de overige
volksstammen merkte men voornamelijk op de Briganten en de Menapiers. De godsdienst der Bruteden werd in de 5e eeuw verdrongen door het Christendom, dat in 431 door den heiligen Patricius
(meer bekend onder den naam van Sint-Patrick,
beschermheilige van Ierland) in H. ingevoerd werd.
Hibri, een Leviet ; I Chron. 24 : 27.
Hichtum, of Hiechtum, dorp in Friesland,
3 uren gaans benoordw. Sneek ; 150 inw.
r ie sc h ....orp.
_.e HYDAARD.
do rp. Zie
Hidaard, f.r.esci
II
Hiddai, een van David's helden ;1! Sam. 23 : 30.
Hiddekel, een der vier rivieren van het Paradijs; Gen. 2 :14 ; Dan. 10 : 4.
Hiddensde, smal eilandje in de Oostzee,
noordwestelijk aan de westzijde van Rugen, met zes
dorpjes, waarvan Kloster het grootste is ; bevolking
van H. 800 zielen, meest visschers.
Hiddingerijp, oude naam van het friesche
dorp Hardegarijp.
Hidzjelli, engelsch Hidgellee, stad in britsch
O. I., aan de uitwatering van den Hoogly, 10 mijlen
bezuidw. Calcutta, is de hoofdpl. van het moerassige
en ongezonde district H., dat bevolkt is met 140,000
zielen, en begrensd wordt door de rivier flOogly, de
golf van Bengalen en de districten Balasore en
Midnapore.
Hiechtum, frie sc h d orp. Zie
7i—1CHTUM.
H
Hiel, de stichter van Jericho ; I Kon. 16 : 34.
Hiel, de wijde Maas-mond bij Brielle. Zie HEL1US.
Hiellum, oude naam van 't friesche dorp Jellum.
Hielsmagae, oude naam van 't friesche dorp
Jellum.
Hielsum, 1) of Hielzum, friesch dorp; zie
JELSUM. — 2) oude naam van bet friesche dorp
Hieslum.
Hiem, friesch dorp. Zie HYUM.
Hiempsal, koning van Numidie, zoon van
Micipsa, werd na eenige maanden geregeerd te hebben gedood door zijnen aangenomen broeder Jogurtha. Zie JUGURTHA.
Hien, of Hyen, dorp in Gelderland, derdhalf
uur gaans bewesten Nijmegen en vierdhalf uur westelijk benoorden Tiel; omstr. 800 inw. Bij den watervloed van Jan. 1809 kwamen bier 3 menschen
om het leven, 45 huizen werden geheel weggespoeld
of stortten in, 26 andere werden geheel onbewoonhaar, 28 zwaar beschadigd, en veel vee verdronk.
Hitin–fong, keizer van China, geb. Aug. 1831,
beklom Febr. 1850 den troon, kwam 1856 met Engeland en Frankrijk in eenen oorlog, die 3 Juli
1858 met de ratificatie van den vrede van Tien-tsin
eindigde. Dit vredesverdrag kwam echter eerst tot
uitvoering, nadat 13 Oct. 1860 Peking veroverd en
de keizer genoodzaakt was de vlucbt te nemen naar
Tartarije. Hij stierf 22 Aug. 1861 te Ye-hol, en werd
opgevolgd door een regentschap voor zijn oudsten
zoon Ki-tsiang, geb. 5 April 1855.
Hi6ra, d. i. Geheiligde, 1) het zuidelijkste der
Eoliscbe eilanden, 3 mijlen benoorden Sicilie ; tegenw. Vulcano. — 2) een der Egadische eilanden ;
tegenw. Maretimo.
Hieracium, stad in Calabrie ; tegenw. Gerace.
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Hierapolis, de heilige stad van Cybele, in
Groot-Phrygie, nabij den Meander, benoorden Laodicea. De prachtige ternpel werd in 54 v. Chr. geplunderd door Crassus. Het was de geboorteplaats
van Epictetus. Het is het tegenwoordige BamboekKalessi, bekend door warme bronnen, en door de
schadelijke uitdampingen d er spelouk Plutonium.
Reeds in Paulus' tijd bestow' te H. eene christelijke
gemeente ; Col. 4 : 13.
Hierden, ook wel Hierde of Heerde gespeld,
dorp in Gelderland, Brie kwartier gaans oostelijk
benoorden Harderwijk; 900 inw.
Hierderwijk, eigenlijk de ware naarn van
Harderwijk.
Hibres, fransche stad en eiland. Zie HYERE,.
Hiericus, lat. naarn van Jericho.
Hierle, n.-bran. dorp. Zie HEERLE.
Hierne, of Hier'', voormalige benammg van
het geldersche dorp Waardenburg.
Hier° I, limn of koning van Syracuse, broeder en opvolger van Gelon, regeerde van 478 tot
467 v. Chr., was dapper, rechtvaardig, wijs, en een
beschermer der dichtkunst Simonides, Eschylus,
Piudarus, enz. leefden aan zijn hof. — H. II, zoon
van een voornaam Syracuse'', met name Hierocles,
behaalde als veldheer eene beslissende overwinning
op de zoogenaamde Mamertljnen, 269 v. (Ir.. en
werd daarop als koning van Syracuse uitgeroepen.
Toen de Mamertijuen later de hulp tegen hem inriepen van de Romeinen, begreep H. II tegen zulk
eenen overmachtigen vijand met opgewassen te zijn,
en ging daarom een verbond aan met Carthago (265
v. Chr.) : dit werd de aanleiding tot den Punischeu
oorlog. In weerwil van zijne dapperheid werd H.,
even als zijne bondgenooten, verslagen door Appius
Claudius, en weldra in Syracuse belegerd. Toen sloot
bij vrede met de Roweinen, en bleef hun trouvte
bondgenoot gedurende zijne Lange regeering tot aan
zijnen dood (215 v. Chr.). Zijn kleinzoon Hieronymus, die hem opvolgrie, gaf zich aan loshandiglieid
en wreedheid over, loch werd reeds in het volgende
jaar vermoord met zijn gansche geslacht.
Hierocles, overste van Bithynie, vervolgens
stadhouder van Alexandria, was een der voornaamste aanstokers van de Christen-vervolging ender
Diocletiaan (303). Hij schreef ook een boek tegen
het Christendom, getiteld : r.De vriend der waarheid",
dat bestreden werd door Eusebius en Lactantius. —
H., platonisch wijsgeer, leeraarde te Alexandria in
het begin der 5e eeuw. Men heeft van hem .Commentarien op Pythagoras" en eenige fragmenten van
andere werken (Londe') 1673. met latijnsche vertaling).
Hibroglyphen. Zoo noemt men het schrift
der oude Egyptenaren, waarvan men nog talrijke
overblijfselen aantreft in de opschriften der oude
gedenkteekenen in Egypte. Het H.-schrift bestaat
uit gegraveerde of gebeeldhouwde figuren ; sommige
dier figuren zijn eene afbeeldiug van de voorwerpen
zelven, andere zijn daar'an eene zinnebeeldige of
slechts eene aangenomene voorstelling; menigmaal
ook zip' de H. slechts phonetische teekens, d. i. teekens, die den kiank der woolier) afheelden. De beteekenis der H. is waarschijnlijk verloren gegaan in
den tijd, toen de Grieken zich rneester gemaakt hadden van Egypte, en is twintig eeuwen lang onbekend
gebleven. Eerst in het begin der 19e eeuw werd de
aantlacht daarop gevestigd, toes men (1799) het
opschrift van Rosette gevonden had. Nadat zich
verseheidene franlche en etigelsehe geleerden te
vergeefs met de ontraadseling van dat H.-schrift

hadden bezig gehouden, gelukte het eenen Franschman (zie CHAMPOLLION) daarvan den eigenlijken zit'
op te sporen. Na hem hebben zich met goed gevolg
op de ontcijfering van bet egyptische H.-schrift toegelegd : Rosellini, Salvolini, Leewans, Hincks, Birch,
Rouge,Schwartz, en voornamelijk Lepsi us en Brugsch.
Een overzicht van de kennis, die men in eene halve
eeuw van het H.-schrift opgedaan heeft, leverde
Bunsen in iEgyptens Stellung in der Weltgeschichte
(dl. I, Hamburg 1845).
Hieromax, rivier in de decapolis van Palestina, stroomde van het oosten naar het westen door
den oostelijken halven stain Manasse, en ontlastte
zich, een weinig bezuiden het meer Gennesareth, in
den Jordaan. De H. is tegenwoordig de Yermoek.
Hieron, koningen van Syracuse. Zie Hieao.
Hieronymianen, ook wel Gregorianen, werden de Broeders van het gemeene leven genoemd,
omdat ze den heiligen Hieronymus en Gregorius den
I iroote tot patroons hadden. Zie GERARD GROOzE.
Hieronymieten, monniken die zich den
heiligen Hieronymus ter navolging stelden. Men onderscheidt vier verschillende orden der H., ill.:
1) de orde der H. in Spanje, gesticht omstr. 1370
door Thomas van Siena; ze volgden den regel van
den h. Augustinus; het klooster van het Escuriaal
behoorde hun toe. — 2) de orde der H. van de
Observantie, omstr. 1424 in Lombardije gesticht
door Lupus (Mimed°, die den regel van Thomas
hervormde. — 3) de orde der iKluizenaars van den
heiligen Hieronymus", °Instr. 1380 in Umbrre gesticht door Petrus Gambacorti uit Pisa ; de regel dezer H. was zOO streng, dat men hen lang voor toovenaars aanzag. — 4) Het .Genootschap van den
heiligen Hieronymus van Fiesoli", dat den regel
volgde van den h. Augustinus.
Hieronymus, kon. v. Syracuse. Zie HIèR0 H.
Hieronymus, de heilige, voluit Sophronius
Eusebius H., geb. 331 of 342 te Stridon in Dalmatie ,
gest. omstr. 420 te Bethlehem als kluizenaar, was
(inzonderheid sedert 383 te Rome) een ijveraar
tegen alle ketterijen in het Christendom. Hij vertaalde bet 0. T. op nieuw, en verbeterde de bestaande lat. vertaling van het N. T.; zijn werk ligt
ten grondslag aan de Vulgata. De werken van H.
zijn in het licht gegeven door Vallarsi (11 dln. Verona 1734-42 ; nieuwe editie 15 dln. Venetie 1770) .
Hieronymus van Praag,de vriend, medestrijder en medelijder van Jan Huss, nit het geslacht
you Faulfisch, geb. te Praag, sedert 1349 meester
der vrije kunsten en baccalaureus der theologie,
sloot zich aan den strijd van Huss aan tegen de
hierarchic en de zedeloosheid der geestelijken ; hij
ging daarhij te werk met eenen ijver, die onvermijdeltjk aanstoot geven moest : de reliquien trapte 4
aan stukkeu, d e pauselijke aflaatbrieven 1411 verbrandde enz. Zich gereed makende om zijnen als
ketter in hechtenis genomen vriend Huss te Constans te gaan verdedigen, werd hij in April 1415 te
Hirschau gevangen genomen, en zelf insgelijks naar
den kerker te Constar's overgebracht. Door het herroepen 23 Sept. 1415 van zijne als ketterijen veroordeelde meeningen op vrije voeten gekomen, trok
hij echter reeds 26 Mei 1416 die herroeping in,
waarop hij vier dagen later (30 Mei) levend verbrand werd.
Hieronymus-Ambaeht, Z.-hollandsch.
dorp. Zie HEER-OUDELANDS••AMBACHT.
Hieronymus-kloosters (voormalige) in
de Nederlanden : 1) te 's-Bosch in de Hintharnerstraat ; heette ook Gregorius-klooster. -- 2) te Roer-
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Hijar, het oude Beim, stad in Spanje, 9 mijien
monde in de Jezuleten-straat --3) te Hoorn, akin
bezuidoosten Saragossa ; 3000 inw.
zuidzijde van tie Nieuwe-steeg, was 1385 gesticht.
Hila, dorp op het Moluksche eiland Amboina
— 4) Hieronymus-berg, in Gelderland ; zie films(op het sehiereiland Hitoe), aan de noordwestzijde,
BERGEN. - 5) Hieronymus-dal, buiten Leiden; zie
1 our gaans van Hitoe-Lama. Vermoedelijk de plaats,
LOPSEN. - 6) Hieronymus-dal te Delft, tusschen de
waar de Nederlanders het eerst voet aan wal op
Koornbeurs en het l'rinsenhof, gesticht 1403, was
Amboina gezet hebben, althans dicht bij H. hadden
een klooster van Hieronyinianen of Broeders van het
zij hunne eerste sterkte
Kasteel van Verre"; H.
Gemeene leven ; pans Adriaan VI ontving in flit
zelf werd 1637 door de Nederlanders versterkt.
klooster zijne opleiding; bij den vreeselijkeu brand
Hilaard, friesch dorp. Zie HYLAARD.
van 1536 werd het eene proof der vlammen.
fransche naam van Hilarius.
Hierophant, in het algemeen uitlegger of
Hilarion, de heilige, geb. 288 te Tabathe bij
leeraar der godsdienstige gebruiken bij de ilrieken
Gaza, gest. 372 op Cyprus, leerling van den heiligen
en Egyptenaars; inzonderheid de hoogepriester van
Antonius, en na dezen de ijverigste bevorderaar van
Ceres, die de eerste persoon was bij de Eleusinische
het Inonnikwezen in Palestina en Syrie. Kerkelijke
mysterien. Deze waardigheid, een tier aanzienlijkste
gedenkdag 23 Oct.
in Athene, werd gedurende 12 eeuwen uitsluitend
Hilarius, pans van 461 tot 468, was geboorbekleed door eeu lid van het geslacht der Eumoltig nit Sardinie ; onder zijn pausschap begonnen de
pieden.
inonophysitische twisters; hij wordt als heilige ver.
ezel de stad als
Hieropolis, dezelfde
card 21 Fehr. -- H., de heilige, sedert 350 bislat. naam van Jeruzalem.
Hi tti
schop van Poitiers, waar hij 13 Jan. 368 stierf, was
een der Canarisehe eilauden. Zie FERRO.
een
bestrijder van de Arianen. Zijne gesehrifHieslum, ook wel Jeslum, en bij verbastering
ten werden in 't licht gegeven door de Benedictijnen
Hielsum, dorpje in Friesland, anderhalf uur gaans
(Parijs 1693), door Massei (2 din. Verona 1730)
bezuiriw.
d Bolsward ; 100 inw..
Highlands, d. Hooglanden, zoo noemen tie en door Oberthur (4 din. Wurtzburg 1781-88).
Kerkelijke gedenkdag 13 Jan. — H., bisschop van
Britten bij voorkeur de wilde en romantisehe bergArles, geb. omstr. 401, gest. 449, verdedigde zijne
landschappen in het noorden en noordwesten van
bisschoppelijke rechteu tegen pans Leo, bestreed de
Schotland. De Forth, of eigenlijk bet GrampiaanscliSemi-Pelagianen, en wordt als heilige vereerd 5 Mei.
gebergte, is de zuidgrens der H., en scheidt hen
Hilchenbach, vlek in pruis. Westfalen,
van de Lowlands of Laaglanden, die het zuidelijk gevierdhalf uur gaans benoorden Siegen ; 1300 inw.
deelte van Schotland vormen. De bewoners der H.
Hildburghausen, stad met 4600 inw. in
(Highlanders, Hooglanders), hebben in hull bijoa
het hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen,
ontoegankelijk bergland zeer king de aartsvaderlijke
levenswijs en zeden behouden: ze leefden in afzon7 uren gaans bezuidoosten Meiningen, ligt aan de
derlijke lawilien of clans; het hoof(' van iedere clan
1Verra, is de hoofdplaats van het prinsdom H., en
was van 1695 lot 1827 de re s identie der prinsen
werd laird (lord, heer) of chieftain (hoordinan) gevan Saksen-Hildburghausen.
noewd. Lang getrouw aan de zaak der Stuarts,
speelden de Highlanders eene belangrijke nil in de
Hildebert van Tours, geb. te Lavardin ()Instr.
pogingen, die door de leven van die dynastic werden
1057, gest. 18 Dec. 1134 als aartsbisschop van
Tours, was de eerste, die bet in het Westen beaangewend, our weder op den engelsehen troon te
komen ; maar na den opstand van 1715, en vooral
proefde, het tiogniatische tot een stelsel te brengen;
hij blonk ook uit als Iatijnsch dichter; onder zijne
na dien van 1745, Liam Engeiand inaatregelen oin
poezien inerkt men op : een puntdicht op een herde bt! .;ehaving in de H. te hevorderen: door het
aanleggen van groote wegen werd een elude geinaakt
waphrodiet. De werden van H. verschenen in 't
licht te Parijs 1708 (in fol.),
aan den staat van afzondering, waarin de bergbewoners zoo tang geleefd hadden; sedert then tijd hebHildebrand, de naam van paus Gregorius VII;
vandaar de benaming van Hildebrandismus voor bet
ben de mien der Highlanders belangrijke wijzigingen ondergaan, ofschoon ze zich nog altijd door veel
door Gregorius VII bevorderde hierarchische stelsel,
eigenaardigs onderseheiden, en weerendeels ook nog
de hoogste graad van pauselijke macht.
steeds de gaelische taal spreken. — H., een beHildebrand, koning der Longobarden in
koorlijk bergland (de Alleghany-bergeti) in het zuidItalie, beklom den troon 736, en decide bet gezag
wet zijn omen Luitprand, die 744 stierf. In hetzelfde
oostelijk gedeelte van den ii.-awerik. stoat NewYork, aan weerszijden van de Hudson-rivier. De
jaar werd H. door tie Longobarden, die zijne dwinvoornaarnste plaats in de H. is West-Point.
gelandij inoede waren, van den troon gestooten, en
Rachis, hertog van Friuli, in zijne plaats gekozen.
High–Wycombe, engetsche stad. Zie het
Hildebrandt (Ferd. Theod.), historic- en
art. CHIPPING.
Higuera, naam van een aantal plaatsen in portretschilder, geb. 2 Juli 1804 te Stettin, is eeu
Spanje; de voornaamstezijn:1) H.-Junta-a-Aracena,
der uitstekendste sehilders van de Dusseldorfsche
school.
stad in de Sierra Morena, 7 mijlen beuoordw. Sevilla; 1400 inw.; geboorteplaats Ian den schilder
Hildegaardsberg. Zie HILLEGERSBERG.
Alonzo de Tohar. — '2) H.-la-Real, stad in de prov.
Hildegard, de heilige, bekend door hare viBadajoz, 4 uren gaans bezuidoosten Xerez; 4500
zioenen en openbaringen, geb. onistr. 1098 te Hocinw. — 3) Isla-de-la-H., dorp aan de Middell. Zee,
kelheim in het graafsehap Sponheim, eerst non in
tussehen de rivieren Guadiana en Odiel, 4 a 5 inijlen
het klooster Disibodenberg in Tweehruggen, later
ten W. Z, W. van Huelva; 3200 inw.; sardijnenabdis van dat klooster, stichtte servolgens een kloosvisseherij : ligt op een eilantlje in het kustmoeras bij
ter op den Rupertsberg bij Bingen, waarin zij de
Aya.
monte
waardigheid van abdis bekleedde tot aan Boren flood
(1178). Kerkelijke gedenkdag 17 Sept.
Higuerita (la), of Isla-Cristioa, dezelfde plaats
als Isla de la Higuera; zie HICUERA 3).
Hildegonde, de heilige, geb. te Nuitz (diocese
Keulen) in 13e eeuw, behoorie tot de Cistercienser
Higueruela, dorp in Spanje, rutin 5 utijlen
b
eoo ,,ten Albacete; '2500 inw.
orde. In niauskleederen toog zij naar Palestina, door-

Hildernisse

Hilversum

kruiste vervolgens Italie en Duitschland, en begaf
zich toen, onder den naam van .broeder Josephus",
in de abdij van Schonauge. Dat zij eene vrouw was
ontdekte men eerst na haren flood. Kerkelijke gedtnkdag 20 April.
Hildernisse, voormalig dorp in N.-Braband,
in 't markgraafschap Bergen-op-Zoom, een weintg
bezuiden Borgvliet, is in 't laatst der 15e eeuw door
overstrooming geheel teniet gegaan.
Hildesheim, lat. Hennepolis, stad met 17,000
inw, in Hanover, aan de Innerste, 7 uren gaans bezuidoosten de stad Hanover; was eertijds eene Hanzestad en is de hoofdplaats van het prinsdom H., dat
tot 1802 een onafhankelijk bisdom was (gesticht
door Karel den Groote of door Lodewijk den Vrome),
en dat thans deel uitmaakt van het district H.
(ruim 81 vierk. mijlen groot, bevolkt met 367,000
zielen). Het prinsdom H., in 1519 grootendeels bemachtigd door de hertogen van Brunswijk en Hanover, werd eerst in 1643 aan den prins-bisschop
teruggegeven, in 1807 bij het koningrijk Westfalen
ingelijfd, door de tractaten van 1815 toegevoegd
aan Hanover, en kwam daarmede 1866 aan Pruisen.
Hildreth (Richard), amerikaansch geschiedschriiver, geb. 28 Juni 1807 te Deerfield in Massachusetts, maakte zijnen naam beroemd door zijne
uitmuntende HistOry of the United States of America
(6 dln. Londen en New-York 1849-52; 2e druk
1854-55).
Hilen, stad in den stam Juda, bewoond door
de Aáronieten ; I Chron. 6 : 58.
Hilfertsen, het dorp Hilversum.
Hilgerlee, afwij kende spelling voor Heiligerlee.
Hilkia, 1) een hoogepriester der Joden ; II Kon.
22 en 23; I Chron. 6 en 9; II Chron. 34 en 35;
Ezra 7. — 2) de vader van Eliakim ; II Kon. 18;
Jezaia 22 en 36. — 3) de vader van den profeet
Jeremia ; Jerem. 1: 1. — 4) nog vier andere personen in het 0. T.: 1 Chron. 6 en 26; Neb. 8, 11,
12 en 21; Jerem. 29.
Hill, of den Hill, ook wel de Hille, dorp in
N.-Braband, 2 uren gaans bewesten Heusden.
Hillah, of Helleh, stad in aziat. Turkije, aan
den Euphraat, 12 a 13 mijlen bezuiden Bagdad, te
midden van de rumen van Babylon ; 10,000 inw.
Hillebrand (Joseph), geb. 1788 te Grossdiingen bij Hildesheim, 1,822 prof. d'er philosophie
te Giessen, later lid der Tweede Kamer, is vooral
bekend door zijn werk : Die Deutsche Nationalliteratur
sett dent Anfange des 18. Jahrh. (2 dln. Hamburg
en Gotha 1845-6; 2e druk 3 dln. 1850).
Hillegersberg, dorp in Z.-Holland, 1 uur
gaans benoorden Rotterdam. In den tijd der legenden verhaalde men, dat eene reuzin, met name Hillegonde, een schortekleed vol zand liter had nedergeworpen, en dat daarnit de heuvel of berg ontstaan was, op en bij welken H. gebouwd is. Bij
Hadrianus Junius wordt gewag gemaakt van eene
waarzegster Hildegardis, die op lien heuvel een
kasteel bewoonde, en naar wie H. later genoemd is.
In den tijd der Hoekschen en Kabeljauwschen had
H. van beide partijen te lijden om het hardst, inzonderheid 1488 en 1489.
Hillegom, dorp in Z.-Holland, aan den straatweg van Leiden naar Haarlem, 3 uren gaans benoorden Leiden, derdhalf uur benoordoosten Noordwijk-binnen ; met onderhoorigheden 1800 inw.; veel
groenten, vooral heerlijke asperzies. In 1575 (29
Oct.) werd de kerk door de Spanjaarden verwoest.
Hillel, vader van Abdon (den rechter in Israel);
Richt. 12 : 15, 15. — H., bijgenaamd de Oude,

joodsch geleerde en rabbi te Jeruzalem, geboortig
uit Babylonie, was Pharizeer en het hoofd eener
vermaarde school, die met warmte de geloofwaardigheid der mondelinge overleveringen verdedigde
tegen de school van Schammai, die leerde, dat het
geloof alleen gegrond moet zijn op de Schrift. Hij
leefde van 110 v. Chr. tot 10 na Chr. Zijne critischexegetische en paleographische aanmerkingen op
het 0. T. zijn later (als Masora, d. Overlevering)
bijeengebracht. H., bijgenaamd de Hetlige, voorzitter van het Sanhedrin te Jeruzalem, anno 30 v.
Chr. vervaardigde een manuscript van den Bijbel,
waarvan slechts afschriften uit de 12e eeuw tot ons
gekomen zijn. — H., bijgenaamd de Prins, achterkleinzoon van den heiligen Judas, bracht under de
Joden het gebruik in zwang, om de jaartelling aan
te vangen van de schepping der wereld. Hij stierf
omstr. 340 na Chr.
Hillermeer, vroeger een afzonderlijk meer,
dat later den zuidoosthoek vormde van het (tegenw.
drooggemaakte) Haarlemmermeer.
stad op bet deensche eilend Seeland,
mijlen benoordw. Kopenhagen; 2300 inw.
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Hilligerlee. Zle HElLIGERLEE.
Hillinen, oude naam van Hillegom.
Hilrewaardebeeke, oude naam van Hilvarenbeek.

Hill-River, rivier in britsch Noord-Amerika,
ontspringt nabij het meer Winnipeg, stroomt in
noordoostelijke richting door verscheidene meertjes,
en outlast zich under den naam van Hayeica-River
in de Hudsonsbaai bij fort York, na eenen loop van
40 a 45 mijlen.
Zie H
__ELIVIEND.
Hilmend, rivier. __e
Hilvarenbeek, dorp in N.-Braband, aan de
Hilver, derdhalf uur gaans westelijk bezuiden Oirschot ; 2000 inw.; werd 1388 verwoest en in brand
gestoken door den hertog van Gelder; 1542 en 1543
op brandschatting gesteld door Maarten van Rossem
(eerst 1400, toen 1500 gl.); 1702 geplunderd 'door
de Franschen, in weerwil dat de bevolking zich
dapper verdedigde ; 1708 andermaal geplunderd
door fransche dragonders, die 19 huizen en voile
graanschuren platbrandden; 1719 groote sterile aan
eene gevaarlijke ziekte, waarom H. toen, op bevel
der Staten, door een cordon afgesloten werd ; 1792
felle brand ; 1801 (des nachts '20 a 21 Maart)
de bliksem in den toren, loch de brand werd gebluscht ; 1842 (des nachts 29 a 30 April) verschrikkelijke brand, waardoor 15 huizen in de asch gelegd
werden. Tijdens den befgischen opstand had H. menigmaal te lijden van stroopende benden.
Hilver, of Hulver, beekje in de Meierij van den
Bosch. ontstaat bij Hilvarenbeek uit de vereeniging
van twee beekjes, die van de belgische grenzen komen. De H. outlast zich een kwartier gaans beoosten
gehucht Blest in den Nemer.
Hilverbeke, oude naam van Hilvarenbeek.
Hilversum, vlek in N.-Holland (in het Gooiland), 2 uren gaans bezuiden Naarden ; 5500 inw.;
in den twist tusschen Holland en Gelderland deed
hertog Karel van Egmond 1505 een inval in het
Gooi, en legde H. in de asch ; hetzelfde lot onderging H. 1629 bij den inval van graaf van den Berg ;
1672 Teed H. veel van de Franschen ; I Aug. 1674
werden door een zwaar onweder 30 huizen' te
°Inver geworpen, waarbij vele menschen onikiv'amen;
bij den brand van 1725 werden meer dart , 50 huizen in de asch gelegd ; 5 Juni 1766 woedde te
een allervreeselijkste brand, waarbij 217 huizen of
schuren door de vlammen verteerd werden.

Hilvoirt
Hilvoirt, n.-brab. dorp. Zie HELVOIRT.
Himfilaja, of Himaleh, d. i. het vaderland der
sneeuw, de Imous en de Emodus der ouden, het
hoogste gebergte der aarde, is eene groote bergengroep in Middel-Azie, strekt zich uit van 25 tot 35
gr. noorderbreedte en van 72 tot 95 gr. oosterlengte,
op de grenzen van Hindostan en Tibet, van de rivier
Kasjgar in het westen, tot aan de grenzen van China
in het oosten. De voornaamste keten van den H.
strekt zich uit van het N. W. naar het Z. 0., loopt
door het noordelijk gedeelte van Cashmere, Gherowal, Nepaul en Bhotan ; op den H. ontspringen de
Indus, de Ganges, de Brahmapoetra, de Irawaddy,
en de ontelbare menigte kleinere rivieren, die zich
in deze hoofdstroomen ontlasten. De hoogste pick
van het H.-gebergte is de Gaurisankar in Nepaul
(29,002 Vt.); dan volgt de groep van den Kintsjindzjanga in Sikkim (28,156 Vt.); de Dhawala-Giri in
Nepaul (26,826 Vt.); enz.
Himera, grieksche stad ter noordkust van
Sicilie, bezuidw. Cephalmdis, gesticht 639 v. Chr.
als eene volkplanting van Zancle, was meestal afhankelijk van Syracuse. In 480 v. Chr. versloeg Gelon bier de Carthagers ; in 409 v. Chr. werd H. door
de Carthagers ingenomen en verwoest. De stad werd
4 uren gaans van daar weder opgebouwd onder den
naam van Thermce Himerenses ; tegenw. Termini.
— H., naam van twee rivieren op Sicilie ; de eene
(tegenw. Fiume Grande, of Fiume di Termini) liep
noordwaarts, en bespoelde de stad Himera ; de andere (tegenw. Fiume Salso) stroomde zuidwaarts,
en decide de zuidkust in twee gelijke deelen alvorens
zich bij Phoenicia in de Middell. Zee te ontlasten.
Himerius, grieksch taalgeleerde en sophist in
de 4e eeuw na Chr., geb. te Prusias in Bithynie,
gest. omstr. 386 te Athene, was een vinnig bestrijder van het Christendom ; '24 zijner verhandelingen,
waaronder eene lofrede op Julianus, zijn tot ons gekomen (Gottingen 1790).
Himilcon, carthaagsch veldheer, onderwierp
het grootste gedeelte van Sicilie, doch kon Syracuse
niet bemachtigen, dat dapper verdedigd werd door
Dionysius den tiran. Over dat mislukken van zijn
ondernemen gaf hij zich zelven den dood, 398 v.
Chr. H., carthaagsch zeevaarder, waarschijnlijk
een tijdgenoot van Hanno, volbracht de eerste reis
in de Noordzee, en bezocht de Britannische eilanden en de Cassiterieden (Sorlingeh). — H., bijgenaamd Phamceas, veldheer der carthaagsche ruiterij, van de partij Barcas, verdedigde heldhaftig
de toegangen tot Carthago, toen het belegerd werd
door de Romeinen ; maar na heimelijk een mondgesprek gehad te hebben met Scipio, liep hij met
2000 ruiters tot den vijand over, en droeg zoodoende het zijne bij tot den val van Carthago (147
v. Chr.).
Himjarieten, bij de klassieke schrijvers
Homerieten, heetten de bewoners van zuidelijk Arabic
of Jemen, die zich daar omstr. 3000 jaren voor
Mahomed tot overheerschend yolk verhieven, verscheidene rijken stichtten, waaronder er eenige,
die eenen hoogen trap van bloei hereikten, o. a. het
in den Bijbel vermelde Scheba of Saba, en Aden
(A thana). Ze breidden bun gezag ook uit over de naburige kustlanden van Afrika, doch werden 529 na
Chr. door de (het Christendom belijdende) Ethiopiers onderworpen. De tot dusverrc weinig onderzochte bouwvallen van oude himjaritische steden,
zooals bijv. die van Maris (de hoofdstad van het
rijk Scheba), getuigen nog heden ten dage van haren
voormaligen bloei. De H. hadden een eigen letterII.
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schrift, en spraken een eigen, nauw met het Ethiopisch verwant, arabisch dialect, bet zoogenaamde
Himjaritisch. Met de on tcijferi ng daarvan hebben zich
inzonderheid Gesenius en Rodiger bezig gehouden.
Himmen, geldersch dorp. Zie HEMMEN.
Hinckley, I) stad in het engelsche graafschap
Leicester, aan het Ashby-de-la-Zoucli-kanaal, circa
5 uren gaans bezuidw. Leicester ; 16,000 inw. In
de nabijheid overblijfselen van een romeinschen weg,
tegenwoordig onder den naam van Watling-Street
bekend. — 2) vlek in den n.-amerik. unie-staat
Ohio, graafschap Medina ; 1800 inw.

Hinckmar. Zie HINKMAR.
Hind (John Russell), engelsch sterrekundige,
geb. 12 Mei 1823 te Nottingham, 1840-44 adsistent aan de sterrewacht te Greenwich, 1844-53
observator op de particuliere sterrewacht van Bishop
in Regentpark, sedert superintendent van den
Nautical Almanac, heeft niet minder dan elf kleine
planeten ontdekt, waarnemingen gedaan op een
aantal kometen, enz., en de banen van die hemellichamen berekend. Van zijne vele verhandelingen
en geschriften noemen wij inzonderheid : The comets
(Lond. 1852); An astronomical vocabulary (L.1852);
The solar system (Loud. 1847 ; New-York 1853);
Illustrated London astronomy etc. (London 1853).
Hindelang, vlek in den beierschen kreis
Zwaben, dicht bij de grenzen van Tirol, 6 uren
gaans bezuidoosten Kempten ; 2200 inw.
Hindeloopen, havenstad in Friesland, aan
de Zuiderzee, 2 uren gaans benoorden Stavoren ;
3200 inw. In 779 werd (het destijds dorp) H. door
de Denen en Noormannen geplunderd ; het yolk van
Stavoren kwam echter te hulp snellen, en behoedde
H. voor algeheelen ondergang. In 910 begon H.
meer bebouwd te worden. In 1420 nabij H. een vervvoed gevecht tusschen de Schieringers en Vetkoopers ; 1421 huldigde H., even als Harlingen, hertog
Jan van Beieren, graaf van Holland, tot Neer. In
't begin der 16e eeuw hield H. eerst de zij.de der
Saksen, doch werd door Janke Douwama in de
macht van de Gelderschen gebracht ; waarop de zoogenaamde Zwarte Bende 1515 (23 Mei) geheel H.
kwam verwoesten en in de asch leggen. Kort daarna,
bij de overmacht van Friesland aan Karel V, werd
eene burgundische bezetting in H. gelegd ; doch
1517 kwam Groote Pier de stad bemachtigen, sloeg
107 Burgundiers dood, nam er 77 gevangen, en
bracht H. in staat van verdediging. In 1574 werd
de spaansche bezetting van H. overrompeld door
kapitein Walter Hageman, die echter reeds dadelijk
voor de in aantocht zijnde overmacht het hazenpad
moest kiezen. In 1666 feed H. groote schade, doordien de Engelschen (8 Aug.) in het V lie eene vloot
van 470 nederl. koopvaardijschepen kwamen vernielen, waaronder 30 bodems tut H., van welke
slechts 1 aan die ramp ontkwam. Door brand werd
H. geteisterd 1491 en 1514 (in laatstgen. jaar ging
bet gansche archief van H. te loor). Wijders leed
H. door den Allerheiligen-vloed 1570, toen meer
dan 30 vrouwen verdronken met het vee, dat ze uit
de weiden trachtten te redden ; ook de Pontiaansvloed 1610 en de doorbraak van 1643 waren noodlottig voor H., dat inmiddels 1598 door een storm
was geteisterd, waarbij vele menschen het leven
hadden verloren, en wel 100 schepen op de kust
vergingen. Ook de storm van 1676 en die van 8
Dec. 1703 richtte te H. groote schade aan ; zoo ook
de watervloed van Febr. 1825, waarbij 1 menschenleven verloren ging. Het eertijds beroemde eikenbosch Kreil bij H. stond 1270 nog in voile kracht.
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Hindi, de hedendaagsche taal der Hindoes.
Hindian, perzische stad. Zie. ENDIAN.
Ilindoel, Hindui, de uit het Prakrit ontstane

't vermaarde beleg van 's-Bosch 1629 lag Ernst Casimir, graaf van Nassau te H. met 50 vendelen, en
sloeg er 17 Mei eenen aanval af.
Hinzoean, Hinzouan, Hinzuan, een der Comorische eilanden. Zie ANJOUAN.
Hiob. Zie JOB.
Hiouwera, oudfriesche naam van Joure.
Hipolitushoef, dorp. Zie HYPOLITUSHOEF.
Hipparehia, eene grieksche vrouw, nit Maronea in Thracie, werd zoo aan den hondschen wijsgeer Crates gehecht, dat zij zijne vrouw werd in
weerwil van zijne wanstaltigheid. Zij moet ook een
en ander geschreven hebben.
Hipparchus, 1) zoon van Pisistratus, den
tiran van Athene, volgde gezamenlijk met zijnen
broeder Hippias hunnen vader op in het bewind,
528 v. Chr. Veertien jaren later (514) op het feest
der Panatheneen werd hij uit particuliere wraak van
het levee beroofd door twee jonge Grieken, met
name Harmodius en Aristogiton. Zijn dood werd
door zijnen broeder gewroken ; zie HIPP1AS. - 2) de
grondlegger van de sterrekunde als wetenschap, geb.
omstr. 160 v. Chr. in Bithynie, deed het meerendeel
zijner waarnemingen op Rhodus in 128 en 127 v.
Chr. Hij was de eerste, die tot de ontdekking kwam,
dat de tot dusverre aangenomene lengte van bet
zonnejaar (op 365 dagen en 6 uren) 5 minuten te
lang wag ; hij berekende de zon- en maantafels; en
volgens eene methode, die het diagram van H. genoemd wordt, bepaalde hij de afstanden nauwkeuriger, die zon en maan van de aarde verwijderd zijn ;
bij voorspelde den loop der planeten en de eclipsen
voor 600 jaren ; vervaardigde de eerste astrolabien,
schreef een catalogus der sterren (die tot ons gekomen is) en een aantal werken meer, waarvan wij niets
bezitten dan wellicht het minst belangrijke, nl. eene
commentaar (Florence 1567) op het sterrekundige
gezicht van Aratus.
Hipparis, tegen. Camarina (verkeerdelijk Camerina, zie dat art.) rivier op Sicilie, die het moeras van Camarina doorstroomt, en zich beneden die
stad in zee ontlast.
Hippel (Theodor Gottlieb von), duitsch humorist, geb. 31 Jan. 1741 te Gerdauen in OostPruisen, sedert 1780 burgemeester van Koningsbergen, gest. 23 April 1796. Eene complete editie van
werken verscheen in 14 dln. (Berlijn 1828-31).
Hippemolgen, lat. Hippemolgi, d. i. Paardenmelkers, vermeld bij Homerus (II. 13,5) vermoedelijk scythische nomaden, die, even als de Galactophagen, van paardenmelk leefden. Bij Strabo worden
de H. gerekend tot de Cimbren te behooren en hoog
in het Noorden te woven.
Hippias, 1) zonen van Pisistratus, regeerde na
zijns vaders dood over Athene, gezamenlijk met zijnen broeder Hipparchus. Nadat deze (514) door
Harmodius en Aristogiton vermoord was, beging H.,
om over dien moord wraak te nemen, allerlei wreedheden (zie ARISTOGITON), en maakte zich zoo gehaat,
dat de Atheners hem wegjoegen (509 v. Chr.). Hij
nam de wijk naar den perzischen koning Darius, en
haalde dezen over tot den oorlog: zoo ontbrandde
de eerste Perzische oorlog tegen de europeesche
Grieken. In den slag van Marathon (29 Sept. 490 v.
Chr.), waarin de gansche armee van Darius vernietigd
werd, sneuvelde H. — 2) sophist uit Elis, was te
Athene (omstr. 436 v. Chr.) tijdgenoot van Protagoras en Socrates; hij beroemde zich alles te weten,
kennis te hebben van alles, doch werd door Plato
(in zijne Samenspraken) aan de kaak gesteld en belachlijk gemaakt.
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taal der indische middeleeuwen.
Hindoekoe, of Hindoekoesj, d. i. Indische
Caucasus, de Paropamisus der ouden, eene hooge
keten bergen in Middel-Azie, strekt zich nit van
de grenzen van Perzie tot den rechter-oever van
den Indus, in het zuiden van Turkestan en Badaksjan en in het noorden van Afghanistan. Op de zuidhelling van den H. (tegenw. Kaferistan genaamd,
en indertijd het oorlogstooneel van Alexander den
Groote) ontspringt een aantal rivieren, die alien tot
het stroomgebied van den Indus behooren. Na den
Himalaya is de H. het hoogste gebergte der aarde ;
de Coond, tusschen Bamian en Balkh, is de hoogste
piek van het H.-gebergte, en heeft eene hoogte van
20,000 voet.
HindOen, het grootste der Loffoden-eilanden.
Hindoes, in het algemeen de bevolking van
Voor-Indie, doch inzonderheid het groote yolk van
den arischen slam in het Ganges-gebied.
Hindoestan. Zie HINDOSTAN en HINDOSTANI.
Hindostan, d. i. het land der Hindoe-volkeren, beteekeut zoowel het gansche schiereiland aan
deze zijde van den Ganges, alsook in engeren zin
het noordelijk gedeelte daarvan, in tegenstelling van
het zuidelijk gedeelte, dat Decan genoemd wordt.
Hindostani, is de gewone taal, die zich ontwikkeld heeft nit het verkeer der Moslems en Hindoes in Voor-lndie.
Hieniesta, of Yniesta, het oude Segestica,
stad in Spanje, 10 mijlen oostelijk bezuiden Cuenca
en 14 mijlen bewesten Valencia ; 4400 inw.
Hinkmar, geb. 806, behoorde tot een der
aanzienlijkste familien der Galliers, ontving zijne
opleiding in het klooster St.-Denis bij Parts, werd
845 door Karel den Kale aangesteld als aartsbisschop van Reims, en was als primaat van Gallie
een der eerste verdedigers van de privilegien der
Gallicaansche Kerk tegen pans Adriaan II. Dit bracht
hem te gelijk in hevige twisten met zijn eigen neef,
insgelijks H. genaamd, bisschop van Laon, die de
partij had gekozen van den paus tegen Karel den
Kale. De neef werd voor de concilien van Verberie
(869) en Attigny (870) gedaagd, en vervolgens bij
dat van Douzy (871) veroordeeld en als bisschop
afgezet. Daarna verdacht' van samenzwering tegen
Karel den Kale, werd de neef H. in den kerker geworpen en op barbaarsche wijze van het gezicht beroofd ; 878 werd hij als bisschop van Laon hersteld,
doch mocht dit niet lang overleven. De omit H. noodzaakte koning Lotharius H zijne verstootene gemalin
Theutberga (Thietberge) vveder tot zich te nemen, en
was een streng bestrijder van dwaalleeringen, o. a. van
de predestinatieleer van Gottschalk. Bij den inval der
Noormannen in zijne diocese vluchtte hij naar Epernay (882), waar hij reeds kort daarna stied. De werken van den Reims'schen aartsbisschop H., het volledigst in 't licht gegeven door Jac. Sirmond (2 dln.
Parts 1645) zijn van gewicht als hoofdbron voor de
geschiedenis van het Carolingische tijdvak.
Hinloopen, verkort voor Hindeloopen.
Hinojosa, naam van verscheidene steden in
Spanje ; de voornaamste is Hinojosa-del-Duque, in
de prov. Cordova, 16 uren gaans benoorden Cordova ;
9000 inw.
Hintem, in de wandeling voor Hintham.
Hintham, gehucht in N.-Braband, een kwartier gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch; 300 inw.;
werd 1512 platgebrand door de Gelderschen; bij
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Hippo, naam van twee afrikaansche steden, die
onderscheiden worden door bijzondere bijnamen:
1) Hippo Regius, in de wandeling Hippona genaamd
(tegenw.Bona), aan de nitwatering van den Tibitidi
in tie Middell. Zee, was oudtijds de hoofdstad van
Numidie en de residentie der numid. koriingen, later
de hisschopszetel van den heiligen Augustinus. —
2) Hippo Zary tos, eigenlijk H. Diarrhytos, in de wandeling Hippona Zarytos (tegenw. Bizerte), in Zeugitana, dicht bij Utica, aan de zee (Zarytos is slechts
eene verbastering von Diarrhytos, d. i. de bespoelde).
Hippo, of Hipponium, stall in Italie. Zie het
art. HIPPONIUM.
Hippocampen, fabelachtige zeedieren, de
gedaante van een paard, hebbende met den opwaarts
gebogen staart van een visch er aan. De zeegoden
bedienden zich van de H. als ze rijden wilden.
Hippocentauren, in de mythologie vermeld
als monsters, geteeld nit een centaur en eene merrie.
Somwijlen komt de benaming H. ook voor als synoniem met Centauren.
Hippocrates, de vader der geneeskunde,
geb. 460 v. Chr. op het eiland Cos, waar zijn vader
Heraclides geneesmeester-priester was uit het geslacht der Asclepiaden, welk geslacht sedert verscheidene eeuwen de kunst om zieken te genezen
uitoefende ais een priestergeheim. Door H. werd
daarin eene verandering gebracht. Hij reisde veel
om ondervinding en kennis op te doen, zoo in Griekenland als in verscheidene provincien van Azie,
hij hield verblijf nu eens op Cos, dan in Thessalia,
dan te Pella aan het hof van den macedonischen
koning Perdiccas, dan te Athene, overal de geneeskunst onderwijzeude en uitoefenende. De tijd van
zijn hoogsten bloei was het tijdperk van den Peloponneezischen oorlog ; hij stierf te Larissa in Thessalie 377 v. Chr. Hij was niet alleen groot door de
leeringen, die hij voordroeg, maar evenzeer door de
wijze, waarop hij ze voordroeg. Zijne zedelijke beginselen, zijne oplettendheid op alle mogelijke bijkomende dingen, die op de zieken van invloed kunnen wezen, zijne eenvoudigheid in de behandeling,
zijn echt humaan, en alle kwakzalverij en pralerij
scbuwend karakter, maken hem tot een toonbeeld
hoe een geneesheer waarlijk behoort te zijn. Van
zijne zeer talrijke werken (waaronder de Aphorismen
als zijn meesterstuk te beschouwen is) zijn de beste
editien die van Kuhn (3 din. Leipzig 1826-27),
en vooral die van Liar& zijnde de oorspronkelijke
tekst met de fransche vertaling er naast (8 din.
Parijs 1839-53).
Hippocrene,d.i. Hengstenbron, lat. Caballinus
Fons, volgens de legende ontstaan door eenen hoefslag van het gevleugelde paard Pegasus, vioeide aan
den voet van den berg Helicon in Beotie, was aan
Apollo en aan de zanggodinnen gewijd, en bezielde
ieder, die er uit dronk, met de geestdrift en de begaafdheid der poezij.
Hippodamia, 1) de schoone dochter van
CEnomatis, koning van Pisa in Elis en van de plejade
Asterope. Haar vader wilde haar niet anders ten
huwelijk geven dan aan dengene, die hem in het
wagenrennen overtreffen zou, terwijl ieder, die de
proef bestond, maar niet zegevierde, het leven verbeurde. Door Pelops werd het waagstuk gewonnen,
terwijl (Enomaiis zelf daarbij omkwam. Bij Pelops
werd H. moeder van Atreus en Thyestes. — 2) de
dochter van Adrastus, werd de vrouw van Pirithous;
bij gelegenheid van hare bruiloft ontstond er eene
geweldige vechtpartij tusscben de Lapithen en de
Centauren. -- 3) zie BR1SEiS.

Hippogrif, d. i. Grijphengst, de Pegasus nit
de middeleeuwen, een fabelachtig dier, uitgedacht
door den italiaanschen dichter Bojardo.
Hippolyte, koningin der Amazonen, docker
van Mars en Otrera, moet omgekomen zijn in den
worstelstrijd met Hercules, toes deze, op last van
Eurystheus, haren garde' roofde.
Hippolytus, zoon van Theseus en de Amazonen-koningin Antiope, vond in niets behagen dan
in bet jachtvermaak, en ontweek den omgang met
vrouwen. Toen hij Been gehoor wilde geven aan de
ontuchtige begeerten van zijne stiefmoeder Phedra,
wreekte deze zich daarover door hem bij Theseus
te betichten, dat hij haar had zoeken to verleiden.
Hierover in toorn ontstoken, riep Theseus over zijnen zoon de wraak in van Neptunus, waarop de zeegod een afschuwelijk monster uit den oceaan zond,
om de paarden van H. te doen schrikken, zoodat ze
op hol gingen, waarbij de ongelukkige H. tegen de
rotsen doodgesmeten werd. Als tooneel, waar dit
gebeurd was, noemde men eene streek in de nabijheid van Trezene in Argolis. Op verzoek van Diana
werd H. door Esculapius uit de dooden opgewekt
ouder den naam van Virbius (vir bis), en sedert
dien tijd hield H. verblijf bij de godin in bet bosch
van Aricia in Italie.
Hippolytus, de heilige, een der oudste christelijke kerkvaders, bisschop te Portus bij Ostia, onderging den marteldood in 235. Kerkelijke gedenkdagen 13 en 22 Augustus. Hij wordt gehouden voor
den schrijver van een Canon Paschalis, waarin de
Paaschdag vastgesteld wordt voor 100 jaren. Bij
zijne tot dusverre bekende theol. werken (uitgegeven
door Fabricius, 2 din. Hamburg 1716-18), kwam
omstr. de helft der 19e eeuw nog de verhdndeling
Philosophournena, zijnde eene wederlegging van alle
ketterijeu, een voor de oudste geschiedenis der Kerk
hoogstbelangrijk werk, flat, 1842 in manuscript op
den berg Athos gevonden, het eerst onder Origenes'
naam in het Licht werd gegeven door Miller (Oxford
1851), daarna door Duncker en Schneidewin (Gottingen 1856), doch dat door Jacobi (Berlijn 1852)
en oak door Bunsen in het werk .Hippolytus en zijn
tijd" (Engelsch, Londen 1851 ; Duitsch 2 din. Leipzig 1852-53) bewezen werd door H. geschreven
te zijn.
r HEMNITZ (PhiHippolytus a Lapide. Zie —
lipp Bogislaw van).
Hippomenes, de minnaar van Atalante, won
hare hand, doordien hij haar in het wedloopen overtrof. Zie ATALANTE.
Hippona. 'Lie HIPPO REGIUS.
Hipponax, grieksch dichter, geb. omstr. 540
v. Chr. te Ephesus. Uit zijne vaderstad verdreven
door de tirannen, die het verdrukten, ging hij zich
nederzetten te Clazomene. Hij muntte vooral nit in
het hekeldicht. De tot ons gekomene fragtnenten van
H. zijn het volledigst uitgegeven door Bergk in »Poetue
lyrici Grieci" (2e druk Leipzig 1853).
Hippone. Zie HIPPONA.
Hipponicus, verscheidene laden uit het rijke
en aanzienlijke atheensche geslacht Callias voerden
dezen naam ; later wisselden de namen af, in dier
voege, dat de zoon van een H. altijd Callias, en diens
zoon weder H. genoemd werd: 1) H., verrijkte zich
door het misbruik, dat hij maakte van eetie hem
door Solon gedane mededeeling betreffende de
schuld-ontheffing (Plot. Sol. 15). — 2) Callias, een
rijk man, behaalde de zege in de pythische en olympische spelen, en kocht de verbeurdverklaarde bezittingen van den gebannen Pisistratus (Hdt. 6,21).
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Hipponium

Hirt

— 3) zijn zoon H., genaamd Ammon, moet de schat-

ter nit Tyrus, werd op de aanbeveling van koning
Hiram belast met het opzicht over den tempelbouw
te Jeruzalem. Volgens de overlevering werd hij door
een gedeelte der werklieden vermoord. (In het O. T.
is daze H. vermeld : I Kon.7 : 13, 40, 45 ; II Chron.
4 : 11, 16). De moord van H. is het onderwerp geworden van eene allegorische mythe, die eene groote
rol speelt in de Vrijmetselarij.
Hircanus, Zie HYRCANUS.
Hirdenbergh, oude naam van het overijselsche stadje Hardenbergh.
Hirpijnen, lat. Hirpini, y olk in Samnium,
tusschen Canipanie ten W. en Apulie ten 0., in het
zuidelijk gedeelte van het hedendaagsche Principato
Ulteriore. Hunne voornaamste steden waren Aquilonia en Cominium ; de H. warden door Rome onderworpen omstr. 290 v. Chr.
Hirsau. Zie HIRSCHAU 2).
Hirschau, I) stad in Beieren, 3 a 4 uren gaans
benoordoosten Amberg; 1550 inw.; beroemd aardewerk; te H. ward in 1415 Hieronymus van Praag in
hechtenis genomen. — 2) H. of Hirsau, fabriekdorp
met 700 inw. in den wurtembergschen Zwartewoudkreis, aan den Nagold, 1 uur gaans benoordw. Calw;
het heeft zijn ontstaan te danken aan het tegenw.
in rumen liggende benedictijner klooster H., dat,
830 gesticht door graaf Erlafried van Calw, door
zijne school veal heeft gedaan voor de ontwikkeling
van zuidwestelijk Duitschland, vooral onder abt
Wilhelmus, gest. 1091. Van gewicht voor de geschiedenis van Duitschland is Tritheim's Chronicon
Hirsaugiense, en meer nog de Codex Hirsaugiensis
(Stuttgart 1844).
Hirschberg, I) stad in het pruis. reg.-district Liegnitz, aan den Bober en aan den voet van
het Reuzengebergte, 11 uren gaans bezuidw. Liegnitz ; 9000 inw.; deze stad werd dikwijls veroverd
en verbrand (1549, 1633, 1634); het is 't middelpunt van den silezischen linnenhandel, en de boofdplaats van den kreis H. (circa 11 vierk. mijlen, met
59,000 zielen). — 2) vlek met 1000 inw. in het
pruis. reg.-district Arnsberg. — 3) stadje met 1700
inw. in het prinsdom Reuss-Schleitz, aan de Saale,
3 a 4 uren gaans zuidelijk beoosten Lobenstein. —
4) Ook Dokzy, stad met 2200 inw. in den boheemschen kreis Buntzlau, ruim 7 mijlen oostelijk benoorden Praag.
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ten onder zich gehouden hebben, die hem toevertrouwd waren door een der (490 v. Chr.) naar Perzie weggevoerde Eretriers. — 4) zijn zoon Callias
was de rijkste man van zijnen tijd te Athene (Plut.
Arist. 25), en moet eens in eene groeve schatten
gevonden hebben, die een Pers hem aangewezen
had; later moet hij als onderhandelaar bij Artaxerxes Longimanus of een zijner satrapen voor den vrede
gewerkt hebben (Hdt. 7, 151. Plut. Cm. 13).
5) zijn zoon H. vermeerderde de schatten, die hij
hem nagelaten had. Deze H. werd verlaten door zijne
vrouw, die toen de vrouw van Pericles werd ; It's
dochter Hipparete trouwde met Alcibiades ; H. zelf
streed voor zijne vaderstad in den Peloponneezischen
oorlog, en sneuvelde 424 v. Chr. in den slag bij
Delium ( Thuc. 3. 91 ).-6) zijn zoon Callias, een lichtzinnig man, vies in de handen van klaploopers, met
wie hij zijn grout vermogen verkwistte; hij verstiet
de eene vrouw voor, de andere na, en leidde een
zeer ongeregeld leven. In 392 v. Chr. diende hij onder Iphicrates in Corinthe, en was daarna gezant
van Athene in Sparta. In zijne laatste levensjaren had
hij het zoo behoeftig, dat hij gebrek teed. — 7) zijn
zoon H. was de schoonzoon van Alcibiades.— 8) een
andere Callias, vermoedelijk uit eene andere familie,
sneuvelde 432 v. Chr. bij Potidea, nadat hij reeds
in 445 v. Chr. den 30jarigen vrede met Sparta gesloten had (Thuc. 1, 63). — 9) Callias, tiran van
Chalcis op Eubea, omstr. 350 v. Chr., had het er op
gemunt zich van het geheele eiland meester te maken, met behulp van den macedonischen koning
Philippus. Doch noch bij dezen noch in Thebe vond
hij ondersteuning ter verwezenlijking van zijn plan,
en nu wendde hij zich tot Athene, waarmede hij
vroeger (350 v. Chr.) in oorlog geweest was. Demosthenes bevorderde de zaak uit vijandschap tegen
Philippus ; het oogmerk werd echter niet bereikt in
weerwil van de hulp, die aan Callias verleend werd
door Athene, tegen de door Philippus in verscheidene eubeische steden aangestelde tirannen(Demosth.
decor, p. 282). —10)Callias, kluchtdichter te Athene,
behoort tot het tijdvak van het oude blijspel, was
een tijdgenoot van Cratinus, en schrijver van zes
stukken. —11) Callias, een Syracuser, schreef een
geschiedk. werk over de daden van koning Agathocles tot aan diens flood 289 v. Chr., in '22 boeken,
waarvan nog ettelijke fragmenten aanwezig zijn.
Hipponium, of Hippo, ook wel Vibo of Vibona Valentia genaamd (tegenwoordig Bivona of MonteLeone), stad in Italie, ter westkust van Bruttium,
was eene locrische volkplanting, werd ingenomen
door Dionysius den Dwingeland 389 v. Chr. en door
Agathocles 293 v. Chr.
Hippophagen, d. Paarden-eters, volgens
de oude geografen een scythisch y olk benoordoosten de Caspische Zee, waar nog tegenwoordig nomadiseerende Kalmukken het paardenvleesch als
eene lekkernij beschouwen.
Hira, stad in het zuidoosten van Chaldea ; tegenw. Medzjed-Ali.
Hira, een man van Adullam, ten wiens huize
Sua beslapen werd door Juda ; Gen. 38 : I.
Hirad, zoon van Henoch ; Gen. 4 : 18.
Hiram, 1) koning van Tyrus, zoon van Abibal,
regeerde van 1033 tot 999 v. Chr. Hij sloot een
verbond met David, en leverde het goud en zilver
en cederhout, benevens velerlei werklieden, benoodigd voor den tempelbouw te Jeruzalem ; II Sam.
5:11; I Kon. 5: 1-12; 9:11,12,14,27; 10: 11,
22 ; I Chron. 14: 1. -- 2) Hiram Abi, bouwmees-

Hirschfeld. Zie HERSFELD.
flirschfelde, marktvlek met 1850 inw. in
het saksische kreisdistrict Bautzen, aan de Neisse,
2 uren gaans benoordoosten Zittau.
Hirschfeldt, vlek met 600 inw. in Beieren,
aan den Main, kreis Unterfranken.
Hirschholm, vlek op het deensche eiland
Seeland, aan de oostkust ; 1700 inw.; tot 1810
prachtig koninklijk kasteel.
Hirschhorn, stad met 1800 inw. in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, aan den Neckar, 13
uren gaans oostelijk bezuiden Darmstadt.
Hirson, marktvlek in het fransche dept. Aisne
aan de Oise, 4 uren gaans benoordoosten Vervins;
3300 inw.; de vestingwerken van H. warden 1650
door de Spanjaarden vernield.
Hirsowa, stad in het turksche ejalet Silistria
(Bulgarije), aan den Donau, ruim 11 mijlen benoordoosten Silistria ; citadel ; 3000 inw.; vergelijk
HIRTSJOWA.

Hirstholmen, groep eilandjes in het Kattegat, niet ver van de noordoostpunt van Jutland.
Hirt (Aloys), archeoloog en kunsthistoricus,
geb. 27 Juli 1759 te Bella in de Baar, gest. 29 Juni

Hirtius
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1836, was een geruimen tijd professor te Berlijn.
Van zijne werken verdienen vooral melding : Die
Baukunst nach den Grundsettzen der Alten (Berlijn
1809, met 50 koperplaten) en Geschichte der Baukunst
bei den Alten (3 din., Berlijn 1820-27).
Hirtius (Aulus), romeinsch veldheer, legaat
van Cesar in den gallischen oorlog, bevriend met
Cesar en Cicero, wist tusschen die twee eene verzoening te bewerken. In 46 v. Chr. pretor, was H.
43 v. Chr. consul, toen de dictator vermoord werd.
Dadelijk na dien moord rukte H. met zijnen ambtgenoot C. Vibius Pansa en met Octavianus tegen
Antonius op, en versloeg hem bij Mutina (Modena),
doch sneuvelde zelf in den slag. Men houdt hem
voor den schrijver van het 8e boek der .Com mentarien" op Cesar.
Hirtsjowa, stad in Roemelie ; zie FIRTSJOWA ;
is niet dezelfde als Hirsowa.

schen inval in Gallie, kwam eene groote menigte
Celten de Pyreneen over, en vermengde zich met de
Iberen of Iberiers van Noord-Hispania : zoo ontstond
het gemengde ras der Celtiberen (Celtiberiers). Reeds
vroegtijdig werden de oostkusten van H. overdekt
met volkplantingen der Phoceers, Rhodiers, Massalioten, Zacynthiers en Pheniciers. De rijke goudmijnen, die destijds in H. gevonden werden, trokken
vervolgens de opmerkzaamheid der Carthagers, die
zich vOOr 266 v. Chr. meester maakten van het
kustland van &etica, en die van 236 tot 219 v. Chr.,
onder Hamilcar, Hasdrubal en Hannibal hunne veroveringen voortzetteden diep landwaarts in. Van 216
tot 206 v. Chr. werden de Carthagers verdreven
door de Romeinen, die zoodoende bun gezag in H.
vestigden ; een tweede oorlog van 197 tot 178 v.
Chr. onderwierp aan Rome bet oostelijk gedeelte
van H. tusschen den Ebro en de Pyreneen, bewoond
door de Carpetanen, Celtiberen, Turdetanen en Vacceen ; in eene derde reeks van oorlogen, genaamd
oorlogen van Viriathus (153-139) en van Numantia (143-133 v. Chr.), onderwierp Rome de Lusitanen, Callaieken, Arvaken, en bevestigde zijn gezag over de Vacceen en Celtiberen. Door Metellus
Balearicus werden de Balearische eilanden ontvolkt
123 v. Chr.; eindelijk bracht Augustus de Asturen
en de Cantabren tot onderwerping (25-20 v. Chr.).
Middelerwijl (85-71 v. Chr.) had H. tot wijkplaats
gediend voor Sertorius, den partijganger van Marius,
die door Sylla vogelvrij verklaard was na den dood
van zijnen tegenstander ; van 49 tot 45 had H. voor
de partij van Pompejus gestreden tegen Cesar, die
deze partij eerst bij den slag van Munda vernietigde.
Onder het keizerrijk stond H. op een hoogen trap
van bloei, en het schonk aan Rome verscheidene
beroemde schrijvers (Seneca, Lucanus, Martians), en
zelfs een keizer (Trajanus). In 408 kwamen de
Sueven, de Alanen en de Vandelen zich in H. nederzetten, en in 411 de Westgothen, Welke laatste
reeds spoedig meester werden van geheel het scbiereiland. Zie wijders SPANJE.
Hispaniola, de eerste naam, die door de
Spanjaarden aan San-Domingo (Haiti) gegeven
werd. Zie SAN-DOMINGO.
Hissar, 1) landschap in Turkestan, beoosten
Bucharije, van Balkh en Kondoets gescheiden door
den Amoe, is in het bezit van vier Usbeken-vorsten,
die het land na huns vaders dood onderling gedeeld
hebben ; de hoofdstad van H. is de vestingstad H.
met omstr. 4000 inw. aan den Abi-Hissar, die zich
in den Amoe outlast, en ligt 27 mijlen bezuidoosten
Samarkand. — 2) district van het britsch-indische
presidentscbap Calcutta, strekt zich uit fangs den
linker-oever van den Dzjumna, en heeft tot hoofdplaats H. (Hissar-Firozeh), 18 a 19 mijlen benoordw. Delhi; deze stad is eene gewichtige sterkte,
reeds in de 14e eeuw gesticht door sultan Firoez. —
3) Ghuzel-Hissar; zie GHUZEL.
'lister. Zie 15TER en ETHicus.
Histicea, of Hestima, later Oreus, tegenw.
Orio, stad op de noordwestkust van het eiland Eubea, aan de uitwatering van den Callas.
Histiteus, tiran van Milete, was een dergenen,
die van Darius den last ontvingen om de brug van
den Donau te verdedigen, tijdens zijnen veldtocht in
Scythie hij belette dan ook de loniers gevolg te
geven aan den raad van Miltiades, die de brug wilde
of breken. Door Darius werd H. daarvoor beloond met
de aanstelling als stadhouder van Ionic ; niettemin,
ziende dat andere hem door Darius gedane beloften
onvervuld bleven, kwam H. in opstand. Met vee1

Hisar. Zie HISSAR.
Hisingen, eilandje aan de westkust van Zweden, gevormd door de twee uitwateringsarmen van
de GOta-Elf en van het Kattegat.
Hiskias. Zie HIZEIA.
Hispagnae, marktvlek in het fransche dept.
Lozére, ruim 2 uren gaans benoordw. Florae ; 1500
i nwoners.
Hispalis, tegenw. Sevilla, stad in Hispania,
reeds voor de Romeinen eene voorname koopstad der
Turdulen, onder Cesar romeinsche kolonie (Julia
Romula), onder de Gothen en Vandalen hoofdstad
van het zuiderdeel van Spanje. De stad H. werd gezegd gesticht te zijn door Hercules (dit zal beteekenen : door de Pheniciers, wier god Melkart identiek
was met Hercules).
Hispania, landstreek in het oude Europa, tegenw. Spanje en Portugal, werd ten N. begrensd door
de Pyreneen, aan al de overige zijnen door den Oceaan en de Middellandsche Zee; besproeid werd H.
door zes groote rivieren, waarvan de namen genoemd
warden in dit vers:
Sunt Minius, Durius, Tagus, Anas, Bcptis, Iberus.

De Romeinen deelden H. aanvankelijk onbestemd in
twee groote landstreken, nl. aan deze zijde van den
Ebro en aan gene zijde dier rivier (H. citerior en H.
ulterior), vervolgens in drie (Tarraconensis, Lusitanie, Bmtica), daarna in vijf (Tarraconensis, Galicie,
Carthaginensis, Lusitanie, Bcetica). Als diocese van
de prefectuur der Gallien, was H. ingedeeld in zeven
provincien (de vijf daareven genoemde, de prov.
der Balearische eilanden, en Mauritania Tingitana).
Onder de Gothen behield men de indeeling in vijf
provincien, doch men noemde die naar hare hoofdplaatsen : Tarraco, Braccara-A ugusta, Carthago Nova,
Emerita, Hispalis. De-voornaamste volkeren van
H. waren: 1 .. (tusschen de Pyreneen en den Ebro)
de Ilergeten,Laletanen,Ceretanen,Vasconen; 2 .. (tusschen den Ebro en den Guadalquivir) de Ilercaonen
op de beide oevers van den Ebro, de Edetanen, Lobetanen, Contestanen ; 3 .. (in het noordwesten) de
Asturen, Cantabren, Artabren, Callaieken; 4 .. (in
bet stroomgebied van Duero en Taag) de Vacceen,
Carpetanen, Vettonen, Lusitanen ; 5 .. (van den Taag
tot den Guadalquivir) de Oretanen, Celtiberen, Celtieken, Cunieken ; 6.. (in BEetica) de Turdulen, Turdetanen, Bastitanen, Bastulen. Sedert de hoogste
oudheid was H. bewoond door volkeren van den
iberischen scam, waaronder men onderscheidt de
Cyneten of Cynesiers op de zuidoostkust, de Tartessiers bij de Zuilen van Hercules, en de Sicpnen
of Siculen bij de Pyreneen. Op een niet bekend tijdstip, maar omstreeks denzelfden tijd van den cyrnri-
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krijgsgeluk oorloogde hij eenigen tijd tegen de troepen van Darius, doch werd eindelijk (494 v. Chr.)
door Harpagus overwonnen, gevangen genomen en
ter dood gebracht.
Histiwotis, ook Hestimotis, of Estioeot is, klein
landschap in bet oude Griekenland, in Thessalie ,
grensde ten N. aan Perrhoebia, waarvan het gescheiden was door de Cambunische bergen, ten 0.
aan Pelasgiotis, ten Z. aan den Peneus, waardoor
het van Thessaliotis gescheiden werd, en ten W.
aan den Pindus, waardoor het gescheiden werd van
Epirus. De voornaamste steden van H. waren Gomphi en Phwstus. Het landschap H. droeg zijnen naam
naar eene kolonie van Histitca in Eubea.
Histri6. Zie 1sTald.
Hit, turksche stad. Zie HITH.
Hitchcock (Edward), amerik. geoloog, geb.
24 Mei 1793 te Deerfield in Massachusetts, geestelijke der Congregationalisten, sedert 1825 professor
aan bet Amherst College, vestigde zijn roem als geleerde en schrijver inzonderheid door zijne geologische werken, waaronder: Reports on the geology of
Massachusetts (4 dln. 1833-41); Illustrations of
surface geology (1857) en de in ontelbare editien
verspreide Elementary geology, alsook Religion of
geology and its connected sciences (1851).
Hitchin, oudtijds Hiz, Hitche of Hychen, oude

(door de Saksen gestichte) stad in het engelsche
graafschap Hertford, 6 uren gaans benoordw. Hertford ; 5300 inw,; oude merkwaardige kerk ; eene onder Eduard 11 your de Carmelieten gestichte abdij.
Hith, of Hit, het Is of Ziopolis der ouden,
koopstad in het turksche ejalet Bagdad, aan den
Euphraat, 23 mijlen bewesten Bagdad; omstr.
10,000 inw.
Hitlands—cilanden, zooveel als Shetlandseilanden.
Hitoe, meestal Kust van Hitoe genaamd, schiereiland in nederl. 0. I., uitmakende bet grootste gedeelte van . het moliiksche eiland Amboina, staat
door den Pas van Baguala in gemeenschap met Leytimor, zijnde bet zuidelijkste gedeelte van het eiland.
De naam H. beteekent in het Ambonsch vzeven", en
is ontleend aan de zeven landschappen (oelies of gespanschappen), waarin H. ingedeeld is.—H., naam
van twee dorpen in het gespanschap Helawan op
het schiereiland H., nl.: 1) Hitoe-Lama, d. i. OudHitoe, waar de Nederlanders het eerst in onderhandeling kwamen met de inlanders van Amboina, en
waar 1656 het nederlandsche blokhuis Leyden aangelegd werd. — 2) Hitoe-Noekoe, waar in 1600 de
eerste nederlandsche vesting in 0.1. aangelegd werd.
Hitsert (den), dorp. Zie BEIJERLAND (Zuid-)
blz. 463.
Hitsum, of Hitzutn, ook wel Hitzuma, dorp in
Friesland, een half uur gaans bezuidw. Franeker;
met de buurtschap Wester-Hitsum circa 500 inw.
Hittdorf, of Hittorf, stad in het pruis. reg.district Dusseldorf, kreis Solingen, aan den Rijn ;
1800 inw.
Hitteren, het grootste eiland eerier aan de
kust van bet noorweegsche amt Zuid-Drontheim gelegene groep, die gezamenlijk 9 a 10 vierk. mijlen
groot en met 5 a 6 duizend zielen bevolkt is,
Hittorif (Jac. Ignatius), bouwmeester, geb.
20 Aug. 1793 te Keulen, (Having zijne opleiding te
Parijs, werd aldaar 1818 koninklijk architect, 1832
opper-architect voor de gouvernements-gebouwen,
bestuurde de werken aan bet Concordia-plein, in de
Elyseesche velden, enz., en heeft sedert de regeering
van Napoleon Ill eene verbazende werkzaamheid

iloang-ho
aan den dag gelegd bij het verfraaien en verbouwen
van Parijs. Onder zijne letterkundigeproducten merken wij vooral op : Architecture antique de la Sicile
(3 din. Parijs 1826-30); Architecture moderne de
la Sicile (Parijs 1826-30); Architecture polychrome
chez les Grecs (Parijs 1830).
Hiuen—tsang, chineesch Buddhist, geb.
603 na Chr., gest. 664, maakte zich bekend door de
groote reizen, die hij van 628 tot 645 in het belang
van het Buddhismus deed uit China naar Indie en
de westelijke en noordwestelijke grenslanden, en die
hij beschreven heeft in een voor ons hoogst belangrijk werk, dat door Julien in het Fransch vertaald
is onder dezen titel : Memoire sur les contrdes occidentales (Parijs 1857). Eene geschiedenis van H.'s !even en reizen door Hoei-li en Yen-tsong was reeds
vroeger vertaald door Julien in bet licht gegeven
(Parijs 1853).
ilium, friesch dorp. Zie HYUM.
Hiuwera, oudfriesche naam van Joure.
Hivange, fransche naam van Hivingen.
Hivieten, of Hivvieten, dezelfde als Hevieten.
Hivingen, fransch Hivange, dorp in nederl.
Luxemburg, circa 3 uren gaans bewesten Luxemburg.

Hivvieten. Zie HIVIETEN.
Hizkia, koning van Juda (725--699 v. Chr.),
zoon en opvolger van Achas, herstelde de in verval
geraakte eeredienst van Jehova, voerde met goed
gevolg oorlog tegen de Philistijnen, doch had moeite
zich staande te houden tegen de Assyriers onder
Sanherib. Door den profeet Jezaia van eene doodelijke ziekte genezen, regeerde hij nog 15 jaren, en
maakte zich jegens Jeruzalem verdienstelijk 'door
het aanleggen van eene waterleiding. Men vindt hem
vermeld in de volgende kapittels van bet 0. T. :
H Kon. 16, 18, 19, 20, 21; I Chron. 3, 4; II Chron.
29, 30, 32 ; Spr. 25 ; Jezaia 1, 36, 37, 38, 39 ; Jerem. 26; Hoz. I. - H. zie JEHIZRIA. - H., vier
verschillende personen in het 0. T.: I Chron. 3:23;
Ezra 2 : 16 ; Neb. 7 : 21; 10 : 17: Zeph. 1:1.
1.
Hjelmar, meer in Zweden, benoordoosten bet
Wettern-meer, is circa 9 vierk. mijlen groot, en
staat door een kanaal in gemeenschap met het Arboga-kanaal.
HjOrring, stad in Jutland; 2800 inw. en de
ladingsplaats Lokken.
Hlassa, stad in Tibet. Zie LASSA.
Hlinsko, stad in den boheemschen`kreis Chrudim, aan de Chrudimka ; 3500 inw.
Hluk, dorp in den moravischen kreis Hradish ;
2100 inw.; oud kasteel; minerale bron.
Ho, of Heng, d. i. Zuil des hemels, berg in China,
in de prov. An -Hoe', departement Liu-tsjeeoe, is
een der 4 zoogenaamde heilige bergen der Chineezen.
Hoal—ho, rivier in China, ontspringt in de
prov. Ho-nan, bezuidw. de stad Dzjoe-ning, loopt
in zuidoostelijke richting door de provincien Anhoe' en Kiang-soe, doorstroomt het meer Hong-tse,
en outlast zich na eenen loop van ruim 80 mijlen in
den Hoang-ho.
HoEd—king, stad in China, prov. Ho-nan.
Hoai—ngan, volkrijke, driedubbel ommuurde
stad in China, prov. Kiang-soe, bezuidw. de uitwatering van den Hoang-ho en aan bet Groote kanaal.
Hoang—hai, d. i. Gele Zee, dat gedeelte der
Chineesche Zee, dat zich uitstrekt tusschen het
eigenlijke China en Corea ; de II. vormt de twee
zeeboezems van Pe-tsji-li en van Liao-tong.
Hoang—ho, d. i. Gele Rivier, een der grootste
rivieren van China, ontspringt in het binnenland
van Azie op het Koelkoen-gebergte, doorstroomt

Hochkirch

Hoang-pbu
Mongolie, baant zich eenen weg door den Grooten
Muur om in de chineesche provincie Xan-soe to
komen ; na die prov. doorstroomd te hebben, verlaat
de H. bet Hemelsche rijk weder, loopt dan aanvankelijk noordoost-, en daarna weder zuidwestwaarts
om andermaal China binnen to dringen en de provincidn Sjen-si en Sjan-si van elkander to scheiden,
stroomt vervolgens door het noorden der prov. Ronan, neemt dan eensklaps eene zuidwaartsche richting, besproeit de provv. An-hoei en Kiang-soe, en
ontlast zich na eenen loop van 600 mijlen in de
Gele Zee. Het stroomgebied van den H. bedraagt
33,600 vierk. mijlen.
Hoang–pesu, chineesche naam van het eiland
Whampoa bij Canton.
Hoang–tsjeeoe, groote stad in het binnenland van China, prov. Hoe-pe, aan den Jang-tsekiang.
Hoang–ti, keizer van China, beklom den troon
omstr. 2698 v. Chr., en wordt gehouden voor een
der eerste wetgevers in China.
Hoba, in Abraham's tijd eene plaats bewesten
Damascus; Gen. 14: 15.
Hobab, de schoonvader van Mozes; Num. 10 :
29 ; Richt. 4: 11.
Hobart–town, of Hobarton, hoofdstad der
britsche kolonie Tasmania in Australia, aan den Derwent, 3 mijlen van de uitwatering Bier rivier in den
Grooten Oceaan ; eerst in 1804 gesticht ; bloeit door
zeehandel, en telde in 1860 reeds over de 18,000
inwoners.
Hobbema (Meindert), nederlandsch landschapschilder, werkte in de tweede helft der 17e
eeuw, en is voor landschappen, naast J. Ruisdaal, de
beroemdste nederl. meester; volgens sommigen is
hij to Koevorden geboren, volgens anderen to Amsterdam, waar hij overigens ook gewoond heeft en
gestorven is.
Hobbes (Thomas), engelsch philosoof, geb.
5 April 1588 to Malmesbury, hield sedert 1641 verblijf in Frankrijk, waar hij zijne twee voornaamste
werken schreef (De Give en Leviathan). Daar die
werken veel bestrijders tegen /tern in het harnas
joegen, keerde hij 1652 naar Engeland terug, en
stierf 4 Dec. 1679 to Hardwicke. Complete editien
van H.'s werken : English works (11 dln. Londen
1842-45); Opera latina (5 dln. Londen 1844-45).
Hobein (Jacob), nederlandsch matroos, onderscheidde zich door een stout waagstuk om de ear
onzer vlag to redden. Zie BIERVL1ET.
Hobhouse (sir Benjamin), engelsch staatsman, geb. omstr. 1757 to Bristol, gest. 1831, werd
advocaat, bezocht 1783 Frankrijk, nam 1797 zitting
in het Lagerhuis; hij was een der getluchtste bestrijders van de staatkunde van Pitt, en een der voorstanders van den vrede met Frankrijk. — H. (sir
John Cam), lord Broughton, noon van den vorige,
geb. 27 Juni 1786, vergezelde zijnen vriend lord
Byron naar het Oosten, was tijdens de Honderd Dagen in Frankrijk, en trok nog na den slag van Waterloo openlijk partij voor keizer Napoleon. Sedert
1829 lid van het parlement, behoorde hij eerst tot
de radicalen, werd later echter van gematigder ztenswijzen, was verscheidene malen lid van het ministerie, laatstelijk president van het Hof van Contrdle
voor Oost-India, werd 1851 peer, en trail Jan.1852
met de overige Whig-ministers af.
Hoboken, stad in den n.-amerik. staat NewJersey, aan den Hudson, tegenover New-York ; 7000
inw.; is de plaats van uitspanning voor de bevolking van New-York.
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Hobrede, of Hobreede, dorpje in N. Holland,
anderhalf nor gaans westelijk benoorden Edam;
140 inw.
Hobree, in de wandeling voor Hobrede.
Hobseheid, dorp in nederl. Luxemburg, aan
de Eischen, 5 kwartier gaans beoosten Arlon.
Hoche (Lazare), fransch generaal, geb. 25
Juni 1768 to Montreuil (voorstad van Versailles)
nit arme ouders, was eenvoudig serjant bij de fransche garden toen de omwenteling uitbrak, klom
door moed en bekwaamheid spoedig op tot generaal,
en telde nauwlijks 25 jaren, toen hij tot opperbevelhebber der Moezel-armee benoemd werd (Pichegru, die zich daarmede gevleid had, werd nit lien
hoofde H.'s onverzoenlijken vijand). Na een kleinen
tegenspoed bij Kaiserslautern, versloeg H. de Oostenrijkers onder Wurmser bij Weissenburg (26
Dec. 1793), ontweldigde hun Germersheim, Spiers
en Worms, bevrijdde Landau, en verdreef de Oostenrijkers uit den ganschen Elzas. Ten gevolge van
geschillen met Pichegru werd H. in den kerker geworpen, doch kwam reeds 9 Thermidor (27 Juli
1794) weder in vrijheid, en werd kort daarna aan
het hoofd geplaatst van de armee in de Vendee, waar
hij zich dubbel voordeelig deed kennen : als edel
mensch (door de verschoonende wijze, waarop hij zich
jegens de bevolking gedroeg) en als onverschrokken
held. De krijgsmacht der emigranten en Engelschen,
geland bij Quibdron, werd totaal door H. vernietigd
in den gedenkwaardigen slag van 21 Juli 1795 ; hij
versloeg de korpsen der twee voornaamste Chouannerie-aanvoerders, Charette en Stotllet, maakte zich
van beider persoon meester, herstelde overal de
rust, en ontving den eernaam van »Bevrediger
van de Vendee". In het laatst van 1796 werd hem
opgedragen eene landing in lerland to bewerkstelligen, doch door tegenwind word hem dat onmogelijk gemaakt. Van lien mislukten tocht teruggekeerd, werd hem het opperbevel toovertrouwd (Fehr.
1797) over de armee van Sambre-en-Maas, die
80,000 man stark was. Hij trok den Rijn over; won
achtereenvolgend van de Oostenrijkers de veldslagen van Neuwied (17 April 1797), van Ukerath, van
Altenkirchen; de wapenstilstand van Leoben stuitte
zijn zegepralen, en noodzaakte hem to Wetzlar to
blijven, dat hij pas had bemachtigd. Vervolgens werd
hij benoemd tot opperbevelhebber der armee van
Duitschland (zijnde de Rijn-armee, met die van
Sambre-en-Maas vereenigd), doch reeds spoedig
daarop werd hij ongesteld, en stierf 18 Sept. 1797.
Het gedenkteeken, voor hem opgericht, op den weg
van Maintz naar Bingen, heeft de koning van Pruisen 1839 laten herstellen ; te Versailles is 1832 op
een der fraaiste pleinen een standbeeld van H. opgericht.
Hochfeld, 1) vlek in het fransche dept. van
den Benedenrijn, nabij de Zorn, 4 uren gaans beoosten Saverne ; 2200 inw. — 2) een berg; zie
CHAMP-DE-FEU.

Hoehheim, stad in het Nassausche, tusschen
Frankfort aan den Main en Maintz, nabij den Main ;
2300 inw.; beroemde wijn (Hoehheinzer).
. Hochkirch, dorp in de saksische Opperlausitz, derdhalf uur gaans bezuidoosten Bautzen;
500 inw.; bekend nit den 7-j. oorlog door de nederlaag van Frederik II, die liter 14 Oct. 1758 geslagen werd door maarschalk Daun, in welken slag
de pruisische generaal Keith sneuvelde. Na den slag
van Lutzen 1813 bevochten de Frauschen onder
Marmont en Macdonald bij H. eene overwinning op
de Geallieerden.

88

Hochst

HOchst, 1) stad in het Nassausche, derdhalf
uur gaans bewesten Frankfort aan den Main ; 2600
inw.; overwinning van Telly op hertog Christiaan
van Brunswijk 10 Juni 1622. — 2) marktvlek in
Hessen-Darmstadt, provincie Starkenburg, aan de
Miimling ; 1400 inw.
Hochstadt, stad ire Bohemen, kreis Gitschin;
1700 inw.
Hochstadt, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan de Aisch ; 1750 inw.
Hochstadt, of Hochstett, stad in Beieren, aan
den Donau, 9 uren gaans benoordwesten Augsburg;
2400 inw.; bij H. zijn verscheidene bloedige veldslagen geleverd : 9 Aug. 1081 overwinning van den
tot koning verkoren graaf Herman van Salm op de
Keizerlijken ; 20 Sept. 1703 werden de Keizerlijken
hier verslagen door de Franschen (onder maarschalk Villars) en Beierschen (onder den Keurvorst)
13 Aug. 1704 werden de Franschen (onder maarschalk Tallart) en Beierschen (onder den Keurvorst)
hier totaal verslagen door de armee der Geallieerken (onder prins Eugenius van Savoje en den hertog van Marlborough); door de Engelschen is deze
slag van 13 Aug. 1704 slag van Blenheim" genoemd, naar een dorp, dat in dezelfde vlakte ligt
als H.; 19 Juni 1800 werden hier de Oostenrijkers
in de pan gehakt door de Franschen (onderMoreau).
Hocquincourt (Charles de Monchy, maarschalk d'), geb. 1599, behoorde tot eene oude familie in Picardie ; hij onderscheidde zich in de verschillende veldtochten tegen de Spanjaarden onder
Lodewijk XIII, kommandeerde den linkervleugel
der koninklijke armee in den slag van Bethel (1650),
waarin Turenne, destijds opstandeling, de nederlaag
leed ; in het volgende jaar ontving H. den maarschalksstaf. Hij werd 1652 bij Bleneau verslagen
door Conde, die toen met de Spanjaarden medestreed. Naar Catalonie gezonden (1653), belegerde
H. vruchteloos Gerona, werd kort daarna naar Vlaanderen geroepen, en forceerde de vijandelijke linie
voor Arras. Doch om aan vrouwen te behagen, die
tot de partij der Fronde behoorden (mevrouw de
Montbazon en mevrouw de Chatillon) verliet hij de
hofpartij, en schaarde zich aan de zijde der Spanjaarden (1655), die hem de verdediging van Duinkerken toevertrouwden, voor welke stad hij 1658,
op verkenning uitgegaan, in eene ontmoeting met
de fransche troepen sneuvelde.
Hod, afstammeling van,,Azer; I Chr. 7: 37.
Hodajeva, een der kinderen van Eljoenai,
vermeld I Chron. 3: 24.
Hodavja, 1) een van de hoofden des yolks in
den halven stam Manasse; I Chron. 5: 24. — 2) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 9 : 7. — 3) een
der uit Babel wederkeerende levieten ; Ezra 2: 40.
Hodeda, of Hodeida, havenstad in Jemen, in
Arabie, op de kust der Roode Zee; 16,000 inw,
Hoder, god van het toeval in de noordsche
mythologie.
Hodes, huisvrouw van Saharan)]; I Chron. 8 : 9.
Hodeva, een der babyl. gevangenen ; Neh. 7 : 43.
Hodia, 1) huisvrouw van Mered ; I Chron. 4:
19. — 2) twee of meer levieten ten tijde van Ezra;
Neh. 8, 9 en 10.
Hoditz, grafelijk geslacht in Oostenrijk, splitste
zich in twee linien, namelijk : H.-Rosswalde en
H.-Wolframitz. Eerstgenoemde linie is uitgestorven
met H. (graaf Albrecht Joseph von), geb. 16 Mei
1706, vermaard door den heerlijken lusthof, waarin
hij zijn landgoed Rosswalde in Moravie had laten
herscheppen ; daar had hij zijne kostbare kunstver-

Hoekschen en Kabeljauwschen
zamelingen aangelegd ; daar hield hij eene ware
hofhouding, en ontving er dikwijls bezoeken van
Frederik den Groote, die hem zijn vriend noemde ;
daar liet hij voor een uitgelezen kring van vrienden
tooneelvoorstellingen geven van de meesterstukken
uit de fransche, duitsche en italiaansche tooneelwereld. Toen hij einde4ik op die wijze zijn kolossaal
vermogen verkoren had, legde Frederik de Gr. hem
een jaargeld toe, en liet hem te Potsdam wonen,
waar H. 17 April 1778 stierf.
Hodsi, laag gelegene landstreek in David's rijk ;
II Sam. 24 : 6.
Hoeck (den), voormalig dorp in den Zuidhollandschen waard, verdronk in den vloed van 18 Nov.
1421, docb kwam later weder droog, en heet thans
Puttershoek (zie dat art,).
Hoeckelum, oude naam van Heukelum.
Hoeckenisse, voormalig dorp in den Zuidhollandschen waard, verdronk in den vloed van
18 Nov. 1421, en kwam nooit weer te voorschijn.
Hoedekenskerke, of Hoedenskerke, bij de
Zeeuwen genaamd Oedjeskerke, dorp op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, aan de Honte of WesterSchelde, 2 uren gaans bezuidoosten Heinkenszand ;
400 inw.; goede haven; overzet-veer op Neuzen,
Welsoorde en Ossenisse.
Hoeden en Mutsen, benamingen van twee
tegenover elkander staande partijen in Zweden onder de regeering van Frederik I en van Adolf Frederik (1720-1771). De partij der H. was de aristocratische partij, die geruggesteund werd door Frankrijk ; de partij der Mutsen, d. de volkspartij, werd
ondersteund door Engeland en Rusland. Afwisselend
had nu eens de eene, dan weer de andere partij de
overhand, en zoo tang die partij-woelingen duurden
was het koningschap in Zweden van alle zelfstandig gezag beroofd, en moest de koning zich menigmaal de smadelijkste vernederingen laten welgevallen. Vergelijk de artt. ADOLF-FREDERIK, FREDERIK I,
GYLLENBORG en HORN.

Hoedenskerke. Zie HOEDEKENSKERKE.
Hoeflaken, geldersch dorp. Zie HOEVELAKEN.
Hoei–an, stad in China, prov. Kiang-soe, aan
het Groote kanaal, 23 mijlen benoordoosten Nanking ; is duchtig versterkt en zeer volkrijk.
Hoei–ho, rivier. Zie HOA1-110.
Hodi – ning–tsing, het Bayanda der Mongolen, door Tartaren bewoonde stad in China, in
Dzongarije, ruim 2 mijlen benoorden Hoei-yuantsing.
Hoel–tsjeeoe, fraaie stad in China, provincie
Kwang-tong, 18 mijlen beoosten Canton.
Hoei-yuan-tsing, het Di of Goeldzja-Koeree
der Mongolen, ommuurde stad in China, hoofdpl.
van Dzongarije, 60 mijlen benoordoosten Yarkand ;
sterk bevolkt.
Hoek, of de Hoek, oudtijds Houck gespeld, dorp
in Zeeland, 1 uur gaans van Neuzen ; 400 inw.; in
de nabijheid overblijfselen van een voormalig klooster (het Triniteits-klooster).
Hoek (de). Zie HOEK.
Hoek (den), of Zevenbergsche Hoek, dorp in
de voormalige heerlijkheid Zevenbergen, prov. N.Braband, anderhalf uur gaans benoordoosten Zevenbergen, en 3 uren gaans benoordw. Breda ; 600 inw.
Hoekelen, oude naam van Heukelum.
Hoekschen en Kabeljauwschen, twee
partijen in de Nederlanden, in de 14e en 15e eeuw,
tijdens de twisten om bet gezag over Holland 1350
uitgehroken tusschen gravin Margareta van Henegouwen en haren zoon Willem V. De aanhangers der
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gravin noemden zich H. of Hamati, terwijl ze spottenderwijs benoorden, dat ze hunne tegenpartijders
zouden vangen, zooals kabeljauwen gevangen worden aan den hoek (of haak); ze kozen dien naam,
omdat de aanhangers van graaf Willem zich K. of
Asellati noernden, er op zinspelende, dat ze hunne
tegenpartijders zouden inslokken, gelijk de kabeljauw
kleinere visschen inslokt. Als onderscheidingsteeken
droegen de H. roode mutsen, de K. grijze. De twisten der H. en K. hebben in zooverre hunne nuttige
zijde gehad, dat de macht van de elkander anderhalve eeuw lang beoorlogende edelen er door verzwakt, en de invloed van den burgerstand Kier te
lande vroeger dan elders grooter werd.
Hoelalioe, dorp ter zuidkust van het ambonsche eiland Ceram, in den Molukschen archipel
(nederl. 0. I.). In 1782 deden de Alfoeren eenen
inval in H., verbrandden bet dorp, en voerden de
inboorlingen weg als slaven. Weder opgebouwd, werd
H. 1817, tijdens de onlusten, weder platgebrand.
Het telt thans eene bevolking van ruim 400 zielen
(Christenen).
Hoelong, dorp op het ambonsche eiland Ceram, in den Molukschen archipel (nederl. 0. I.);
werd 25 Juli 1652 ingenomen door den gouverneurgenl. de Vlaming.
Hoemoet, geldersch dorp. Zie HOMOET.
Hoencoop, dorp, prov. Utrecht. Zie HONKOOP.
Hoen—ho, rivier in China, prov. Pe-tsji-li,
ontstaat uit de vereeniging der rivieren Yam-ho en
Sancam-ho, en outlast zich na een loop van 35 mijlen in den Pei-ho.
Hoensbroek, dorp in nederl. Limburg, I uur
gaans benoorden Heerlen ; 500 inw.
Hoer—Helena-kreek, verbasterde naam
der Orlana-kreek (zie dat art.) in Suriname.
Hoerhuis, oude naam van het groningsche
dorp Hornhuizen.
Hoeriep, berg op Java, residentie Cheribon,
nabij het dorp Saladjambe, dat veel geleden heeft
bij de verzakking en verschuiving van dezen berg
in het begin van 1842, waarbij 6 menschen onder
de aardstorting bedolven werken en omkwamen.
Hoessa, of Asna, groote landstreek in MiddelAfrika. Zie HAOESSA.
Hoeufft (Jacob Hendrik), nederl. philoloog en
dichter, geb. 29 Juli 1756 te Dordrecht, 1777 te
Leiden tot doctor in de beide rechten bevorderd,
gest. 14 Febr. 1843 te Breda, heeft zich jegens de
latijnsche dichtkunde zeer verdienstelijk gemaakt.
Van zijne taalk. werken noemen wij dat over Oudfriesche spreekwoorden (Leeuwarden 1816), over
de naams-uitgangen van plaatsen (Breda 1816), over
Bredaasch taaleigen (4 stukken Breda 1836-37;
aanhangsel 1838), en eene Verzameling van Fransche

Leiden 1846). — H. (Cornelis Pruys van der),
oudste broeder van den vorige, geb. te Rotterdam
13 Aug. 1792, sedert 1824 professor der geneeskunde te Leiden, heeft een aantal verdienstelijke
werken over pathologie, geneesk. enz. geschreven.
— H. (Abraham des Amorie van der), broeder der
beide vorigen, welsprekend kanselredenaar, geb. 22
Febr. 1798 te Rotterdam, eerst professor aan het
seminarie der Remonstranten te Amsterdam, toen
professor te Utrecht, gest. 29 Juli 1855 nabij Arnhem op de stoomboot, waarmede hij van een reisje
naar Duitschland terugkeerde.
Hof, I) Hof aan de Saale, ook wel Regnitzhof,
stad in den beierschen kreis Oberfranken, aan de
riv. de Saale, voornaam grensstation van den saksisch-beierschen spoorweg ; 12,000 inw.; gesticht
in de 11e eeuw ; overwinning 1759 van prins Hendrik van Pruisen op de Oostenrijkers, en 6 Febr.
1807 van Murat op de Russen. — 2) Stadt-am-Hof,
het oude Riparia, stad in den beierschen kreis Oberpfaltz tegenover Regensburg, waarvan het eene voorstad is, beeft 2500 inw., en ligt op een eilandje,
gevormd door den Donau, waarin zich Kier de Regen
ontlast. — 3) mora y. Dworec, stad in Moraviö, 3
uren gaans benoordoosten Olmiliz ; 2900 inw. —
4) marktvlek met 1200 inwoners aan het Leithagebergte, in den oostenrijkschen kreis Unter dem
Wienerwald. — 5) Hof-Gastein, zie GASTEIN.
Hofer (Andreas), aanvoerder der Tirolers in
hunnen opstand tegen de fransche overheersching,
geb. 22 Nov. 1767 in de herberg aan het Zand te
St.-Leonard in het Passeyr-dal, nit dien hoofde bijgenaamd 'de Zandkastelein" (Sandwirth), dreef bij
zijn herbergiersbedrijf tevens handel in granen op
Italiè, en was reeds in 1796 kommandant van eene
compagnie tiroler scherpschutters tegen de Franschen aan het Garda-meer ; groote bedrijvigheid
legde hij aan den dag 1803 bij de oprichting van de
landweer; onder Hormayr's leiding werd 1808 door
H. den opstand tegen Beieren voorbereid, en 1809
stond hij aan het hoofd der opstandelingen ; door
de zegevierende gevechten bij Innsbruck, Hall en
Stertzing (11-13 April) bevrijdde H. Noord- en
Middel-Tirol van de Beierschen en Franschen, en
door de overwinning aan den Isel (25 en 29 Mei)
verdreef hij opnieuw de Beierschen, die intusschen
weder in Tirol waren komen vallen. Toen na den te
Znaim gesloten wapenstilstand Tirol weder van Oostenrijk gescheiden moest worden, besloot H. evenwel tegenstand te blijven bieden. Maarschalk Lefebvre rukte daarop Tirol binnen, dock moest, na
belangrijke verliezen te hebben geleden aan den
Brenner en aan den Isel (13 Aug.) andermaal Innsbruck ontruimen. Daar langer tegenstand-bieden
echter onmogelijk begon te worden, nam H. de wijk
naar een afgelegen berg, en hield zich daar, onder
de grootste ontberingen, twee maanden schuil, totdat hij, door eenen geestelijke verraden, 10 Jan.
1810 gevangen genomen en vervolgens overgebracht
werd naar Mantua, waar hij 20 Febr. op bevel van
het fransche gouvernement doodgescboten werd.
In de Franciscanerkerk te Innsbruck werd hem 1834
een marmeren standbeeld opgericht bij het praalgraf
van keizer Maximiliaan ; reeds 1819 was zijne familie
voor het verlies van Naar vermogen van gouvernementswege schadeloos gesteld, na het jaar te voren
door Oostenrijk's keizer verheven te zijn tot den
adelstand.
Hoff (Karl Ernst Adolf von), duitsch geoloog,
geb. 1 Nov. 1771 te Gotha, bekleedde in Gotha en
Coburg booge staatsambten, en stierf te Gotha 24

woorden uit de Noordsche talen afkomstig of door
sommigen afgeleid (Breda 1840).

Hoeve (de), n.-brab. dorp. Zie HOEVEN (de).
Hoevelaken, dorp in Gelderland, anderhalf
uur gaans bezuiden Nijkerk ; 780 inw.; was onder
het koningrijk Holland ingedeeld bij de prov. Utrecht,
behoorde onder het keizerrijk tot het departement
der Zuiderzee, dock kwam 1814 weder aan de prov.
Gelderland.
Hoeven (de), of de Hoeve, dorp in N.-Braband,
3 uren gaans westelijk benoorden Breda ; 600 inw.
Hoeven (Jan van der), nederlandsch zooloog,
geb. 9 Fehr. 1801 te Rotterdam, sedert 1835 gewoon hoogleeraar der zoologie te Leiden. Zijn voornaamste werk is Handboek der Dierkunde (2 dln.
Leiden 1827--33; geheel omgewerkte tweede druk,

89

90

Hoffelt

Mei 1837. Zijn voornaamste werk is: Geschichte der
durch Ueberlieferung nachgewiesenen natiirliehen
Veranderungen der Erdoberfleiche (5 din., Gotha 1822
—41).

Haien, dorp in nederl. Luxemburg, 5 kwartier
noordelijk bewesten Clerff.
Hoffla, of Hofla, in 970 door den Zutphenschen
graaf Wichman aan Elten gegeven, was vermoedelijk
het tegenwoordige dorp Hoevelaken.
Hoffmann (August Gottlieb), duitsch godgeleerde en verdienstelijk orientalist, geb. 13 April
1796 te Welbsleben in het Mansfeldsche, sedert
1826 professor te Jena. Onder zijne werken inz.:
Grammatica syriaca (Halle 1827).
Hoffmann (August Heinrich), duitsch philoloog en dichter, geb. 2 April 1798 te Fallersleben
in het Luneburgsche, naar zijne.geboorteplaats gemeenlijk Hoffman von Fallersleben genoemd, werd
1835 prof. der duitsche taal te Breslau, doch ten
gevolge van zijne Unpolitische Lieder (2 dln. Hamburg 1840-41) 20 Dec. 1842 afgezet. Sedert dien
tijd hield hij afwisselend bier en daar verblijf, tot
hij zich 1845 in het Mecklenburgsche vestigde. Sedert 1848 in Pruisen gerehabiliteerd, ontving hij
bet bij de wet bepaalde wachtgeld, en zette zich
1854 metterwoon neder te Weimar. Op het gebied
der nasporingen, betreffende de duitsche taal en
letterkunde, is H. een der verdienstelijkste ijveraars
der 19e eeuw. Van zijne talrijke werken noemen
wij slechts Fundgruben fur Geschichte deutscher
Sprache und Literatur (2 dln. Berlijn 1830-37).
Als dichter is H. een der ijverigste bevorderaars van
bet echte duitsche volkslied ; wij noemen bier alleenlijk van hem: Alemannische Lieder (5e druk
Manheim 1843); Gedichte (4e druk Han. 1853); enz.
Hoffmann (Ernst Theodor Amadeils, eigenlijk
E. Th. Wilhelm), duitsch romanschrijver, geb. 24
Jan. 1776 te Koningsbergen in Pruisen, tot 1806
in staatsdienst, toen muziekmeester en orkestmeester bij tooneelgezelschappen, 1816 weder aangesteld
als raadsheer in het Kammergerecht, daarna bij den
senaat van appel te Berlijn, gest. 24 Juli 1822. Hij
is een der origineelste schrijvers, die Duitschland
heeft aan te wijzen. Zijne Ausgewallen Schriften
verschenen to Berlijn (10 din. 1827-28); zijne
weduwe voegde nog 5 din. als aanhangsel daaraan
toe (Stuttgart 1839). Daarna verschenen H.'s Gesammelten Schriften compleet (12 dln. Berlijn 1843
—44).
Hoffmann (Friedrich), professor der geneeskunde aan de universiteit te Halle, geb. aldaar
19 Febr. 1660, gest. 12 Nov. 1742, maakte zich in
het vak der geneeskunde zeer verdienstelijk door het
probeeren van belangrijke geneesmiddelen, door bet
onderzoeken van het mineraalwater, en door eenige
nog tegenwoordig gebruikt wordende preparaten,
zooals het Elixirium viscerale (Hoffmann's rnaagdroppels), en Spiritus sulphurico-cethereus (Hoffmann's droppels). Van minder waarde was zijn stelsel, waarin hij half tot de Patromathematici, half tot
de Vitalisten behoorde. Van zijne werken (bijeen 11
dln. in fol. Geneve 1740-53) zijn de voornaamste
Systema medicinw rationalis method() demonstrative
en Medicine consultatoria.

Hoffmann (Joh. Gottfried), duitsch statisticus, geb. 19 Juli 1765 te Breslau, gest. als professor
en tevens directeur van het bureau der statistiek te
Berlijn 12 Nov. 1847. Van zijne werken noemen wij
Neueste Uebersicht der Bodenllache, der Beviilkerung
und des Viehstaudes der einzelnen Kreise des preussischen Staats (Berlijn 1833).

Hogendorp
Hoffmann (J. J.), zwitsersch geleerde. geb.
te Bazel 1635, gest. 1706, schrijver o. a. van een
Lexicon historico-geographico-philologicum (Bazel
1677), dat te Rome op den Index staat.
Hoffmann (Charles Fenno), amerikaansch
dichter en schrijver, geb. 1806 to New-York, aanvankelijk advocaat aldaar, gaf vervolgens eene reeks
van dagbladen uit, en is onder de voornaamste schrijvers en dichters van Amerika te rangschikken. Hij
vestigde zijnen roem met A winter in the West (2
dln. 1835), waarop volgden Wild scenes in the forest
and the prairie (2 dln. 1837); Greyslear (1840); enz.
Hoffmannsegg (Joh. Centurius, graaf van),
geb. 25 Mei 1766 te Dresden, 1783-86 luitenant
bij de saksische koninklijke lijfwacht, leefde 17971801 als natuur-onderzoeker in Portugal, daarna in
Brunswijk, sedert 1816 in Dresden, waar hij 13
Dec. 1849 stierf. Van zijne verdienstelijke werken
over kruidkundc en entomologie is vooral te vermelden de Flore portugaise (met Link, 22 an. Berl.
1809-33).
Hofgeissmar, stad in de keurhessiscbe prov.
Neder-Hessen, aan de Esse, 5 uren gaans benoorden Cassel; 3700 inw., kasteel met park en twee
salinische ijzerhoudende bronnen met bad-inrichting.
Hofheim, 1) vlek in den beierschen kreis
Unterfranken, district KOnigshofen ; 900 inw. —
2) stad in het nassausche amt HOchst ; 1900 inw.
Hofla. Zie HOFFLA.
Hofni. Zie HOPHNI.
Hofra. Zie HOPHRA.
Hofwyl, landgoed in Zvvitserland, 2 a 3 urea

gaans benoorden Bern, beroemd door de landhuishoudkundige school, die Fellenberg 1808 daar
oprichtte, waarmede later verscbeidene andere inrichtingen van onderwijs verbonden werden. Deze
kolossale inrichting stond op een hoogen trap van
bloei tot omstreeks 1835, toen de oprichter kwam
te sterven, en is sedert te niet gegaan.
Hogarth (William), engelsch teekenaar, schilder en graveur, in het humoristische genre nog altijd onbereikt, geb. 20 Nov. 1697 te Londen, gest.
26 Oct. 1764 te Leicestertields. Onder zijne werken, waarvan eene uitmuntende complete editie
1 erscheen te Londen (1820-22; 3e druk 1848):
.Het !even van eene lichtekooi" (6 bladen), .Het
leven van een lichtmis" (8 bladen), .Een nachtelijk
punschpartijtje", .De ongelukkige dichter", iTooneelspeelsters in eene schuur", vDe razende muzikant", enz.
.r.escorp.
Z II
hd -00GEBEINTUM.
Hogebeintum, fi
Hogendorp (Gijsbert Karel, graaf van),
nederlandsch staatsman, geb. 27 Oct. 1762 te Rotterdam. Als warm aanhanger van het huis van Oranje
legde H. zijn ambt als pensionaris van Rotterdam
neder toen de Franschen 1795 Holland bemachtigden, leefde tot 1813 ambteloos, en was toen een
der hoofdpersonen, die de afschudding van het
fransche juk en het herstel der Oranje-dynastie
bewerkten. Als minister van buitenlandsche zaken
werd hij 1815 tot den gravenstand verheven, moest
echter wegens den ongunstigen staat zijner gezondheid reeds 1816 zijn ontslag nemen, en stierf
te 's-Gravenhage 5 Aug. 1834. — H. (Dirk van),
oudste broeder van den vorige, geb. 13 Oct. 1761,
trad in hollandsch-fransche dienst, was gezant aan
verscheidene hoven, werd 1811 divisie-generaal,
1812 adjudant van Napoleon I, en graaf van het
fransche keizerrijk; later gouverneur van Oost-Pommeren en Breslau, en kommandant van Konings-

Hogerbeets
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bergen, Wilna en Hamburg. In 1814 mocht het
hem niet gelukken in nederl. dienst over te gaan ;
later ging hij van Parijs naar Brazilie, waar hij dan
ook gestorven is.
Hogerbeets (Rombout) , nederl. staatsman,
geb. 24 Juni 1561 le Hoorn nit aanzienlijke ouders, bekleedde verscheidene aanzienlijke ambten,
doch werd in de binnenlandsche onlusten gewikkeld, en haalde zich meer en meer het ongenoegen
van prins Maurits op den hats, zoodat hij dan ook
(29 Aug. 1618 met Oldenbarneveld en Hugo de
Groot in bechtenis genomen) met verbeurdverklaring van zijne goederen tot levenslange gevangenschap werd veroordeeld. Sedert 5 Juni 1619 onderging hij reeds dit vonnis, toen hij in 1626, op voorspraak van prins Frederik-Hendrik, naar zijne eigene
woning (het Huis te Weer, onder Wassenaar) overgebracht werd, waar hij ecbter 4 weken later (Sept.
1626) stierf.
Hogg (James), schotsch dichter, bijgenaamd
.de schaapherder van Ettrick", geb. 25 Jan. 1772 te
Ettrick in het schotsche graafschap Selkirk, gest.
aldaar 21 Nov. 1835, was een arme schaapherder,
doch maakte zich sedert 1800, onder bescherming
van Walter Scott, als dichter bekend, o. a. door
de uitgave van Borderer Ballads (Edinburg 1805),
Mountain bard (1807), The Queen's wake (1813).
Hogla, een der dochters van Zelaphead ; Num.
26 : 33 ; 27 : 1 ; 36 : 11 ; Joz. 17 : 3.
Hogland, eiland in de golf van Finland ; 700
zielen, meerendeels visschers ; bij H. een vermaarde
zeeslag tusschen de Russen en de Zweden 17Juli1788.
Hogolen—eilanden, cone spaansche groep
eilanden in Australie ; ze behooren tot de middelste
Carolinen.
Hogue (la), 1) ook : la Hague, kaap van Frankrijk, vormt de noordwestelijke punt van bet Kanaaldepartement. — 2) ook la Hougue, een fort, 7 a 8
mijlen bezuidoosten kaap la H., 4 a 5 uren gaans
beoosten Valognes, aan den ingang van de reede van
la Hougue, welke reede 29 Mei 1692 het tooneel
was van den vermaarden zeeslag, waarin de fransche
vloot, uitgerust om Jacobus II op den troo p van Engeland te gaan herstellen, en gekommandeerd door
Tourville, geheel verslagen en gedeeltelijk vernield
werd door de vereenigde engelsch-hollandsche vloot,
gekommandeerd door admiraal Edmond Russel.
HOgyesz, marktvlek in het hoggaarsche comitaat Tolna; ruim 3000 inw.
Hoham, koning van Hebron; Jozua 10: 3.
Hohenau, 1) vlek in den oostenrijkschen kreis
Untermannhartsberg, aan de March; 2000 inw.;
stoeterij van den prins van Liechtenstein. — 2) dorp
in den beierschen kreis Neder-Beieren, district
Wolfstein; 750 inw.
Hohenau, een nieuw grafelijk geslacht, gesticbt door prins Albrecht van Pruisen, die 13 Juni
1853 een tweede huwelijk aanging (morganatisch)
met Rosalie Wilhelmine Johanna von Rauch, geh.
29 Aug. 1820, die voor zich en hare afstammelingen
onder den naam van pgravin en graven van H." eerst
tot den saksen-meininger, vervolgens ook tot den
pruisiscben gravenstand verheven word. Zij was hofdame geweest hij des prinsen eerste gemalin. Uit dit
morganatische huwelijk zijn geboren: graaf Albrecht,
25 April 1854, en graaf Frederik, 21 Mei 1857.
Hohenberg, 1) voormalig graafschap van bet
duitscbe keizerrijk, H. genaamd naar het thans in
rumen liggende slot H. (zie HOHENZOLLERN); het
behoorde sedert 1381 aan Oostenrijk, bad 1804 eene
bevolking van omstreeks 48,000 zielen, met Roten-

burg tot hoofdstad ; het kwam door den Pressburger
vrede aan Wurtemberg, en maakt thans deel uit van
den Zwartewoud-kreis. — 2) marktvlek in den
beierschen kreis Oberfranken, district Behan, aan
de Eger; 800 inw.; fraai kasteel, minerale bron,
porselein-fabriek.
Hohenbruck, stad in Bohemen, 3 uren gaans
beoosten Koniggratz ; 3000 inw.
Hohenelbe, stad in Bohemen, 6 a 7 uren
gaans benoordoosten Gitschin, aan de Elbe, 10 uren
gaans benoorden Koniggrátz ; 4700 inw.; nabij H. de
dorpen Ober-Hohenelbe (1300 inw.) en UnterHohenelbe (1200 inw.).
Hohenems, marktvlek in Tirol, kreis Vorarlberg, tusschen Feldkirch en Bregentz, aan het meer
van Constans ; 2500 inw.; zwavelhoudende bron.
Hohenfriedberg, stadje in het pruis. reg.district Liegnitz, kreis Bolkenkayn, aan het Striegauer Water; 800 inw.; overwinning van Frederik II op de Oostenrijkers 4 Juni 1745.
Hohenheim (Francisca Theresia, rijksgravin
van), geb. 10 Jan. 1748 to Adelmannsfelden, geboren barones van Bernardin en gehuwd met den vrijbeer van Leutrum, werd door hertog Eugenius van
Wurtemberg geschaakt, tot rijksgravin van H. verheven, en 1776 door eon morganatisch huwelijk
zijne gemalin. Door den keizer en het rijk erkend,
oefende zij den weldadigsten invloed nit op het regeeringsbeleid van Karen gemaal, ging na zijnen flood
1793 stil leven op Naar landgoed te Kirchheim onder
Teck, en stierf 1811.
Hohenleuben,of Markt-Hohenleuben,marktvlek in het prinsdom Reuss-Scbleitz, aan de Leuba,
3 uren gaans benoordw. Greitz; 2200 inw.
Hphenlinden, dorp in Beieren, kreis Oberbaiern, ruim 8 uren gaans beoosten Munchen; 820
inw.: overwinning (3 Dec. 1800) der Franschen
(onder Moreau) op de Oostenrijkers (onder aartshertog Johan), waarvan de vrede van Luneville het
gevolg werd.
Hohenlohe, voormalig prinsdom in Duitschland, 32 vierk. mijlen groot, is 1806 gemediatiseerd,
en behoort grootendeels tegenwoordig tot den
wurtembergschen Jaxtkreis, waarvan het 't noorderdeel uitmaakt ; een klein gedeelte van H. behoort
tot den beierschen kreis Rezat.
Hohenmauth, stad in Bohemen, 6 a 7 uren
gaans beoosten Chrudim, aan de Lautschna; 5500 inw.
Hohenmblsen, stad in het pruis. reg.-distr.
Naumburg, kreis Weissenfels ; 2000 inw.
Hohenrein, zwitsersch dorp, kanton Lucern ;
2000 inw.; in de nabijheid de badplaatsen Ibbenmoos en St.-Augstholtz.
Hohenstadt, 1) stad in Moravie, kreis 01miitz, aan de Sazawa en aan den spoorweg
Praag ; 2600 inw.; kasteel van prins Liechtenstein.
— 2) dorp in Beieren, kreis Mittelfranken, aan de
Pegnitz ; 750 inw.; kasteel.
Hohenstaufen, dorp in bet oude Zwaben,
in den Donau-kreis van het tegenwoordige koningrijk
Wurtemberg, II uren gaans benoordw. Ulm ; 1200
inw.; bij H. de rume van het voormalige familiekasteel der beroemde dynastic H. (zie het volgende
art.), Welk kasteel 1525 in den Boeren-oorlog verwoest werd.
Hohenstaufen, duitsche dynastic, die van
1138 tot 1254 op den keizerstroon van Duitschland
zat, en waarvan de mannelijke linie 1268 uitstierf
met Conradin. Als oudste loden van dit geslacht zijn
bekend : Frederik van Buren, ook genaamd van
Staufen, geb. in Zwaben omstr. 1015, eigenaar van
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het dorp Buren in de nabijheid van den hoogen
Staufen, op welken berg hij een kasteel liet bouwen,
waaraan hij den naam H. gaf ; hij trouwde met Hildegarde, dochter van eenen graaf van Hohenlohe en
halve zuster van Conrad den Salier, welken keizer
hij trouw diende, zooals hij dat vervolgens ook diens
zonen Hendrik III en Hendrik IV deed. — Frederik,
graaf van Staufen, bijgenaamd de Oude, zoon van
den vorige, geb. omstr. 1050, streed dapper voor
keizer Hendrik IV, en ontving ter belooning de hand
van diens dochter Agnes, met Zwaben en Frankenland tot huwelijksgift (1080); zoodoende werd hij
de eerste hertog van Zwaben en Frankenland, en
1081 ook rijksbestuurder, waardoor wel is waar de
grond gelegd werd tot de grootheid van bet geslacht
H., maar hetgeen tevens als de aanleidende oorzaak
te beschouwen is van den langdurigen strijd met
het door de H. op den achtergrond geschovene oude
geslacht der Welfen (Guelfen). Frederik , tierf 1105.
Zijn zoon, Frederik II, bijgenaamd de Eenoog,
volgde hem op als hertog van Zwaben, en begon
1110 in twist te komen met de Guelfen van Beieren ;
hij werd met zijnen broeder Conrad (Koenraad) aangesteld als vicaris-generaal des rijks, gedurende de
afwezigheid van keizer Hendrik V, die in Italie moest
zijn. — Conrad, broeder van Frederik den Eenoog,
werd 1112 door Hendrik V tot hertog van Frankenland verheven, en na des keizers dood tot roomsch
koning verkoren ; daar echter niet zijn broeder Frederik, maar Lotharius de Saks tot keizer verkoren
werd, en deze verscheidene belangrijke bezittingen,
die de H. door keizer Hendrik V verkregen hadden,
terugeischte, ontstond daaruit een geweldige oorlog.
Wel liet Conrad zich in dien oorlog als koning van
Italie kronen (1128), doch moest weder afstand
van dien titel doers 1135, toen hij en zijn broeder
zich genoodzaakt zagen tot eene schikking te komen,
waarbij zij echter in al hunne vroegere bezittingen
door den keizer werden hersteld. Bij Lotharius' dood
werd Conrad in 1138 onder den naam van Conrad III
als roomsch koning erkend (zie KOENRAAD III); en
met zijne troonsbeklimming nam de lange worstelstrijd eenen aanvang tusschen de Guelfen en de
Gibellijnen (zie die twee artt.), waardoor Duitschland en Italie zoo lang met bloed werden gedrenkt.
In 1151 werd zijn neef Frederik III zijn opvolger,
als keizer Frederik I, met den bijnaam Barbarossa ;
en deze werd 1190 als keizer opgevolgd door zijnen
zoon Hendrik VI, die de beide Sicilien aan zijn rijk
toevoegde, en 1198 opgevolgd werd door zijnen
broeder Filips van Zwaben. Eerst vier jarednadat
deze door Otto vanWittelsbach vermoora was(1208),
aanvaardde de zoon van Hendrik VI de teugels van
het keizerlijk bewind als Frederik II (1212), voerde
de groote oorlogen tegen de pausen en de lombardische steden, en werd bij zijnen dood (1250) opgevolgd door zijnen zoon Conrad IV, die reeds vroegtijdig stierf (1254), en een pas tweejarigen zoon
naliet, die, als keizer, Conrad V zou hebben geheeten, doch die gewoonlijk genoemd wordt Conradin
(zie dat art.). Dit was de laatste der dynastie H.;
even als zijn oom en voogd Manfred, viel ook hij als
slachtoffer der wraakzucht van den pans, die Karel
van Anjou als werktuig daartoe bezigde. Manfred
sneuvelde bij Benevent 26 Febr. 1266, en Conradin
stierf '29 Oct. 1268 op het schavot te Napels. Een
natuurlijke zoon van Frederik II (zie ENZO, eigenlijk
Enzio) smachtte 22 jaren in den kerker te Bologna,
eer de dood hem (1272) uit de gevangenschap verloste ; de zonen van Manfred (Frederik, Hendrik en
Anselmus) stierven almede in de gevangenis. De

haat der pausen vervolgde zelfs de dochter van
Frederik II, Margareta (vrouw v. Albrecht d.Lastige)
en hare kinderen. Manfred's dochter Constantia
trouwde met Pedro van Aragonie, die althans in Sicilie
de wreker werd van den ongelukkigen Conradin.
Hohenstein, 1) stad in Saksen, 5 urea gaans
benoordoosten Zwickau en vierdhalf uur gaans bewesten Chemnitz ; 5600 inw.; minerale bronnen en
bad-inrichting. — 2) poolsch Olstintsj , stad in
Pruisen, aan het Mispel-meer, 16 rnijlen bezuidw.
Koningsbergen ; 2200 inw. — 3) eigenlijk Hohnstein, voormalig graafschap in Hanover, in het zuidoosten van de landdrostij Hildesheim ; 9000 zielen ;
voorriaamste steden Ilefeld en Neustadt.
Hohentwiel, gehucht in den wurtenabergschen Zwartewoud-kreis, 4 a 5 wren gaans benoordoosten Schaffhausen ; 40 inw.; in de nabijheid de
rune van de oude bergvest H. (het oude Julionzagus),
op eene alleenstaande, 2120 vt. hooge rots, met
heerlijk vergezicht over het meer van Constans en
op de Alpen ; deze sterkte werd in 1800 veroverd
en ontmanteld door de Franschen.
Hohenzollern, sterk kasteel in bet voormalige prinsdom H.-Hechingen, een half uur gaans van
de stad Hechingen, op den 2623 vt. hoogen Zollernberg, waarnaar het geslacht H. zijnen naam draagt ;
was tot 1850 mine, doch werd toen op last van
Pruisen's koning Frederik Wilhelm IV in den ouden
stijI weder opgebouwd (1854 voltooid).
Hohenzollern, een der oudste prinselijke
geslachten in Duitsehland, beweert of te stammen
van Tassillon, hertog van Beieren in de 8e eeuw, en
kan in elk geval zijne afstamming tot in de 10e
eeuw bewijzen, in welke eeuw door een hunner
voorzaten het kasteel H. gesticht werd (zie het vorige art.). Als stamheer der hoofdlinie van bet geslacht H. wordt genoemd Burchard van Zollern, van
Wiens zonen twee (Burchard en Frederik):in het begin
der 12e eeuw, twee linien stichtten, nl. eerstgenoemde de linie der graven van Hohenberg (1486
is bet mannelijk oir uitgestorven), de andere de
linie der graven van Zollern. Een der zonen van
dezen Frederik, graaf van Zollern, nl. Rudolf II, werd
de vader van Frederik IV, den stichter van de zwabische linie, het thans nog bloeiende geslacht H.;
een andere zoon, nl. Conrad I, burggraaf van Neurenberg, werd het hoofd der frankische linie (waarnit 1417 de keurvorsten van Brandenburg, later
koningen van Pruisen, gesproten zijn). Een afstatnmeling uit de linie Zollern, Karel I, dien Karel V
van Spanje liet opvoeden, ontving 1529 de graafschappen Sigmaringen en Bohringen, en stelde 1575
de erfopvolging vast. Zijne zonen deelden de bezittingen: Eitel Frederik VI (geb. omstr. 1545, gest.
1604) behield Hohenzollern, Karel II (gob. 1517,
gest. 1606) bekwam Sigmaringen en Bohringen.
Door Eitel Frederik VI werd het kasteel Hechingen
gebouwd, waarnaar de oudste linie zich voortaan
H.-Hechingen noemde, terwijl de jongste linie den
naam bleef voeren van H.-Sigmaringen.
Hohenzollern—Hechingen, voormalig
onafhankelijk prinsdom, met Hechingen tot hoofdstad, geenclaveerd in Wurtemberg, werd na Eitel
Frederik VI (gest. 1604, zie het vorige art.) goregeerd door: Johan Georg, gest. 1623; Eitel Frederik VII, gest. 1661 ; Filips Frederik Chnstoph,
gest. 1671 ; Frederik Wilhelm, gest. 1735; Frederik Lodewijk, gest. 1750; Jozef Wilhelm, gest. 1768 ;
Herman Frederik Otto, gest. 1810 ; Frederik Herman Otto, gest. 1838, en Frederik Wilhelm Constautijn, geabdiceerd 1849. Zie 13 regels verder.
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Hohenzollern-Sigmaringen, voormalig
onafhankelijk prinsdom, met Sigmaringen tot hoofdstad, geenclaveerd in Wurtemberg, aan de zuidzijde
palende aan het groothertogdom Baden, en door
H.-Hechingen in twee deelen gescheiden, werd na
Karel H (gest. 1606, zie het vorige art.) geregeerd
door: Johan, gest. 1623 ; Mainhard I, gest. 1681;
Maximiliaan 1, gest. 1689 ; Mainhard II, gest. 1715;
Jozef Frederik Ernst, gest. 1769; Karel Frederik,
gest. 1785 ; Anton Aloisius Mainrad, gest. 1831 ;
Karel Anton Frederik, geabdiceerd 1849. Zie ook
het volgende artikel.
Hohenzollern (de beide prinsdommen),
namelijk H.-Hechingen en H.-Sigmaringen (zie de
twee voorgaande artikels) traden toe tot den Rijnbond, alsook 1815 tot den Duitschen Bond; loch
ten gevolge van de gebeurtenissen van 1848, zagen
beider vorsten zich genoopt 7 Dec. 1849 afstand
van de regeering te doen, waarop hunne landen
aan de kroon van Pruisen kwamen ; sedert 1852 te
zamen een pruisisch regeeringsdistrict, vormen de
beide voormalige prinsdommen eene lange smalle
landstrook, die zich uitstrekt van het Neckar-dal
tot in de streek van het meer van Constans, aan
drie zijnen door Wurtemberg, en aan eene zijde door
Baden begrensd.
Hohnstein, 1) stad in het saksische reg.district Dresden, 7 uren gaans zuidelijk beoosten
Dresden; 1400 inw. — 2) voormalig graafschap in
Hanover ; zie HOHENSTEIN 3).
HOhscheid, of HOhescheid, dorp in het pruis.
reg.-district Dusseldorf, kreis Solingen ; 8000 inw.;
vormt met het nahurige viek Merscheid (dat 7000
inw. telt) eene aanzienlijke fabriekstad.
HOjer, viek ter westkust van Sleeswijk ; 1100
inw.; haven.
Hokelsum, voormalig dorp in de prov. Groningen, lag beoosten de Aa en bewesten de Tjamme,
en verdronk in den watervloed van 1277.
Ho—kian, stad in China, prov. Pe-tsji-li, 20
mijlen van Peking, is de hoofdplaats van een departement ; de muren van H. hebben 4000 schreden
in om trek.
Holbach (Paul Heinrich Dietrich, baron van),
geb. omstr. 1723 te Heidelsheim nit rijke ouders.
gest. 21 Juni 1789 te Parijs, waar hij zich reeds
jong metterwoon nedergezet had, en waar zijn huis
het middelpunt werd van de stoutste vrijgeesten.
Behalve een aantal fransche vertalingen van uitmuntende (meerendeels duitsche) werken over
scheikunde, mineralogie, metallurgie, enz., heeft
men van H. eene menigte, deels anoniem, deels
pseudoniem in bet licht verschenene boeken, waarin
hij met evenveel stoutheid als talent voor de uitbreiding van het naturalismus ijvert, en Hiet alleen
het Christendom, maar alle positieve godsdienst bestrijdt. De meeste zijner werken zijn in Frankrijk
veroordeeld door het Parlement, en te Rome op den
Index geplaatst, o. a.: Le Christianisme devoild (toegedicht aan Boulanger, 1767); Theologie portative
(pseudo : abbe Bernier, 1768); Essai sur les prejugds
(zonder jaartal); vooral het Système de la nature
(pseudo: Mirabaud, 1770); enz.
Holbak. Zie HOLBEK.
Holbeach, marktvlek in het engelsche graafschap Lincoln, 4 uren gaans bezuiden Boston ;
4000 inw.
Holbeck, 1) marktvlek en kerspel in het engelsche graafschap York, West-Riding, 3 kwartier
gaans bezuidw. Leeds, waaronder het behoort ;
16,000 zielen. — 2) zie HOLBEK.

Holbein (Hans), de oude, een schilder der
Zwabische school, geb. omstr. 1450, hoofdzakelijk
gewoond hebbende te Augsburg, van waar hij met
zijne drie zonen (Ambrosius, Bruno en Hans) omstr.
1504 naar Bazel verhuisde, waar hij 1526 stierf. —
H. (Hans), de Jonge, zoon van den vorige, een der
grootste meesters van de duitsche schilderschool,
geb. 1498 te Augsburg (volgens anderen 1497 te
Grimstadt), schilderde reeds als jongeling, voornamelijk te Bazel, voor kerken en particulieren. In
1526 ging hij naar Engeland, waar Hendrik VIII
hem met gunsten overlaadde; hij stierf te Londen
1554 aan de pest. Hij muntte vooral nit in het portret. Van zijne overige werken verschaften hem den
meesten roem zijn Doodendans (40 houtsneden,
Lyon 1538, en dikwijls herdrukt), zijne randteekeningen op den .Lof der Zotheid" van Erasmus, met
Wien H. bevriend was, enz.
Holbek, of Holbeck, ook Holbak, stad op het
deensche eiland Seeland, 7 mijlen bewesten Kopenhagen • 3000 inw.
Holberg(Lodewijk, baron van), deensch schrijver, geb. 6 Nov. 1684 te Bergen in Noorwegen, eerst
taalmeester, later professor te Kopenhagen, 1747
tot den adelstand verheven, gest. 27 Jan. 1754 te
Sorge, waar hem een gedenkteeken opgericht is. Hij
kan als de schepper der nieuwe deensche letterkunde
beschouwd worden. Zijne koddige romans, en vooral
zijne blijspelen, maakten hem beroemd ; ook als geschiedschrijver heeft hij werken geleverd, die blijvende waarde hebben. Eene bloemlezing uit zijne
werken verscheen onder den titel van Udvalgte
Skrifter (21 din. Kopenhagen 1806-14).
Holcroft (Thomas), engelsch drama- en romanschrijver, geb. 1744 te Londen, aanvankelijk
schoenmaker, gelijk zijn vader was, daarna palfrenier
en paardendokter, vervolgens tooneelspeler eerst in
Ierland, toen te Londen, zeide 1781 aan het tooneel
vaarwel, en begon blijspelen en dramaas te schrijven,
die middelmatig zijn; wat zijne romans aangaat, die
munten minder door kieschen smaak uit, dan door
vinding. In zijn dichtstuk .De ongodist of bet geluk
van den mensch" huldigt hij het stoutste ongeloof,
dat ook zijne .Gedenkschriften" kenmerkt, na zijnen
flood in 't licht gegeven door Hazlitt (3 din. Londen
1809) en voltooid door zijnen zoon (1851).
Holda. Zie HOLLE en HULDA.
Holdange, of Huldange, fransche naam van
het luxemb. dorp Holdingen.
Holderness, 1) eene landstreek of landtong
in het engelsche graafschap York, vormt het schiereiland tusschen de Noordzee en de uitwatering van
den Humber. — 2) viek in den n.-amerik. staat
New-Hampshire, 15 a 16 uren gaans benoorden
Concord: 2000 inw.
Holdingen, dorp in nederl. Luxemburg, 3
uren gaans benoordw. Clerff, dicht bij de pruis. en
belg. grenzen.
Holenfeltz, of Hollenfeltz, dorp in nederl.
Luxemburg, aan de Eischen, derdhalf uur gaans benoordw. Luxemburg.
Holeschau. Zie HOLLESCHAU.
Holguin, stad op het eiland Cuba, in het oosten, 10 a 12 mijlen benoorden Santiago-de-Cuba ;
4000 inw.
Holicz, Holitsj, viek in bet noordw. van Hongarije, comitaat Neutra, aan de March, ruim 9 mijlen
benoorden Presburg ; 5000 inw.
Holisloot, dorp in N.-Holland, 2 uren gaans
bezuiden Edam ; 230 inw.; in verval geraakt, verkreeg H. vergunning om 1606 en 1607 eene loterij
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te houden, uit de opbrengst waarvan H. gedeeltelijk
weder opgebouwd werd ; het leed veel van den watervloed Febr. 1825.
Honag, het nog tegenwoordig over Indore (zie
dat art.) heerschende inlandsche vorstengeslacht in
Hindostan, is van mahrattischen oorsprong, en vangt
aan met Molhar-Raoe-Holkar, zoon van een schaapherder; hij was wever in het dorp Hol of Hola in
Pecan, en verschafte zich omstr. de helft der 18e eeuw
groot aanzien onder de Mahratten, door de verovering van grondgebied, waaruit het rijk Holkar ontstond, grootendeels in de oude prov. Malwa (in het
Z. 0.), in Guzerat (in het 0.), en in Kandeisj (in het
N.). Dit rijk H. grensde ten N. aan de Radzjpoeten
van Sindbia, ten 0. en W. aan de britsche bezittingen, ten Z. aan de staten van den Nizam. De hoofdstad was Indore. De zoo even genoemde stichter
van de dynastic H. werd 1765 opgevolgd door zijn
neef Tockodzji, die door veroveringen zijn rijk nog
meer vergrootte, en 1797 stierf. Bij zijnen dood
ontstonden over de deeling des rijks twisten tusschen zijne zonen, hiermede eindigende, dat een
hunner (Dzjeswend-Raoe-Holkar) zich van het gansche rijk meester maakte. Reeds spoedig echter geraakte hij in oorlog met de Engelschen (1803) ;
overwonnen door generaal Lake, zag hij zich genoodzaakt om den vrede te verzoeken, die hem toegestaan werd tegen afstand van Tsjandor, Amber,
Seingham en verscheidene andere plaatsen in het zuiden van Godavery. In 1811 overleden zijnde, werd hij
opgevolgd door zijnen zoon Molhar-Raoe, die partij
dacht te kunnen trekken van den inval der Bindaris
in de britsche bezittingen, en dus aan Engeland den
oorlog verklaarde. Na verscheidene nederlagen, verkreeg hij den vrede van Mondessore (1818) tegen
eenen nieuwen afstand van grondgebied aan de Engelschen, benevens de verbintenis, dat hij zijn bond-.
schap met de Radzjpoeten zou laten varen ; bovendien erkende hij zich vasal van Groot-Britannia,
en stond aan de Engelschen toe een hulpkorps van
3000 man in zijn rijk te lichten. Sedert dat tijdstip
zijn de Engelschen feitelijk meester van het rijk
van H. In 1839 behoorde Molhar-Raoe tot de coalitie, die te vergeefs den veldtocht trachtte te beletten, welken de Engelschen ondernamen om scbach
Sjoedzjah op den troon van Kaboel te herstellen.
Hollabrunn, of Ober-Hollabrunn, marktvlek
in den oostenrijkschen kreis Unter dem Mannhartsberg, aan den G011ersbach, ruim 11 uren gaans benoordw. Weenen; 3200 inw.; veldslag tusschen
Bagration en Murat 16 Nov. 1805.
Hollaer (Marinus), of Hollare, nederlandsch
zeeheld, geb. te Vlissingen, voerde 1631 bevel over
de vloot der Staten, toen de spaansche vloot nit Antwerpen eenen aanslag op Zeeland kwam beproeven,
doch door H. totaal werd verslagen ; hij maakte
ruim 70 spaansche schepen buit, en bracht over de
4000 Spanjaarden op als krijgsgevangenen.
Holland (het graafschap), lat. Hollandia, ongeveer de tegenwoordige provincien Noord- en
Zuid-Holland beslaande, grensde ten N. en W. aan
de Noordzee, ten Z. aan de Maas, het hertogdom
Braband en het bisdom Utrecht, ten 0. aan de Zuiderzee ; het was gesplitst in Noord-Holland (ook
wel West-Friesland gebeeten), dat zich uitstrekte
van Amsterdam af noordwaarts tot aan de Noordzee, en Zuid-Holland, van Amsterdam af zuidwaarts
tot Zeeland, Braband en het Utrechtsche. Dit land,
in de 4e 'eeuw veroverd door de Franken, werd 863
door Karel den Kale tot een graafschap verheven
ten behoeve van Dirk I (of Diderik I) ; de benalning

kwam evenw el eerst in twang in de 11e eeuw.
In 1299 kwam het graafschap H. aan het huis van
Henegouwen, en 1345 door huwelijk aan het huis
van Beieren. Gravin Jacoba van Beieren deed 1433
afstand van al hare landen aan Filips van Burgundie;
na den dood van Karel den Stoute ging het graafschap H., door het huwelijk van zijne dochter met
een oostenrijkschen aartshertog, hij haren dood aan
het huis van Oostenrijk over; en bij den dood van
Karel V kwam het aan de spaansche linie van het
oostenrijksche huis. Sedert den opstaud tegen Spanje
maakte H. (bet voornaamste) deel nit van de Zeven
Vereenigde Provincien (zie voor het overige het art.
NEDERLANDEN). Ziehier de graven, die over H. geregeerd hebben
Graven van Holland.
2. Henegouwsche dynastie.
1. Elzasser dynastie.
Jan II
Dirk863I1299
1304
903 Willem III
Dirk II
947 Willem IV
Dirk III
i3 7
3. Beiersche dynastie.
988
Aarnoud
993 Margareta en Lodewijk v.
Dirk IV
Beieren, keizer 1345
1039
Dirk V
1351
1049 Willem V
Floris I
1358
Geertruid v. Saksen 1062 Albrecht
1404
1066 Willem VI
Robert de Fries
1070 Jacoba
Godfried de Bult
1075 4. Burgundische dynastie.7
Dirk VI
1436
1092 Filips de Goede
Floris II
1467
1123 Karel de Stoute
Dirk VII
14 7
1163 Maria
Floris III
1190 5. Oostenrijksche dynastie.
VIII
1203 Filips II, de Schoone,
Ada
1482
aartshertog
1204
Willem I
1506
1223 Karel V, keizer
FlorisIV
1235 Hips III (als koWillem II
fling van Spanje
1255
FlorisV
1558
Filips II)
1296
Jan I
Holland (het koningrijk), 5 Juni 1806 door
keizer Napoleon uit de door hem veroverde Bataafsche republiek gesticht ten behoeve van zijnen broeder Lodewijk Bonaparte (den vader van Frankrijk's
tegenwoordigen keizer Napoleon III), was ingedeeld
in 11 departementen, en had Amsterdam tot hoofden residentie-stad. Bij de oprichting was reeds een gedeelte van het tegenwoordige Hanover en grootbertogdom Oldenburg daaraan toegevoegd, zoodat het
grensde ten W. en N. aan de Noordzee, ten 0. aan
het koningrijk Westfalen en aan het hertogdom Cleve
en Berg, ten Z. aan het fransche keizerrijk. Bij het
tractaat van Parijs 11 Nov. 1807 werd dit koningrijk
H. vergroot met Oost-Friesland en Jeverland en de
heerlijkheden Kniphuizen en Varel, waartegen echter de stad Vlissingen, met een grondgebied van
1800 ellen rondom de stad, aan Frankrijk was getrokken. Dit koningrijk bestond intusschen slechts
tot 1810, toen het, nadat het reeds 16 Maart voor
een groot duel door Frankrijk ingeslokt was, 3 milli
geheel en al bij Frankrijk ingelijfd werd. H.
(het koningrijk), zoo wordt in den vreemde menigmeal het tegenwoordige koningrijk der Nederlanden
verkeerdelijk genoemd.
Holland, provincie van bet in 1815 door de
groote mogendheden opgerichte koningrijk der Nederlanden, was wel is waar gesplitst in een zuidelijk
en noordelijk gedeelte, elk bestuurd door een afzonderlijken gouverneur; doch het was slechts eene
provincie tot na de herziening van de grondwet in
1840, toen nit de prov. H. twee afzonderlijke provincien werden gevormd. Zie HOLLAND (Noord-) en
HOLLAND (Zuid-).
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Holland, gedeelte van 't engelsche graafschap
Lincoln. Zie de artt. HOLLAND (lord) en LINCOLN.
Holland (Pruisisch-), stad in Oost-Pruisen.
Zie het art. PREUSSISCII-HOLLAND.
Holland (Nieuw-), het vasteland van Australie. Zie AUSTRALIe.
Holland (Noord-), provincie van het koningrijk der Nederlanden, groot circa 451 vierk. bevolkt met 525,000 zielen, grenst ten W. en N. aan
de Noordzee, ten 0. aan de Zuiderzee (waardoor zij
van de provv. Friesland, Overijsel en Gelderland gescheiden is) en voor een zeer klein gedeelte aan de
prov. Utrecht, ten Z. aan de provv. Utrecht en ZuidHolland. De prov. N.-H. bevat, behalve de hoofdstad
des koningrijks Amsterdam, nog tien steden (Alkmaar, Edam, Enkhuizen, Haarlem, Hoorn, Medemblik, Monnikendam, Purmerend, Weesp en Zaandam)
en omstr. 140 plattelands-gemeenten ; de hoofdplaats
der prov. is Haarlem. In de hierboven opgegevene
grootte en bevolking van N.-H. zijn de daarbij behoorende eilanden merle begrepen ; zonder die eilanden been, N.-H. in de lengte, van het N. naar het
Z., eene uitgestrektheid van 15 uren gaans ; wat de
breedte betreft, van het W. naar bet 0., die wordt
op 9 uren gaans berekend voor het zuidelijkst gedeelte van N.-H., loch overal elders bedraagt die
breedte minder ; er is den punt, namelijk tusschen
Beverwijk en Velzen, waar die breed te slechts den
uur gaans bedraagt, welk punt dan ook bekend is
onder de benaming van Holland op zijn smalst. Sedert 1865 is men begonnen met de doorgraving van
die landengte (vergelijk in bet art. Amsterdam biz.
197 en 198), waarbij in de tweede helft van 1866
schromelijke ongeregeldbeden gepleegd werden door
de tegen hunne meesters in opstand gekomene polderwerkers, welk oproer niet antlers dan met behulp
van de gewapende macht gedempt is kunnen worden.
Ofschoon de meeste der meren, waaraan N.-H. vroeger te rijk was, zijn drooggemaakt (zie o. a. HAARLEMMERMEER) bestaat nog altijd het IJ, evenzoo bestaan ook nog het Wijker-, Naarder-, Horster-, Leg-,
Lange- en Uitgeestermeer. De voornaamste overstroomingen en doorbraken, waardoor N.-H. geteisterd is, zijn de volgende : in 1375 op Marcellusdag,
in 1464, 1502, 1508, 1509, 1514, 1532 en 1570 op
Allerheiligen, in 1572, 1610, 1625, 1654, 1665, in
1675 tweemaal, in 1775, 1776, 1809 en 1825.
Holland (West-), eene benaming, die door
sommige vreemde schrijvers verkeerdelijk is gegeven
aan dat gedeelte der prov. Zuid-Holland, dat onder
den naam van Westland bekend is. Zie WESTLAND.
Holland (Zuid-), prov. van het koningrijk der
Nederlanden, met inbegrip der tusschen de Maasmonden gelegene eilanden groot ruim 55 vierk. mijlen, bevolkt met 630,000 zielen, heeft in de lengte
van het N. naar het Z. eene uitgestrektheid van 15
uren gaans, en is van het W. naar het 0. 9 uren
gaans breed. Zij grenst ten N. aan de prov. NoordHolland, ten 0. aan de provv. Utrecht en Gelderland,
ten Z. aan den Biesbosch, het Hollands-diep en het
Volkerak (waardoor zij van N.-Braband) en aan het
Kramuier (waardoor zij van Zeeland gescheiden is),
en ten W. aan de Noordzee. De hoofdplaats der prov.
is 's-Gravenhage, dat tevens de koninklijke residentie-stad is. Buitendien heeft de prov. Z.-H. (ongerekend de 225 plattelandsgemeenten) nog 13 steden,
nl.: Rotterdam, Brielle, Delfshaven, Delft, Dordrecht,
Gorinchem, Gouda, Leiden, Maassluis, Schiedam,
Scboonhoven, Vlaardingen en Woerden.
Holland (lord), peerstitel der engelsche familie
Fox. De eerste, die dezen titel gedragen heeft, was
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Henry Fox, geb. 1705 (zoon van Stephen Fox, een
der trouwste aanhangers van de Stuarts, en stichter
van het gasthuis te Chelsea). Henry nam 1735 zitting in het parlement, was de onwrikbare tegenstander van Pitt, bekleedde later gewichtige ambten,
en werd 1762 door George III tot peer verheven met
den erfelijken titel van lord H. Bij zijnen flood 1774
liet hij verscheidene zonen na : de oudste, Stephen,
erfde den titel van lord H. ; de tweede was de
beroemde redenaar Charles J. Fox (zie Fox). — H.
(Henry Richard Vassals Fox, derde lord), eenige zoon
van den tweeden lord Stephen, was geb. 23 Nov.
1773, kwam 1797 in het Hoogerhuis, hield na den
vrede van Amiens verblijf in Spanje, bekleedde later
verschillende hooge staatsambten, en stierf 22 Oct.
1840 te Londen. H. (Henry Edward Fox, vierde
lord), eenige zoon van den vorige, geb. 7 Maart 1802,
bekleedde eenigen tijd het ambt van engelsch gezant
bij het nederlandsche hof.
Holland op zijn smalst. Zie in het artikel
HOLLAND (Noord-).
Hollandia, I) latijnsche naam van Holland.
2) voormalige nederl. vesting in 0. I., op het Ambonsche eiland Honimoa, aangelegd 1654 door den
landvoogd de Vlaming, en geslecht 1692.
Hollands—Diep (het), vaarwater tusschen de
nederl. provincien Z.-Holland en N.-Braband, is een
gedeelte van de Amer. Zie AMER.
Hole (Frau), eigenlijk Holda, in duitsche yolkslegenden de godin van het huwelijk en van de vruchtbaarheid, beschermt de huishouding en den landbouw, inzonderheid alles wat tot het spinnen behoort,
en houdt verblijf in diepten van meren en in spelonken van bergen. Zie ook HULDA.
Holler, of Holleren, dorp in nederl. Luxemburg,
6 uren gaans benoordw. Diekirch.
Holleren. Zie HOLLER.
Hollerich, of Holrich, dorp in nederl. Luxemburg, een half uur gaans bezuiden Luxemburg, aan
het beekje de H.
Holleschau, stad in Moravie, kreis Hradisch,
aan de Russawa ; 4000 inw.; fraai kasteel.
Hollesloot, verbasterde naam van Holisloot.
Hollfeld, stadje in Beieren, aan de Wiesent,
kreis Oberfranken, 5 uren bewest.p yreuth; 1000 inw.
Hollidaysburgh, stad met 3000 inw. in het
binnenland van den n.-amerik. staat Pennsylvania,
aan den spoorweg, die over het Alleghany-gebergte
naar Johnstown loopt, ligt 28 mijlen noordelijk bewesten Harrisburg.
Holman (James), engelsch zeevaarder, geb.
omstr. 1787, trail 1798 in engelsche zeedienst, deed
als scheepsluitenant groote zeereizen, waarmede hij
zelfs nadat hij 1812 blind was geworden nog bleef
voortgaan; hij stierf 28 Juli 1857. Hij heeft zijne
reizen beschreven in Narrative of a journey (London
1822), Travels in Russia (1825), A voyage round the
world (6 dln. Londen 1834), enz.
Holmboe (Christoph Andreas), noorweegsch
numismaticus, geb. 1796, prof. der oostersche talen
te Christiania, o. a. bekend door zijn De prisca re
monetaria Norwegiw (Christiania 1854); ook op
taalkundig gebicd, o. a. door zijn Det oldnorske
Sprogs vasentligste Ordforraad (Weenen 1852), enz.
Holmestrand, zeestadje in Noorwegen, 7
mijlen bezuidw. Christiania ; 1850 inw.
Holmfirth, vlek in het engelsche graafschap
York, West Riding, derdhalf uur gaans bezuiden
Huddersfield ; werd 4 Febr. 1852 vernield door eene
doorbraak van den Bilbeny-dijk.
Holmia, verlatijnschte naam voor Stokholm.
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Holon, of Cholon, stall in den stam Juda ; Jozua
15: 51 ; Jerem. 48: 21.
Holophernes, veldheer van Nebucadnezar,
werd door Judith vermoord. Zie BETHULIA.
Holsatia, lat. naam voor Holstein.
Holset, dorp in nederl. Limburg, 5 uren gaans
oostelijk bezuiden Maastricht, ruim een half uur
bewesten Vaals; 150 inw.
Holstebroe, stall in Jutland, 10 uren gaans
benoordoosten Ringkjobing ; 1700 inw.
Holstein, lat. Holsatia, een der zoogenaamde
Elve-hertogdommen, grenst ten N. aan het hertogdom Sleeswijk, ten N. 0. en 0. aan de Oostzee, de
republiek Lubeck en Pruisen, ten Z. aan de republiek
Hamburg en de riv. de Elve, ten W. aan de Noordzee, is 155 vierk. mijlen groot, bevolkt met 550,000
zielen; de hoofdplaats is Gliickstadt, dat tevens eene
koopstad is, even als Kiel en Altona, welke laatste
plaats vooral door den scheepshouw bloeit. Oorspronkelijk werd H. bewoond door Saksen (later in
den oosthoek ook door Slawen, die echter reeds
spoedig gegermaniseerd werden). In de 8e eeuw
veroverd door Karel den Groote en aan het hertogdom Saksen toegevoegd, werd H. (alleen Dithmarschen uitgezonderd) vervolgens door keizer Lotharius als graafschap in leen gegeven aan Adolf van
Schauenburg, wiens familie het ruim vierdhalve
eeuw bleef bezitten. De holsteinsche graven hadden
veel te oorlogen tegen Slawen en Denen : van laatstgenoemden bevrijdden ze zich door den slag van
Bornhiived 22 Juli 1227: zelfs ontving graaf Gerhard IV in 1386 van Denemarken het graafschap
Sleeswijk in leen, en sedert dien tijd zijn de beide
graafschappen nagenoeg onafgebroken tot op den
huidigen dag vereenigd geweest. Toen de mannelijke linie der graven van H. in 1459 uitstierf met
Adolf VIII, kozen de stenden 1460 tot zijn opvolger
zijns zusters zoon, graaf Christiaan van Oldenburg
(die reeds sedert 1448 koning van Denemarken was),
onder beding, dat de vereenigde graafschappen nooit
bij Denemarken ingelijfd worden, maar steeds Naar
eigen vorst hebben zouden. Door keizer Frederik III
werd H. en Stormarn tot een hertogdom verheven,
waaraan ook het later veroverde Ditmarschen toegevoegd werd, een en ander ten behoeve van koning
Christiaan I van Denemarken. Diens twee kleinzonen,
nl. Christiaan (als Christiaan HI koning van Denemarken van 1534 tot 1559) en zijn jongere broeder Adolf deelden het hertogdom 1544, en zoo ontstonden twee linien, nl. de oudste of koninklijke linie,
waarin zoowel het hertogdom H. als de deensche
koningskroon erfelijk overging van vader op zoon,
en de jongste of hertogelijke linie, die het kasteel en
grondgebied van Gottorp in erfelijk bezit bekwam,
en daarnaar den naam begon te voeren van HolsteinGottorp. Deze jongste linie splitste zich met Adolf's
dood (1586) weder in twee linien, waarvan de eene
zich Holstein-Gottorp bleef noemen, en waaruit de
tegenwoordige russische keizerlijke dynastie is gesproten, en de linie Holstein-Gottorp-Eutin, of
Holstein-Eutin, waaruit het van 1751 tot 1809 over
Zweden geregeerd hebbende stamhuis, en bet huis
Oldenburg, gesproten zijn. De koninklijke linie van
H. en de hertogelijke linie van H.-Gottorp, hebben
aanhoudend met elkander getwist en geoorloogd
over bet bezit van ettelijke gedeelten van het hertogdom, totdat bij de schikking van 1773 aan die
twisten voor goed een einde werd gemaakt, doordien
de grootvorst Paul van Rusland zijn aandeel afstond
aan de koninklijke linie (d. aan den koning van
Denemarken), waarvoor aan hem de graafschappen

Holtwoude
Oldenburg en Delmenhorst werden gegeven, en van
deze beide graafschappen, die tot een hertogdom
verheven werden, deed hij afstand aan de jongste
linie Holstein-Gottorp-Eutin (zie OLDENBURG). Sedert dien tijd (1773) heeft H. de lotgevallen van
Denemarken gedeeld, en 9 Sept. 1806 werd de eigene
staatsregeling van H. opgeheven en H. formeel bij
Denemarken ingelijfd. In 1815 werd H. met Lauenburg, waarmede het een zelfstandig deel van de
deensche monarchic vormde, in den Duitschen Bond
opgenomen. Daar intusschen bet duitsche element
in H. meer en meer op den voorgrond begon te treden, en het erfrecht op de hertogdommen Sleeswijk
en H., bij ontstentenis van mannelijk oir, bij 's konings dood zou moeten overgaan op de linie Angustenburg (zie dat art.), werd met die linie eene
schikking getroffen, en bij de deensche troonopvolgingswet van 31 Juli 1853 vastgesteld, dat Sleeswijk,
H. en Lauenburg voortaan ondeelbaar een waren
met de deensche monarchic. Doch bij den dood des
konings (1863) stak de duitsche partij stouter dan
ooit het hoofd op ; met behulp van pruisische en
oostenrijksche bajonetten werden de hertogdommen
aan Denemarken (zie dat art.) ontweldigd; en nadat
de veroveraars onderling ook wegens het deelen van
den buit een allerbloedigsten oorlog gevoerd hebben
(vergelijk PRUISEN en OOSTENRIJK) is het einde geworden, dat de hertogdommen in het bezit van
Pruisen, en terwijl wij dit schrijven misschien reeds
daarbij ingelijfd zijn.
Holstheim. Zie HOLSTUM.
Holston-River, rivier in den n.-amerik.
staat Virginia, ontstaat bij Kingsport, en draagt van
Kingston of den naam van Tennessee.
Holstu.m., of Holstheim, dorp in nederlandsch
Luxemburg, 3 uren gaans benoordw. Diekirch.
Holte, ove r iiijselschh ddorp. Zie
Zi H
H OLTEN.
Holtei (Karl), roman- en tooneel-schrijver en
dichter, geb. 24 Jan. 1797 te Breslau, sedert 1819
acteur aan de schouwburgen te Breslau, Berlijn,
Darmstadt, 1837-39 tooneel-directeur te Riga, was
na dien tijd meest op reis, en hield in den laatsten
tijd verblijf te Gratz. En als dramaturg en lierdichter, en als romanschrijver heeft H. veel opgang gemaakt. Van zijne tooneelstukken noemen wij inzonderheid Lorberbaum and Bettelstab ; van zijne tierdichten Gedichte (5e dr. Berlijn 1861) en Schlesische
Gedichte (5e druk Berlijn 1860). Van zijne romans
(dl. 1-32 Breslau 1860-62) noemen wij enkel
Ein Schneider (3e druk 3 dln. Breslau 1854). Herinneringen uit zijnen levensloop beschreef hij in
Vierzig Jahre (8 dln. Berlijn 1843-50 ; 2e druk
3 dln. Breslau 1859).
Holtem, limburgsch dorp. Zie HOLTUM.
Holten, 1) H. of Holte, dorp in Overijsel,
vijfdhalf uur gaans benoordoosten Deventer aan den
voet van den Holterberg ; 500 inw.; zware brand
16 Juni 1829, waarbij school, kerk, 52 huizen, 17
scburen, enz. de prooi der vlammen werden ; in 1352
heette dit dorp Holthoen. — 2) utrechtsch dorp ;
zie HOUTEN. - 3) limburgsch dorp; zie HOLTUM.
4) vlek in Rijnpruisen, 8 uren gaans benoorden
Dusseldorf; 1300 inw. — 5) dorp in Noorwegen,
stift Aggershuus, 10 uren gaans benoordw. Tonsberg.
Holtena, oude naam van 't Land van Altona.
Holtpade, 2 dorpen. Zie NYE-H. en OuDE-H.
Holtum, ook Holtem, of Holten, dorp met 450
inw. in nederl. Limburg (in 't voormalige hertogdom
Gulik), anderhalf uur gaans benoordw. Sittard.
Holtwolde, oude naam van Hoogwoud.

Holtwoude,

2 dorpen.. Zie NYE-H.
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HOlty (Ludwig Heinrich Thristophl, duitsch
lierdichter, geb. 21 Dec. 1748 te Mariensee bij Hanover, te Gottingen lid van den .Hainbund", gest.
1 Sept. 1776 te Hanover. Gedichte (Hamburg 1783;
vermeerderde druk Hamb. 1804 ; nieuwe druk 1835).
Holtz dorp in nederl. Luxemburg. 3 uren gaans
benoorden Arlon.
Holtzem, of Holzem, dorp in nederl. Luxemburg, aan de Mamer, 2 uren gaans bewesten Luxemburg.
Holtzminden, Holzminden, stad in het hertogdom Brunswijk, aan den voet van den Soiling en
aan de Weser, 8 uren gaans bewesten Grubenhagen;
4000 inw.
'tzelfde dorp als Holstum.
Holwerd, ook Holwert, of Houwierd, oud en
aanzienlijk dorp in Friesland ; circa 2000 inw. ;
werd 1421 bijna geheel in de asch gelegd door een
ongelukkigen brand; 1515 platgebrand door de burgerij van Leeuwarden omdat Syds Bonga. de voornaamste inwoner van H., het met de Gelderschen
hield.
Holwerder—zes, oude benaming voor de 6
friesche dorpen Holwerd, Waaxens, Brantgum, Fowlgum, Bornwerd en Raard.

Holystone, kerspel in bet engelsche graafschap Northumberland, derdhalf nur gaans noordeIijk bewesten Rothbury. Volgens Beda worden bier,
bij de invoering van het Christendom in Northumberland, ruim 3000 menschen gedoopt.
Holywell, d. Heilige bron, stad in het engelsche graafschap Flint, prinsdom Wallis, 6 uren
gaans benoordw. Chester, aan de uitwatering van
den Dee ; 5800 inw.; koper-, food- en steenkolenmijnen ; in de nabijheid de warme bron van den
heiligen Winfridus.
Holz . . . . Zie Holtz ... ..
Holzem. Zie HOLTZEM.
Holzet, 'tzelfde dorp als Holset.
Homade, 'tzelfde dorp als Hoogmade.
Homam, zoon van Lotan ; I Chron. 4 : 39.
Homansklinkekerk, voormalig dorp in
Zeeland, waar nu de Braakman ligt, ging in de watervloeden der 15e eeuw te niet.
Romberg, 1) stad in Keurhessen, 6 uren gaans
bezuidw. Cassel ; 4000 inw. ; instituut voor doofstommen. — 2) stad in Hessen-Darmstadt, 6 uren
gaans bezuidoosten Marburg ; 1700 inw. — 3)
marktvlek in Rijnpruisen, ruim 6 uren gaans benoorden Dusseldorf, aan den Rijn, met overblijfselen
der Modeliana of Camillen-schans.
Romberg( Wilhelm),duitsch genees- en scheikundige, geb. 8 Jan. 1652, eerst advocaat te Maagdenburg, studeerde vervolgens geneeskunde, inzonderlieid scheikunde, en vestigde zich toen te Parijs,
waar hij 1702 leeraar der chemie, 1705 lijfarts van
den hertog van Orleans werd, en 24 Sept. 1715 stierf.
Van zijne ontdekkingen noemen wij het boraxzuar
(Homberg's sedatief zout) en het chlorcalcium
(Homberg'sche phosphor).
Hombourg, 1) fransche naam van Hornburg. — 2) H.-l'Evéque, of H.-le-Haut, stad in bet
fransche Moezel-departement, 11 uren gaans noordelijk beoosten Metz ; 2000 inw.; werd in 1254 door
bisschop Jacobus van Lotbaringen van vestingwerken voorzien, die thans in rumen liggen ; in 1678
werd H. veroverd door de Franschen.
Homburg, 1) voormalig dorp in bet noordoosten der nederl. prov. Groningen, bewesten de
Ee en Tjamme, werd 1277 verzwolgen door den
Dollart. — 2) de voormalige hoofd- en residentiestad van het (1866 bij Pruisen ingelijfde) landgraafschap Hessen-Homburg, 4 uren gaans benoorden
Frankfort aan den Main, aan den voet van het Taunus-gebergte, heeft 5000 inw. en heet eigenlijk
Homburg vor der Thhe, d. i. H. voor de hoogte ; met
zijne 5 geneeskrachtige bronnen is lit H. sedert
1834 eene vermaarde badplaats geworden, hetgeen
echter hoofdzakelijk is toe te schrijven aan zijne
vermaarde speelbank. — 3) stad in Rijnbeieren,
derdhalf uur gaans benoorden Tweebruggen ; 3500
inw.; gesticht 1682 ; had aanvankelijk eene citadel,
die krachtens het vredestractaat van Baden 1714
geslecht werd. — 4) fraai kasteel bij Numbrecht in
bet pruis. reg.-district Keulen, kreis Gummersbach,
in de ruim 4 vierk. mijlen groote en met 10,000
zielen bevolkte voormalige standsheerlijkheid H. —
5 ) Zie HOMBOURG.
Home, district van Opper-Canada, tusschen de
meren Ontario en Huron, ten oosten begrensd door
het district Newcastle, ten westen door de districten
Gore en Londen. In H. het meer Simcoe en de rivieren Talbot, Nottawasaga en Severn ; in H. ligt
ook de stad Toronto, de hoofdstad van Opper-Canada.
Eene baai of golf H. (Home Bay) in britsch -Noord Amerika, benoorden bet eiland Cumberland.

Holwert. Zie HOLWERD.
Holwierda, of Holwierde, oudtijds ook Hal-

lvirth, dorpje in Fivelgo (prov. Groningen); 60 inw.

Holwirth, oude naam van Holwierda.
Holyhead, havenstad met 5600 inw. aan het

uiteinde van den spoorweg van Londen, op een
eilandje benoordw. het eiland Anglesey, waarvan het
gescheiden wordt door een kanaal, dat bij laagwater
doorwaadbaar is. H. is de plaats van overvaart naar
lerland en de dichtst bij Dublin gelegene engelsche
haven.
Holy—Island, of Lindisfarn, een engelsch
(schiereiland, doch bij hoog water) eilandje aan de
oostkust van Northumberland, doch tot het graafschap Durham behoorende, slechts door visschers
bewoond (900 zielen) ; kleine haven aan de oostzijde,
en aan de zuidwestzijde een dorpje, tegenw. druk
bezocht voor de zeebaden ; ruinen van de in 635 door
koning Oswald gestichte benedictijner abdij, waar
aanvankelijk de zetel was van het bisdom Durham,
die echter naar Durham verplaatst werd, toen de Denen (anno 900) de abdij verwoest hadden, die later
weder is opgebouwd.
Holyoake, fabriekpl. in den n.-anierik. staat
Massachusetts, 19 mijl. bewest. Boston ; 5000 inw.
Holyrood, d. Heiligkruis, het paleis der
schotsche koningen te Edinburg (in de oude stad),
benevens het klooster (Holyrood-House) door David I, koning van Schotland, in 1128 gesticht, wend
1544 door de engelsche troepen onder graaf Hertford platgebrand. Het paleis werd onder Jacobus V
hersteld, en bleef vervolgens de gewone verblijfplaats
v. koningen Maria Stuart en haren zoon Jacobus VI,
tot deze in 1603 als Jacobus I den engelschen troon
beklom. Door de troepen van Cromwell andermaal verwoest, werd het paleis 1670 onder Karel II
nieuw opgebouwd, waarbij het noordwestelijk gedeelte van het oude paleis behouden werd zooals
het opgebouwd was onder Jacobus V. Nog tegenwoordig laat men er de slaapkamer van Maria Stuart
zien, waar de ongelukkige Rizzio den flood vond. In
de zoogenaamde kroonkamer worden sedert 1818
de insignien der schotsche kroon bewaard. Na de
fransche omwenteling 1830 strekte dit paleis eenigen tijd tot woonplaats aan den uit Frankrijk verdreven koning Karel X met zijn gezin.
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Home

Home (Henry), scliotsch rechtsgeleerde en philosophisch schrijver, geb. 1696 te Kaimes in het
graafschap Berwick, met den titel van lord Kaimes
opperrechter van Schotland sedert 1752, gest. 27
Dec. 1782. Voorriaamste werken : Essays on the
principles of morality and natural religion (Edinburg
1715) ; Elements of Criticism (3 din. Edinb. 176265); Sketches on the history of man (2 din. Londen
1774; 3 din. 1807).
Home (John), schotsch dramatisch schrijver,
geb. 1724 in het graafschap Roxburgh,was predikant
Iu Schotland, toen hij 1750 zijii treurspel Douglas
(een der beste stukken van den engelschen schouwburg) ten tooneele liet brengen. Door zijne eervvaarde
collegaas wend wee en ach genoepen, dat een geestelijke zich afgaf met profaan geschrijf ; dit bracht H.
tot het besluit, mantel en bef aan den kapstok te
hangen en zijne pen geheel aan het tooneel toe te
wijden. Van lord Bate ontving hij een jaargeld en
bezoldigde ambten. Zijne drainatische werken zijn
verzameld door Mackenzie (3 dln. Edinburg 1822).
Homer, stad in den n.-amerik.staat New-York,
8 uren gaans benoordoosten Ithaca; 4000 inw. ; is
gesticht 1798, en H. genoemd naar den griekschen
dichter der oudheid Homerus.
Homerieden, zou eigenlijk moeten beteekenen: afstammelingen van den dichter Homerus.
Men verstaat echter onder die benaming : 1) yenscheidene onbekende dichters, die gezegd wonder'
vOOr Homerus geleefd te hebben, ea wier zangen
slechts door hem bijeengebracht zip), zooals hij ze
nit de overlevering verzamelde ; 2) eene op Chios
verblijfhoudende famine van zangers, die de gedichten van Homerus door overlevering hebben overgebracht tot het nageslacht ; of eindelijk 3) alle
dichters, die, na Homerus, in zijnen trant gedicht
hebben.
Homerieten; y olk. Zie HIMJARIETEN.
Homersum, 't limb. dorp Ottersum.
Homerton, engelsch dorpje onder Hackney.
Homerus, fransch Honike,engelsch en duitsch
Homer, de oudste en beroemdste der grieksche dicktens. Met zekerheid is aangaande zijn persoon Inds
bekend ; waarschijnlijk was hij geboortig nit loniè
in Klein-Azi, loch reeds in de oudheid betwistten
zeven steden elkander de een H.'s geboorteplaats te
zijn, nl. Smirna, Chios, Colophon, Salamis, Rhodus,
Argos, Athene. Zijn bloeitijd wordt verschillend opgegeven, tusschen 1105 en 850 v. Chr. Volgens
sommigen was hij een zoon van Mwon (vandaar
11.'s bijnaam Maonides). De levensgeschiedenis van
H. is geheel en al gegrond op verdichting. De meest
verbreide lezing is deze: Hij zou de zoon zijn van
een ouderloos jong meisje te Smirna, met name
Crithets, die, door haren voogd verleid, H. ter wereld
bracht in eene grot aan den oever van het Smirna
besproeiende riviertje Meles (vandaar H.'s bijnaam
Melesigenes). Later wend Pheinius, die te Smirna
eene muziek- en dichtschool hield, op Crithers verliefd, trouwde haar, en adopteerde haar kind ; hij
zijnen dood wend zijne school voortgezet door H.,
die eenigen tijd daarna het plan opvatte om den
Bias te dichten, en daarvoor ging reizen, ten einde
zich persoonlijk bekend te =ken met menschen en
plaatsen. Bij zijnen terugkeer te Smirna niet naar
zijnen zin door zijne medeburgers ontvangen, verliet H. zijne geboortestad, en ging zich te Chios yestigers, waar hij eene school opende. Op zijnen ouden
dag wend hij blind en verviel tot armoede, zoodat hij,
our aan den kost te komen, bedelend rondtoog,
overal zijne verzen opzeggende, zooals vele hedelaars
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tegenwoordig met liedjes-zingen den kost ophalen.
Dusrondzwervende kwam hij eindelijk op het eilandje
los (een der Cycladen),waar hij hoog bejaard stierf.
De twee voornaamste dichtstukken van H. zijn de
Bias en de Odyssee ; beider stof is ontleend aan de
grieksche heldenlegenden. Door Lycurgus werden
die twee dichtstukken het eerst uit Klein-Azie in
Griekenland gebracht. Drie eeuwen later werd door
Pisistratus en de Pisistratieden eerie verzaweling
daarvan gemaakt ; later bezorgde Aristoteles daarvan eenen verbeterden tekst voor Alexander den
Groote, en door de alexandrijnsche geleerden wend
er de gedaante aan gegeven, waaruit zich de tegenwoordige tekst heeft gevorind. De oudste editie der
werken van H. is die van Demetrius Chalcondylas
(2 din. Florence 1488) ; wijders zijn te noernen die
van Wolf (4 din. Leipzig 1817, dikwijls herdrukt),
Bekker (Berlija 1843), Fasi (3e druk Leipzig 1859
en v.), Amois (Leipzig 1857 en v.) en Dindorf (4e
druk 2 din. Leipzig 1856). Daarbij komen nog afzonderlijke bewerkingen: van den Ilias, door Heyne
(9 din. Leipzig 1802— 22) en Spitzner (4 din.
Gotha 1833-36) ; en van de Odyssee door Baumgarten-Crucius (3 din. Leipzig 1822-24).
Homingeham, of Hommigeham, voormalig
dorp in 't noordoosten der nederl. prov. Groningen,
in Reiderland, bewesten de Aa, wend 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Hommels, friesch dorp. Zie HOMMERTS.
Hommers, 1) fniesch fl ora; zie H OMMERTS. 2) voormalig landschap in Groningen ; zie het art.
HOMSTERLAND.

Hommersum, 't limb. dorp Ottersum.
Hommerts, of Hommers, ook wel ),de H.",
dorp in Friesland, 1 uur gaans bezuidw. Sneek ;
350 inw.

Hommigeham. Zie HOMINGEHAM.
Homoet, of Hoemoet, dorp in Gelderland, aan
de Linge, 2 uren gaans westelijk benoorden Nijrnegen.
Homona, marktvlek in het hongaarsche comitaat Zemplin; 3000 inw.
Hompel, verbasterde naam van het z.-holl.
dorp Hodenpijl.
Hompesch (Ferdinand, vrijheer van),delaatste
grootmeester der Maltezer-orde, geb. 9 Nov. 1744
te Dusseldorf, kwam op zijn 12e jaar als page van
den grootmeester naar Malta, klom allengs op in de
Orde, en wend 1797 zelf tot grootmeester verkoren.
Naar men wil liet hij zich door bet geld en de schoone
heloften van het Directoire overhalen, om zich zonder tegenstand te onderwerpen aan de fransche vloot,
waarrnede Bonaparte, op zijnen tocht naar Egypte,
10 Juni 1798 bij capitulatie Malta bemachtigde,
waarop H. met de ridders het eiland verlaten incest.
Hij ging scheep naar Triest, protesteerde daar te
vergeefs tegen de fransche overweldiging, en deed
eenige maanden later van zijne waardigheid afstand
ten behoeve van keizer Paul I van Rusland. Hij zwierf
eenigen tijd in Duitschland rond, zonder dat het
hem door Frankrijk toegezegde jaargeld uitgekeerd
werd; slechts met moeite verkreeg hij Ill Bens of eene
som van 15,000 francs; hij stierf te Montpellier in
Frankrijk 1803.
Homri. Zie OMRI.
Horns, stad in Syrie. Zie
Homsterland, of Humsterland, voormalig
landschap in de nederl. prov. Groningen, in het Westerkwartier, bevatte de dorpen Oldenhove, Niehove
en Saaksum.
Honahwar. Zie HONhWAR.

$o-nan
Ho-nan, of Che-nan, prov. van China ; zie
H., Ho-nan-fo, stad in China, hoofdpl.

CRE-NAN. -

van het dept. H. (een der 9 departementen, waarin
de prov. H. ingedeeld is), ligt 25 mijlen bewesten
kar-fong, en speelt in de geschiedenis van China
eene belangrijke rol. De Chineezen beschouwen de
stad H. niet slechts als het middelpunt van het Hemelsche rijk, maar tevens als het middelpunt der
geheele wereld.
Honarura, dezelfde stad als Honolulu.
Honawar, of Honore, zeestad in bet britsch
0. I. presidentschap Madras, op de kust van Malabar, aan de uitwatering van de Gerseppa (Gairsoppa),
die ook Sjiravati (Sheravutty) heet ; 12,000 inw.
Frond (de), rivier in Zeeland. Zie HONTE.
Honda,stad in Cundinamarca(Nieuw-Grenada),
aan de Magdalena-rivier, die tot H. bevaarbaar is,
ligt 12 mijlen benoordw. Bogota, en heeft 2000 inw.
— H. (baai van) aan de noordkust van NieuwGrenada ; en eene andere baai van H. aan de noordkust van Cuba.
Hondekoeter, naam van verscheidene nederlandsche schilders: H. (Egidius), landschapschilder, geb. 1583 te Utrecht, gest. omstr. 1626 te Amsterdam. — H. (Gijsbert, of Gilles), landschapschilder, zoon van den vorige, geb. 1613, gest. 1653 te
Utrecht.— H. ( Melchior), schi lder ( d ieren en vogels),
zoon van Gijsbert, geb. 1636 te Utrecht, gest. 1695.
Honden-eiland, isla Desaventura, eilandje
in nederl. 0. I., bij Banda.
Hondepolle, een der zeven eilandjes, waaruit
bet friesche dorp Molkwerum bestaat.
Honderd Dagen (de). Zoo noemt men het
laatste tijdperk der regeering van Frankrijk's keizer
Napoleon I, aanvaugende 20 Maart 1815, op welken
dag hij, na zijnen terugkeer van Elba, weder op de
Tuilerien aankwam, en eindigende 28 Juni 1815,
de dagteekening van de tweede restauratie der Bourbons. De H -D. hebben zich voornamelijk gekenmerkt
door de Additioneele acte op de constitutien des
Keizerrijks (22 April), de coalitie der vreemde triogendheden, het Champ-de-Mai (1 Juni) en den slag
van Waterloo (18 Juni), ten gevolge waarvan Napoleon I ten tweeden male afstand deed van den troon.
Hondo, rivier in Yucatan. Zie RIO-GRANDE.
Hondsbossehe (de), of het Hondsbosch,
zware zeewering van paalwerk op de kust van Kennemerland, prov. N.-Holland, bezuiden Petten ; de
eerste aanleg begon in 1413 ; doorbraak 15Dec.1575,
waardoor geheel N.-Holland vreeselijk geteisterd
werd ; Fehr. 1825 en 10 Jan. 1830 door den hoogen
vloed zwaar beschadigd.
Hondschoote, stad in het fransche Noorderdepartement, 4 uren gaans bezuidoosten Duinkerken ; 4000 inw.; overwinning der Franschen onder
Houchard, 8 Sept. 1793, ten gevolge waarvan de Engelschen het beleg van Duinkerken moesten opbreken.
Hondsgrot, it. Grotta del Cane, eene spelonk
bij Napels, in de nabijheid van het meer Agnano. In
deze spelonk stikken alle kleine dieren dadelijk, en
brandende kaarsen op den bodem gaan dadelijk uit,
een en ander doordien bet koolzuur, dat in deze grot
opstijgt, zich gewoonlijk samenpakt op den bodem, en
daar eene een half voet hooge laag stiklucht vormt,
die zich door hare specifieke zwaarte niet met de
daarboven staande dampkringslucht vermengt.
Hondsoirt, voormalig dorp in den Grooten
Zuidhollandscben waard, verdronken in den watervloed 18 NOY. 1421, later weder droog geworden,
is thans het gehucht Onzenoord in de Langstraat,
prov. N.-Braband.
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Hondsrug, I ) een zandrug of verhevene zandvlakte in Drenthe en Groningen, heeft in Drenthe
op sommige plaatsen eene hoogte van 20 vt. Deze
hoogte draagt op haar uiteinde de stad Groningen,
en wordt in Groningerland ook wel de Bisschopsrug
genoemd, omdat de munstersche bisschop Christoph
Bernard van Galen, toen hij in 1672, gemeenschappelijk met den keurvorst van Keulen, de stad Groningen kwam belegeren, op den H. zijne legertenten
liet opslaan. — 2) Zie HUNDSRUCK.
Hondt (P. de), pater Canisius. Zie CANIS1US.
Honduras,republiek in Middel-Amerika,grenst
ten N. aan de baai of golf van H. (zijnde het westelijkst gedeelte van de Zee der Antillen), is 2215
vierk. mijlen groot, bevolkt met 350,000 zielen, en
ingedeeld in 7 departementen ; hoofdstad Comayagua ;
voornaarnste havenplaatsen : Omoa op de westkust,
Truxillo op de oostkust. In 1502 werd H. ontdekt
door Columbus, doch eerst 1523 door de Spanjaarden in bezit genomen ; na de colonisatie maakte
het deel uit van het capttanaat-generaal Guatemala,
totdat het zich 1824 constitueerde als republiek.
Honduras (Britsch-), eene britscbe kolonie
in Honduras, bezuidoosten Yucatan en benoordoosten Guatemala, met de Caraibische Zee (Zee der Antillen) aan de oostzijde. Het bezit dezer landstreek
werd lang betwist door de Spanjaarden, doch eindelijk aan Groot-Britannie gelaten 1783. De hoofdpl.
is Balize of Belize, onder welke benaming ook wel
geheel Britsch-Honduras verstaan wordt. Zie BELIZE.
Honesdale, vlek in den n.-amerik. staat Pennsylvanie, hoofdpl. van het graafschap Wayne, eene
in hare opkomst zijnde plaats, telde 1861 reeds 6000
inw., en is het middelpunt van een steenkolenmijndistrict.
Honfleur, fransche havenstad, dept. Calvados,
aan de uitwatering van de Seine, 3 uren gaans bezuidoosten Havre ; 9400 inw.; was eertijds zeer
bloeiend, doch geraakte sedert de opkomst van Havre
in verval ; Karel VII ontweldigde H. aan de Engelschen 1450; de Calvinisten maakten zich meester er
van 1562, doch de bertog van Aumale heroverde het
nog in hetzelfde jaar ; eerst zeer laat onderwierp H.
zich aan Hendrik IV.
Hongarije, lat. Hungaria, engelsch Hungary,
duitsch Ungarn, fr. Hongrie, hong. Magyar-Orszag,
slawisch Uherska-Kraziina, met den titel van koningrijk een kroonland van Oostenrijk, grenst ten N.
aan het Carpatisch gebergte, waardoor bet gescheiden is van Galicie, ten 0. aan Zevenbergen en Walachije, ten Z. aan den Donau en de Drau of Drave,
door welke rivieren het van Servie, Slavonie en Croatie gescheiden is, ten W. aan Stiermarken en het
aartsbertogdom Oostenrijk, ten N. W. aan Moravie
Het koningrijk H. is ruim 3896 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 10 millioen zielen, heeft Ofen (antlers
genaamd Buda) tot hoofdstad, en is ingedeeld in
Neder-H., bestaande uit de 2 kreisen, dezerzijds den
Donau en generzijds den Donau, en Upper-H., bestaande uit de 2 kreisen, dezerzijds de Theiss en generzijds de Theiss. Deze 4 kreisen zijn ingedeeld in
46 graafschappen, die den naam dragen van comitaten (van comes, graaf) of gespanschappen (vati
gespan, graaf), benevens de 3 districten der Heidukken, Jazygen en Groot- en Klein-Cumanie. Van 1849
tot 1860 was H. ingedeeld in 5 stadbouderij-afdeelingen, ingedeeld in 43 comitaten, die weder in stoeldistricten gesplitst waren ; doch bij bet keizerlijk
diploma van 20 Oct. 1860 werd voor H. de oude
staatsregeling van voor 1849 hersteld, zoomede
oude indeeling, die bier volgt
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Hoofdplaatsen.
Cornitaten.
Kreis dezerzijds den Donau.

Pesth,
Bacs,
Neograd.
Sohl,
Hont,
Gran,
Bars,
Neutra,
Presburg,
Trentsin,
Thurocz,
Arva,
Liptau,

Ofen (Buda) en Pesth.
Baja.
Balassa-Gyarmath.
Neusohl.
Ipoly-Sagh.
Gran.
Kremnitz.
Neutra.
Presburg.
Trentsin.
St.-Marton.
Also-Kubin.
St.-Miklos.
Kreic generzijds den Donau.

Wieselburg,
CEdenburg,
Raab,
Komorn,
Stuhlweissenburg,
Vesprim,
Eisenburg,
Salad,
Schumeg,
Torna,
Baranya,

Hongaarsch-Altenburg.
tEdenburg.
Raab.
Komorn.
Stuhlweissenburg.
Vesprim.
Stein-am-Anger.
Szala-Egerszeg.
Kaposvar.
Szegszard.
Fiinfkirchen.

Kreis dezerziids de Theiss.

Zips,
GOmOr,
Heves,
Borsod,
Torna,
Abaujvar,
Saros,
Zemplin,
Unghvar,
Beregh,

Leutschau.
Gross-Steffelsdorf.
Erlau.
Miskolcz.
Torna.
Kaschau.
Eperies.
Ujheli.
Unghvar.
Bereghzasz.
Kreis generzijds de Theiss.

Szigeth.
Marmaros,
Nagyszollos.
Ugocz,
Nagy-Karoly.
Szathmar,
Nagy-Kallo.
Szabolcs,
Debreczin.
Bihar,
Gyula.
Bekes,
Szegedin.
Czongrad,
Mako.
Csanad,
Boros-J en&
Arad,
Lugos.
Krasso,
Temesvar.
Temes,
Nagybecskireck.
Torontal,
De oppervlakte van dit in zoo menig opzicht merkwaardige land is zeer verschillend. In het N. en 0.
vormen de Carpatische bergen een grooten halves
cirkel, die zich uitstrekt van Moravie tot aan den
linkeroever van den Donau ; het Z. W. wordt doorloopen door vertakkingen der Julische Alpen ;
doch in het midden heeft H. onafzienbare vruchtbare vlakten. Het wordt besproeid door eene groote
menigte rivieren, o. a. Donau, Raab, March, Drau
(brave), Waag, Theiss, Sau (Save), Gran, Platten,
enz. De bergen van H. bevatten edele metalen en
andere delfstoffen ; en men telt in H. over de 350
niinerale bronnen. De bevolking is eene bonte mengeling van verschillende nationaliteiten, o. a. bijna
1 millioen Duitschers, ruin 2 millioen NoordSlawen (Slowaken en Ruthenen), ruim millioen
Zuid-Slawen (Serben of Serviers, Slowenen, enz.),
ruim 1 millioen Walachen, bijna 2 millioen Joden,
en bijna millioen Magyaren. Gelijk het magyaarsch
element in H. vertegenwoordigd words door bet
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grootste zielental, is het Magyaarsch ook de hoofdtaal, die in H. gesproken wordt, en die nagenoeg in
geheel het binnenland de heerschende taal is. De
letterkunde der Hongaren is buiten de grenzen van
hen land weinig bekend, doch is geenszins van belang ontbloot. De taal der geleerden is bij voorkeur
het Latijn. Ten tijde der Romeinen vormde het
tegenwoordige H. het west-gedeelte van Dacie, het
noorder-deel van Pannonie en het zuidoostelijk gedeelte van Germanie, dat bewoond werd door de
Quaden. In de 3e eeuw was het geheele land in het
bezit der Gothen, die er anno 376 uit verdreven
werden door de Hunnen (in wier naam, gevoegd bij
'lien der Awaren, velen den oorsprong willen zoeken
van den naam Hungaria, Hongarije). Na den dood
van Attila, koning der Hunnen, (453) betwistten
de Oostgothen, de Gepieden en de Longobarden
elkander het bezit van H. In de 7e eeuw maakten
de Awaren zich van H. meester; maar zij hadden
zich aanhoudend te verdedigen tegen de invallen
der Slawen en Bulgaren, totdat de macht der Awaren
voor goed gebroken werd door Karel den Groote
(799). Eene eeuw later (omstr. 894) kwamen de
Magyaren bezit nemen van H. De Magyaren (of
Madzjyars) waren een yolk van fmschen oorsprong ;
in de 7e eeuw hadden ze zich nedergezet tusschen
den Don en den Dnieper, en werden uit hunne eerste
woonplaats verdreven door de Petsjenegen. Onder
aanvoering van Arpad, zoon van Almus, kwamen de
Magyaren de destijds in het tegenwoordige H. wonende volkeren onderwerpen en het land in bezit
nemen, niet om er vreedzaam te wonen, maar om
het tot hun schuilnest te makes, van waar ze rooftochten ondernamen naar alle kanten. Eerst na
duchtige nederlagen in Duitschland geleden te hebben (933 en 955) begonnen ze de noodzakelijkheid
te beseffen, om zich aan eene meer vreedzame levenswijs te wennen. Hun hertog Geysa, die van 972 tot
997 regeerde, had eene Christin tot vrouw genomen,
en zijn bij die vrouw verwekte zoon Stephanus
(Stephan), die hem 997 opvolgde als hertog, voerde
het Christendom in, en ontving anno 1000 van den
paus den titel van .apostolisch koning"; hij bracht
de Slawen en Bulgaren volkomen tot onderwerping,
en gaf aan H. het meerendeel der maatschappelijke
instellingen, die er, wat het wezen der zaak betreft,
stand gehouden hebben tot op den huidigen dag.
Hij stierf 1 038, en is bekend als Stephanus I, bijgenaamd de Heilige. Na zijnen dood was de begunstiging van een toevloed van vreemdelingen voor H.
eene bron van aanhoudende onlusten, totdat (1077)
Ladislas I op den troon kwam ; deze wist de verschillende bestanddeelen, waaruit zijn yolk bestond,
tot onderlinge eendracht te dwingen ; hij veroverde
Croatie en Slavonie, terwijI zijn opvolger Coloman
zijn grondgebied uitbreidde door het veroveren van
Dalmatie. Onder Geysa II kwamen zich in het comitaat Zips en in Zevenbergen vlaamsche volkplantingen vestigen (1148). Bela III, die zijne opvoeding
ontvangen had te Constantinopel, voerde aan zijn
hof en onder de Magyaren de beschaving en de zeden van het grieksche keizerrijk in. Hij trouwde
met Margareta, gravin van Vexin, zuster van Frankrijk's koning Filips-August, en weduwe van Hendrik Kortmantel, den zoon van Engeland's koning
Hendrik II ; door Bela HI werd in H. de indeeling
des rijks in comitaten ingevoerd. Andreas II stond
aan het hoofd van den vijfden kruistocht naar het
Heilige Land, doch zijne zwakheid deed meer en
meer de macht toenemen van den adel, die hem in
1222 de Gouden Bul afdwong. Onder de regeering
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van zijnen zoon Bela IV deden de Mongolen eenen
kwam het gansche land in gisting, en Leopold Ii
inval in H. (1241); en in weerwil van Bela's beste
zag zich genoodzaakt al de in H. ingevoerde nieupogingen mocht bet hem niet gelukken de zwaar
wigheden terug te nemen. Van dat oogenblik of
geschokte welvaart des rijks tot herstel te brengen.
scheen H. geheel met Oostenrijk verzoend, en in den
Onder zijne opvolgers werd door binnenlandsche
oorlog met Frankrijk hield B. trouw de zijne van
onlusten en oorlogen met het buitenland de toestand
de keizerlijke dynastie. Sedert 1815 begon echter
boe !anger hoe treuriger, totdat 13 Jan. 1301, met
meer en meer de zucht naar nationale onafhankelijkden dood van Andreas II4, de arpadische dynastie
heid in H. veld te winners; zoo ook de zich meer en
uitstierf. Toen kozen de Hongaren Wenceslas van
meer ontwikkelende geest van liberalismus en het
Bohemen tot koning, en nadat deze afstand van den
verlangen naar vrijmaking van de duitsche overheertroon gedaan had Otto van Beieren ; doch door pans
sching. In 1848 kwam het tot eene uitbarsting. Van
Bonifacius III werd bun (1307) een ander opgede te Weenen uitgebrokene omwenteling trokken de
drongen, nl. Karel-Robert, genaamd Charobert, graaf
Hongaren partij, om een zelfstandig hongaarsch mivan Anjou, die (door de vrouwen) een achterkleinnisterie te verkrijgen; zi,j brachten het meerendeel
zoon was van Stephanus V; deze werd dan ook 1308
van de vestingen des lands in hunne hand-en, en
als koning erkend. Onder zijne regeering bereikte
verzekerden zich van de meeste in H. staande troeH. het toppunt van bloei en grootheid: het bestond
pen. In weerwil van den tegenstand der Croaten, ontoen, behalve nit het eigenlijke H., tevens uit Dalder de leiding van banns Jellachich, en der Duitmatie, Croatie, Bosnie, Servie, Walachije, Zevenschers in Zevenbergen, nam het streven der Magyaren
bergen, Moldavie en Bulgarije. Zijn zoon en opvoltoe om een eigen, onafhankelijk rijk te vormen.
ger Lodewijk I voegde Rood-Rusland daaraan toe,
Door het vermoorden van den naar H. gezonden keien aanvaardde 1370 tevens de kroon van Polen. De
zerlijken commissaris, den graaf van Lamberg, op de
dochter van Lodewijk I, Maria, werd bij haars vaders brag van Ofen (28 Sept. 1848) kwam bet tot eene
dood met de koninklijke waardigheid bekleed (1382),
openbare breuk met Oostenrijk. Noch pries Winen plaatste naast zich op den troo p haren echtgedischgratz, noch Welden vermochten lets tegen de
noot Sigismund, keurvorst van Brandenburg (1386).
door GOrgei, Klapka en anderen goed aangevoerde
Hunne regeering werd verontrust door den opstand
Hongaren, die zich 21 Mei 1849 zelfs van Ofen meester
der magnaten (rijksgrooten), door de ketterij van
maakten. Reeds vroeger (14 April) had de naar DeJan Huss, en door de invallen der Ottomanen. Welbreczin verlegde hongaarsche rijksdag zich door
dra trail nu de beroemd gewordene Johannes HunyaKossuth laten bewegen H. onafhankelijk te verklades op den voorgrond, die, als rijksbestuurder onder
ren, de dynastie Habsburg-Lotharingen nit te sluiLadislas V, overal de Turken versloeg (1438-1457)
ten van den hongaarschen troon, en het bewind
en wiens zoon Matthias Corvinus bij den dood van
voorloopig op te dragen aan Kossuth als president.
Ladislas V tot koning verkoren werd (1458). MatOostenrijk riep Rusland te hulp. Terwijl sedert Juni
thias paarde aan de talenten van een goed vorst de
1849 russische troepen eerst in Zevenbergen, verbekwaamheden van een groot veldheer ; door zijne
volgens ook over de noordelijke grenzen H. binnenstrengheid handhaafde hij de openbare rust ; hij
rukten, drong Haynau gelijktijdig met de oostenrijkwas een beschermer van knnst en wetenschap, sche armee aan den Donau benedenwaarts, en verstichtte eene universiteit te Preshurg en eene besloeg de Hongaren 3 Augustus bij Szoreg, vervolgens
roemde bibliotheek te Buda. Toen hij stierf (1490)
9 Aug. bij Temesvar. Intusschen gaf Kossuth het
werd de bobeemsche koning Wladislas II tot koning
dictatorschap over aan
waarop deze zich
van H. verkoren ; doch hij was niet bij machte om
13 Aug. bij de capitulatie van Vilagos aan de Russen
de Turken te keeren, die gedurige veroveringen in
onderwierp. Komorn werd eerst in Oct. door Klapka
H. maakten, niet alleen onder de regeering van
overgegeven. Daarop volgde nu een tijd van streng
Wladislas, maar tevens onder het koningschap van
krijgsrecht, dat tot 1851 aanhield ; toen begon men
zijnen zoon Lodewijk II, die 1526 in den slag bij
de Hongaren met meer zachtheid te bebandelen,
Mohacs tegen de Turken sneuvelde. Om hetgeen er
doch van staatkundig Leven was jaren lang in H.
nog van het zoo machtig geweest zijnde H. overBeen zweem te bespeuren. Uit lien doodslaap begon
schoot werd nu geoorloogd tusschen Ferdinand van
H. eerst in 1859 te ontwaken met het alom in
Oostenrijk en Johannes Zapolya of Zapolsky, welke
Europa ontwaakte streven der nationaliteiten ; 19
laatste eindelijk de nederlaag teed, en zich tevreden
April 1860 verkregen de Hongaren de opheffing der
moest stellen met Zevenbergen en ettelijke gedeelten
sedert 1849 bestaande administratie van het kroonvan Opper-Hongarije. Het duurde echter, vooral
land, en bij keizerlijk diploma van 20 Oct. 1860
wegens de oostenrijksche vervolgingen tegen de
werd bun bet herstel van de oude staatsregeling
hongaarsche Protestanten, nog lang, eer in H. het
toegestaan ; 6 April 1861 werd de Landdag bijeenoostenrijksche gezag erkend werd ; eerst na hergeroepen volgens de kieswet van 1848, en in bet
haalde burgeroorlogen, waarin de Hongaren zelfs
door Beak, het hoofd der gematigd-liberale partij,
de hulp van Turkije niet versmaadden, werd eindeontworpen adzes, werd de wensch naar H.'s onafIijk bij den rijksdag van Pressburg (1688) het huis
hankelijkbeid uitgedrukt. Toen 22 Aug. daaropvolvan Habsburg erkend als erfelijk bezitter van de
Bend de Landdag onthonden werd, trok geheel H.
koningskroon van H. Intusschen hadden de oostenzich terug in eene soort van lijdelijken tegenstand,
rijksche keizers nog te kampen'met opstanden in
waarin het is blijven volharden, in weerwil van alle
den loop van den spaanschen successie-oorlog ; doch
pogingen om tot een vergelijk te komen ; en het ligt
aan die onlusten werd een einde gemaakt door den
waarschijnlijk in de naastvolgende toekomst, dat het
vrede van Szathmar (1711). Gedurende die inlanddoor Pruisen en Italie (1866) reeds zoo gekortcche beroeringen hadden de Turken zich van het
wiekte Oostenrijk zich door eigen bekrompenheid van
grootste gedeelte van H. meester gemaakt, en werzienswijze, en door miskenning van de ware behoefden eerst voor goed uit H. verdreven door den vrede
ten en wensehen van een even trouw en eerlijk als
van Carlowitz (1699). Lang bled H. nu aan Oosdapper yolk, ook het kroonland H. zal zien ontvallen.
tenrijk trouw ; doch toen keizer Jozef II beproefde
Op ommestaande bladzijde laten wij een overzicht
otn zijne hervormingen ook in H. door te zetten,
volgen van de Vorsten, die over H. geregeerd hebben.
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Hongersnood–verbond,

Path, de Famine

Met dezen naam heeft men het schandelijke graanwonopolie gebrandmerkt, dat in Frankrijk van
1729 tot 1789 gedreven werd in naam des konings
en ten profijte van verscheidene geldmannen, die
rnisbruik maakten van het hun verleende privilegie
De voornaamste dier geldrnannen waren : Orry, Taboureaux des 116aux, Boudain, Langlois, Trudaine de
Montigny : aan hen is de herhaalde hongersnood te
wijten geweest, waardoor Frankrijk zoo verschrikkelijk werd geteisterd in de jaren 1740-41, 1752
1767-69, 1775-78, 1788-89. Door een klerk
met name Rinville, werd 1 ,768 het geheim der monopolie-tuannen verraden ; en alles zou ontdekt geworden zijn, ware niet die klerk toen in hechtenis
genomen en in de Bastille geworpen. De gebeurtenissen van 1789 maakten aan bet schandelijk winstbejag der monopolie-mannen voor goed een einde.
Hongkong, juister Hiang-kiang, eilandje aan
de chineesche kust, in de baai van Canton, beoosten
Macao en beoosten de invaart der Canton-rivier,
;root 13 vierk. mijl, is bij het tractaat van 25 Juni
1843 door China afgestaan aan Groot-Britannie. De
1,_:ngelschen hebben op de noordkust de stad Victoria
met goede haven, en op de zuidkust de stad Stanley
aangelegd. In 1842 bedroeg de bevolking van H.
5000 zielen, in 1860 reeds over de 75,000 zielen.
Hongrie, fransche naam van Hongarije.
Hongs, chineesche kooplieden te Canton ; ze
hadden tot in 1842 uitsluitend het monopolie van
den handel met vreewdelingen, en vormden dus een
bevoorrecht Ode, doch werden door de overheden
uitgezogen.
Honimoa, of Liasa, gemeenlijk (doch verkeerdelijk) Saparoetva genoemd, eiland in den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), 5 mijlen beoosten

Honorius
A mboina, wordt aan de westzijde door eene zeeengte,
die eene halve mijl breed is, van het eiland Oma
gescheiden ; H. is een der drie Uliassers, en wel het
minst bevolkte ('12,000 zielen). Bij den opstand der
inboorlingen in 1817 werden al de Europeanen (130)
vermoord ; eerst in October werden de opstandelingen door de nederlandsche krijgsmacht tot onderwerping gebracht. Herhaalde malen is H. door aardbevingen verwoest, o. a.: 17 en 18 Oct. 1671, en
in deze eeuw 1 Nov. 1835, 21 Jan. 1837.
Honiton, stad in 't engelsche graafschap Devon,
aan de Otter, 7 uren gaans beoosten Exeter; 4000
inwoners.
Honne, fransche !lawn van 't luxemb. dorp
Hagen.
Honnecourt, voormalige abdij in Picardie ;
overwinning der Spanjaarden op de Franscben 18
Mei 1642.
Honnef, dorp in het pruis. reg.-district Keulen, nabij den Rijn, aan den voet van het Zevengebergte ; 3200 inw.
Honolulu, of Honarura, hoofdstad der Sandwich-eilanden, ter westkust van het eiland Owahoe;
10,000 inw., waaronder een aantal Europeanen; bet
is de koninklijke residentie- en als handelshaven tie
voornaamste koopstad in den Archipel.
Honore, britsch-ind. stad. Zie HoNARTAR.
Honoria, in de 5e eeuw prov. van Bithynie.
Honorius (Flavius), keizer van het Westersch-rom. rijk, geb. 384, tweede zoon van keizer
Theodosius I, bij wrens dood (395) het rijk gedeeld
werd : H.'s broeder Arcadius bekwam de oostelijke
helft ; en H., aan wien de westelijke helft ten deel
viel, resideerde eerst te Milaan, sedert 403 te Ravenna. Zijn voogd Stilicho, een even bekwaam minister als veldheer, voerde de teugels van het bewind met krachtige hand, doch werd weldra, inzonderheid door den gesnedene Olympius, verdacht gemaakt, dat hij zelf naar het keizerschap streefde,
waarom H. hem (Stilicho) in 408 ter dood deed
brengen. Alarik, koning der Gothen, die reeds verscheidene invallen in Italie gedaan had, doch telkens door bet veldheerstalent van Stilicho teruggeslagen was, maakte zich nu meester van Rome,
dat hij door zijne woeste horden lief plunderen (410);
en zelfs te Ravenna zou H. niet lang meer veilig geweest zijn, indien niet de dood van Alarik hem reeds
spoedig van then gevaarlijkcn vijand verlost had.
De schoonste wingewesten des rijks zag de zwakke
H. zich door de Barbaren ontweldigen : Groot-Britannie, Gallie, Spanje verloor hij; bij zijnen dood
(423) maakte Primicerius Johannes zich van den
troop meester, doch moest lien reeds spoedig (425)
afstaan aan Valentinianus III.
Honorius, naam van 4 pausen : H. I, paus
van 625 tot 638, was geb. in de Campania di Roma,
en een zoon van consul Petronius Na zijnen dood
werd H. I bij het concilie van Constantinopel 680
veroordeeld als ketter, oindat hij tot de meening
van een wil in Christus overhelde. — (H. II,
tegenpaus van Alexander II; zie CADALOUS.)
heette kardinaal Lambert en was bisschop
—H.I,
van Ostia, toen hij 1124 tot pans verkoren werd ;
hij bevorderde de verbefling van Lotharius tot
roomsch keizer, deed 1126 diens tegenkoning Koenraad van Hohenstaufen in den ban, doch zag zich
genoodzaakt den overweldiger graaf Roger van Sicilie te beleenen met Apulie en Calabrie; H. II stierf
1130. — H. III, geb. te Rome, heette Censio
Savelli, toen hij '1216 tot paus werd verkoren ; hij
kroonde Frederik II tot keizer, en was een bijzonder

Hoogloon

Honorius Augustodunensis
voorstander van de °Hen der Bedehnonniken en
van die der Duitsche Adders; te vergeefs predikte
hij een kruistocht orn het Heilige Land te veroveren ; hij wapende Lodewijk VIII tegen de Albigenzen, en vaardigde 1220 een verbod nit tegen het
onderwijs in het bnrgerlijk recht te Parijs. flij stierf
1227. — H. IV, een Romein, met name Giacomo
Savelli, tot pans verkoren 1285, gest. 1287, trachtte
zijn oppergezag over Sicilie te handhaven.
Honorius Augustodunensis, schrijver
Nan verscheidene, nog aanwezige, philosophische en
theologische werken, geb. te Anton, leeraarde fang
aan de school te Angst bij Bazel, en stierf omstr.1140.
Honswijk, of Hondswijk, dorp in de prov.
Utrecht, nabij de Lek, 3 uren gaans bewesten Wijkbij-Duurstede.
Hont, hong. comitaat. Zle HONTH.
Honte, of Wester-Schelde, de zuidelijkste der
twee hoofd-takken van de Schelde, valt tusschen de
cilanden Kadzand en Walcheren in de Noordzee.
Honth, of flout, vroeger Nagy-H., d. i. GrootHonth, hongaarsch comitaat in het presburger district. — H., voormalig comitaat van Hongarije,
heette Kis-H., d. Klein-Honth, en is tegenw. begrepen in het comitaat Gonior.
Hontheim (Joh. Nic. von), geb. 27 Jan. 1701
te 'frier, sedert 1748 wijbisschop van het aartsbisdom Trier, gest. 2 Sept. 1790 te Montquintin, was
onder den getingeerden schrijversnaain van Justinus
Febronius een vinnig bestrijder van tie pauselijke
macht. Zijn he statu prcesenti ecclesue et legitima
potestate rornani pontificis (Frankfort 1763) baarde
algemeen opzien ; het ward overgezet in alle europeesche talen, en 1764 te Rome veroordeeld, doch
oefende niettemin in Duitschland een verbazenden
invloed uit; toes men te Rome ontdekt had wie
eigenlijk de schrijver was, werd H. 1778 genoodzaakt zijn werk te herroepen. Men heeft van H. nog
een ander geleerd werk : Historia Trevirensis diplomatica et pragmatica (3 din. in fol. 1750) met een
Prodromus (2 din. in fol. 4757).
Honthem, of Hontum, oudfriesche naam van
het dorp Hantum.
Hoobly, stad in britsch 0. I., presidentschap
Bombay, 5 uren gaans bezuidoosten Dharwar;
15,000 inw.
Hoobrede, n.-holl. dorp. Zie HOBREDE.
Hood (Samuel), engelsch admiraal, geb.12 Oct.
1724 te Butleigh in Somerset, begon zijne schitterende loopbaan als scheepsjongen, was 1758 reeds
konimandant van het fregat Vestalin, en kort daarop
van het hmeschip Africa, werd 1780 verheven tot
baronet en benoernd tot adrniraal, bevocht overwmflinger) op de Franschen bij het eiland St.-Christoph
en bij Guadeloupe, en werd 1783 tot peer van Ierland
benoemd met den titel van baron van Catherington.
In den oorlog tegen de Fransche republiek vermeesterde hij Toulon ; reeds kort daarna door generaal
Dugornmier genoodzaakt de veroverde stad te ontruimen, deed H. zulks niet, dan na in de haven zesLien fransche schepen verbrand te hebben. Zijne
laatste daad was (21 Mei 1793),de verovering van
Corsica, waarbij het verraad van'' Paoli eene groote
rol speelde. Naar Engeland terriggekeerd, werd H.
verheven tot viscount Hood van Whitley, en benoernd tot gouverneur van Greenwich. Hij stierf te
Bath 27 Jan. 1816. — H. (Alexander), broeder van
den vorige, doorliep insgelijks van onderen of al de
rangen in de britsche marine, klorn allengs op tot
vice-admiraal, word peer, en stierf als viscount
Bridport 3 Mei 1814.
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Hood (Thomas), engelsch humorist en dichter,
geb. 23 Mei 1798, gest. 3 Mei 1845. Behalve zijne
Poems (4 din. Boston 1856), heeft men o. a. van
hem Up the Rhine (eerie satire op de engelsche tonrtsten), Song of the new shirt (cone treliende schets
van de ellende der engelsche naaisters), enz.
Hoofdplaat, dorp in Zeeland, 4 uren gain's
bezuidoosten Middelburg ; 650 inw.
Hooft (Pieter Cornelisz.), nederlandsch geschiedschrijver en dichter, geb. 16 Maart 1581 te
Amsterdam, waar zijn vader eenige jaren later burgemeester word, gest. als Brost van Maiden 21 Mei
1647 to 's-Hage, waarheen hij zich begeven had
ter begrafenis van grins Frederik Hendrik. Om niet
van zijne vele verdienstelijke dicht- en tooneelwerken en van zijne uittnuntende vertaling van Tacitus
te spreken, vermelden wij als zijn eerste hist. werk:
Het keen van Hendrik 1V, honing van Frankrijk
(1626), waarvoor hij door Lodewijk XIII tot den
adelstand verheven en inet de ridder-orde van St.Michiel begiftigd word; doch onsterfelijk heeft hij
zijnen naam gemaakt door zijne van 1556 tot 1587
loopende Nederlandsche Historien (2 din. Amst.
1642-54; niettwste druk 5 din. Groningen 1845).
Hoogkarspel, dorp in N.-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidw. Enkhuizen, aan den straatweg
naar Hoorn.
Hooge, eilandje am' de westkust van Sleeswijk,
ambt Husum, benoordw. Pelworrn; 250 zielen.
Hoogebeintum, ook wet Beintum of Beyntan, dorp in Friesland, anderhalf uur gaans bezuidw.
Holwerd ; ruim 200 inw.
Hoogelande, voormalig dorp (thans gehucht)
in Zeeland, 1 uur gaans bewesten Middelburg.
Hoogeloon, of Hoogloon, dorp in de Meierij
van 's-Bosch, aan de Kleine-Beerse, 3 uren gaans
zuidelijk bewesten Eindhoven; 600 inw.
_.e H OOGMADE.
Hoogemade, z.-.10...
II d orp. Zie
Hoogerheide, dorp in N.-Braband, anderhalf
uur gaans bezuiden Bergen-op-Zoom.
Hoogerwerf, of Hoogewerve, voorm. eilandje
in de Ooster-Schelde, in 1801 bedijkt.
Hoogesehool. Zie U-NIVERSITEIT.
Hoogeveen, vlek in Drenthe, 6 uren gaans
bezuiden Assen, 4 uren bezuidw. Meppel ; 7000 inw.;
geboorteplaats van Leopold graaf van Limburg
Stirum, ecn der hoofdpersonen in de oinwenteling
van 1813 om de dynastic van Oranje te herstellen.
Hooge Nerve. Zie HOOGERWERF.
Hoogewoude, n.-holl. dorp. Zie HOOGWOUD.
Hoogezand, dorp in de prov. Groningen, aan
het Winschoterdiep, derdhalf uur gaans zuidelijk
beoosten Groningen; met aanhoorigheden 2000
inw, ; ontstond 1657, bij ontginnen van het veen
aldaar.
Hooghe (Pieter de), nederl. genre-schilder,
(binnenkainers met zonlicht), gob. onistr.1645, gest.
1722.
Hooghly. Zle HOOGLY.
Hoogholtwoude, oude naam van 't dorp
Hoogworid.

Hoogkarspel. Zie HOOGCABSPEL.
Hoogkerk, dorp in de prov. Groningen, 3
kwartier gaans bewesten Groningen; 250 mw.; in
1501 in brand gestoken door den saksischen stadhouder van Friesland; 1514 veroverd door de Salisen.
Hooglede, marktvlek in de belg. prov. WestVlaanderen, 6 uren gaans benoordoosten Yperen ;
4200 inw.; overwinning der Franschen op de Geallieerden Juni 1794.
Hoogloon, n.-brab. dorp. Zie H.00GELOON.
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Hoogly

Hoogly, of Hooghly, rivier in britsch 0. I.,
ontstaat nit de vereeniging van den Bhagruttee en
den Jellinghee (twee amen van den Ganges), is 25
mijlen tang, en tot Calcutta opwaarts voor de grootste zeeschepen bevaarbaar. De inlanders vereeren
den H. als heilige rivier. Op den rechter-oever van
den H., ruim 5 mijlen benoorden Calcutta, ligt de
12,000 zielen tellende stad H., 1537 gesticht door
de Portugeezen, 1632 na een beleg van drie maanden stormenderhand vermeesterd door de troepen
van Schachdzjehan, 1676 voorzien van eene hollandsche en eene engelsche factorij, welke laatste 1681
versterkt werd ; de stad H. werd 1757 beinachtigd
door Clive, heeft that's eene hoogeschool, en is de
hoofdplaats van het district H. (95 vierk. mijlen,
ruim anderhalf millioen zielen).
Hoogmade, of Hoogemade, ook Hoomade,
dorpje in Z.-Holland, anderhalf uur gaans benoordoosten Leiden ; 70 inw.
Hoogstraeten, marktvlek in de belg. prov.
Antwerpen, 4 uren gaans benoordw. Turnhout;
2500 inw.; overwinning van Maarten van Rosser')
op de Franschen 1544.
Hoogstraten (Dirk van), nederl. landschapschilder, geb. te Antwerpen 1595, gest. te Dordrecht
20 Dec. 1640. — H. (Samuel van), een der zonen
van den vorige, geb. 1627 te Dordrecht, gest. 19
Oct.1678, leerling van Rembrandt, inuntte met alleen
als portretschilder, rnaar ook in landschappen, watergezichten, bloemen, vruchten, dieren en stillevens
uit; ook was hij een verdienstelijk dichter. — H.
`Lie Bor..
Hoogstraten (David van), nederl. schrijver
en dichter, geb. 14 Maart 1658 te Rotterdam, studeerde geneeskunde, practiseerde eenigen tijd te
Dordrecht, werd later preceptor aan tie lat. school
te Amsterdam, en stierf (bij een zwaren mist in het
water loopende) 13 Nov. 1724. Men heeft van hem,
behalve uitgaven en vertalingen van verscheidene
klassieken, een Nederduitsch-Lat.Woordenboek(Amst.
1704; dikwijls herdrukt), een Algemeen Historisch
Woordenboek (8 dln. Amst. 1733 en v.); enz.
Hoogtwoud. Zie HOOGWOUD.
Hoogvliet, dorp in Z.-Hollland, 5 uren gaans
benoordw. Dordrecht ; 780 inw.; felle brand 16 a
17 Juni 1843, waarbij 12 huizen in de asch.
Hoogvliet (Arnold), nederl. dichter, geb.
3 Juli 1687 te Vlaardingen, eerst notarisklerk aldaar, toen schrijver in de bank van leening te Dordrecht, later winkelier in good en zilver te Vlaardingen, gest. 17 Oct. 1763. Mengeldichten (2 dln. 1738
—1753); vooral zijn Abraham de Aartsvader (le dr.
1727, naderhand nog elfmaal herdrukt) heeft hem
eene plaats verzekerd in de rij der nederl. dichters.
Hoogwoud, of Hoogwoude, dorp in NoordHolland, derdhalf uur gaans benoordw. Hoorn; als
gemeente (met Aartswoud) 1700 inw. In de (that's
aan de Hervormden behoorende) kerk bestaat een
oud gescheurd doopvont, waarin de westfriesche
koning Radboud reeds den voet gezet bad om zich
te laten doopen (707), doch van zijn voornemen
afzag, omdat (zooals hem, op zijne vraag, door den
priester werd geantwoord) hij zijne heidensche voorzaten niet in den hemel zou vinden ; volgens andere
schrijvers evenwel moet die mislukte loop te Medemblik plaats gehad hebben. Bij H. sneuvelde
8 Jan. 1256 graaf Willem II; hij zakte met zijn
paard door het ijs, en werd door de verbitterde
West-Friezen met knuppels doodgeslagen. Zijn zoo')
Floris V (zie dat art.) bemachtigde H. 1282, en
vond er het lijk (d. i. het gebeente) zijns vaders

Hoorn
terug dat hij met alle staatsie naar Middelburg liet
vervoeren en daar begraven. Overstroomd werd H.
17 Nov. 1678, en kwam eerst in Maart 1679 weder
droog.
Hooiberg, eilandjes in nederl. 0. I.: 1) een
der Natoena-eilanden, benoordw. Borneo. — 2) een
der Soela-eilanden. — 3) in de straat Pantar, west
van Ombaai.
Hook (Theodor Edward), vruchtbaar engelsch
romanschrijver, geb. 22 Sept. 1788 te Londen, gest.
24 Aug. 1841. — H. (James), oudste broeder van
den vorige, geb. 1771, gest. 1828, predikant, schreef
staatkundige romans.
Hooke (Robert), engelsch natuurkundige, geb.
18 Juli 1635 te Freshwater op het eiland Wight,
gest. 3 Wart 1703 als prof. der wiskunde aan het
Gresham-College te Londen.
Hooke (Nathaniel), engelsch geschiedschrijver,
geb. 1690 te Dublin, gest. 1764. Zijne 'Romeinsche
Geschiedenis - (4 dln. Londen 1733-71) loopt tot
het einde der republiek, en werd 1806 herdrukt in
11 dln.
Hoop (Kaap de Goede). Zie GOEDE HOOP.
Hoop (Adriaan van der) Jr., geb. 2 Juni 1802
te Rotterdam, gest. aldaar 4 Nov. 1841, heeft zich
doen kennen als een begaafd en vruchtbaar en vooral
vaderlandslievend dichter, wiens vele werken echter
niet vrij te pleiten zijn van groote gebreken. Zijn
coon, vooral als kinderdichter gunstig bekend onder
den naam van A. van der Hoop Juniorszoon, studeerde
te Leiden, bracht een korten tijd aan de Kaap de
Goede Hoop door, en stierf op 36-j. leeftijd te
Heusden 13 Febr. 1863.
Hoorn, lat. Horna, 1) stad in N.-Holland, 4
uren gaans beoosten Alkmaar, aan een kleinen inham
der Zuiderzee ; omstr. 9000 inw.; goede haven. In
1316 werden de eerste drie huizen gebouwd, waaruit
de stad ontstaan is; 1416 werd te H. bet eerste
groote haringnet gebreid ; 1426 werd H. voor bet
eerst omringd met wallen, en had bij H. een verwoed
gevecht plaats van de Hoornsche burgerij tegen de
Kennemers, waarin laatstgenoemden overwinnaars
bleven; doch toen zij den volgenden dag H. wilder'
bestormen, werden zij in een bloedig gevecht op de
vlucht geslagen. Het grauw te H. werd oproerig en
plunderend in 1471 en in 1477; in laatstgen. jaar
ging H. tot de Hoeksche partij over, werd 1482 weder Kabeljanwsch, kort daarna weder Hoeksch ; doch
20 Juli werd H. stormenderhand door de Kabeljauwschen heroverd, en eene vreeselijke slachting
onder de Hoekschen aangericht. Het jaar te voren
(1481) was H. geteisterd door een geweldigen brand,
die geheele straten in de asch had gelegd ; in 1491
had H. veel te lijden van het Kaas- en Broodvolk,
en twee jaren later (in den zomer 1493) werden er
ruim 1500 menschen weggerukt door de pest, 30
Sept. 1514 overstrooming door doorbraak, en nogmaals 1532; dochl4 Nov. 1775 verkeerde H. zoo in
watersnood, dat het een wonder mag heeten dat
uiet de gansche stad verzwolgen werd ; ook in 1825
liep H. groot gevaar. In 1518 had Groote Pier getracht H. te bemachtigen; 24 Sept. 1569 kwam in
H. eene spaansche bezetting, doch reeds 19 Juni
1572 ging de stad aan de Staten over. Vermaard is
de scheepsstrijd op de Zuiderzee 11 Oct. 1573,
waarin de graaf van Bossu door de dapperheid van
die van H. (zie 24 regels hieronder) gevangen genomen werd. Door het springen van den kruidmolen,
even bniten H., 1 Febr. 1703, werd een gedeelte
der stad vernield. Toen Amsterdam 1578 aan de
Staten overgegaan was, verloor H. reeds veel van
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zijn gewicht ais koopstad ; maar nog veel noodlottiger werd voor H. de omwenteling in 't laatst der
18e eeuw, en de daarop gevolgde franscbe overheersching : 1795 werden duizenden verarmd door de
verplaatsing van de zeemagazijnen naar Medemblik ;
na de landing der Engelschen (1799) werd H. herhaaldelijk door hen in bezit genomen en weder ontruirnd ; geheele wijken werden onder bet fransche
bewind gesloopt, alleen in 1811 over de 200 huizen.
Trotsch is H. te recht als geboorteplaats van vele
beroemde mannen. o. a.: Jan Pietersz. Koen, gouverneur-generaal van nederlandsch 0.-lndid; de
staatsman Rombout Hogerbeets; de zeevaarders
Bontekoe (geb. 1587), Willem Cornelisz. Schouten
(die het eerst kaap Hoorn omzeilde), enz.; verscheidene zeehelden ; vele schilders ; Reinier Pietersz.
van Twisk (gest. 1613), die in 't laatst der 16e
eeuw het gulden-kompas uitvond ; de stuurman Jan
Floor, die zooveel deel had aan de op Bossu behaalde overwinning, dat hem diens zwaard werd
geschonken als belooning voor zijne dapperheid, en
ook de kloeke Jan Haring, die in dies slag sneuvelde
op het oogenblik, waarop hij het stout bedrijf bestond de vijandelijke vlag van het admiraalschip te
halen. Nog dient als eene bijzonderheid van H. vermeld, het waagstuk van den Hoornschen brouwer
Ellert Verscarn, bijgenaamd de Graaf, die van H. naar
Dantzig voer in een uit vier koehuiden vervaardigd
schuitje, dat door koning Sigismond II in de kathedraal te Crakau opgehangen werd.
Hoorn, 2) dorp (en voormalig graafschap) in
't voormalige prinsdom Luik, thans het limburgsche
dorp Homes; zie dat art. — 3) H., of Oost-Terschelling, meestal de Hoorn, en bij de eilanders Horn
genoemd, dorp aan de oostzijde van Terschelling. —
4) H., of den Hoorn, ook wel In den Hoorn, dorp aan
de zuidwestzijde van het eiland Texel ; 600 inw. ;
geboorteplaats van den dichter en romanschrijver
Adriaan Loosjes Pzn. — 5) bezuiden 't zoo even genoemde dorp, op Texel, lag eertijds het dorp OudeHoorn, dat in 1398 door de Friezen platgebrand
werd. — 6) H., Poeloe-Ajer of Water-eiland, eilandje
in den Soendaschen archipel, op de reede van Batavia, 2 mijlen benoordoosten Onrust. — 7) H.eilanden, eene groep in de Java-zee ; het grootste is
Tidong. — 8) twee eilandjes in Polynesie, in 1616
ontdekt door Schouten en Lemaire. 7--- 9) Kaap H.,
de zuidpunt van het Vuurland, wordt beschouwd
als de zuidelijkste landpunt van Z.-Amerika, werd
1616 ontdekt en omgezeild door den nederl. zeevaarder Schouten, die deze kaap H. noemde naar
zijne geboortestad.
Hoorn (graven van). Zie HOORNE.
F100111 (Jan van), gouverneur-genl. van nederl.
0. I., geb. te Amsterdam 16 Nov. 1653, ging op zijn
10e jaar met zijnen vader mede naar Batavia, werd
daar twee jaren later aangesteld als onder-adsistent,
klom van lieverlede in rang op, tot hij 28 Juli 1704
de waardigheid van gouv.-genl. aanvaardde, die hij
met lof bekleedde tot 30 Oct. 1709. Toen keerde
hij schatrijk naar Nederland terug, en stierf te Amsterdam 21 Febr. 1711.
Hoornaar, dorp in Z.-Holland, veelal Hoorne
genoemd, ligt vijf kwartier gaans benoorden Gorinchem ; circa 300 inw.; geboorteplaats van Antonins
van H., een der 19 martelaren van Gorinchem ; de
eerste kerk te H., omstr. 642 gebouwd, werd door
de Noormannen vernield, en 694 weder opgebouwd.
Van watervloed teed H. 1739, 1740, 1744 en vooral
31 Jan. 1809.
Hoornaarsdam, oude naam van Hoornaar.

Hoorne, voormalig graafschap in Limburg ;
zie HORNES. - 2) dorp ; zie HOORNAAR.
Hoorne (graven van). Ze voerden hunnen titel
naar het in 1450 opgerichte graafschap H. (zie
HORNES). - H. (Filips van Montmorency-Nivelle,
graaf van), geb. 1522, een der edelste slachtoffers
van Filips II van Spanje, was de oudste zoon van
Jozef van Montmorency, beer van Nivelle, en Anna
van Egmond. Hij was 8 j. oud toen zijn vader stierf,
waarna zijne moeder een tweede huwelijk aanging,
met Jan, den laatsten graaf van H., welk huwelijk
kinderloos bleef ; doch de twee kinderen uit Anna's
eerste huwelijk (Filips en Floris) werden door haren
tweeden man geadopteerd, onder belling, dat ze,
zijne bezittingen ervende, ook zijnen grafelijken
naam zouden voeren. Reeds vroeg verbonden aan
Karel V, werd Filips van H. achtereenvolgend kamerheer en kapitein der vlaamsche garde van Filips II, staatsraad, admiraal van Vlaanderen en gouverneur van Gelderland en Zutphen. Hij had door
zijne dapperheid veel bijgedragen tot de overwinningen, door de Spanjaarden op de Franschen bevochten
bij St.-Quentin en bij Grevelingen. Desniettemin
werd hij, verdacht van verstandbouding met prins
Willem van Oranje, op last van Alva in bechtems
genomen (9 Sept. 1567), en stierf den dood eens
landverraders (5 Juni 1568) op de Groote markt te
Brussel, waar hem en Egmond drie eeuwen later een
eere-monument gesticht werd. Zie EGMOND (Lamocal, graaf van), — H. (Floris van MontmorencyNivelle, graaf van), broeder van den vorige, werd
1570 te Simancas in Spanje onthoofd, en met hem
was de stam Montmorency-Nivelle uitgestorven. Zie
NIVELLE.
Hoornhuizen, gron. dorp. Zie HORNHUIZEN.
Hoornsterzwaag, friesch dorp. Zie het art.
HORNSTERZWAAG.

Hope, engelscbe manufactuurstad, graafschap
Derby, 2 uren gaans ben,rdoost. Tideswell; 4000 inw.
Hope (Thomas), een aanzienlijk Engelschman,
geb. 1774 te Londen, gest. 8 Febr. 1831, verzamelde
kunst- en oudheid-schatten in Europa, Azid en
Afrika, schreef over de kostumen der ouden en
nieuwen, en den zooveel opzien barenden roman
Anastasius, or the memoirs of a modern Greek (3 din).
HOpfner (Friedr. Eduard Alex. von), geb. 27
Sept. 1797 te Berlijn, gest. 21 Nov. 1858 als generaal-majoor in pruis. dienst, leeraarde lang aan de
militaire akademie in Pruisen, en heeft zich inzonderheid door zijn voornaamste werk Der Krieg von
1806-7 (4 dln. Berlijn 1850-51 ; 2e druk 1855)
als een uitstekend krijgsk. schrijver doen kennen.
Hophni. Zie P INEHAS.
Hophra. Zie P_ HARAO-HOPHRA.
Hôpital (1'). Zie L'HOpirAL.
Hor, I) gebergte aan de grenzen van Edom ;
Num. 20, 21 en 33; Dent. 32. — 2) gebergte aan
't westen van den Libanon ; Num. 34.
Horse, d. i. Horen, bij Homerus dienaressen der
goden en bewaaksters van de poorten des hemels ;
bij Hesiodus drie godinnen der orde in de natuur en
der jaargetijden (Eunomia, de wettige orde ; Dice,
de gerechtigheid ; Irene, de vrede). Ze worden dikwijls in gezelschap met de Gratien aangetroffen. Bij
voorkeur wordt ook wel Flora vermeld als godin
der lente ; zoo werd te Athene, van overoude tijden
her, aan twee H., namelijk aan Thallo (de bloeiende)
en Carpo (de vruchtbrengster), d. i. Lente en Herfst,
goddelijke eer bewezen.
Horace, fransche naam voor Horatius.
Horace Vernet, schilder. Zie V ERNET.
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Horaces, fransche naam. Zie HORATIeN en
HORAKEN.

Horaken, een slawisch y olk van den czechi5chen slam in het boh.-moravische grensgebergte
(oinstr. 255,000 zielen).
Horam, koning van Gezer, werd verslagen door
.!ozua; Jozua 10: 34.
Horapollo, of Horns Apollo, een oud-egyptisch
priester, geb. in 't laatst der 4e eeuw te Phanwbetys,
bij Panopolis, wordt gehouden voor den schrijver
van een werk over de Hieroglyphen, waarvan wij
echter eene grieksche overzetting van zekeren Philippus bezitten. De beste editie van dit ;verk bezorgde Leemans (Amsterdam 1835).
Horatian, drie gebroeders uit het patricische
geslacht Horatius te Rome. Order de regeering van
Tullus Hostilius, omstr. 667 v. Chr., waren zij de
drie kampioenen voor Rome, die tegen de drie Curiatien (de kampioenen der stad Alba) zouden strijden, ten aanschouwe van de legers der Romeinen
en Albanen, om door lien strijd te beslissen welk
der twee volken heerschappij zou voeren over het
andere. Toen reeds twee der H. in den strijd gevallen waren, deed de derde juist alsof hij op de vlucht
ging, wel berekenende, dat de Curiatien, die alle
drie gekwetst waren, hem Diet met gelijken spoed
zouden kunnen vervolgen. Toen hij hen door deze
krijgslist van elkander verwijderd had, keerde hij
zich eensklaps om, en overwon hen een voor een.
In zegepraal binnen Rome teruggekeerd, stak Horatins zijne zuster dood, omdat zij hem een verwijt
toevoegde over den dood van een der drie Curiatien,
met wien zij verloofd was. De zustermoordenaar werd
oogenblikkelijk voor de rechterlijke vierschaar gebracht, die hem ter dood veroordeelde; doch nu
deed hij een beroep op het y olk, dat hem, uit aanmerking van de door hem behaalde overwinning,
gratie van de doodstraf toestond, hem alleenlijk
veroordeelende om onder het juk door te gaan.
Horatius, voluit Quintus Horatius Flaccus, beroemd romeinsch dichter, geb. 8 Dec. anno 65 v.
Chr. te Venusia in Apulie, ontving zijne opleiding
te Rome en te Athene, waarvoor zijn vader (een
vrijgelatene, die deurwaarder geweest was bij de
openbare verkoopingen) zich alle mogelijke opofferingen getroostte. Hij volgde aanvankelijk de partij
van Brutus, en streed te Philippi als tribuun ; maar
na de nederlaag der republikeinsche armee, ram hij
(zooals hij zelf bekent) de vlucht, en keerde terug
naar Rome, waar het verlies van een gedeelte zijner
bezittingen hem noodzaakte naar een middel van
bestaan on] te zien : hij kocht de betrekking van
secretaris der schatkist, die hem veel vrijen tijd
overliet, ow zich aan de dichtkunst te wijden. Al
spoedig trok zijn talent de opmerkzaamheid van
Varius en Virgilius, die hem voorstelden aan Mecenas en vervolgens aan Augustus. Deze deed H.'.g vaderlijk erfgoed aan hem teruggeven, overlaadde hem
met weldaden, en wilde hem tot eereambten verheffen. Hiervoor bedankte H.; hij was zelfs niet te
bewegen den post van geheimschrijver des keizers
aan te nemen. Een groot gedeelte zijns levens sleet
hij nabij Tibur in Sabinium op zijn landgoed Ustica,
dat hem ten geschenke gegeven was door Mecenas;
daar schreef hij de meeste zijner gedichten, en stierf
plotseling 27 Nov. anno 8 vOOr Chr., zes weken na
Mecenas, bij Wiens lijk het zijne werd hijgezet. Ontegenzeggelijk is H. een van de heerlijkste genien
der oudheid.Wij bezitten van hem vier boeken »Oden'',
een bock zoogenaamde ,,Epoden - , twee boeken ),Satiren" en twee boeken .Brieven", waarvan een, aan de
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Pisonen, dikwijls als afzonderlijk werk onder den
titel van Ars poetics vermeld wordt, en nog ten hutdigen dage als 't ware het wetboek van den goeden
smaak is. Ontelbaar zijn de editien van H.'s werken,
zoowel gezarnenlijk als elk afzonderlijk.
Horatius Cocles (Publius), een held nit den
eersten tijd der Romeinen, uit hetzelfde geslacht
als de Horatien (zie dat art.), verdedigde geheel
alleen het hook! der brug Sublicius tegen de armee
van Porsenna (507 v. Chr.), terwijl zijne wapenbroeders bezig waren die brug achter hem of to
breken: toen dit volbracht was eprong H., met zijne
voile wapenrusting aan, in de rivier, en bereikte
ongedeerd den romeinschen oever, in weerwil van
de pijlen, die de vijand hem achterna zond. In een
vroeger gevecht had hij een oog verloren: vandaar
zijn bijnaam Cocks, (1. i. vde Eenoog".
Horatzdiowitz, stad in den boheemschen
kreis Pisek, aan de Watawa, 13 mijlen bezuidw.
Praag ; 2500 inw.
Horb, stad in Wurtemberg, Zwartewoudkreis,
aan den Neckar, 6 mijl. bezuidw. Stuttgart; 2200 inw.
Horde, stad in pruisisch Westfalen, 1 nur gaans
bezuidoosten Dortmund ; 7300 inw.
Zi _ URDWAR.
I Zie
in ._,rLsc..
h
Hordowar, stad
HOrdt, dorp in Rijnbeieren, district Germersheim, aan den Rijn; 1500 inw.
HOrdten, dorp in Baden, 5 uren gaans bezuiden Carlsruhe.
Horeb, of Choreb, de berg waar dozes de wet
aan Israel gegeven heeft, niet ver bewesten den berg
Sinai (die Oök als zoodanig vermeld wordt). In de
woestiju van bet gebergte H. vluchtte Elias voor de
vervolgingen van Jezabel. In het 0. T. vermeld
Exod. 3, 17 en 33; Dent. 1, 4, 9, 18 en 29;
I Kon. 8 en 19; II Chron. 5; Ps. 106; Mal. 4.
Horebieten, eene partij der Hussieten ; ze
noeinden zich H., omdat ze tot plaats van bijeenkomst een berg in Bohemen gekozen hadden, waaraan ze den naam van Horeb gaven.
Horem, stad in stam Naphtali ; Jozua 19: 38.
Iloren. Zie HOLE.
Horgen, of Horchen, marktvlek in het zwits.
kanton Zurich, ruim 3 uren gaans bezuiden Znrich,
op den west-oever van het Zuricher-meer; haven;
5000 inw.; H. werd 1443 en 1501 verbrand.
Hor—Gidgad, een der legerplaatsen van de
Israelieten na hunnen uittocht rut Egypte; Num.
33: 32, 33.
Rori, 1) kleinzoon van Serr; Gen. 36 : 22 ;
I Chron. I: 39. — 2) een nit den stain van Simeon;
Num. 13: 5.
Horiah, of Horja, eigenlijk Niklas Urss, een
Walache uit Nagy-Aranyos in Zevenbergen, bekend
door zijne poging om zich als koning der Walachen
op to werpen. Van keizer Jozef II had hij het marktrecht voor het vlek Bran verkregen ; de desbetreffende oorkonde vertoonde hij aan de domme Walachen, die lezen noch schrijven konden, en maakte
hun diets, dat het eene volmacht was, die de keizer
hem gegeven had, om alle edellieden van kant to
maken ; in 1784 gaf hij het bevel om tot de mtvoering daarvan over to gaan. Ontelbare ridder-Listeelen werden vernield en vele duizenden menschen
vermoord ; en niet dan na den wanhopigsten tegenstand werden de oproerlingen beteugeld, waartia H.,
die zich .Koning van Dacia" noemde, met den dood
gestraft werd.
Horieten, y olk in het land van Sur; Gen. 14 :
6 ; 36: 20, 21, 29, 30; Dent. 2: 12, 22.
Horja, Zie HORIAH.
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Horma, stad in Canaan ; Num. 14: 45; 21: 3;
neut. 1: 44; Jozua 12: 14; 15 : 30 ; 19: 4; Richt.
1: 17; I Sam. 30: 30; I Chron. 4: 30.
Horipayr (Joseph, vrijheer von), geb. 20 Jan.
1781 te Innsbruck, sedert 1803 directeur van het
geheim staats-, hof- en huis-archief te Weenen,
ondernam als een der ijverigste bestrijders van Napoleon I de taak (1809) om Tirol in opstand te
brengen, voerde het opperbewind aldaar, dock keerde
na het ontruimen van Tirol naar Weenen terug, en
werd 1815 benoemd tot historiograaf des rijks. Sedert 1828 bij het ministerie van buitenl. zaken te
Munchen aangesteld, was hij sedert 1832 ministerresident van Beieren in Hanover, 1839-46 bij de
Hanze-steden in Bremen, en werd toen benoemd
tot directeur van bet rijks-archief te Munchen. Hij
stierf 5 Nov. 1848. Van zijne werken verdienen inzonderheid vermelding: Geschichte der gefursteten
Grafschaft Tirol (2 deelen Tubingen 1806-8);
Allgemeine Geschichte der neuesten Zeit (3 deelen
Weenen 1817-19 ; 2e druk 1831); Wien, seine
Geschichte und Denkiviirdigkeiten (9 dln. Weenen
1823-25); Das Land Tirol und der Tirolerkrieg
1809 (2 din. Leipzig 1845); enz.
Hormisdas, uaam van 4 perzische vorsten
uit de dynastie der Sassanieden ; ze regeerden: de
le in 271 en 272; de 2e van 303 tot 311 ; de 3e
van 457 tot 460 (deze werd van den troon gestooten door zijn broeder Peroses ; door sommige schrijvers worth hij dan ook niet onder de koningen medegerekend); de 4e (gemeenlijk als H. III vermeld)
van 579 tot. 590. Deze laatste, kleinzoon van Chosroes den Groote, werd overwonnen door de grieksche veldheeren en door de tartaarsche horden ; hij
verloor de veroveringen weder, door zijnen vader
gemaakt, en wekte derwijze het misnoegen zijner
onderdanen tegen zich op, dat ze hem afzetteden en
ter dood brachtea. De perzische naam voor H. is
Hormus of Ormuzd.
Hormisdas, pans van 514 tot 523, ijverde
sterk tegen de Eutycheanen.
gormus. Zle HORM1SDAS en ORMUZD.
Hormus, Armuzia, Ogyris, vesting- en havenstad op de noordoostkust van het eiland H., dat
aan de kust van Perzie ligt en aan den ingang van
de Perzische golf, die door de Straat van H. in gemeenschap staat met de zee van Oman. Het eiland
H. was eertijds het middelpunt van 'de rijke parelvisscherijen in den omtrek, en de kleine sultan, aan
wien het toebehoorde, was rijk en machtig in de
middeleeuwen ; het eiland werd verdedigd door
eenige fortification, die voor zeer sterk golden. Albuquerque tastte het eiland H. tweernaal aan, en
veroverde het in 1514; van dat oogenblik af werd
H. een der eerste portugeesche stations in het Oosten. Duch Schach-Abbas I, geholpen door de Engelschen, heroverde het in 1623. Het eiland behoort
thans aan den iman van Maskat, onder suzereiniteit
van Perzie.
Horn, 1) stad in den oostenrijkschen kreis
Obermannhartsberg, ruim 9 mijlen benoordw. Weenen ; 1700 inw. — 2) stad in Lippe-Detmold, ruim
4 uren gaans benoorden Paderborn ; 1500 inw. —
3) dorp bij Hamburg; 1000 inw. en het bekende
Rauhe Haus, zijnde een verpleeg-gesticht voor havelooze kinderen. — 4) zie HORNES.
Horn (de), nude naam van 't n.-holl. dorp
Dirkshorn.
Horn (Gustaaf, graaf), zweedsch veldheer,
geb. 1592 in Upland, kommandeerde den linkervleugel der zweedsche armee in den slag bij Leipzig,

Hornemann

107

en droeg veel bij tot de overwinning. Na den dood
van Gustaaf-Adolf bij Lutzen trok hij met een gedeelte der armee naar Zwaben, en vereenigde zich
met hertog Bernhard van Weimar. In '1634 bij den
slag van Nordlingen (dien hij ontraden had) werd
hij gevangen genomen ; eerst in 1642 uitgewisseld,
oorloogde hij 1644 op Schonen tegen de Denen, en
stierf, ook onder koningin Christina en Karel X hoog
geeerd, als rijksmaarschalk en stadhouder van Lijfland en Schonen 1659. — H. (Arvid Bernhard,
graaf), gesproten nit het geslacht van den vorige, geb. 1664, was een der hoofdpersonen in de
gebeurtenissen, die op den dood van Karel XII volgden, en in de omwenteling van 1719 ; hij presideerde
den zweedschen rijksdag van 1720, en haalde de
staten over om prins Frederik van Hessen-Cassel
op den troon te plaatsen (als koning van Zweden
Frederik I). Under diens regeering ontstonden de
twee partijen der Mutsen en Hoeden. De eerste, aan
wier heofd H. stond, had lang de overhand; doch
toen 1738 de Hoeden-partij aan het roer kwam trad
H. van bet staatstooneel af, en stierf 1742. Vergelijk GYLLENBORG en HOEDEN.
Horn (Frederik), graaf van Aminne, zweedsch
generaal, geb. 1725 in Sodermanland, gest. 1796,
diende eerst in de fransche armee, onderscbeidde
zich tegen de Oostenrijkers in de veldtochten van
1743, 1745 en 1750, en besliste door zijne onverschrokkenheid de overwinning bij Hastenheck
(1757). Naar Zweden teruggeroepen toen de oorlog
tusschen dat land en Pruisen uitbrak, werd H. een
der vertrouwdste raadslieden van Adolf-Frederik en
van Gustaaf III. Door laatstgenoeinden bekleed met,
het kommandement der troepen, die bijeengetrokken waren te Stokholm, waar men beducht was voor
eenen opstand, kweet H. zich van zijne moeilijke
taak zoo uitmuntend, dat bij tot luit.-generaal bevorderd en tot graaf verheven werd. — H. (graaf),
zoon van den vorige, was betrokken in de samenzwering van Ankarstrom tegen Gustaaf HI, en werd
deswege ter dood veroordeeld, welke straf echter
verzacht werd in levenslange ballingschap. Hij vestigde zich te Kopenhagen, waar hij 1823 stierf.
Horna, lat. naam van Hoorn.
Hornachos, het oude Furnacis, stad in Spanje,
9 mijlen bezuidoosten Badajoz ; 2600 inw.; bloeiend
in den tijd der Mooren.
Hornaer, oude naam van Hoornaar.
Hornaken. Zie HORNYAKEN.
Homburg, stad in Pruisen, aan de Ilse, 8
mijlen bezuidw. Maagdenburg ; 2400 inw.
Horncastle, marktvlek in 't engelsche graafschap Lincoln, 7 uren gaans beoosten Lincoln :
5000 inw.
Horneburg, marktvlek in de hanov. landdrostij Stade, aan de Lillie; 1600 inw.
Horneck (Ottokar von), ook Ottokar van
Stiermarken genaamd, een der oudste geschiedschrijvers in de duitsche taal, gest. omstr. 1320,
schreef in 1280 een werk, Ueber die Weltreiche, dat
nog aanwezig is; later eene nit ruim 83 duizend verzen bestaande rijmkronijk, de geschiedenis bevattende, van Manfred's dood tot keizer Hendrik VII
(gedrukt in Petz' .Scriptores rerum Austriacarum-,
dl. 3, 1745).
Hornemann (Friedrich Conrad), duitsch retziger, geb. 1772 te Alfeld in het Hildesheimsche,
wijdde zich te Gottingen aan taalstudie en natuurkunde, ging 1797 voor het Afrikaansch Genootschap te Londen naar Cairo, reisde van daar door
de woestijnen van Libye naar Moerzoek (Murzuk),
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de hoofdstad van Fezzan, en van daar overland naar
Tripoli ; 1 Dec. 1799 met de karavaan van Bornoe
weder uit Tripoli vertrokken, bereikte hij Moerzoek
weder 20 Jan. 1800 ; zette 7 April de reis naar Bornoe voort, doch werd kort daarop vermoord. Hij is
de eerste Europeaan, die Moerzoek gezien heeft. Het
dagverhaal van zijne reis van Cairo naar Moerzoek,
door hem uit Tripoli naar Engeland gezonden, werd
op het duitsche manuscript in bet Engelsch vertaald (Londen 1802), verscheen in het Duitsch
(Weimar 1802) en in het Fransch (Parijs 1803).
Homes, of Horne, ook wel Hoorne of Hoorn,
dorp of vlek met kasteel in het Limburgsche, drie
kwartier gaans bewesten Roermond ; 750 inw.; werd
1450 door keizer Frederik IV tot een graafschap
verheven ten behoeve van Jacobus, heer van H., erfelijk opperjagermeester van Braband. Het geslacht
B. stierf uit met Jan, graaf van H. (gest. in de 16e
eeuw), die, geen kinderen hebbende, de twee voorkinderen van zijne vrouw adopteerde uit haar eerste
huwelijk met een Montmorency-Nivelle. Zie N1VELLE.
Horne–Tooke (John), engelsch philoloog
en publicist, geb. 25 Juni 1736 te Londen, gest. 18
Maart 1812, trail tijdens de amerikaansche omwenteling en later als staatkundig schrijver op. Van
scherts en bijtenden spot bediende hij zich met een
zeldzaam talent. Zijne philologische denkbeelden zijn
nedergelegd in een zonderling werk, waarmede hij
zijn naam heeft gevestigd, getiteld :.Epea pteroenta"
rgewiekte woorden], or the Diversions of Purley (2
din. Londen 1786-1805; dikwijls herdrukt).
Hornhuizen, of Hoornhuizen, dorp in Hunsingo, prov. Groningen, 8 uren gaans westelijk benoorden Appingedam; 800 inw.
HOrnli (bet), eene keten bergen aan de grenzen der zwitsersche kantons St.-Gallen, Zurich en
Thurgau, met de hoogste pieken Schnabelhorn (3986
Vt.) en HOrnli (3590 Vt.).
Hornsey, vlek in bet engelsche graafschap
Middlesex, 2 uren gaans benoorden Londen ; 6000
inw.; vele buitenplaatsen.
Hornsterzwaag, of Hoornsterzwaag, dorp in
Friesland, 4 uren gaans beoost. Heerenveen; 450 inw.
Hornyaken, of Hornaken, de slowakische
bewoners der berglandschappen in het noordwestelijk gedeelte van Hongarije, meest rondtrekkende
ketellappers, draadvlechters, en dergelijk volkje.
HoronaIm, stad der Moabieten ; Jezaia 15:5 ;
Jerem. 48 : 3, 5, 34.
Horonieten, een volksstam ten tijde van Nehernia ; Neb. 2 : 10, 19; 13 : 28.
Horrea, d. graanschuren, gemeenschappelijke
naam van verscheidene romeinsche steden, dus genoemd, omdat ze aanvankelijk de voorraadplaatsen
waren, waar men het graan bewaarde. Wij zullen
bier noemen : 1) H., of beter Ad Horrea, tegenw.
Cannes, stad in Transalpijnsch Gallie, in Narbonnensis 2a, aan eene kleine baai (de tegenw. Golf van
Juan), in de nabijheid van Forum Julii (tegenw.
Frejus). — 2) Horrea Cnlia, tegenw. Erklia, stad in
Africa propria, 3 mijlen benoordoosten Adrumetum.
— 3) Horrea Margi, tegenw. Morava-Hissar, stad in
Dacie, in Dardanie, 11 mijlen benoordw. Narsus.
Horsa, broeder van Hengist. Zie HENGIST.
Horsburgh–eiland, of Noord-eiland, het
noordelijkste der Kokos- of Keeling-eilanden in
nederl. 0. I.
Horsen, geldersch dorp. Zie HORSSEN.
Horsens, bavenstad in Jutland, ligt 10 uren
gaans bezuidw. Aarhuus, aan den Horsensfjord, eene
golf der Oostzee ; 9000 inw.

Horungerlebergte
Horsham, stad in het engelsche graafschap
Sussex, 8 uren gaans bezuidw. Brighton ; 9000 inw.
Horsspn, of Horsen, dorp in Gelderland, I uur
gaans beztriden Druten ; 850 inw.; 20 minuten benoordoosj:en H. siond eertijds een Karthuizer klooster H.
Hoist, dorp in nederl. Limburg, derdhalf uur
gaans westelijk benoorden Venlo.
Florta, I) stad in de spaansche prov. Barcelona,
nabij de stad Barcelona ; 1700 inw.; fabrieken ; vele
buitenplaatsen van rijke Barceloneezen.— 2) hoofdplaats van Fayal (een der Azoren), op de zuidoostkust ; 10,000 inw.; haven. — 3) H., of Hortanum,
tegenw. Orta, stad der Sabijnen, aan de samenvloeiing van den Tiber en den Nar.
Horton, stad in Noorwegen, op den west-oever
van den Christiania-fjord, tegenover Moss, 6 a 7
mijlen bezuiden Christiania; 1900 inw.; groote werven en magazijnen ; hoofd-station der noorweegsche
vloot.
Hortense, koningin v. Holland. Zie HORTENSIA.
Hortensia, I) welsprekende rom. dame; zie
HORTENS1US.- 2) koningin van Holland (1806-1810),
moeder van Frankrijk's keizer Napoleon III, was
geb. te Parijs 1783, en eene voordochter van keizerin
Josephine, uit haar eerste huwelijk (Zie BEAUHARNA1S). Bijna tegen haren zin gehuwd (1802) met
Lodewijk Bonaparte, die drie kinderen bij haar verwekte, verkreeg zij, na diens abdicatie als koning
van Holland, vergunuing van keizer Napoleon I om
wettig te scheiden, waarop zij zich met behoud van
den titel van ,koningin" te Parijs vestigde, waar haar
huis de verzamelplaats werd van al wat Frankrijk's
hoofdstad uitstekends bezat. Bij de eerste Restauratie der Bourbons te Parijs gebleven, werd zij later
beticht de hand gehad te hebben in Napoleon's terugkeer van Elba, en moest deswege Frankrijk verlaten (1815). Na eenigen tijd in Duitschland en
Zwitserland rondgezworven te hebben, vestigde zij
zich 1817 met den titel van 'hertogin van St. Leu"
op het kasteel Arenenberg, in het zwits. kanton
Thurgau, op den oever van het meer van Constans.
Haren oudsten zoon (geb. 1802) verloor zij door
ziekte ; de tweede (geb. 1804) verloor bet leven
bij de ongelukkige expeditie van Forli (1831); van
den derden, Karel Lodewijk Napoleon (geb. 1808,
zie NAPOLEON III) werd zij 1836 gescheiden door
het mislukken van zijne pogiug om zich te Straatsburg als keizer te laten uitroepen. Reeds kort
daarna stierf zij (1837).
Hortensius (Quintus), bijgenaamd Hortalus,
beroemd romeinsch redenaar en tijdgenoot van Cicero, beg on reeds op 29-j. leeftijd zijne redenaarsloopbaan, en was in 70 v. Chr. consul. Hij werkte
met Cicero tegen de partij van Clodius, en stierf (64
jaren oud) 50 v. Chr. Zijne redevoeringen zijn verloren geraakt. Cicero had verscheidene belangrijke
pleidooien van H. gewonnen, o. a. in de zaak der
Sicilianen tegen Verres. Ook de dochter van H.,
met name Hortensia, worth geroeind als een voorbeeld van vrouwelijke welsprekendheid. Toen de
Driemannen anno 42 v. Chr. eene belasting wilden
heffen van alle rijke vrouwen en erfdochters, voerde
Hortensia tegen die wetsvoordracht het woord met
zooveel talent, dat zij hare zienswijze gedeeltelijk
mocht zien zegevieren.
Hortina, oude naam van Orthen.
Horunger-gebergte, in Noorwegen's binnenland ; hoogste pteken : de Skagostoltind, 7535
Vt.; de Galdhôppig of Ymesfjeld, 7920 vt.; tot de H.
behooren dus de hoogste bergen van Noorwegen.

Horus
Horns, egyptische godheid (egypt. Haroeri),
zoon van Osiris en Isis, de god der lentezon. Isis
werd reeds zwanger van H. eer zij zelve nog geboren was; en toen H. groot was geworden voerde hij
eenen strijd op leven en dood tegen Typho, den god
der duisternis, die door H. overwonnen en gedood
werd. Hij wordt gewoonlijk afgebeeld met den kop
van een sperwer, en is identiek met den ApolloPhebus der Grieken. Vergelijk ook HARPOCRATES : door
velen worden beide godheden als den beschouwd.
Horus Apollo. Zie HOROPOLLO.
Horvath( Michael) , hongaarsch gesch iedschrijver, geb. Oct. 1809 te Szentes, 1844 professor aan
het Theresianum te Weenen, 1847 proost te Hatvan,
Maart 1848 bisschop van Csanad ; daardoor lid van
den Magnatentafel, behoorde hij tot de liberate partij,
werd na 14 April 1849 minister van eeredienst en
onderwijs, doch vluchtte na de nederlaag der hongaarsche omwenteling naar Parijs, van waar hij 1851
naar Zurich ging, terwijl hij Sept. 1851 door den
oostenrijkschen krijgsraad bij verstek ter dood werd
veroordeeld. Zijn voornaamste hist. werk is (in het
Hongaarsch : A'Magyaroe tOrtenete) .Geschiedenis
der Hongaren" (4 din. Papa 1842-46 ; Duitsch
3 din. Pesth 1850-52).
Horyn, rivier. Zie GORYN.
Horzowitz, stad in Bohemen, kreis Praag,
ruim 4 uren gaans bezuidw. Beraun ; 2900 inw.
Hos, een volksstam. Zie COLES.
Hosa, stad in de landpalen van Aser ; Joz. 19 : 29.
Hosa, nakomeling van Merari ; I Chron. 16 : 38 ;
26: 10, 11, 16.
Hosaja, verschillende personen ; Neh. 12 : 32 ;
Jerem. 42 : 1 ; 43:2.
Hosama, afstammeling van David ; I Chr. 3 : 18.
Hoscheid, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 2 uren gaans benoordw. Diekirch.
Hosea, 1) profeet, zoon van Beeri, deed zijne
voorspellingen onder de regeering van Usia tot Hiskia,
koningen van Juda, en onder Jerobeam II, koning
van Israel. Het in het 0. T. opgenomen Boek van
H. opent de rij der zoogenaamde Kleine profeten. —
2) de laatste koning van Israel, werd met een gedeelte van zijn yolk in gevangenschap weggevoerd
door Salmanassar ; II Kon. 15, 1 7 en 18. — 3) een
van de hoofden des yolks ten tijde van Nehemia ;
Neb. 10 : 23. — 4) een vorst over den stam Ephraim;
I Chron. 27: 20. — 5) een overste uit den stain
Benjamin ; Num. 13: 8 ; 16; Deut. 32: 44.
Hosenheim, in de 9e eeuw eene plaats in de
Betuwe, prov. Gelderland ; vermoedelijk het tegenw.
Huissen.
Hosingen, vlek in 't groothertogdom Luxemburg, vierdhalf uur gaans benoorden Diekirch.
Hospitalet, stad in Spanje, anderhalf uur
gaans bezuidw. Barcelona ; 2800 inw.
Hospodar, d. i. Heer, titel der vorsten van
Moldavie en Walachije. De eerste, die dezen titel
gedragen hebben, waren : zekere Raddulo, in Walachije; en Bogdan, in Moldavie ; beiden leefden in de
eerste helft der 13e eeuw.
Hostalrich, stad en vesting in Spanje, aan
de Pyreneen, ruim 6 mijien bezuidw. Gerona, bestrijkt den weg, die door het gebergte naar Frankrijk loopt; 1400 inw.; werd 1809 bemachtigd door
de Franschen ; in de nabijlieid van H. nederlaag van
O'Donnell in 1810.
Hosterbach, plaats in Gelderland in de 9e
eeuw; vermoedelijk Oosterbeek.
Hostert, luxemb. dorp, 2 uren gaans benoordoosteii Luxemburg.
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Hostilia, oude naam van Ostiglia ; geboortepl.
van Cornelius Nepos.
Hostilianus, voluit C. Valerius Messius Quintus H., zoon van den romeinschen keizer Decius,
regeerde eenige maanden in 252 met C. Vibius Trebonianus Gallus. Men hield Gallus verdacht, dat hij,
om alleen meester te blijven van den troon, H. uit
den weg geruimd had door vergif.
Hostinec, stad in Hongarije. Zie ARNAU 2).
Hoszufalu, of Langendorf, groot dorp in Zevenbergen, 5 mijien bezuidoosten Kronstadt ; 7800
inw.; veel handel op Walachije.
Hotham, 1) vader van twee helden Davids ;
I Chron. 1 1 ; 44. — 2) nakomeling van Aser ;
I Chron. 7: 32.
Hotham (sir Charles), engelsch zee-officier,
geb. 14 Jan. 1806, trad op zijn 12e jaar in dienst,
1833 kapitein, bemachtigde 1845't eil. Martin Garcia,
onderscheidde zich bij meer gelegenheden, werd
1 853 gouverneur-genl. der kolonie Victoria aan de
Hudson-rivier, en stierf 31 Jan. 1856.
Hothir, zoon van Heman ; I Chron. 25: 4, 28.
Hotho (Heinrich Gustav), duitsch letterkundige,
geb. te Berlijn 22 Mei 1802. Van zijne vele werken
noemen wij: Geschichte der deutschen and niederkindischen Malerei (dl. 1-3, Berlijn 1840-43).
Hotsond, verbasterde naam der ri v. de Haute.
Hottentotia, het Land der Hottentotten,
grenst ten N. W. aan Cimbebasie, ten N. 0. aan het
Kafferland, ten Z. aan de Kaap-kolonie, ten W. aan
den Atlantischen Oceaan. De oorspronkelijke bewoners, de Hottentotten, door de Hollanders H.
genoemd, noemen zich zelven Kwakwa of Anakwa, en
splitsen zich in vier stammen: 1) de eigenlijke H.
of Kwakwa in het Kaapland ; 2) de Korana, ook
Kora of Korakwa genoemd ; 3) de Nama, of Namakwa ; en 4) de Hoezoeana, ook Saabs, of meestal
Boschjesmannen genaamd.Kenmerkende eigenschappen zijn : olijfgele huid, laag voorboofd, breede kaakbeenderen, dikke lippen, platte neus en vooruitstekende mond. Even terugstootend als hun uiterlijk
is, even walgelijk is hunne vuilheid, en zucht tot
dronkenschap. Uit hunne geslachtsgemeenschap met
Europeanen zijn de Grikwa (Griquas) gesproten.
Hottinger (Joh. Heinrich), beroemd orientalist, geb. 10 Maart 1620 te Zurich, sedert 1642
prof. aldaar, van 1655 tot 1665 te Heidelberg, daarna
weder te Zurich, was aan de hoogeschool te Leiden
beroepen, en meende zich derwaarts te begeven, toen
hij 5 Juni 1667 met Brie zijner kinderen verdronk
in de Limmat bij Zurich. Zijne voornaamste werken
zijn : Thesaurus philologicus (Zurich 1644 ; 3e druk
1696), en Etymologicum orientate (Frankf. 1661).
— H. (Joh. Jac.), zoon van den vorige, geb. 1652,
gest. 1735 als prof. der theologie te Zurich, schreef
vele werken, o. a. Helvetische Kirchengeschichte
(2 din. Zur. 1708-20). — H. (Joh. Jac.), afstammeling der vorigen, geb. 18 Mei 1783 te Zurich,
sedert 1844 prof. der geschiedenis aldaar, gest. 18
Mei 1859, schreef eene menigte werken over Zwitserland's (inz. kerkelijke) geschiedenis.
Hotzenplotz, stad met 3000 inw. in oostenrijksch Sileziê, 10 uren gaans benoordw. Troppau,
ligt aan de rivier H., die zich bij Krappitz in de
Oder ontlast.
Houat, bet oude Siata, fransch eilandje in den
Atl. Oceaan, aan de kust van bet dept. Morbiban,
tusschen Belie-Isle en het schiereiland Quiberon ;
800 inw.; fort. Indertijd behoorde H. aan de monniken der andij van St.-Gildas de Ruys. Door de
Engelschen werd H. bemachtigd 1695,1746 en 1795.

Houbraken

Houweningen

Etoubraken (Arnold), nederl. schilder (portretten en kabinetstukken) en graveur, geb. '28
Maart 1660 te Dordrecht, gest. 14 Oct. 1719 te
Amsterdam. — H. (Jacobus), zoon van den vorige,
geb. 1698 te Dordrecht, gest. 1780 te Amsterdam,
als schilder en graveur in geheel Europa beroemd.
Houchard (Jean Nicolas), fransch generaal,
geb. 1740 te Forbach (Moezel-dept.), in den Zevenjarigen oorlog gemeen soldaat, vond tijdens de fransche omwenteling gelegenheid om zich te onderscheiden, en stond reeds 1792 als generaal aan het
hoofd der Noorder-armee. Na verscheidene tegenheden behaalde hij 8 Sept. 1793 eene schitterende
overwinning op de Engelschen bij Hondschoote,
waardoor de hertog van York genoodzaakt werd het
beleg van Duinkerken op te breken, en de Geallieerden gestuit werden in hun oogmerk nog dieper in
Frankrijk door te dringen. Na nog eene overwinning hevochten te hebben bij Maine, leed H. evenwel bij Kortrijk (15 Sept.) tegen de Oostenrijkers
de nederlaag. Op bevel van het Schrikbewind in
hechtenis genomen, werd hij ter flood veroordeeld,
en eindigde 17 Nov.1793 zijn leven op het schavot.
Houdan, fransche stad, dept. Seine-Oise, aan
rte Vesgre, 6 uren gaans bezuiden Mantes; 2200 inw.
Houdetot (Elisabeth Francoise Sophie de Lalive de Bellegarde, gravin van), geb. omstr. 1730,
gest. 1813, was 1748 getrouwd met een normandisch edelman, die hoogbejaard stierf met den rang
van luitenant-generaal. Zij is een der vrouwen, die
in de vorige eeuw in Frankrijk hebben uitgeblonken
door vernuft, bekoorlijkheid en aanminnigheden ;
vooral bekend is zij door den hartstocht, dien zij
inboezemde aan J. J. Rousseau (1757) en door de
betrekking, die zij onderhield met Saint-Lambert.
Etoudon (Jean Antoine), fransch beeldhouwer,
tie grootste van zijnen tijd, geb. 1741 te Versailles,
gest. 16 Juli 1828 te Parijs, vervaardigde o. a. voor
Virginie het standbeeld van Washington.
Etoudria, in de 9e eeuw eene plaats in 't Nederkwartier van Utrecht ; vermoedelijk Oudaan.
Houfatize, of Houffalize, marktvlek in de belgische prov. Luxemburg, aan de Ourthe, 8 uren
gaans benoordoysten Neufchateau; 2300 inw.
Hougaerden, belg. marktvlek, prov. Braband,
ruim 1 uur gaans bezuidw Tienen ; 3500 inw.
tioughton (majoor), engelsch reiziger, vertrok 1789 op last van het Afrikaansch genootschap
om den loop van den Niger na te gaan, drong ver in
het binnenland van Afrika door, en stierf onderweg
aan buikloop 1791. Het verhaal van zijne reizen
verscheen 179'2 te Londen in het licht.
Hougiy. Zie HOOGLY.
Hougue (la), kaap en reede. Zie HOGUE (la).
Hounslow, stad in het engelsche graafschap
Middlesex, aan den Colne, ruim I uur gaans bezuidw.
Brentford ; 3000 inw.
ttousa. Zie HAOESSA.
Itoussaye (Arséne), vruchtbaar fransch letterkundige, geb. 28 Maart 1815 te Bruyêres bij Laon.
Tat van romans, tooneelstukken, enz. ongenoemd
latende, vermelden wij van hem: Histoire de la
peinture flamande et Hollandaise (Parijs 1846 in fol.
met 100 kopergravuren).
Houston, 1) stad in den n.-amerik. staat Texas,
aan de Buffalo-Bayou rivier, die bij H. bevaarbaar
wordt ; ligt 1'2 mijlen benoordw. Galveston, en heeft
4900 inw. — 2) graafschap in den n.-amerik. staat
Georgia ; hoofdpl. Perry ; in dit graafschap ook een
dorp H., 13 mijlen bezuidw. Milledgeville.
Flouston (Samuel), geb. 2 Maart 1793 in Vir-

ginia, bij Lexington, bracht 5 jaren onder de CreekIndianen door, richtte toen eene school op voor de
bevolking der Backwoods, streed, in den oorlog met
Engeland, onder Jackson in den slag van HorseShoe, en studeerde na den oorlog de rechten te
Nashville, waar hij spoedig naam maakte als advocaat. Nadat hij reeds lid der volksvertegenwoordiging, en van Aug. 1827 tot 1829 gouvernour van
Tennessee geweest was, bracht hij andermaal drie
jaren onder de Indianen door, ging toen naar Texas,
in welks onafhankelijkheidsoorlog tegen rilexico hij
het gevecht bij San-Jacinto (21 April 1836) won,
ten gevolge waarvan hij president van Texas werd
Oct. 1836 en dat bleef tot Dec. 1838. Nadat hij
dien post van 1841 tot 1844 nogmaals bekleed had,
vertegenwoordigde hij 1845 Texas als senator te
Washington, totdat hij1859 wederom tot gouverneur
van dien staat gekozen werd.
Rout, of den Haut, ook Kapel den Rout, dorp
in N.-Braband, anderhalf uur gaans benoorden Breda.
Houtbaai (de). Zie -HAPIWAN-BAAI. Hout–eiland, een der Zutphen-eilanden in
straat Soenda (nederl. 0. I.).
OUTHEM
_.
__m_.
Zie H
h ddorp. Zi
Houtem,
Houten, dorp in de prov. Utrecht, 3 uren
gaans benoordw. Wijk-bij-Duurstede ; 350 inw.;
werd 1421, even als Amerongen en Doom, door de
Gelderschen uitgeplunderd en platgebrand.
Zi 1-1
_.
OUTHEM
Houtheim, limb. d orp. Zie
Houthem, eigentijk Houtheim, ook wet Houtem, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans
noordelijk beoosten Maastricht ; 300 inw.
Houtman (Cornelis), grondlegger van Nederland's zeevaart op de Oost-Indien, geb. te Gouda
omstreeks de heeft der 16e eeuw, be yond zich 1593
met zijnen broeder Frederik voor zaken te Lissabon,
en verschafte zich daar alle mogelijke intichtingen
aangaande den handel, dien de Portugeezen op 0. 1.
dreven. Door deze zijne nasporingen den argwaan
van het portugeesche gouvernement gaande gemaakt
hebbende, werd H. in de gevangenis geworpen, en
kwam slechts in vrijheid tegen betaling van eene
aanzienlijke som gelds, tot dat einde bijeengebracht
door amsterdamscbe kooplieden, die zich van H.'s
wetenschap te recht gouden bergen benoorden. In
het vaderland teruggekeerd, kostte het H. dan ook
weinig moeite die kooplieden over te halen om
eenige schepen naar 0.1. te zenden, en met 4 schepen stak H. April 1595 te Texel in zee, en kwam
daarmede 23 Juni 1596 voor Bantam op Java aan.
In het volgende jaar naar Holland teruggekeerd, ondernam H. 1598 eenen tweeden tocht met 8 schepen, en vestigde eene nederzetting op Sumatra,
waar tot dusverre slechts handel was gedreven uitsluitend door de Portugeezen. Deze, uit nijd dat zij
dus hun monopolie gingen verliezen, wisten H.
zwart ,te maken bij den koning van Atjin, die H.
gevangen liet nemen en naar het binnenland vervoeren. H.'s broeder, Frederik H., die groote bekwaamheden bezat als sterrekundige, en die hem
op dezen tweeden tocht vergezeld had, onderging
hetzelfde wreede lot (yermoedelijk zijn zij daar ornstr.
1599 vermoord).
Houtpade. Zie HOLTPADE.
tioutwoude. Zie HOLTWOLDE.
Houw (de). Zie HOUWERHUIZEN.
Houwaard, o_f H ouwert. Zie HAUWERT.
HOUWeningen,VOOTMalig dorp in den Grooten Zuidholl. Waard, lag bezuidw. Werkendam,
verdronk in den vloed i/an 1 `31 1421, en kwam
nooit weer te voorschijn.
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llouweningen
Houwenin gen (Elsje van), de trouwe dienstinaagd van mevrouw de Groot, die, in het plan ingewijd om haren p eer nit het slot Loevestein te
laten ontsnappen in eene boekenkist, door hare gevatheid en kordaatheid zeer veel bijdroeg tot het
welgelnkken van dit plan. Zie GROTIUS.
Houwerdahuizen. Zi e HOUWERHUIZEN.
Houwerhuizen, of Houwernhusum, veelal
de Houw, twee zeer oude gehuchten in Groningen,
7 uren glans bewest. Appingedam : ze worden onderscheiden door de namen »de Groote Houw" en qie
Kleine Houw", en tellen samen ornstr. 100 inw.
Houwingahast. Zie HOWING AFIAS1.
Houwiert. Zie HOLWERD.
Houwle. Zie HAULE.
Hovaeus (Antonius), of A. van den Hoef, geb.
te Egmond-op-den-Hoef in 't begin der 16e eeuw,
gest. als abt der abdij Echternach in 't Luxemburgsche 568. Hij is o. a. schrijver eener lat. Kronijk der
Heeren en Graven van Egmond (vermeerderd door
Bockenberg in 't licht gegeven 1589 ; dikvv. herdr.).
Hovas, een maleisch yolk in het middelste gedeelte van Madagascar. De H. hebben zich echter
het overwicht weten te verschaffen nagenoeg in alle
gedeelten des eilands.
Howard, oud en aanzienlijk engelsch geslacht,
onderscheidde zich door zijne gehechtheid aan bet
Roomsch-catholicismus. In het begin der 15e eeuw
vermaagschapte de familie H. zich door huwelijk
met die der hertogen van Norfolk (zie NORFOLK),
en speelde gedurende langen tijd eene gewichtige
rol in de geschiedenis. De familie H. heeft zich in
een aantal takken gesplitst, nl.: Norfolk (oudste
tak), Suffolk, Effingham, Nottingham, Carlisle, Arundel, Stafford. De voornaamste leden van het geslacht
H. zijn: H. (John), le hertog uit het nieuwe huis
Norfolk, zoon van Robert H. en Margareta, de erfdochter nit het oude geslacht der hertogen van
Norfolk. Hij werd 1483 verheven tot graaf-maarschalk van Engelaird, onderscheidde zich in de oorlogeri van Hendrik VI tegen den koning van Frankrijk (Karel VII), werd vervolgens gebezigd als onderhandelaar bij het fransche hof, bij dat van Burgundie, en in Portugal ; onder Eduard IV was hij
een der tegenstanders van de koningin, verklaarde
zich tegen Eduard V ten voordeele van den protector (later Richard III), werd ter belooning daarvoor
door Richard verheven tot hertog van Norfolk en
tot lord-admiraal van Engeland, lerland en Aquitanie ; doch hij stierf eenige Hagen na den slag van
Bosworth (1485). — H. (Thomas), oudste zoon
van den vorige en 2e hertog van Norfolk, werd krijgsgevangen in den slag van Bosworth, en kwam eerst
vierdhalf jaar later weder in vrijheid. Door Hendrik VII gebezigd om eenen opstand te onderdrukken, kweet hij zich van die tank tot voile tevredenheid des konings, die hem 1501 benoemde tot lordkanselier; in 1520 verheven tot graaf-maarschalk,
stierf hij ambteloos 1524. Hij was de grootvader der
ongelukkige Catharina H. — H. (Thomas), 3e hertog van Norfolk, oudste zoon van den vorige, geb.
omstr. 1473, vergezelde den markies van Dorset op
den tocht naar Guyenne, werd benoemd tot grootadmiraal, droeg veel bij tot de overwinning, die 1513
bij Flodden behaald werd op den koning van Schotland, en bewees nieuwe diensten aan den koning
tijdens den opstand in lerland, die door hem onderdrukt werd. Desniettegenstaande werd hij, even
als zijn zoon (de graaf van Surrey), door Hendrik VIII verdacht heimelijk naar de kroon te streven, vu beiden werden in de gevangenis geworpen
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(1546): de zoon werd onthoofd, en de vader werd
eerst zeven jaren later in vrijheid gesteld, na gedurende de gansche regeering van Eduard VI in gevangenschap te hebben gezucht. Bij de troonsbeklimming van koningin Maria (1553) werd hij gerehabiliteerd, en stierf ambteloos 1554. Hij was ear
oom van de ongelukkige Catharina H.—H. (Henry),
graaf van Surrey, oudste zoon van den vorige, geb.
omstr. 1515, onderscheidde zich als krijgsman en
als dichter. Even als zijn vader, droeg hij veel bij tot
den voorspoed van Hendrik VIII, en genoot vele
jaren lang de guest van dien vorst. Benoemd tot
kapitein-generaal der engelsche troepen in Fran krij k,
bernachtigde hij Boulogne 1546; doch kort daarna
eene nederlaag geleden, en hovendien door eenige
onvoorzichtige uitdrukkingen bet wantrouwen
tbnings gaande gemaakt hebbende, viel hij in ongenade, en werd in staat van beschuldiging gesteld :
ter dood veroordeeld, eindigde hij Jan. 1547 zijn
leven op het schavot. — H. (Thomas), 4e hertog
van Norfolk, oudste zoon van den graaf van Surrey,
geb. omstr. 1536, was lang een der voornaamste
vertrouwelingen vati Elizabeth, en een der commissarissen, die in 1568 door de koningin benoemd
werden om de pas als vluchteling in Engeland aangekomene Maria Stuart een verhoor te doen ondergaan: door haar ongeluk en schoonheid getroffen,
vormde hij het plan om haar te bevrijden en te
trouwen ; doch zijn oogmerk werd ontdekt, en hij
werd deswege 1572 ter dood veroordeeld. — H.
(Henry), graaf van Northampton, 2e zoon van den
graaf van Surrey, geb. 1539 te Norfolk, verbond
zich eerst aan den graaf van Essex, en later aan
Robert Cecil, de tegenpartij van zijnen eersten beschermer; bij de troonsbeklimming van Jacobus I
als koning van Schotland, dien hij op den troo p had
helpen brengen, werd hij verheven tot graaf van
Northampton en grootzegelbewaarder. Hij was een
man zonder eer of karakter, die zich tot het verachtelijke werktuig maakte van de schandelijke
hartstochten van Jacobus I. Hij stierf 1614. — H.
(Charles), graaf van Nottingham, groot-admiraal
van Engeland, uit hetzelfde geslacht als de vorigen,
was een zoon van William H., graaf van Effingham,
en een kleinzoon van den Zen hertog van Norfolk.
In 1588 vormde hij het bevel over de vloot, die de
bOnoverwinnelijke vloot" der Spanjaarden vernielde ;
in 1596 bernachtigde hij Cadix, en verbrandde in
die haven eene nieuwe spaansche vloot. Ter belooning voor zijne diensten werd hij 1597 tot graaf
van Nottingham verheven. Essex, die hem zijnen
roem misgunde, trachtte te vergeefs om hem in ongenade te brengen; toen Essex veroordeeld
was wegens verraad, was H. degene (zegt men),
die bewerkte, dat Essex geen gratie van Elizabeth
verwerven kon. Hij stierf 1624. — H. (Thomas),
6e hertog van Norfolk en graaf van Arundel, geb.
onistr. 1580, maarschalk van Engeland onder de
regeering van Jacobus I en van Karel gest. 1646,
heeft zich benoemd gemaakt als een beschermer van
kunst en wetenschap. Door hem werd William Petty
naar de Levant uitgezonden ter opsporing van oudheden ; 1627 keerde hij in Engeland terug met de
op het eiland Paros ontdekte beroemde marmeren
tafelen, bekend onder den naam van Kronijk van
Faros, bevattende de voornaamste gebeurtenissen
uit de geschiedenis van Griekenland van 1582 tot
264 v. Chr. Door John Selden werd die kronijk in
het licht gegeven (1629, met latijnsche vertaling
en commentaries; later door Prideaux (1676),
Maittaire (1732) en Chandler (1763). Door den

Howard

Huasteken

kleinzoon van den graaf van Arundel werden deze
kostbare marmeren tafels 1667 aan de universiteit
van Oxford geschonken. H. (William), graaf
van Stafford, zoon van den ben hertog van Norfolk
(zie STAFFORD). -- H. (Charles), 11 e bertog van
Norfolk, uit eene jongere linie (die uit den 4en hertog gesproten was), verliet 1780 de roomsche Kerk
om den titel van graaf-maarschalk van Engeland te
kunnen voeren (eene in zijne familie erfelijke waardigheid), kwam 1780 in het Lagerbuis, en droeg
veel bij tot den val van het ministerie van lord
North; hij bestreed de staatkunde van Rockingham,
Shelburne en Pitt, die oorlog met Frankrijk wilden ;
doch eenmaal in beginsel tot den oorlog besloten
zijnde, schaarde hij zich aan de zijde van het ministerie, om den oorlog zoo goed mogelijk te helpen
voeren. Hij stierf 1815 zonder nakomelingschap ;
titel van hertog van Norfolk ging op een neef over,
(lie merle van den 4en hertog van Norfolk afstamde.
Howard (Catharina), dochter van Edmond H.,
den derden zoon van den Zen hertog van Norfolk.
Zij werd (1542) de 5e gemalin van Hendrik VIII,
die haar anderhalf jaar later wegens overspel, waarvan hij haar betichtte, ter flood deed veroordeelen.
Howard (John), engelsch philanthroop, geb.
2 Sept. 1726 te Enfield, waar hem ter eere een
standbeeld opgericht is, was de zoon van een behanger, die hem fortuin naliet. Op zee zijnde, viel
NI in 's vijands handen, en bracht eenigen tijd in
gevangenschap door: zoodoende werd hij met het
lot der gevangenen van nabij bekend, en derwijze
daardoor getroffen, dat hij besloot zijn geheele leven
toe te wijden aan de verbetering van hun lot.Nagenoeg
in geheel Europa bezocht hij alle gevangenissen, pesthuizen, lazareths, enz., en schreef een aantal werken,
o. a. Over den toestand der gevangenissen in Engeland" (1777), .Over de voornaamste lazareths in
Europa" (1789), enz. Hij stierf 1790 te Kherson in
Rusland aan eene kwaadaardige koorts, op hem overgeslagen terwijl hij een daardoor aangetasten zieke
bezocht.
Howden, engelsch marktvlek, graafsch. York,
aan de Ouse, 9 uren gaans bewest.Hull ; 5000 inw.
Howe (Richard Scrape, graaf), engelsch admiraal, geb. te Londen 1726, gest. 5 Aug. 1799, onderscheidde zich herhaaldelijk in den Amerikaanschen oorlog, voorzag 1782 door eene meesterlijke
manoeuvre Gibraltar van proviand, in weerwil van
de verreweg overmachtige fransch-spaansche vloot,
en beliaalde I Juni 1794 (13 Prairial) eene volkomene overwinning op de Franschen bij Quessant. —
A. (William), opperbevelhebber van het engelsche
Leger te land in Amerika, versloeg 1776 de Amerikanen bij New-York, veroverde die stad, behaalde
1777 nog eene overwinning bij Philadelphia ; doch
werd 1778 vervangen door Clinton.
Howe (Eilanden van Lord). Zie het artikel

History of priestcraft (1833, dikwijls herdrukt);
daarop volgden verscheidene andere werken: Rural
life in England (2 dln. 1836), The student life in
Germany (1841), Rural and damestic life in Germany
(1842) en German experiences (1844), later nog
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Howerhusum. Zie HOUWERHUIZEN.
Howingahast, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen, werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Howitt (William), geb. 1795 te Heanor in het
graafschap Derby, Kwaker en lang apotheker te Nottingham, hield 1840-44 verblijf te Heidelberg, en
bezocht 1852 Australia. Nadat hij, gezamenlijk met
zijne vrouw Mary Botham (geb. 1804 te Uttoxeter),
meer bekend ander den naam van H. (Mary),
verscheidene novellen in bet licht had gegeven, vesti;,,Y de hij zijnen naam als schrijver inzonderheid door
Book of the seasons (1831, dikwijls herdrukt) en

eene menigte andere, waaronder ook zijne veel verspreide History of England. Van zijne vrouw heeft
men gedichten, verhalen, enz., alsmede eene History
of the literature and romance of Northern Europe

(2 dln. 1852).
Howth, dorp met 1800 inw. bij Dublin, is des
zomers de plaats van uitspanning der bevolking van
Dublin, ligt op een schiereiland (the Hill of Howth),
dat de noordzijde der golf van Dublin begrenst.
Heater, stad in het pruis. reg.-district Minden,
9 mijlen bezuidoosten Minden, aan de uitwatering
van de Growe in de Weser; 5200 inw.
Hoy, bij de Engelschen Huy, een der Orcaden
(Orkney-eilanden), 1 mijl bewesten Ranaldsay ;
heeft eenige goede havens, en 1600 zielen.
Hoya, marktvlek in de hanov. landdrostij Hanover, aan de Weser, 5 mijlen bezuidoosten Bremen ;
2000 inw.; was eertijds de hoofdplaats van een graafschap H., dat circa 50 vierk. mijlen groat was, en
besproeid wend door Weser, Aller en Hunte.
Hoyerswerda, stad in het pruis. reg.-district Liegnitz, aan de Zwarte Elster, 10 uren gaans
hezuiden Kottbus ; 2600 inw.
Hoym, stad in Anhalt-Bernburg, aan de Selke,
6 uren gaans bezuidoosten Halberstadt ; 2500 inw.
Hradisch, of Hongaarsch H., stad in Moravia,
aan de March, 8 mijlen bezuidoosten Olmutz ; 2800
inw.; was tot 1780 eene belangrijke vesting ; het is
de hoofdplaats van den kreis H. (circa 68 vierk.
mijlen ; 292,000 zielen).
Hradschin, eene wijk der stad Praag.
Huacho, hoofdplaats van het district Chancay
in Peru's departement Lima ; 4000 inw.
Huaheine, een der Gezelschaps-eilanden benoordwesten Otaiti of Tahiti.
Huallaga, rivier in het oosten van Peru, ontspringt in den Cerro-de-Pasco en in de Pampa-deBonbon uit het Chiquiacabo-meer, en outlast zich
na eenen loop van 140 mijlen in de Amazonen-riv.
Huancavelica, stad in Peru, in een dal van
het Andes-gebergte, 30 mijlen bezuidoosten Lima ;
5000 inw.; belangrijke kwikzilvermijnen.
Huanuco, 1) stad in Peru, aan de Huallaga,
32 mijlen benoordoosten Lima; 7000 inw. — 2) de
rivier Huallaga in 't begin van haren loop.
Huaras, of Huarez, stad in Peru, 40 mijlen
benoordw. Tarma ; 6000 inw.; warme bran.
Huarte (Juan), spaansch philosoof, geb. omstr.
1520 in Neder-Navarra, gest. omstr. 1590 als practiseerend geneesheer te Madrid ; is als practisch
denker beroemd, inz. door Examen de ingenios pars
las sciencias (Pampeluna 1578), dikwijls herdrukt,
en in bijna alle europ. talen overgezet; in dit in
menig opzicht voortreffelijk werk, ontwikkelt hij
overigens ook zonderlinge stelregels, zoo o. a. om
kinderen te telen naar verkiezing van bet mannelijk
of van het vrouwelijk geslacht, om kinderen voort
te brengen met groote talenten begaafd, enz. Zijn
boek staat te Rome op den Index.
Huasco, havenstad in Chili, prov. Coquimbo,
aan de uitwatering van de rivier H., 10 uren gaans
benoorden Coquimbo.
Huassenheim, in 854 de naam van bet
geldersche plattelandsstadje Huissen.
Huasteken, of Huaxtecatl, een Indianen-volk
in Mexico, door een eigene taal verschillende van
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de Azteken; ze vormden oudtijds een onaf hankelijk
rijk (Huaxtecapan) aan weerszijden van den benedenloop der rivier Panuco (Moctezuma, Tampico)
aan de Mexicaansche golf; doch dit rijk ging omstr.
1440 te niet, toen de H. door de Azteken onderworpen werden.
Huber (Frans), zwits. natuurkundige. geb.
2 Juli 1750 te Geneve, sedert zijne jongelingsjaren
blind, schreef zeer verdienstelijke werken, o. a.
Nouvelles observations sur les abeilles (Parijs 1796 ;
nieuwe druk 1814) en Essai stir l'histoire et les
moevers des fourmis indigenes (Parijs 1806), en stierf
21 Dec. 1831 te Lausanne.
Huber (Theresia), duitsche schrijfster, geb.
1764 te Gottingen, gest. 1829 te Augsburg, was
eene dochter van den beroemden Heyne. Als weduwe (1794) van J. Georg Adam Forster, trouwde
zij met Lodewijk Ferdinand Huber (zoon van Michael Huber, fransche taalmeester, die vele duitsche
werken, o. a. de meeste van Gessner, in het Fransch
vertaald heeft). Andermaal werd zij weduwe 1804.
Zij heeft eene menigte romans en verhalen geschreven, die indertijd grooten opgang gemaakt hebben,
en van 1819 tot 1824 bestuurde zij de uitgave van
het te Stuttgart verschijnende tijdschrift Das
Morgenblatt. Eene complete editie van hare werken werd door haren zoon in het licht gegeven (6 dln.
Leipzig 1830-33).
Huberghen, oude naam van Huibergen.
Hubert (Saint-). Zie HUBERTUS.
Hubert (St.-), of St.-Huibert, dorp in NoordBraband, 2 uren gaans noordelijk bewesten Boxmeer;
600 inw.
Hubertsbourg, in fransche boeken de naam
van Hubertusburg.
Hubertus, de heilige, bisschop van Luik, geb.
omstr. 656, was een zoon van Bertrand, hertog van
Aquitanie, en afstammeling van Clovis. Hij leefde
eerst aan het hof van Neustrie, verliet dat in 674
om zich aan de dwingelandij van den majordomus
Ebroin te onttrekken, en nam de wijk naar Pepiju
van Heristal, majordomus van Austrasiè, aan Wiens
hof hij een hoogen post bekleedde. Toen zijne
vrouw Floribane flood was, werd hij het wufte hofleven moede, en ging een vroom !even leiden in
de afzondering, in het stift Stabloo (omstr. 683) ;
hij werd zeer bevriend met den heiligen Lambertus
(Lamprecht), bisschop van Maastricht, en werd
708 diens opvolger. Hij verplaatste zijnen bisschoppelijken zetel naar Luik, en stierf omstr. 728 te
Tervueren, bij Brussel. Hij wordt vereerd als de
beschermheilige der jagers, omdat hij, die zelf een
hartstochtelijk beminnaar van de jacht was geweest,
bekeerd was geworden (zegt de legende) doordien
hem een hert was verschenen met een kruisbeeld
op het hooId. Kerkelijke gedenkdagen 3 Nov. en
(zijn sterfdag) 30 Mei. Hem ter eere werden voorbeen schitterende jachtpartijen gegeven (op 3 Nov.),
en ook verscheidene ridder-orden ingesteld.
Hubertusburg, koninklijk saksisch jachtkasteel, dicht bij het marktvlek Wermsdorf, 10 uren
gaans beoosten Leipzig, 1721 gebouwd en ingericht
met de grootste pracht, tegenwoordig deels tot
strafgevangenis, deels tot hospitaal, deels tot werkbuis voor vrouwen ingericht, erlangde eene europeesche vermaardheid, eerst door de schitterende jachtpartijen, die daar gegeven plachten te worden, maar
toen vooral door den vrede (Hubertusburger vrede),
die er 15 Febr. 1763 gesloten werd tusschen Pruisen, Oostenrijk en Saksen, waardoor een elude
gemaakt werd aan den Zevenjarigen oorlog.
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Hubertus—orde, de oudste en voornaamste
der beiersche ridder-orden, ingesteld 1444 door
hertog Gerhard V van Gulik, ter vereeuwiging van
de overwinning, die hij op St.-Hubertusdag (3 Nov.)
behaald had op hertog Aarnoud van Gelder; in het
begin der 18e eeuw werd deze orde naar Beieren
overgebracht door keurvorst Karel Theodoor ; 1709
en 1808 werd deze orde vernieuwd. — H., eene
andere orde van lien naam, werd 1416 ingesteld
door Lodewijk I, hertog van Bar ; deze orde werd in
stand gehouden door koning Stanislas, opvolger
der liertogen van Lotharingen ; na de omwenteling
van 1789 werd de orde overgebracht naar Duitschland, en aangenomen door den groothertog van
Frankfort.
'Inner (Joh.), duitsch geograaf en geschiedschrijver, geb.17 Maart 1668 te Turchau bij Zittau,
rector aan het Johanneum te Hamburg, gest. 31
Maart 1731. Nog ten huidigen dage zijn van hem
in gebruik de Zweimal 52 auserlesene biblische
Historien (1e druk Leipzig 1714), die meer dan
honderd herdrukken beleefd hebben. Hij heeft ook
een aantal andere werken geschreven.
Hubner (Rud. Jul. Benno), beroemd historieschilder, geb. 1806 te (Els in Silezie, sedert 1841
prof. aan de akademie te Dresden.
Hue (Everist Regis), geb. 1 Aug. 1813 te Toulouse, sedert 1839 als zendeling werkzaam in China,
bereisde Hoog-Azie en Tibet, keerde 1852 naar
Europa terug, en beschreef de door hem bezochte
landen in de volgende degelijke werken : Souvenirs
d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet el la Chine
(2 dln. Parijs 1853); L'Empire chinois (2 dln. Parijs
1855); Le Christianisme en Chine (4 dln. Parijs

1858). Hij stierf te Parijs 26 Maart 1860.
Hu.ehtenburg (J. van), schilder. Zie het art.
HUGTENBURG.

Htickeswagen, levendige fabriekplaats met
9000 inw. in Rijnpruisen, 10 uren gaans zuidelijk
beoosten Dusseldorf, op een berg, nabij de Wipper.
Huddersfield, stad in bet engelsche graafschap York, West-Riding, op den linkeroever van
den Coln, 5 uren gaans bezuidoosten Halifax; 31,000
inw. (met bet sterkbevolkte kerspel 128,000 zielen); het Manchester-Huddersfield-kanaal. Naar men
wil, lag de romeinsche legerplaats Cambodunum in
den omtrek van het tegenw. H.
Hudiksval, stad in het zweedsche lan Geneborg, aan de Bothnische golf ; 2300 inw.
Hudson (Henry), engelsch zeevaarder, geb.
omstr. de helft der 16e eeuw, ondernam met het
doel om eene noordwestelijke doorvaart te vinden
1607 eene reis naar de oostkust van Groenland,
1608 naar Nova-Zembla ; op zijn derden tocht
(1609) ontdekte hij in Noord-Amerika de groote
rivier, die naar hem genoemd is; en eindelijk op
zijne vierde reis (1610) ontdekte hij de zeeengte,
die almede zijnen naam heeft behouden (Hudsonsstraat), door welke hij aan de trust van Labrador
kwam, en vervolgens in de groote baai, die insgelijks zijnen naam draagt (Hudsonsbaai). Op de
terugreis naar Engeland sloeg de bemanning, wegens gebrek aan leeftocht, aan bet muiten, en had
de barbaarschheid den ongelukkigen H. met zijnen
zoon, benevens eenige matrozen, die niet in het
komplot waren, in eene boot prijs te geven aan de
golven (1611), en men heeft nooit meer van hen
gehoord, ofschoon het niet aan nasporingen heeft
ontbroken, om aangaande hun lot eenige zekerheid
te erlangen. De verhalen van H.'s reizen zijn 1859'
in bet licht gegeven door het Hackluyt-genootscbap.
8
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Hufeland

Hudson Lowe, Zie LOWE (Hudson).
Hudson, stad in den n.-amerik. staat New-

formeel aan de Franschen afgestaan, dock nooit door
hen in bezit genomen. Vergelijk 't art. ANNAM.
Hue—han, stad in Cochinchina. Zie FAi-Fo.
Huelma, het oude Acatucci, stad in de spaansche prov. Jaen, 9 uren gaans bezuidoosten Jaen ;
2800 i n woners.
Huelva, het oude Onuba, stad in Spanje, 10
mijlen bewesten Sevilla, ligt tusschen de monden
van den Odiel en Rio-Tinto, heeft 8500 inw., en is
eene belangrijke uitvoerhaven voor zuidervruchten.
Het is de hoofdplaats der prov. H., die, gevormd
nit het westelijk gedeelte van het voormalige koningrijk Sevilla in Andaluzie, circa 194 vierk. mijlen
groot, en met 175,000 zielen bevolkt is.
Huercal—Overa, stad in de spaansche prov.
Almeria, aan den Almanzora, 8 mijlen benoordoosten Almeria ; 5000 inw.
Huerta (Vicente Garcia de la), spaansch dichter, geb. 1734 te Zafra (in Estremadura), koninklijk bibliothecaris en lid der akademie te Madrid,
gest. aldaar 12 Maart 1787, vooral vermeldenswaard
wegens zijnen (overigens vruchteloozen) ijver, om
de klassieke spaansche letterkunde te handhaven
tegen het meer en meer veldwinnende indringen
van den vreemden (inz. franschen) smack. Men heeft
o. a. van hem : Obras poeticas (2 dln. Madrid 1778
—.79) en Teatro Espanol (17 din.Madrid 1785-86).
Huesca, spaansche prov. in bet noordoostelijk
gedeelte van Aragonie, door de Pyreneen gescheiden
van Frankrijk, is ruim 276 vierk. mijlen groot, en
met 258,000 zielen bevolkt. De hoofdplaats H.
oude Osca), aan de Isuela, 12 uren gaans benoordoosten Saragossa, met ruim 10,000 inw., eene universiteit, enz., was eene bloeiende stad in den romeinschen tijd ; Sertorius stichtte er openbare scholen,
en Julius Cesar verfraaide H. In 1096 aan Pedro I
ontweldigd door de Mooren, was H. gedurende een
korten tijd de hoofdstad van een onafhankelijk rijkje,
dat zich koningrijk noemde. Een ander H. met
1200 inw. en warme bronnen, ligt 11 uren gaans
bewesten Hijar, aan den voet van een heuvel, op
welks top de ruiners van het kasteel Penaflor.
Huescar, stad in de spaansche prov. Granada,
15 uren gaans bezuidoosten Guadix ; 7500 inw.; in
de nabijheid de rumen van Huescar-la-Vieja, het
oude H., dat gesticht heette te zijn door de Cart hagers.
Huesden, oude spelling van Heusden.
Huessen, oude naam van 't stadje Hu issen.
Huet (Pierre Daniel), geleerd fransch prelaat,
geb. 8 Febr. 1630 te Caen, deed in zijne jeugd (1652)
eene wetenschappelijke reis naar Zweden, werd
1674 lid der akademie, ontving 1678 de abdij Aulnay bij Caen, werd 1689 bisschop van Avanches,
legde 1699 zijne bisschoppelijke waardigheid neder,
en ging geheel voor zijne studien !even in het gesticht der Jezuieten te Parijs, waar hij 21 Jan. 1721
stierf. Als bestrijder van de (inzonderheid Cartesiaansche) philosophic schreef hij verscheidene werken, o. a. Mdmoires pour servir a l'histoire du Cartesianisme (Parijs 1692, 1698, 1711). Men heeft ook
van hem eene Histoire du commerce et de la navigation
des anciens (Lyon 1716).
Hufeland (Christoph Wilhelm), duitsch geneeskundige, geb. 12 Aug. 1762 te Latigensalza in
Thuringen, eerst practiseerend geneesheer te Weimar, 1793 prof. te Jena, 1801 lijfarts van den koning van Pruisen, 1809 prof. aan de in dat jaar
gestichte universiteit te Berlijn, 1810 staatsraad,
1819 direeteur der militaire akademie van geneesen heelkunde, gest. 26 Aug. 1836, blonk evenzeer
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York, hoofdplaats van het graafschap Columbia, 22
mijlen benoorden New-York, aan de rivier H., die
hier bevaarhaar wordt ; is in 9 784 gesticht, en heeft
7000 inw. — 2) Nieuw-H., vlek met 2000 inw. in
den n.-amerik. staat New-York, 2 uren gaans bewesten Angelica. — 3) H., de voornaamste rivier
van den n.-amerik. staat New-York, ontspringt in
bet noorden (daarom ook wel North River genoemd),
in bet gebergte bewesten het Champlain-meer, en
outlast zich, na eenen loop van 65 mijlen, bij NewYork met twee armen in den Atl. Oceaan. Ontdekt
1609 door den zeevaarder Hudson, naar wien de
H. genoemd is.
Hudsonsbaai, eigenlijk Hudson's-Zee, eene
groote binnenzee aan de noordkust van NoordAmerika, staat door eene 100 mijlen lengte hebbende
zeeèngte, de Hudsonsstraat, in gemeenschap met
den Atlantischen Oceaan (als zeeboezem daarvan
beschouwd, noemt men deze binnenzee Hudsonsbaai). Door bet Foxkanaal in gemeenschap staande
met de Noordpool-wateren, strekt de H. zich over
eene lengte van 200 mijlen, bij 120 mijlen breedte, uit
tusschen Labrador, Nieuw-Wallis en de Noordpoollanden. Onder de benaming Hudsonsbaai-landen
verstaat men het om de H. gelegene gebied van
britsch N.-Amerika [met uitzondering van de gecoloniseerde provincien in het zuidoosten (Canada,
Nieuw-Schotland, enz.) en in het zuidwesten
(britsch Columbia); als de grenzen van dit onmetelijke gebied beschouwt men : in het N.W., tegen
russisch Amerika, den 123sten meridiaan westerlengte ; en in het Z., tegen de Vereenigde Staten
van N.-Amerika, den 49sten parallel-cirkel. Dit
even onherbergzame als uitgestrekte gebied wordt
door de H. en door het Rotsgebergte (the Rockey
mountains) in Brie deelen gesplitst, nl. : Labrador,
het eigenlijke Hudsonsbaai-Territorium, en het
Noordwest-gebied of Nieuw-Caledonia. Het belangrijkste gedeelte is het middelste, het eigenlijke Hudsonsbaai-Territorium (in officieele stukken ook
Rupertsland genoemd), dat eene menigte rivieren
en meren bevat, die voor het verkeer van menschen
in deze ontzachlijke wildernis van groot gewicht zijn.
De oorspronkelijke bevolking bestaat deels uit Eskimos, in het verste noorden tangs de kust, deels uit
Indianen, die geheel en al of hankelijk zijn van de
pelterij-handelaars, d. de beambten der Hudsonsbaai-conzpagnie, welker directie te Londen gevestigd
is. Deze compagnie, aan Welke bij eenen vrijbrief van
2 Mei 1670 het oppergezag over deze landen werd
verleend, waarin zij 't laatst door koningin Victoria
is bestendigd (1838), is de eenige van al de britsche
handels-compagnien der 17e en 18e eeuw, die bij
haar handelsprivilegie tevens het regeeringsheleid
over hare landen behouden heeft. Over het gansche
gebied van het Hudsonsbaai-Territorium zijn forten
verspreid, die tevens als handels-stations dienen.
Sedert 1812 bestaat aan de Red-River eene landbouw-kolonie ; loch het voorname, schier uitsluitendebedrijf der H.-compagnie is de pelterij-handel,
die sedert de opricbting der compagnie reeds onnoernelijke scbatten winst afgeworpen heeft.
Hue, of Hue-fo, hoofdstad van het rijk Annam
in Achter-Indic, aan de uitwatering der rivier H.,
is good versterkt op europeesche wijze, heeft omstr.
100,000 inw., 4 bevaarbare groote kanalen, eene
haven, scheepswerven, vele tempels en paleizen ; het
keizerlijk paleis bevindt zich in de citadel, die ruim
40,000 man garnizoen bergen kan. In 1787 is H.

Bilge'

Hugenoten

uit ais edel mensch en als bekwaam medicos. Vele
zijner werken zijn verscheidene inalen herdrukt, o.
a. zijne Makrobiotik oder die Kunst das menschliche
Leben zu verlangern (Jena 1796 ; 8e druk Berlijn
1860), welk werk in schier alle europ. tales overgezet is.
Hugel (Karl Alex. Anselm, vrijheer van), geb.
25 April 1796 te Regensburg, had reeds nagenoeg
geheel Europa bereisd, toen hij 1831 eerie groote
wetenschappelijke reis ging ondernemen naar OostIndie, Oost-Azie, den lndischen archipel en Austrahe. Vergezeld van een geneesheer, een heelkundige,
een schilder en een natuurkundige, stak hij 2 Mei
1831 te Toulon in zee, en keerde eerst 1837 van de
Kaap de Goede Hoop naar Europa terug, hoogst belangrijke verzamelingen medebrengende voor ethnographie en natuurlijke historie. Slechts een klein
gedeelte is tot dusverre daarvan bewerkt en openbaar gernaakt, o. a.: Fischer aus Kaschmir (Weenen
1838); Das Becken von Kabul (2 dln. Weenen 1851
—52); enz. Ook van het historisch verhaal zijner
reizen heeft nog slechts een klein gedeelte het licht
gezien ni. Kaschmir and das Reich der Sikhs (4 din.
Stuttgart 1840-42).
Hu.gemerke, oude naam van Hurnsterland.
Hugen—Boidens—Ambacht, oude naam
(13e eeuw) van 't zeeuwsche dorp Meliskerke.
Hugenfliet. Zie HUGOVLIET.
Ilugersluis. Zie HUIGERSLUIS.
Ilugenoten, volgens sommigen afgeleid van
bet duitsche Eidgenossen, volgens anderen naar zekeren Besancon 'fugues, het hoofd eener godsdienstige en staatkundige partij te Geneve. De benarning
H. werd door de Roomschen in Frankrijk als spotnaam gegeven aan de Protestanten, die (even als in
de Nederlanden de spotnaam Geuzen door de Protestanten als een eernaam aatigenomen werd) zich
voortaan van den naam H. als van eenen eernaam
bedienden. Reeds spoedig na het uitbreken van de
Kerkhervorming had het Protestantismus, hegunstigd door koningin Margareta van Navarre, ook in
Frankrijk wortel gevat, hoewel Frans I, en meer nog
de Sorbonne onder Hendrik 11, strenge vervolgingen
aanrichtte tegen alien, die tot de nieuwe leer overgingen. Toen met Frans II de Guises de overhand
kregen, werden de terechtstellingen ook toegepast
op manners van naam en stand. De tegen de verdrukking gesmede samenzwering'van Amboise (17
Maart 1560) had wel eene groote menigte terechtstellingen ten gevolge, doch stelde tevens leer duiduidelijk in het licht, dat de hervormings-begrippen
reeds krachtig wortel hadden geschoten en niet meer
door strenglieid te onderdrukken waren. Na Lang
onderhandelen kwam onder Karel IX in Jan. 1562
het edict van St.-Germain tot stand, waarbij aan de
H. toegestaan werd vergaderingen te houden, te
prediken en verdere godsdienstoefeningen te verrichten. Met de bloedtooneeleu te Vassy 1 Maart
1562 tusschen de Guises en de H., begon een langdurige burger- en godsdienst-oorlog, die settler de
geheele 16e eeuw nit duurde. Aanvankelijk stand
Conde aan het hoofd der H.; doch na zijne gevangenneining in den slag bij Dreux (19 Dec. 1562) werd
zijne plaats ingenomen door ad rniraal Coligny, waarop
na den dood van den hertog van Guise (19 Maart
1563) de vrede van Amboise gesloten werd, die in
het algeuieen het edict van St.-Germain bestendigde.
In 1567 begounen de vijandelijkheden op nieuw, en
de H. werden 10 Nov. bij St.-Denis geslagen, waarop
24 Maart 1568 de vrede van Longjutneau tot stand
kwam. Aan de bepalingen van dat verdrag hield men

zich echter niet. Er kwamen pauselijke en spaansche
troepen in Frankrijk, terwijl aan den anderen kant
de prins van Oranje in het kamp der H. verscheen.
Weldra ontbrandde de derde religie-oorlog, waarin
de H. bij Jarnac (13 Maart 1569) en bij Moncontour (3 October 1569) het onderspit moesten delven , terwijl ze zich echter in Rochelle
staande hielden. Het kwarn tot den vrede van St.Germain-en-Laye (8 Augustus 1570), waarbij het
Paciticatie-edict herhaald, en buitendien aan de H.
verscheidene vestingen overgegeven werden. Sedert
den dood van Conde was intusschen Hendrik van
Navarre (zoo al met feitelijk, dan Loch in naam)
het hoofd der H. geworden. Met den Bartholomeusnacht begon de oorlog opnieuw ; de H. hielden echter in hunne versterkte steden dapper stand, en
herhaaldelijk werden zij in de reeds aan hen toegestane gunsten bestendigd, ofschoon zij eene duchtige
tegenpartij vonden in de Heilige Ligue, aan welker
hoofd Hendrik I Guise zich plaatste, en voor Welke
1585 ook de zwakke koning Hendrik III gewonnen
werd. Toen de door moordenaarshand gevallen
koning opgevolgd was door Hendrik IV, en deze
door zijnen overgang tot de roomsch-kathol. Kerk
(Jule 1593) ook in het werkelijk bezit van de kroon
was genomen. werden de verlangeus der fransche
Protestanten eindelijk bevredigd door het vermaarde
Edict van Nantes (12 April 1598), dat in 91 ,openbare en 51 geheime artikelen de rechten der H.
verzekerde en uitbreidde, doch door bet Parlement
pas 25 Fein-. 1599 bekrachtigd werd. Intusschen
mocht de rust en de vrede niet van langen duur
zijn. Toen Lodewijk X111 het Roomsch-catholicismus met geweld van wapenen in Beam hersteld
had 1620, besloten de H. te Rochelle wederstand
te bieden. Na de eerste gevechten, waarin de H.
werden aangevoerd door Hoban en Soubise, kwani
het wel is waar 1622 weder tot eenen voorloopigen
vrede; doch toen kardinaal Richelieu de teugels van
het bewind over Frankrijk in handers genomen
had, braken 1625 tie onlusten uit opnieuw. Rochelle
moest zich, na eene dappere verdediging, 28 Oct.
1628 aan den koning overgeven, waarop ook de
overgave volgde van al de overige sterke plaatsen
der H., die daarentegen 1629, bij het zoogenaamde
Genade-edict van Nimes, bestendigd werden in het
genot der rechten, him bij het edict van Nantes
gewaarborgd. Van dien tijd of leefden de Protestanten gedurende verscheidene tientallen jaren in vrede
met en bij de Roomsch-katholieken ; en onder Richelieu en Mazarin werden verscheidene Calvinisten
bekleed met hooge waardigheden in de staatsdienst,
aan het hof en bij de armee. Eerst toen Lodewijk XIV zelf de teugels van het bewind aanvaard
had, began hij aan de H. de burgerlijke gelijkheid
voor de wet te ontnetnen ; daarop volgden sedert
1684 de dwangmaatregelen, met geweld van wapenen ten uitvoer gelegd (zie DRAGONNADEN); en eindelijk wend 23 Oct. 1685 het edict van Nantes
formeel iugetrokken, tengevolge van welken despotieken maatregel Frankrijk ruim een millioen
zijner inwoners verloor. De huwelijken der H. werden
nietig verklaard, hunne kinderen verstoken van het
recht om de nalatenschap der ouders te erven,
hunne kerken verwoest, hunne geestelijken ter dood
gebracht. Velen hadden zich door de vlucbt gered,
en de wijk genomen naar de Cevennen : tegen hen
werd van 1702 tot 1706 de Cevennen-oorlog gevoerd. indelijk, door den spaanschen successieoorlog in het nauw gebracht, gaf het hof in zooverre
toe, dat het eene atnnestie verleende, en de heime-
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Iijke uitoefening van de protestantsche godsdienst
niet meer bemoeilijkte. In weerwil van al de uitgestane vervolgingen waren er nog omstreeks twee
milhoen H., welk zielental in dit nu volgende tij dperk van rust aanzienlijk aangroeide, terwijl de H.
ook van lieverlede meer openlijk te voorschijn
traden. Een 1724 tegen hen uitgevaardigd edict
vond in de veranderde tijdsomstandigheden geen
steun meer. Een edict van 1754 verklaarde den
Doop en de Huwelijksvoltrekking der Protestanten
onwettig, doch moest buiten werkiug gesteld worden, en werd formeel ingetrokken 1 787 door Lodewijk XVI. Niettemin werd een ontwerp van wet
ter algeheele emancipatie van de H. nog in 1789
door de Nationale vergadering verworpen. Bij den
Code Napoleon werden aan de Protestanten in Frankrijk gelijke burgerlijke en staatsburgerlijke rechten
met de Roomsch-katholieken toegekend, hetgeen
ook bij de Charte van Lodewijk XVIII, en meer nog
bij de herziene Charte van 1830 bestendigd werd.
Over partijdigheid in de toepassing van dat gelijkheidsbeginsel zijn echter sedert 1815 onder alle
elkander opgevolgd hebbende regeeringen gedurig
nieuwe klachten aangeheven.
Hugi (Frans Jozef), zwits. natuurkundige, geb.
23
Jan.
1 796 te Grenchen in het kanton Solothurn,
van 1833 tot 1837 professor te Solothurn, gest.
aldaar 25 Maart 1855, voornamelijk bekend door
zijne werken over de gletscherwereld, o. a. Ueber
das Wesen der Gletscher (Stuttgart 1842) en Die
Gletscher and die erratischen Blôcke (Soloth.1843).
Hugmerthi, oude naam van Humsterland.
Hugo (Victor), [niet de dichter ; zie het volgende art.], geb. omstr.1770 te Marseille, bekleedde
1795 het openbaar ministerie bij het revolutionair
gerechtshof van Rochefort en van Brest, was later
(met Lebas) commissaris der Conventie op de
Eilanden in den Wind, en oefende daar al het gezag
uit van een dictator. Hij stelde zich aan het hoofd
der troepen, en heroverde op de Engelschen het
eiland Guadeloupe en de overige fransche Antillen,
op Martinique en Dominica na. Zijn beheer getuigde
van groote bekwaamheid, maar was tiranuiek, en
verschafte hem den bijnaam van de Robespierre der
kolonien. In 1798 werd hij naar Frankrijk teruggeroepen ; doch het Directoire verklaarde, dat hij zich
verdienstelijk gemaakt had jegens het vaderland, en
benoemde hem tot gouverneur van Guiana. In 1809
door het keizerlijk gouvernement in staat van beschuldiging gesteld, oindat hij de kolonie Guiana
niet behoorlijk verdedigd had tegen de Engelschen
en .de Portugeezen, stond hij deswege voor eenen
krijgsraad te recht, doch werd vrijgesproken. Hij
stierf 1826.
Hugo (Victor), voluit: graaf Victor Marie Hugo,
beroemd fransch dichter, geb. 26 Febr. 1802 te
Besancon, uit eene familie, die reeds in 1531 tot
den adelstand verheven werd. Zijn vader, vrijwilliger in dienst der Republiek, klom door zijnen moed
en door de schitterende diensten, die hij onder het
Keizerrijk bewees, tot generaal op, werd 1806 benoemd tot gouverneur der provincie Avellino in
Calabrie, waar hij krachtdadig optrad ter beteugeling van den beruchten bandiet Fra Diavolo, die na
eene wanhopige verdediging bij San Severino gevangen genomen, en Nov. 1806 te Napels opgehangen werd; later was de vader van Victor H. fransch
gouverneur der gewichtigste provincien van Spanje.
Toen Victor H. in 1809 te Parijs terugkwarn, had hij
reeds Florence, Rome en Napels gezien. Reeds op
14-j. Ieeftijd trad hij als dichter op ; van 1 819--22
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behaalde hij driemaal den prijs bij de .Jeux Floraux"
te Toulouse,en in laatstgen. jaar verscheen het le deel
zijner Odes et Ballades (2e dl. 1826). Deze gedichten,
en zijne romans Han d'Islande (1823) en Bug-Jargal
(1825), zijn drama Cromwell (1827), een nieuwe
bundel Oden, getiteld Les Orientales (1828), de
psychologische schets Le Bernier jour d'un condamne
(1829) en zijn drama Hernani (1830) verzekerden
H. eene eereplaats onder de dichters en schrijvers
van .den eersten rang. Al die werken droegen echter
den stempel van middeleeuwsch roomsch-katholieke
overtuigingen, die de vrucht waren van de opvoeding, welke hij onder het toezicht zijner vrome
inoeder had genoten. Met de letterkundige beweging
sedert de Juli-omwenteling begon H. echter eenen
overwegenden invloed te hebben op de nieuwe fransche literatuur, en het duurde niet lang of hij zag
zich algemeen erkend als het hoofd der nieuwe
romantische school. Behalve zijn (reeds vOOr 1830
geschreven, doch toen door de censuur verboden)
treurspel Marion Delorme, verschenen thans van
H. in het licht Feuilles d'automne (1831), de roman
Notre-Dame de Paris (zijn hoofdwerk), en later de
dramaas Lucréce Borgia en Marie Tudor (1833),
Angelo (1835), Ruy-Bias (1838) en Les Burgraves
(1843), benevens de gedichten Chants du Crepuscule
(1835), Les Voix intdrieures (1837), Les Rayons et
les Ombres (1840). Door Lodewijk Filips 1845 tot
pair van Frankrijk benoemd, na reeds in 1841 tot
lid der Academie te zijn verkoren, werd hij 1848
gekozen tot lid eerst der Constitueerende, toen der
Wetgevende Nationale vergadering, waar hij door den
invloed van Emile de Girardin tot democratische beginselen begon over te hellen, en zich voortdurend
als een der vinnigste bestrijders van den President
der republiek (Lodewijk Napoleon) deed kennen. Na
den staatsgreep van 2 Dec. 1851 stond H. dan ook
op de eerste lijst dergenen, die voor eeuwig nit
Frankrijk werden gebannen. Hij nam met zijn gezin
de wijk naar het eiland Jersey, nroest dat echter, ten
gevolge van een door hem mede-onderteekend protest van fransche ballingen, verlaten in 1855, vestigde zich toen op bet eiland Guernsey, en heeft
geen gebruik verkiezen te maken van de algerneene
amnestie (15 Aug. 1859) om in Frankrijk terug te
keeren. Uit zijne ballingschap zond hij o. a. de volgende werken in het licht: het zooveel opzien in
gansch Europa gebaard hebbende vinnige werk
Napoleon le Petit (Brussel 1852), gevolgd door een
bundel gedichten Les Chdtiments (Brussel le en 2e
drub 1853). Minder hartstochtelijk, maar niet minder talentvol bet hij nu volgen Contemplations (2 dln.
gedichten Parijs 1856), eu zijne twee groote romans
Les miserables (10 dln. Brussel 1862) en Les Travailleurs de la mer (3 dln. Brussel 1866). Van zijne
Oeuvres (waarin veel dat wij niet eens hebben kunnen opnoemen) zijn verscheidene editien in het Licht
verschenen, o. a. eene Pracht-editie (13 dln. Parijs
1840-41). — H. (Eugene), broeder van den vorige, geb. 1801, gest. 1837, heeft zich door eenige
poezien als dichter doen kennen. — H. (Julgs
Abel), oudste broeder der beide vorigen, geb. 1799,
gest. Febr. 1855, heeft een aantal populaire werken
geschreven, zoo van geschiedk. als van geogr. inhoud, o. a. Histoire de la campagne d'Espagne en
1823 (2 dln. 1824); Histoire de l'empereur Napoleon
(1833); La France pittoresque (3 dln. gr. in-4..
1833); La France militaire, loopende van 1792 tot
1833 (5 dln. gr. in-40, 1834); La France historique
et monumentale (5 dln. gr. in-40, 1836-43); enz.
— H. (Charles Victor), geb. 2 Nov. 1826, en H.
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(Francois Victor), geb. 22 Oct. 1828, zonen van
den grooten dichter, hebben zich beiden insgelijks
als verdienstelijke letterkundigen doen kennen, de
jongste o. a. door: L'Ile de Jersey, ses monuments,
son histoire, ou la Normandie inconnue (1857).
Hugo Capet, het hoofd der 3e koninklijke
dynastie in Frankrijk, was een noon van Hugo den
Groote, graaf van Parijs en hertog van Frankrijk,
die machtiger was dan de koning, ja, die zelfs den
koning beoorloogde, hem gevangen nam en een
jaar gevangen hield (940--1). Bij zijns vaders
dood (956) erfde Hugo Capet de abdijên van St.Denis, St.-Germain-des-Prds en St.-Martin de Tours,
benevens de waardigheden van hertog van Frankrijk en graaf van Parijs. In 987, na den flood van
Lodewijk V, het Hugo Capet zich te Noyon, in eene
vergadering zijner vasallen, als koning uitroepen, en
koos Parijs tot zijne residentie. Hij schonk groote
privilegien aan de geestelijkheid, en maakte zich,
door het verraderlijk gedrag van Adalberon, bisschop van Laon, to 991 meester van Karel van
Lotharingen, die te Laon als koning was uitgeroepen, en die 992 in de gevangenis te Orleans stierf.
Van toen of was H.-C. koning alleen. Zie CAPET.
Hugovliet, of Hugenfliet, ook Huigervliet,
Noormalige stad of dorp in Zeeland, tegenover
IJzendijke, benoordw. Biervliet ; verdronk grooten(feels bij den watervloed van 16 Nov. 1377, de rest
werd 19 Nov. 1404 door de golven verslonden.
Hugtenburg (Jan van), ook Huchtenburg
gespeld, beroemd nederl. schilder van veldslagen,
geb. 1646 te Haarlem, gest. 1733 te Amsterdam. ,
Hui, verkeerdelijk Hoei gespeld (uitgesproken
.Wwi''), stad in de belg. prov. Luik, aan weerszijden
van de Maas, ruim 6 uren gaans bewesten Luik ;
10,000 inw.; leed veel door overstrooming 1822.
Huibergen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidoosten Bergen-op-Zoom; 180 inw.
Huibert (St.-),n.-brab. dorp. Zie HUBERT (St.).
Huigersluis, voormalig dorp in Zeeland, lag
tusschen Axel en Neuzen, en verdronk in den vloed
van 22 Jan. 1440.
Huigervliet. Zie HUGOVLIET.
Huins, friesch dorp. Zie HUYNS.
Huisduinen, dorp in N.-Holland, een half
uur gaans zuidelijk bewesten den Helder ; ruim 300
inw.; was voorheen groot en vermaard. In 1707,
toen er nog negen commandeurs van de Groenlandsvaart woonden, stonden er nog 152 huizen (dus
ruim bet dubbel van thans); door het afnemen van
het zeestrand is H. allengs verminderd. Reeds viiifir
1191 was H. bekend onder den Ream van Ouddorp
of Oudedorp ; later heette het Husiduna ; het oude
kasteel Husdunia, thans geheel in de golven verdwenen, werd omstr. de helft der 17e eeuw nog
gezien. Op dat kasteel hield in de 12e eeuw gravin
Ada verblijf. Bij de zware overstrooming 1570
werden meer dan 100 huizen weggeslagen ; 5 Dec.
1665 leed H. veel door eene doorbraak van den
Ganddijk ; de watervloed van 1675 nam weder een
gedeelte van H. weg ; een felle brand in 1614 vernielde er 36 huizen in 2 uren tijds.
Iluisne, of Huine, de Idonia of Vinca der oudeti,
rivier in Frankrijk, ontspringt in liet dept. Orne,
besproeit Nogent-le-Rotrou en Montfort, en ontlast
zich een half uur gaans van Mans, na een loop van
15 mijlen, in de Sarthe.
Huisseling, veelal Huseling genaamd, dorp
in N.-Braband, anderhalf nor gaans benoordwesten
Grave ; 500 inw.; overstrooming Jan. 1809, dito
met zwaren storm 31 Dec. 1833.
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Huissen, plattelandsstadje in Gelderland, 2
wren gaans noordelijk beoosten Nijmegen ; 1400
inw.; bij een zwaren hongersnood 1557 had H. zich
intijds zoo ruim van graan voorzien, dat het al de
omliggende dorpen en zelfs Arnhem en Nijmegen
van brood voorzag. Op het voormalige .Kasteel te
H." woonden indertijd markgraven, later drosten.
Huissidina, oude naam van Heusden.
Huisum, friesch dorp. Zie Humor.
Huitzilipoehtli, verbasterd Vitzlipoetsli,
de groote oorlogsgod der oude Mexicanen en Azteken, ter verheerlijking van wien de meeste feesten
gevierd en talrijke menschen als offerande geslacht
werden.
Huizen, dorp in N.-Holland, vijf kwartier gaans
oostelijk benoorden Naarden, dicht aan de Zuiderzee;
ruim 2400 inw.
Huizinge, dorp in Hunsingo, prov. Groningen, 3 uren gaans noordelijk bewesten Appingedam;
270 low.; lag vroeger aan de grensrivier van Hunsingo en Fivelgo, het Maarvliet genaamd, zijnde
thans slechts eene sloot.
Huizum, of Huzum, dorp in Friesland, een
half our gaans bezuidoosten Leeuwarden; 1000inw.
Hukelheim, oude naam van Heukelum.
Hukok, of Hukkok, stad binnen de landpalen
van Naphtali ; Jozua 19: 34 ; I Chron. 6: 75.
Hul,zoon van Aram ; Gen.l 0 : 23 ;1 Chron.1 : 17.
Hulda, 1) zie HOLDA. - 2) joodsche profetes
ten tijde van koning Josia, aan wien zij den nabijzijnden ondergang van het Joodsche rijk voorspelde.
(II Kon. 22: 14 ; II Chron. 34: 22).
Huldange, fransche naam van Holdingen.
Hilleh, El-Huleb, landmeer in Syrie, benoorden het meer Genesareth, wordt doorstroomd door
den Jordaan.
Hulft, oude naam van Ulft.
Hulislaum, voormalig bosch, ter plaatse waar
thans Hulsel in N.-Braband ligt ; behoorde onder de
goederen, die 710 aan Willebrordus, den eersten
bisschop van Utrecht, geschonken werden.
Hulkestein, of Altena, een door hertog Karel
van Gelder gebouwd kasteel, 1 uur gaans benoordw.
Nijkerk, werd 1517 veroverd door Felix, bastaard
van Oostenrijk, die de gansche bezetting in boeien
liet slaan, en hen toen met het kasteel in de lucht
liet vliegen. Spoedig door den hertog berbouwd, is
dit nieuwe kasteel later afgebroken, en van die albraak het Huis H. te Nijkerk gebouwd.
Hull, 1) rivier in het engelschegraafschap York,
outlast zich bij de stad H., na eenen loop van 7 mijlen, in den Humber.— 2) H., ook genaamd Kingstonupon-Hull, stad in het engelsche graafschap York,
in Oost-Riding, aan de uitwatering van de rivier H.
in den Humber, is een der voornaamste zeehavens
van Engeland ; 99,000 inw.; werd gesticht door
Eduard I (vandaar genaamd Kingston, d. koningsstad) ; in 1643 doorstond H., onder het kommandement van lord Fairfax, een langdurig en merkwaardig beleg der koningsgezinde troepen.
Hullein, stad in den moravischen kreis Hradisch, aan de Russawa, en aan den spoorweg Weenen-Oderberg ; 2250 inw.
Hullin (Pierre Auguste, graaf), geb. 6 Sept.
1758 te Geneve, kwam 1787 als horlogiemaker naar
Parts, trail 1793 in krijgsdienst bij de armee van
Italie, was 1796 reeds adjudant-genl. van Bonaparte,
en werd 1802 met den rang van divisie-generaal
benoemd tot opperbevelhebber van de consulaire
garde. In deze hoedanigheid bekleedde hij 1804 het
voorzitterschap in den krijgsraad over den hertog
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van Enghien. Bij de oprichting van het keizerrijk
werd H. verheven tot baron, 1809 tot graaf. Gedurende den veldtocht naar Rusland kommandant van
Parijs, werd H., door den tegen Napoleon eerie samenzweri ng gesmeed hebbenden Mallet, des nachts
van 21 Oct. 1812 gevaarlijk in het aangezicht gewond, loch weder genezen ; 1814 vergezelde H. de
keizerin naar Blois. Bij de tweede Restauratie gebannen, leefde hij buitenslands in behoeftige omstandigheden, totdat hem 1819 vergund werd naar
Frankrijk terug te keeren, waar hij 24 Aug. 1832
als vergeten burger stierf.
Hullmann (Karl Dietrich), duitsch geschiedschrijver, geb. 1765 te Erdeborn in het Mansfeldsche, sedert 1818 prof. te Bonn,gest. 12 Maart 1846.
Voornaamste werken: Urgeschichte des Staats (Koningsbergen 1817); Stadtewesen des Mittelalters (4
dln. 1825-29); Ursprunge der Kirchenver fassung
des Mittelatters (Bonn 1831); Jus pontificium der
Romer (Bonn 1837) ; Handelsgeschichte der Griechen
(Bonn 1839).
Mils, vlek in het pruis. reg.-district Dusseldorf, kreis Kempen; 3500 inw.
Hulsberg, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans benoordoosten Maastricht ; omstr. 400 inw.
Hulsbergen, eerst Hieronymusberg genaamd,
voormalig klooster, gesticht 1407, in Gelderland onder de gemeente Wapenveld, 4 uren gaans noordelijk beoosten Elburg.
Hulsel, dorp in de Meierij van 's-Hertogenbosch (zie HULISLAUM), 3 uren gaans bezuidw. Oirschot, met de onderhoorige gehuchten 280 inw.;
werd 1702 gephinderd door de Franschen.
Hulst, lat. Hulstum, of Oppidum-Hulstense, stad
in Zeeland, aan eenen arm van de Wester-Schelde,
2 uren gaans beoosten Axel, 4 uren gaans bezuidoosten Neuzen; 2500 inw.; een der oudste steden
van Vlaanderen, was eertijds eene vesting, doch na
de iniijving van Staats-Vlaanderen bij Frankrijk
(1795) zijn de vestingwerken vervallen. Belegerd door
de Gentenaars 1488, andermaa11491 en toen(10Juli)
stormenderhand door hen bemachtigd en uitgeplunderd ;1591 belegerd en veroverd door prins Maurits,
die er tot gouverneur aanstelde den zwager van prins
Frederik Hendrik, nl. graaf George Everhard van
Solms, die er in Judi 1596 het merkwaardige beleg
doorstond van een overmachtig spaansch leger, waaraan de stad, na eerie heldhaftige verdediging van zes
weken, 18 Aug. genoodzaakt was zich bij capitulatie
over te geven. Eerie poging van prins Frederik Hendrik, in 1640 ondernomen om H. te bemachtigen,
mislukte; beter slaagde hij 1645, toen hij H. noodzaakte zich, na een kortstondig doch vinnig en merkwaardig beleg, 4 Nov. aan hem over te geven. Na
twee mislukte aanslagen der Franschen (1702 en
1705) om H. te bemachtigen, viel de vesting 1747
in hunne handen, doch werd, krachtens den vrede
van Aken (18 Oct. 1748), weder door lien ontruimd.
Nogmaals werd H. aan de Franschen overgegeven
23 Oct. 1794, en maakte een integreerend deel van
Frankrijk uit tot 1814, toen (14 Febr.) weer de
Oranje-vlag van den kerktoren wapperde. In 1830
(21 Oct.) werd H. in bezit genomen door de Belgen ;
doch reeds 11 Jan. 1831 was te H. bet nederlandsch
gezag hersteld. Van andere dan oorlogsrampen teed
H. o. a. door storm en hoogen vloed 1467, 1468,
1511, 1550, 1552, vooral 1 Oct.1584 en Nov.1585,
erger nog op tweeden Paaschdag 1606, en verschrikkelijk 26 Jan. 1682. Door brand werd H. vreeselijk
geteisterd in de tweede heeft tier elide eeuw; door
de Gentenaars werd II. platgebrand 1453. Onder de
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vermaarde personen, die te H. geboren zijn, merkt
men op Cornelius Jansenius, eersten bisschop van
Gent (geb. 1510, gest. 1576), niet te verwarren met
den Jansenius, naar wien de Jansenisten hunnen
naam dragen.
Hulsta, lat. naam van Hulst.
Hultschin, stad in het pruis. reg.-district
Oppeln, ruim 5 uren gaans beoosten Troppau, op den
linkeroever van de Oppa ; 2600 inw.
Fiulver, riv. in N.-Braband. Zie HILVER.
Hulsel, n.-brab. dorp. Zie HULSEL.
Humarda, oude naam van Humsterland.
Humber, 1) oudtijds Abus genaamd, voorname
rivier in Engeland, ontstaat nit de vereeniging van
de Trent met de Ouse (nadat laatstgenoemde reeds
de Derwent, de Ayr en de Dun in zich opgenomen
heeft), en outlast zich beneden Hull in eene golf der
Noordzee. Door kanalen staat de H. in gemeenschap
met de voornaamste rivieren in Engeland. — 2) eigenlijh Barton-upon-Humber, stad in 't engelsehe graafschap Lincoln, derdhalf uur gaans bezuidw. Hull,
aan den Manchester-Lincoln-spoorweg. — 3) rivier
in New-Fonndland, valt na eenen loop van 32 mijlen
in de Laurentius-golf.
Humboldt (Alexander von), beroemd natuurkundige, voluit genaamd Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander, vrijheer von Humboldt, geb.14 Sept.
1769 te Berlijn. aanvankelijk ambtenaar bij het mijnwezen, nam 1797 zijn ontslag uit die betrekking,om
zich geheel aan de wetenschap te kunnen wijden.
Sedert lien tijd meestal op reis, kwam hij te Parijs
in kennis met Bonpland, met wien hij Spanje bezocht, waar hij van het hof de tot dus verre nog
nooit aan iemand toegestane vergunning wist te verkrijgen, om ongehinderd geheel Spaansch Amerika
te mogen bereizen. Met Bonpland verliet hij 5 Juni
1799 Coruna, bezocht Teneriffe, en kwam 16 Juli
1799 te Cumana aan. Nadat hij 18 maanden met nasporingen in Venezuela doorgebracht had, en de Apure
opwaarts tot aan den Orinoco gekomen was, ging hij
over Cuba mar Cartagena, van daar over Bogota naar
Quito, onderzocht vervolgens Peru, ging toen van
Acapulco naar Mexico, en keerde van Veracruz over
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika 3 Aug.
1804 naar Europa terug. Om de uitgave van zijue
groote reisbescbrijving mogelijk te waken, vestigde
hij zich 1807 metterwoon te Parijs, waarzijn belangrijk werk dan ook in tweederlei formaat het fiat
zag (in kwarto en in folio, elke editie 29 deelen met
1425 koperplaten). Tot 1827 bleef hij te Parijs gevestigd, keerde teen naar Berlijn terug, en ondernam
1829, op aanzoek van keizer Nicolaas van Rusland,
in gezelschap van Ehrenberg en Rose, eene reis naar
den Ural en den Altai, Chineesch Dzongarije en de
Caspische Zee; deze reis werd beschreven in Rose's
.Mineralogisch-geognostischer Reise nach dem Ural,
Altai and Kaspischen Meere" (2 dln. Berlijn 1837
—42) en in H.'s Aste centrale (3 dln. Parijs 1843).
Reeds toen in de nabijheid van den koning van Pruisen veelvuldig werkzaam als geheimraad in werkelijke dienst, nam H.'s werkkring als zoodanig vooral
sedert 1830 eene meer staatkundige richting. Algemeen betreurd stierf hij te Berlijn 6 Mei 1859. —
Door al hetgeen H. op het gebied der wetenschap
verricht heeft, is een even groote als weldadige invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de kennis
der natuur in haren ganschen veelzijdigen omvang.
Hij werd de grondlegger van eene geheel nieuwe
wetenschap, de planten-geographie; hij herschiep de
kruidkunde tot een der aanlokkelijkste vakkeu der
natnurkundige wetenschap ; zijn streven was, ow de
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physicals wetenschappen samen te koppelen aan de
geschiedenis des menschdoms. Zoodoende is H. de
stichter geworden van eene nieuwe school, en zijn
geest bezielt in meerdere of mindere mate al het
degelijke, dat door alle europeesche natuurkundige
reizigers na hem gewrocht en geleverd is. Wat H.
zelf bestudeerd, nagespoord en waargenomen heeft
is van zulk eenen omvang, dat men er verbaasd over
staan moet. De sterrekunde, de leer van de verbreiding der organismen, de meteorologie, climatologie,
geognosie, natuurlijke historie, ethnographie, statistiek
jegens al die takken van wetenschap heeft
zich in de hoogste mate verdienstelijk gemaakt.
Behalve de van zijne groote reisbeschrijving deel nitmakende sterrekundige, kruidkundige en geologische
werken, leverde H. den rijkdom van zijne kennis in
deze werken : Fraytnents de geologic et climatologie
asiatique (2 din. Parijs 1831); De distributione
geographica plantarum (Parijs 1817; zijnde een zijner voornaamste werken) ; de Vues des Gordaleres
(Parijs 1810, groot folio met 69 tabellen; 2 din. in
80 met 19 tabellen, Parijs 1816); Essai politique sur
le royaume de la Nouvelle Espagne (2 din. Parijs 1811,
4 met atlas; tekst inz. 5 din. Parijs 1811; 2e druk
4 dln. 1825) ; Essai politique sur l'isle de Cuba (Parijs 1826); Examen critique de la geographie du
Nouveau continent (5 din. Parijs 1835-38). Reeds
vroeger had H. in algal:leen bevattelijken vorm een
rugblik over zijne rijke nasporingen en bevindingen
trachten te geven in de Ansichten der Natur (Stuttgart 1808; 3e druk 2 din. 1849); en aan den laten
avond zijns levens leverde hij eene natuurkundige
wereldbeschrijving in den uitgebreidsten en verhevensten zin, in zijn: Kosmos. E ntwur f einer physischen
tVeltbeschretbung (5 din. Stuttgart 1845-62). Dit
werk werd niet slechts in alle europ. talen overgezet, maar het heeft tevens eene cigene literatuur in
het levee geroepen. Eene verzameling van zijne
Kleinere Schriften (dl. I Berlijn 1854) had H. zelf
aangevangen. Belangrijke bijdragen tot de kennis van
zijn karakter en zijne beschouwingen aangaande
wereld en menschen, staat eu kerk, leverden H.'s
Bridle an Yarnhagen von Ease (Leipzig 1861), die
edn jaar 5 drukken beleefden. H. (Karl Wilhelm, vrijheer von), broeder van den vorige, geb.
22 Juni 1767 te Potsdam, nauw bevriend met Dalberg, Schiller en Gothe, was 1801 minister-resident,
1806 plenipotentiaris van Pruisen te Rome, 1808
minister van binnenl. zaken te Berlijn, 1810 dito te
Weenen, later te Londen, 1818 bij het congres te
Akers, 1819 gedurende eenigen tijd in werkelijke
dienst lid van het pruis. staatsministerie, leefde sedert ambteloos op zijn landgoed te Tegel, en stierf
aldaar 8 April 1835. Als dichter, schrijver en taalgeleerde heeft H. zich verdienstelijk gemaakt. Van
zijne Sammtlichen Werken (7 din. Berlijn 1841-52)
noetnen wij slechts zijne voornaamste studievrucht
Ueber die Kawisprache auf der Inset Java (3 din.
Berlijn 1836-40) ; vooral de inleiding van dat werk
baarde grout opzien, Coen die afzonderlijk in het Licht
verscheen onder dezen titel : Ueber den Organismus
des menschlichen Sprachbaus (Berlijn 1836).
Humboldt. Verscheidene geographische benamingen ter eere van den grooten Alexander von
H., o. a.: 1) De Humboldt-baai in den Stillen Oceaan,
aan de kust van den n.-amerik. staat Californie, 46
mijlen ten N.N.W. van Sari—Francisco; aan den
ingang der baai ligt Eureka, de hoofdpl. van 2) het
graafschap Humboldt. — In het n.-amerik. territorium Utah verheffen zich 3) de Humboldt-Bergen,
die zich van de noordgrens des lands omstreeks 50
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mijlen ver naar het zuidwesten uitstrekken, en op
welke 4) de rivier Humboldt-River ontspringt, die
zich na eenen loop van 70 mijlen outlast in 5) het
Humboldt-meer.

Hume (David), schotsch philosoof en geschiedschrijver, geb. 26 April 1711 te Edinburg, gest.
aldaar 25 Aug. 1776. Van zijne philosophische werken (4 dln. Edinburg 1827, 1836; Boston 1854)
verdienen inz. melding: Treatise upon human nature
(3 din. Londen 1738-40) en Enquiry concerning
human understanding (Louden 1748). Van zijne
historische werken is het voornaamste: History of
England (6 din. Londen 1763, dikwijls herdrukt ;
met .Vervolg" van Smollet 13 din. Londen 1796,
dikw. herdr.; laatste editie 18 din. Louden 1856).
Humelle, oude naam (in 828) van Hummelo.
Humkers, oude naam van Humsterland.
Humlebeck, visschersdorp op bet deensche
eiland Seeland, aan de Sond, met kleine haven ;
hier landde 4 Aug. 1700 Karel XII met eene armee.
Hummel, geldersch dorp. Zie HUMMELO.
Hummel (Joh. Nepomuk), duitsch toonzetter,
geb. 14 Nov. 1778 te Presburg, leerling van Mozart,
eerst kapelmeester van prins Esterhazy, toen te
Stuttgart, eindelijk te Weimar, waar hij 17 October
1837 stierf. Men heeft van hem verscheidene muziekstukken, 4 operaas, en het verdienstelijke groote
werk Pianoforteschule.
Hummelo, dorp in Gelderland, anderhalf uur
gaans beoosten Doeshorgh, 3 urea bezuidoosten
Zutphen; 1350 inw.
Hummers, oude naam van Humsterland.
Humphrey, hertog van Gloucester, tweede
gemaal van Jacoba van Beieren. Zie GLOUCESTER.
Humpoletz, stad in Bohemen, 10 uren gaans
bezuiden Czaslau ; 4500 inw.
Hums, of Homs, zooveel als Hems.
Humsterland. Zie HOMSTERLAND.
Humta, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 54.
Hundsrtick, of Hunsruck, d. Hondsrug,
bergstreek in Rijnbeieren en Rijnpruisen, is eene
voortzetting van de Vogesen, en strekt zich uit
tusschen de Nahe, den Rijn en de Moezel. De H.
vormt een 1400 vt. hoog plateau, dat in de richting
van het Z.W. naar het N.O. door verscheidene rijen
boschrijke bergkammen doorloopen wordt, die aan
bet Saar-dal beginuen onder den naam van Hochwaid, dan als Idarwald, en eindelijk als Soonwald
of eigenlijke H., die zich uitstrekt tot Bacharach
aan den Rijn. Door sommigen wordt de benaming
H. ook welafgeleid van de woorden tractus Hunnorum,
omdat in deze landstreek door keizer Valentinianus Ill, na de nederlaag van Attila (451),eene yolkplanting van Hunnen aangelegd was. Zie HONDSRUG.
Hiine, of Heune, een oudgermaansch, en ook
nog tegenwoordig in Neder-Duitschland, inzonderheld in Westfalen, gebruikelijk woord, hetwelk
dials" beteekent, en (volgens sommigen) in verband
schijnt te staan met den volksnaam der Hunnen,
volgens anderen (wier gevoelen beter gegrond
schijnt) met de Hunnen "'lets hoegenaamd gerneens
heeft. Hunengraven of Hunebedden (gees
Hunnebedden) noemt men de groote aardheuvels en
steenkamers, die als overoude heidensche grafsteden
bekend, en o. a. veel in de nederl. prov. Drenthe
gevonden zijn. In sommige streken van NederDultschland noemt men een doodhemd Heunenkleid;
en de schertsende benaming .Vriend Hein" of iMagere Hein", waarmede men sedert de heeft der 17e
eeuw is begonnen den Dood te bestempelen, wordt
door sommigen in verband gebracht met den naam H.

Hilneburg

Hunnen

Hiineburg (graaf van). Zie CLARKE (J. G.).
Hunerik, tweede koning der Vandalen in

H. zich aan de Oostenrijkers bad moeten overgeven
bij de capitulatie, die op het merkwaardige beleg
volgde, waarin 135 Franschen twaalf dagen lang
het hoofd hadden geboden aan eene oostenrijksche
armee van 30,000 man. Bij den tweeden vrede van
Parijs werd bepaald, dat de fortificatie-werken niet
door de Franschen hersteld mochten worden. —
Tegenover H. het zwitsersche dorp Petit-Huningue
met 500 inw.
Hunnen, lat. Huni, of Chuni, fransch Huns,
een befaamd aziatisch nomadenvolk, van den mongoolschen stam, dat, onder den naam van Hiong-noe
nit de landstreken benoorden de woestijn van Kobi
voorwaarts gedrongen, de Mandzjoes onderwierp,
en de noordgrenzen van China derwijze verontrustte,
dat de Chineezen zich gedrongen zagen den wereldvermaarden Grooten muur te bouwen (omstr. 210
v. Chr.) ; in weerwil hiervan veroverden de H. het
Chineescbe rijk, en werden eerst omstr. 90 jaren na
Chr. daaruit verdreven. Verzwakt door langdurige
oorlogen en onderlinge twisten, en vreeselijk geteisterd door eenen hongersnood, zagen de H. zich in
het begin der 4e eeuw gedwongen om de steppen
van Tartarije te verlaten ; zij togen westwaarts, en
splitsten zich in twee groote afdeelingen, van welke
de eene zich kwam nederzetten aan den Oxus beoosten de Caspische Zee, waar zij den naam aannamen van Ephtalitische H. of Witte H. (zie verder
hieronder); terwijl de H. der andere afdeeling zich
kwamen vestigen in het bergland van den Oeral
(Ural), van waar ze verder togen tot aan den Caucasus, en zich vervolgens verspreidden over het Westen : de Barbaren, die deze laatste afdeeling vormden,
zijn de eigenlijke H., waarvan men in de geschiedenis zooveel gewag gemaakt vindt. Volgens een stelsel, in het aanzijn geroepen door den franschen geleerde J. A. Saint-Martin, en gegrond op de analogie
der talen, zouden de H. identiek zijn met de Finnen
(Fenni), en ineensmelten met de Oost-Finnen (die
beoosten de Wolga), die, na lang overheerscht te
zijn geworden door de Gothen, eindelijk tegen deze
in opstand kwamen ; aangenomen dat deze stelling
volkomen juist is, zou men dan toch altijd dienen
toe te geven, dat zich bij die Hunni of Fenni van de
Wolga omstreeks de 4e eeuw nomaden-volkeren zijn
komen aansluiten, die nit Hoog-Azie waren gekomen. Wat daarvan zij, zooveel is zeker, dat de H.
eerst in de geschiedenis van Europa beginnen op te
treden in het laatst der 4e eeuw. Omstreeks 375
trokken zij den Palus Mxotis over, onder aanvoering
van hunnen koning Balamir, en onderwierpen eerst
de Alanen, toen de Gothen, wier machtig rijk zij ten
ondergang brachten (zie HERMANARIK), en die zich
door de H. gedrongen zagen om eene wijkplaats te
zoeken gedeeltelijk bezuiden den Donau. De H. zelven kwamen zich nederzetten in de nabijheid van
het Oostersch-rom. rijk, bedreigden Constantinopel,
en noodzaakten den keizer om schatting aan hen op
te brengen. boen Theodosius II eene poging bestond
om dit onteerende juk of te schudden, trokken de
H. zijne grenzen over, verwoestten Thracie en Illyrie,
en dwongen hem afstand aan hen te doen van
den ganschen rechteroever van den Donau (446).
Hunne macht werd ten top gevoerd door Attila, wiens
rijk zich uitstrekte van de Caspische Zee tot aan den
Rijn, en die den schepter voerde over de Alanen,
Gothen, Gepieden, Sueven, Vandalen, Herulen en
Marcomanen. Deze veroveraar wierp zich eerst op
het Oostersch-rom. rijk, werd echter door Marcianus
afgeslagen en teruggedrongen, en toog toen naar het
Westen. Na alles op zijnen tocht overwonnen en
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Afrika, volgde 477 zijnen vader Genserik op. Zijne
regeering was slechts eene aaneenschakeling van
misdaden. Hij deed zijnen broeder Theodorik om
het leven brengen, zoo ook diens weduwe met haar
kind, en al de vrienden en ministers zijns vaders.
Als aanbanger van de ketterij van Arius, was H. een
vinnig vervolger van de Roomsch-katholieken :
meer dan veertig duizend liet hij er doodmartelen.
Hij stierf 488.
Hunfalvy (Paul), geb. 1810, werd 1842 professor te Kasmark, was lid van den Landdag van
1848 tot aan de catastrophe van VilAgos, en yestigde zich toen te Pesth. Hij is eene eerste autoriteit voor de historisch-vergelijkende studie van het
Magyaarsch met de overige ural-altaische talen, en
heeft eene menigte daarop betrekkelijke geschriften
en verhandelingen in het licht gegeven, laatstgenoemde meerendeels bijeengebracht in zijne Magyar
Nyelvdszet (6 din. Pesth 1856-61) en in zijne
Nyelvtudomänyi Kiiszlemenyek (1862 en v.). Buitendien moeten wij vermelden zijne groote ,,Finsche
Chrestomathie" (dl. 1, 1861), en de door hem
begonnene uitgave der riasporingen van Reguly
over de Wogulen (Wogoelen), onder den titel van
A' Vogul ndp (dl. 1, Pesth 1863). H. is de stichter
en de ziel geworden van eene nieuwe taalstudie
beoefenende school in Hongarije. — H. (Johan),
broeder van den vorige, geb. 8 Juni 1820 te Grossschlagendorf, sedert 1846 professor aan het lyceum
te Kasmark, nam ijverig deel aan de staatkundige
bewegingen van 1848, bracht deswege een geruimen
tijd in hechtenis door, keerde 1852 tot zijnen leerstoel terug, doch 1852 werd hem de bevoegdheid
tot het geven van onderwijs in Hongarije ontnomen.
Sedert 1853 woont hij te Pesth, en houdt zich
bezig met letterkundigen arbeid. Van zijne werken
verdienen inz. melding : Egyetemes tOrtenelem (3
din. Pesth 1850-51; 2e druk 1862); Ungarn and
Siebenbargen in Originalansichten (Darmstadt 1856
en v.); de uitgave van eene duitsche vertaling der
Reizen van Ladislas Magyar; eene groote natuurk.
Geographie van Hongariie, waarvan het le deel in
't begin van 1863 het licht heeft gezien.
Htinfeld, stad in Keurhessen, aan de Hann,
4 uren gaans benoordoosten Fulda ; 2200 inw.
Hungaria, latijnsche (Hungary engelsche)
naam van Hongarije.
Hungen, stad in Hessen-Darmstadt, provincie
Opper-Hessen, 5 uren gaans bezuidoosten Giessen ;
1200 inw.
Huni, lat. benaming der Hunnen.
Huniade, fransche naam van Hunyades.
Hunigaren, of Hoenogoeren, oudtijds een
yolk in Europa, aan gene zijde van den Dnieper,
verschijnt in de geschiedenis in de 6e, 7e en 8e
eeuwen. Ze vormden toen twee groote stammen,
van welke de eene gevestigd was in den omtrek
der groote meren Onega en Ladoga, de andere
beoosten den Dnieper, tusschen die rivier en de
Desna. Beide stammen waren van het finsche of
hunnische ras; het is zelfs waarschijnlijk, dat de
zuidelijke H. een overblijfsel waren van de Hunnen
van Attila, evenals het waarschijnlijk is, dat de
Hongaren hoofdzakelijk H. waren.
Huningue, duitsch Himingen en ook wel
Grosshuningen, grensstadje in het fransche depart.
Bovenrijn, in den Elzas, circa 1 uur gaans benoorden
Bazel, op den linker Rijnoever; 1500 inw.; voorheen sterke vesting, doch ontmanteld 1815, nadat
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verwoest te hebben, vond hij zelf de nederlaag in
Gallie: bij Chalons-sur-Marne (in de Catalaunische
velden) werd hij in 451 verslagen door de Romeinen
onder den patriciêr Aetius, die hem met de hulp der
Frankeri, West-Gothen en Burgundiers de nederlaag
toebracht. Uit Gallie verdreven, namen de horden
der H. hunnen koers naar Italie, verwoestten Aquilea, plunderden Venetie, bedreigden zelfs Rome : loch
door de beden van pans Leo bewogen, en verleid door
de rijke geschenken van keizer Valentinianus III,
stemden zij er in toe Italie te ontruimen (452).
Kort daarna deed de dood van Attila (453) deze
kolossale mogendheid uiteenspatten. Zijne zonen
betwistten elkander den troon ; de onderworpene volken trokken van die verdeeldheid partij om het juk
af te schudden, en verscheidene hunner stichtten
nieuwe rijken (zie GEPIEDEN, GOTHEN, AWAREN). Een
van Attila's zonen, Dinghitsik, hield zich echter nog
eenigen tijd staande aan het hoofd van een gedeelte
der H. in Hongarije, Welk land hunnen naam heeft
behouden. Een andere zoon van den veroveraar, Irnak, toog met bet overige deel der H. naar Azle
terug. Verscheidene hunner stammen vestigden zich
toen aan de boorden der Zwarte Zee, van den Donau tot aan den Don, en bij den Caucasus, waar ze
bekend zijn onder de namen van Hoenogoeren of
Hunigaren, Akatziren of Khazars, Cidarieten, Kontrigoeren, Oetoergoeren (Uturguren), enz. — De H.
leidden een nornaden-leven ; ze waren woest, trouweloos, en aan het afzichtelijke grenzend leelijk: ze
hadden een platgedrukten neus, en kleine, holstaande
oogen, als twee gaten in het hoofd ; ze leefden te
paard, en legerden onder tenten. Attila had zijne
voornaamste residentie in het oude land der Iazygen,
tusschen den Donau en de Theiss, omstreeks de Zagiva : hij woonde in eene groote houten hut. Onder
de koningen der H. kent men: Balamir (376-400),
Uldin (400-412), Caraton (412-424), Rollas
(omstr. 425), Roea of Rua en Attila, die eenige jaren gezamenlijk regeerden (427-433), Attila alleen
(433-453). — De Cidaritische H. woonden bewesten de Caspische Zee, tusschen den mond van
den Terek en den pas van Derbent, in de 5e en vermoedelijk reeds in de 4e eeuw; ze waren zeer dikwijls in oorlog met de sassanidische vorsten van
Perzie. Men heeft hen menigmaal verward met de
Ephtalitische H. (verkeerdelijk Nephtalitische genoemd). Deze woonden beoosten de Caspische Zee,
op de ()avers van den Oxus, in het zuiden van het
tegenw. Turkestan; hunne hoofdstad was Warakbsjan
(of Balaam?). Men vermoedt dat ze zich in deze
landstreek waren komen nederzetten in de 4e eeuw,
tijdens de groote landverhuizing der H. Ze waren
dikwijls in oorlog met de sassanidische vorsten van
Perzie, plaatsten Firoez I (Peroses) op den troon,
en berstelden er Kabad (Cabades) op, die er van
verdreven was. Ze eindigden met zich te vermengen
met de Turken. Men noemt hen ook Witte H.
Huns, het friesche dorp Huyns.
Hunse, rivier in de Nederlanden, reeds ten
tijde der Romeinen onder den naam van Usengis
bekend, ontspringt in Drenthe, stroomt van het Z.
0. naar het N. W., loopt langs de stad Groningen,
en outlast zich na eenen loop van 12 mijlen (ook
wel onder den naam van Reitdiep) in de Lauwerzee.
Hunsego. Zie HUNSINGO.
Hansel, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans
westelijk bezuiden Roermonde.
Hunsingo, of Hunsego, een der Brie kwartieren, waarin de Groninger-Ommelanden ingedeeld
waren tijdens de Bataafsche Republiek, reeds ten

tijde van de keizers Otto en Lotharius was H. een
graafschap; het bevat thans 52 dorpen, met eene
bevolking van ruim 30,000 zielen ; het draagt zijnen
naam naar de rivier de Hunse.
Hunso, Hunsou, of Hunsow, voormalige stad
in Drenthe, moet 808 verwoest zijn door de Denen.
Hunt (Henry), engelsch radicaal en demagoog,
geb. 6 Nov. 1773 te Wittington, graafschap Wilts,
aanvankelijk grondbezitter, daarna brouwer to Bristol, onderscbeidde zich bijzonder door zijne vaderlandsliefd e bij gelegenheid van den voorgenomen inval
der Franschen ; sedert 1816 trad hij op als volksredenaar voor de radicale hervorming, en kwam door
de hevigheid van zijne taal in de gevangenis. In
1825 stond hij aan het hoofd der vergaderingen, die
de afschaffing van de belasting op de ramen eischte,
werkte voor de afschaffing van de koornwetten, en
bad 1830 en 1831 zitting in het Lagerhuis ; dit belette hem niet, als uitventer met eigengemaakt
schoensmeer door de straten van Londen rond te
gaan. Op een van die tochten stierf bij plotseling
12 Fehr. 1835 te Alvesford in Hants. — H. (James Henry Leigh), broeder van den vorige, engelsch
dicbter en schrijver, geb. 19 Oct. 1784, gest. 28 Aug.
1859 te Putney, was bevriend met de voornaamste
engelsche dichters van zijnen tijd. Met zijn dichtstuk The story of Rimini (1816) vestigde bij zijnen
roem. Works (4 dln. New-York 1857).
Hunte, eene rivier, die ontspringt in de hanov.
Ianddrostij Osnabruck, benoorden Melle, doorstroomt
het Dummermeer, vormt vervolgens de grensscheiding tusschen Hanover en Oldenburg, en ontlast zich
na eenen loop van 18 mijlen bij Elsfleth.
Hunten (Frans), duitsch componist, geb. te
Coblentz 1793, was vele jaren te Parijs gevestigd,
heeft daar zeer veel verdienstelijke werken geleverd ;
na zoodoende een aanzienlijk vermogen bijeengegaard
te hebben, is hij in 't begin van de 2e heeft dezer
eeuw naar zijne geboortestad teruggekeerd.
Hunter (William), engelsch ontleedkundige,
geb. 13 Mei 1718 to Long-Calderwood in Schotland,
gest. als professor te Londen 30 Maart 1781.
—H.
(John), broeder van den vorige, inspecteur-genl.
der militaire bospitalen, insgelijks verdienstelijk ontleedkundige, geb. 14 Juli 1728, gest. 16 Oct. 1793
te Londen.
Huntingdon, graafschap in het oostelijk gedeelte van Engeland, tusschen de graafschappen
Northampton en Cambridge, groot 17 vierk. mijlen,
bevolkt met 65,000 zielen ; de hoofdplaats H., am
de Ouse, 21 uren gaans benoorden Londen, heeft 4000
inw., en is de geboortepl. van Cromwell.
Huntsville, 1) stad in den n.-amerik. staat
Alabama, graafschap Madison, 25 mijlen benoordoosten Tuscaloosa ; 4000 inw. — 2) stad in Texas,
graafschap Walker, midden in een vruchtbaar katoendistrict ; 1000 inw., bloeiend presbyteriaansch
College.
Hunyad, comitaat in Zevenbergen, in het land
der Hongaren, maakte van 1849 tot 1860 deel uit
van de kreise Broos en Karlsburg, is 77 vierk. mijlen groot, bevolkt met 154,000 zielen. Dit comitaat
draagt zijnen naam naar het in trotschen stijl gebouwde bergslot H., de oude burcht van het geslack Hunyades, bijgenaamd Corvinus.
Hunyades (Johannes), bijgenaamd Corvinus,
hongaarsch nationale held, geboren tusschen 1390
en 1400, stamde af van de Paleologen, keizers van
Constantinopel ; volgens anderen was hij een hastaard van keizer Sigismund. Onder dezen keizer, en
onder Albertus II, was H. wojwode van Zevenbergen,
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beoorloogde de Turken met evenveel bekwaamheid
als dapperheid ; na den slag bij Varna (10 Nov.1444)
verdedigde hij Hongarije, als rijksbestuurder voor
den minderjarigen Wladislas 11, tegen de herhaalde
invallen der Turken, die hem den bijnaam gaven van
.de Duivel". Gedurende de twaalf jaren, die hij deze
waardigheid bekleedde, bewees hij een even goed
staatsman als voortreffelijk krijgsman te zip. In 1448
hield hij zich in de vlakten van Cassovie Brie dagen
lang staande tegen de turksche armee, die viermaal
zoo sterk was als de zijne ; in 1456 zette hij door
zijne schoone verdediging van Belgrado tegen Mahomed II de kroon op al zijnen roem. Nog datzelfde
jaar (11 Aug.) stierf hij aan zijne wonder), aan Hongarije een nieuwen verdediger nalatende in zijnen
zoon, Matthias Corvinus. Zie CORVINUS.
Hunze, en Hunzingo. Zie de artt. HUNSE
en HUNSINGO.
Hupham, of Huppim, zoon van Benjamin, en
stamvader der Huphamieten; Num. 26 : 39.
Huppa, een hoofd des yolks; I Chron. 24: 13.
Hupperdange, fransch your Hupperdingen.
Hupperdingen, dorp in 't groothert. Luxemburg, 5 kwartier gaans benoordoosten Clerff.
Huppim, of Hupham, zoon van Benjamin ;
Gen. 46: 21 ; I Chron. 7: 12, 15. Zie HUPHAM.
Hur, 1) een der voornaamste Israelieten ten
tijde van Mozes; Exod. 17: 10, 12; 24: 14.
2) grootvader van Bezaleet ; Exod. 31 : 2; 35: 30;
38: 22 ; 1 Chron. 2 : 19, 20, 50; 4: 1, 4; II Chron.
1: 5. — 3) koning der Midianieten; Num. 31: 8;
Jozua 13: 21. — 4) vader van een der bestelmeesters van Salomon ; I Kon. 4 : 8. — 5) vader van
een der opbouwers van den muur van Jeruzalem ;
Neh. 3: 9.
Hurai, een van David's helden; I Chron. 11 :32.
Huram, 1) zoon of kleinzoon van Benjamin;
I Chron. 8 : 5. -- 2) koning van Tyrus; II Chron.
2, 8 en 9; heet in I Chron. 14 Hiram. — 3) kunstwerker nit Tyrus; zie HIRAM. - 4) Huram-Abi; zie
thrum-A DI.
Hurepoix, klein landschap in bet oude Frankrijk, bevatte Rambouillet, Dourdan en omstreken.
Hurl, vader van Abihail ; I Chron. 5 : 14.
Huron, 1) groat meer in Noord-Amerika, grenst
ten 0. en ten N. aan Beneden-Canada, ten W. en
ten Z. aan het gebied der Vereenigde Staten, is
omstr. 900 vierk. mijlen groot, en staat met het
Boven-, Michigan-, Erie-, Ontario- en Nipissingtneer door rivieren in gemeenschap. — 2) rivier in
Opper-Canada en den n.-amerik. staat Michigan,
voert het overtollige water van het meer H. door
het meer St.-Clair of naar het meer Erie, en
3) rivier in Ohio,
heeft eene lengte van 18 mijlen.
valt bij de stad H. in het meer Erie, zijnde over de
laatste 3 uren gaans lengte bevaarbaar. — 4) noordelijk graafschap in Ohio, aan de rivieren H. en Vermiljoen. — 5) stad in Ohio, aan de uitwatering der
riv. H. in bet meer Erie ; 1600 inw. — 6) stad in
New-York, aan het weer Ontario.
Huronen, fransch Hurons, eigenlijk Wyandots,
een Indianen-stam zwierf Fond tangs
de oostkust van het weer Huron tijdens de ontdekking van Canada door de Franschen, wier hulp zij
inriepen tegen de Irokeezen, met wie zij in vijandschap leefden, en door wie deze H. eindelijk uit die
landstreek werden verdreven. Andere H. hielden
verblijf tusschen de meren Huron en Ontario, en op
de oevers der St.-Laurentius-rivier: ook deze zijn
verdwenen. Al vat van de H. nog bestaat is een paar
honderd zielen, 2 uren gaans benoorden Quebec, die

Huss
rechtstreeks afstammen van de H., waarvan overigens alle spoor, tot zelfs hunne taal, verdwenen is
sedert de laatste heeft der 17e eeuw.
Hurtado de Mendoza. Zie -mENDOZA.
Hurwen, gewone hennaing voor Hurwenen.
Hurwenen, in de wandeling Hurwen genaamd,
dorp in Gelderland, aan den Waaldijk, anderhalf ttur
gaans beoosteu Zalt-Bommel ; '250 inw.
Hus, in fransche boeken voor Uz, land van Job.
Husah, zoon van Ezer; I Chron. 4: 4.
Husai, vriend van koning David; II Sam. 15,
16 en 17; I Kon. 4: 16; I Chron. 27: 33.
Husam, een koning in Edom ; Gen. 36 : 34, 35 ;
I Chron. 1 : 45, 46.
Husathieten, isr. tolksstain ; 11 Sam. 21 : 18 ;
23 : 27; I Chron. 11 : 29; 20 : 4; 27 : 11.
Husch, stad in Moldavie, aan den Proeth, 10
mijlen bezuidoosten Jassy ; 4000 inw. Peter de Groote
en Baltadzji-Meheined teekenden bier 1711 het vermaarde verdrag, dat tot stand was gebracht door de
onderhandelingen van Catharina I.
Huschke (Georg Phil. Eduard), duitsch oudheidkundige, geb. 26 Juni 1801 te Munchen, eerst
prof. der rechtsgeleerdheid te Rostock, sedert 1827
te Breslau. Van zijne verdienstelijke werken noemen
wij : Die Verfussung des KOnigs Servius Tullius (Heidelberg 1838); Die oskischen and sabellischen
Sprachdenknialer (Leipzig 1856) en Die iguvischeu
Tafeln (Leipzig 1859).
Husdunia, oude naam van Huisduinen.
Husen, 't plattelandsstadje Huissen.
Husidina, oude naam van :1) de stad Hensden ; 2) het plattelandsstadje Huissen.
Husim, 1) een der twee vrouwen van Saharattn ;
I Chron. 8 : 8, 11. — 2) een afstammeting van Benjamin of van Dan ; I Chron. 7 : 12.
Huskisson (William), engelsch staatsinan,
geb. 11 Maart 1770 te Birch-Moreton, deed in zijne
lange staatkundige loopbaan, die hij eerst 1828 verwisselde tegen het ambtelooze levee, veel voor de
handelsvrijheid en your de ontwikkeling van Engeland's liberate handelsstaatkunde. Naar Liverpool gekomen om de inwijding van den spoorweg bij te wonen, werd hij door eene locornotief verpletterd 15
Sept. 1830.
Huss (Johannes, of Jan) ,hervo rtner der roontschkath. Kerk in Bohemen, geb. 1373 te Hussinetz in
Bohemen, magister en prediker der Bethlehemskapel
te Praag, waar hij predicatien deed in de landstaal,
werd door de geschriften van den engelschen hervormer Wicleff opmerkzaain op de schromelijke misbruiken en verkeerdheden in de leer der roomsch-kath.
Kerk. Als biechtvader van koningin Sophia had hij
veel invloed ten hove, en wist 1409 te bewerken, dat
koning Wenceslas (Wentzel) 1V een edict uitvaardigde, waarbij aan de duitsche corporation hunne
rechten aan de universiteit werden ontnomen, ten
gevolge waarvan ruim 5000 studenten de wijk namen naar Leipzig. Door aartsbisschop Sbinko werd
H. in 1410 als Wiclefliet te Rome aangeklaagd, en
bewerkt, dat H. van zijne waardigheid vervallen verklaard en in den kerkelijken ban gedaan werd ; doch
de steun, lien H. bij het volk en bij het hof vond, was
zoo groot, dat de aartsbisschop het raadzamer vond
zich maar weder met H. te verzoenen. Toen H. zich
echter openlijk verklaarde tegen den 1412 door pans
Johannes XXIII aan de geloovigen aangeboden aflaat,
werd het pauselijk Interdict uitgesproken over de
plaats, waar H. verblijf hield. Nu schreef II. zijne
verhandeling .Ueber die Kirche", waarin o. a. op den
voorgrond gesteld werd, dat niet de paus van Rome,
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maar Chrtstus het hoofd der Kerk is, en waarbij hij
zich beriep op de uitspraak der Heilige Schrift, en
op die van een over hem te houden algemeen concilie. Onder eerie bedekking van koning Wenceslas
en met een vrijgeleide van keizer Sigismond begaf
H. zich naar Constans, doch werd daar, in weerwil
dat de boheemsche en poolsche adel met kracht
daartegen opkwam, 28 Nov. 1414 in den kerker geworpen. Eerst 6 Juli 1415 begon het verhoor, dat
over 39 uit zijne geschriften getrokkene stellingen
liep, en nog then eigen dag werd hij veroordeeld en
levend verbrand, en zijne asch in den Rijn gestrooid.
Hussein, naam van een aantal Musulmannen,
die zich beroemd gemaakt hebben ; de voornaamste
zijn : zoon van Ali en Mahomed's dochter Fatime,
werd na den dood (669 na Chr.) van zijn ouderen
broeder (zie HASSAN) door de Sjyreten beschouwd
als de imam of wettige hoogepriester der godsdienst.
Hij Ieefde in vrede te Mekka, toen hij, na den dood
van Moaviah (680) door de inwoners van Koefa nitgenoodigd werd om naar die stad te komen, waar
men hem als kalif wenschte te begroeten ; op die
uttnoodiging begaf hij zich derwaarts, vergezeld van
eene lijfwacht, die slechts nit een honderdtal gewapenden bestond ; doch onderweg werd hij gevangen
genornen en ter dood gebracht door de troepen van
\esid, den zoon van Moaviah, die zich als kalif had
later' urtroepen. Hij eindigde zijn levee op eenigen
afstand zuidwestelijk van Bagdad, in de vlakten nabij
Kerbelah, ter plaatse die naderhand Medzjed-Hussein
of Graf van H. genoemd is, en die door de Sjyreten
als eerie heilige plaats beschouwd en veel door hunne
vrome bedevaartgangers bezocht wordt. De dag van
H.'s dood wordt jaarlijks door de Sjyreten kerkelijk gevierd als een ongeluksdag (10 October).
E.-Behader (Abul-Gazi), laatste sultan van Perm, afstammende van Tamerlan, geb. 1438 te Herat,
was aanvankelijk zonder eriland, doch wist zich
eerier' machtigen aanhang te verschaffen, maakte
zich vervolgens van Asterabad meester, deed zich
1459 erkennen als koning van Mazanderan, deed
eenen inval in Khorassan, bemachtigde Balkh, toen
Herat (1470), en vorrnde zoodoende in het oosten
van Perzie een rijk, dat Lang onder zijne regeering
bloeide. Hij was 68 jaren oud toen hij 1506 stierf,
na 40 jaren geregeerd te hebben. Deze vorst had tot
vizier Al-Sjir, die veel bijdroeg tot den roem van
zijne regeering. Het rijk van H. kwam aan zijne
twee zonen Ezzaman en Moddaffer-Hussein, doch
deze geraakten reeds spoedig met elkander in onmin, en in oorlog, en werden beiden van den troon
gestooten (15'07) door den khan der Usbeken.
(Schach-), een der laatste sophis van Perzie,
beklom 1694 den troon, en was een vroom en zachtzinnig vorst, doch miste de noodige geestkracht om
de teugels van het bewind te voeren met vaste hand.
Aan alle kanten braken opstanden tut ; een der hoofden van de opstandelingen, Mir-Mahmoed, reeds
meester van Kandahar, kwam aan het hoofd der
Afghanen het beleg opslaan voor Ispahan, de hoofdstad van Perzie, maakte zich na een langdurig beleg
meester daarvan 1722, en noodzaakte den zwakken
Schach-H., ten zijnen behoeve afstand te doers van
den troon. Schach-11. Ieefde nog eenige jaren, en
werd 1729, met zijne gansche familie, vermoord
door Aschraf, den opvolger van Mahmoed. Een zoon
van hem bleef echter gespaard ; en deze werd later
op den troon geplaatst door den vertnaarden Thahrnasp-Koeli-khan. Onder de regeering van Schach-H.
opeude Frankrijk onderhandelingen met Perzie,
waartnede het 1708 een vrij voordeelig tractaat van

koophandel sloot. H.-Pacha, bijgenaamd Koetsjoek, d. i. de Kleine, gunsteling van sultan SeUm III, geb. omstr. 1750, gest. 1803, was als page
opgevoed met Selim. Toen deze den troon had beklommen werd H. 1798 benoemd tot capitan-pacha
(opper-admiraal). In 1798 ging hij den opstandeling
Passwan-Ogloe bevechten, doch zonder hem tot onderwerping te kunnen brengen ; in 1801 kommandeerde hij de turksche vloot, die, vereenigd met de
engelsche, de Franschen noodzaakte tot bet ontruimen van Egypte (1801). Hij gaf eene groote ontwikkeling aan de marine, voerde nuttige bervormingen in, en bet, in weerwil van den tegenstand
der Janitsaren en der Oelemaas (Ulemas), een gedeelte van zijne troepen wapenen en behoorlijk in
de krijgskunst oefenen op de europeesche manier.
— H.-Pacha,laatste dey van Algiers, geb. te Smirna
omstr. 1773, had eerst deel uitgemaakt van de turksche militie in Algiers. In 1818 werd hij uitgeroepen als dey; nadat hij tien jaren geregeerd had,
haalde hij zich door eene grove beleediging de verbolgenbeid van Frankrijk op den hals: de fransche
consul Deval, namelijk, die het hem waarschijnlijk
te lastig naar zijnen zin maakte met vertoogen van
zijne regeering, werd vrij onzacht door hem geslagen; geweigerd hebbende deswege voldoening te
geven, zag hij reeds spoedig eene ontzagwekkende
vloot, onder kommando van maarschalk Bourmont,
voor Algiers verschijnen. De 14 Juni 1830 in de
baai van Sidi-Feruch gelande troepen rukten dadelijk op in de richting van Algiers, en schoten reeds
4 Juli het keizersfort bres. In zijnen dommen trots
bad H.-Pacha volstrekt geen maatregelen noodig
geacht om zich te verdedigen, zoodat hij dan ook
reeds den volgenden dag genoodzaakt was te capituleeren. Men stond hem toe, zich met een gedeelte
van zijne schatten te verwijderen (5 Juli). Hij begaf
zich eerst naar Napels, vervolgens naar Livorno,
bracht toen een korten tijd te Parijs door, en stierf
1838 te Alexandria.
Hussein–abad, het oude Milhridatiutn, stad
in aziat. Turkije (Siwas), 14 mijlen bezuidwesten
Amasieh.
Husseinpoor, stad in britsch 0. I., presidentschap Bengalen, 10 mijlen beoosten Delhi.
Hussele, oude naam van Heusden.
Tilussen, oude naam van Huissen.
Hussinetz, marktvlek in Bohemen, 9 uren
gaans bezuidw. Piseck ; 1300 inw.; geboorteplaats
van den hervormer Johannes Huss, en van Nicolaas
van H., een aanvoerder der Hussieten.
Hussieten, de aanhangers van den 1415 te
Constans levend verbranden hervormer Huss, trokken partij van de zwakheid van keizer Wenceslas,
en kwamen in gewapenden opstand onder aanvoering van Johannes Zisca en Nicolaas van Hussinetz,
versterkten zich in het district Bechin, en stichtten
er de stad Tabor, die bun tot vesting diende. Bij
Wenceslas' dood 13 Aug. 1 419 weigerden zij keizer
Sigismond te erkennen als koning van Bohemen,
en zoodoende ontbrandde met verdubbelde hevigheid de zoogenaamde Oorlog der H. In verscheidene
gel echten brachten de H. aan de Keizerlijken de
nederlaag toe. Doch reeds spoedig geraakten zij onderling verdeeld in twee partijen, gematigde en
strenge. De gematigde H., d. i. de Calixtijnen, verIan gden vier pun ten : vrije predi king van Gods woord,
het Nachtmaal onder de beide geraakten (vandaar
ook Utraquisten genaamd), terugkeer van de geestelijkheid tot de apostolische, armoede, en het recbt
der gemeente om stra y nit te spreken over alle dood-
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zonden. De strenge H., die Taborieten genoemd werden, verwierpen alle stellingen der Kerk, die niet
letterlijk uit de Heilige Schrift te bewijzen waren.
Door deze verdeeldheid reeds verzwakt, werden de
H. dat nog meer door den dood hunner voornaamste
aanvoerders: Nicolaas (1420), Zisca (1424). Gedurende eenen korten tijd echter werd hunne hoop
levendig gehouden door Koribut, neef van Witold,
groothertog van Lithauen, die 1422 door een gedeelte der H. tot koning verkoren was. Hij behaalde
eene overwinning op de Keizerlijken 1426 bij Aussig,
doch zag zich het jaar daarna genoodzaakt afstand
van den troon te doers. Twee andere aanvoerders der
H., de Groote Procopius en de Kleine Procopius,
hielden den moed der H. nog eenige jaren levendig
door overwinningen op de Keizerlijken, o. a. bij
Mies (1427) en bij Tachau (1431), en door strooptochten, die ze deden in Oostenrijk, Frankenland,
Saksen, het roomsch-kath. gedeelte van Bohemen,
de Lausitz en Silezie. Eindelijk began het verlangen
naar den vrede algemeen te warden, en er werden
onderhandelingen geopend. De Calixtijnen kwamen
tot eene eerste schikking te Praag (1433), bekend
under den naam van Compactata van Praag ; doch
door de Taborieten werden de vijandelijkheden hervat : ze werden echter 30 Mei 1434 in den slag bij
Bohmischbrot tot onderwerping gebracht ; 1436
werd keizer Sigismond te Iglau erkend als koning
van Bohemen, en door hem den eed op de Compactata (zie haven) afgelegd, waarbij de vier hierboven
vermelde punten, behoudens ettelijke beperkingen,
aan de H. werden ingewilligd. Na Sigismond's dood
1437 werd de oorlog nog altijd voortgezet, totdat
koning Wladislas op den landdag te Kuttenberg
1485 eenen duurzamen vrede herstelde, door de
rechten van beide partijen (Calixtijnen en Roomschkatholieken) gelijkelijk te erkennen. De geest der
H. leefde echter voort, en ontwikkelde zich, gelouterd, in de Boheernsche broeders, die zich hoofdzakelijk vormden uit overblijfselen van de Taborieten.
Husum, 1) elide naam van Huissen. — 2) stad
in Sleeswijk, aan de uitwatering van de Eider in tie
Noordzee, 8 uren bewesten Sleeswijk ; 4800 inw.
Huszth, stad in het hongaarsche comitaat Marmaros, aan de Theiss, 7 uren gaans benoordoosten
Halmi ; 5500 inw.
Hutcheson (Francis), engelsch moralist, geb.
8 Aug. 1694 in bet noorden van lerland, gest. 1747
als professor te Glasgow, is de stichter van de schotsche school der bespiegelende wijsbegeerte. Complete editie zijner werken (5 dln. Glasgow 1772).
Hutchinson (John Hely-), beroemd engelsch
generaal, geb. 15 Mei 1757, droeg 1794 veel bij tot
4Iemping van den opstand in Ieriand, streed roemrijk in Holland 1799, ging 1801 scheep naar Egypte,
nam na den slag van Alexandria (21 Maart) het
opperkommando over de britsche armee op zich,
noodigde 22 Mei generaal Belliard uit am te capituleeren, rukte vervolgens op tegen Cairo, waar hij
de Franschen tot capitulatie dwong en hen Egypte
deed ontruimen. Tot lord H. van Knocklofty verheven, ging hij 1806 als buitengewoon gezant naar
Rusland, keerde na den vrede van Tilsit naar Engeland terug, en stierf 6 Juli 1832.
Hutton (Ulrich van), bevorderaar van de kerkhervorming,geb.21 April 1488 op den burg Steckelberg in Keurhessen, behoorde tot eene oudridderlijke familie. Op zijn 16e jaar ontsnaptc hij uit het
klooster Fulda, waar men hem tegen zijnen wil opgesloten had gehouden ; hij nam de wijk naar Erfurt, hield zich achtereenvolgend aan verscheidene

universiteiten op. en ging 1511 naar Wittenberg,
vervolgens naar Pavia, waar hij de rechten studeerde,
was Coen eenigen tijd in dienst bij de keizerlijke
armee, en keerde 1515 naar Duitschland terug. In
gedichten en brieven liet hij zich vinnig uit tegen
hertog Ulrik van Wurtemberg, den moordenaar van
een zijner neven, en koos de partij van Reuchlin
tegen den dominicaner Hoogstraten. Na nogmaals
eene reis naar Italie gedaan, en daar de verregaande
onzedelijkheid tier monniken en geestelijken van
nabij te hebben leeren kennen, trad hij 1518 in
dienst van den aartsbisschop van Maintz, doch sloot
zich reeds spoedig bij den Zwabischen bond aan,
en zond van zijnen burg Steckelberg verscheidene
geschriften tegen de geestelijkheid de wereld in.
Uit lien hoofde door Rome vervolgd, kwam hij in
nauwer betrekking met Luther, vond een machtigen
beschermer in Frans van Sickingen, doch stierf eindelijk als vluchteling 31 Aug. 1523 op het eiland
Ufenau aan het meer van Zurich. De beste verzamehng van zijne (deels duitsche, deels latijnsche) werken
is die van Backing (7 dln. Leipzig 1858-59).
Hutton (James), schotsch genees- en scheikundige, geb. 1726 te Edinburg, gest. 1797, ontving
1749 den doctoralen graad te Leiden, beoefende
met goed gevolg landbouwkunde, mineralogie, geologie, natuurkunde, philosophic en wiskunde, en
schreef eerie menigte werken. H. (Charles), engelsch wiskundige, geb. 14 Aug. 1737 te Newcastleupon-Tyne, van 1772 tot 1807 prof. der wiskunde
aan de militaire akademie te Woolwich, gest. te
Louden 27 Jan. 1823, schreef o. a. een Mathematical
and philosophical dictionary (2 dln. Lond. I 795 -6 ;
verbeterde druk 1815).
Hutwyl, stad in het zwits. kanton Bern, 10
uren gaans benoordw. Lucern; 3400 inw.
Huuns, friesch dorp. Zie HUYNS.
Huva, oude naam van Drunen.
Huy . . . . Zie Hui ...
Huy, 1) belgische stad ; zie Hut. — 2) H., of
Huywald, een uitlooper van het Hartsgebergte, in
den kreis Aschersleben, met het voormalige rijke
benedictijner klooster,thans kroondomeinHuyseburg.
Huyghens (Constantijn), nederlandsch dichter en staatsman, geb. 4 Sept.1596 te 's-Gravenhage,
gest. aldaar in Maart 1 687, blank evenzeer nit door
zijne talenten als door aanzienlijke geboorte, en
wordt gerangschikt under de beste nederl. en latijnsche dichters der 17e eeuw. H. (Christiaan),
zoon van den vorige, geb. 14 April 1629 te 's-Gravenhage, gest. aldaar 8 Juli 1695, een der grootste
wis-, patuur- en sterrekundigen van zijnen tijd, en
een room van ons land, die door alle vorsten van
Europa geeerd en gevleid werd. Hij bezocht Frankrijk en Engeland, en van 1665 tot aan de herroeping
van het edict van Nantes (1685) hield hij verblijf
te Parijs, waar hij door Lodewijk XIV met de grootste onderscheiding ward behandeld, en waar hij
zijne voornaamste werken heeft geschreven. De volledigste editie van H.'s werken is bezorgd door
's-Gravesande (4 dln. Leiden 9 724 ; 2e druk 4 dln.
Amsterdam 1728). Met Leibnitz en verscheidene
andere beroemde geleerden stand H. in drukke briefwisseling; al zijne handschriften berusten in de bibliotheek der Leidsche hoogeschool; door professor
Uylenbroek werd daarvan een gedeelte in 't licht
gegeven, nl. de briefwisseling van H. met Leibnitz
en de l'Hôpital (2 dln. 's-Gravenhage 1834).
Huyns, of Huuns, veelal Huns, dorp in Friesland, derdhalf uur gaans znidelijk bewesten Leeuwarden; 150 inw.
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Huyse, stad in de belg. prov. Oost-Vlaanderen,
5 uren gaans bezuidw. Gent ; 4000 inw.
Huysman (Roelof). Zie AGRICOLA (Rudolf).
Huzab, eene stad, vermeld Nahum 2: 7.
Huzinga, gron. dorp. Zie HU1ZINGE.
Huzulen, eene afdeeling van het slawische
y olk der Ruthenen, een sterk menschenras, dat de
gebergten van Oost-Galicie, de Bukowina en de
grensstreken van Hongarije bewoont en (met de
Bojken) 4 a 5 maal honderdduizend zielen sterk is.
Huzum, friesch dorp. Zie HUIZUM.
Hveen, rotseilandje, slechts 3 kwartier gaans
in omtrek groot, ligt in de Sond, 3 mijlen benoordoosten Kopenhagen, behoort tot het zweedsche Ian
Malmo, en is bekend als de woonplaats van TychoBra he.
Hvitramannaland, d. i. het land der Witte
mannen, oudnoordsche benaming voor Amerika.
Hwee, friesch dorp. Zie EE 1).
Hwen. Zie HVEEN.
Hwlford, engelsche stad. Zie HAVERFORDWEST.
Hyacinthus, 1) volgens de mythe een spartaansche prins van buitengewone schoonheid, zoon
van koning Amyclas, was de lieveling van Apollo
en evenzoo van Zephir (Zephyrus), doch hij gaf de
voorkeur aan eerstgenoemden. Terwijl hij en god
Apollo op zekeren dag bezig waren zich te vermeien
met het discus-spel, dreef Zephir, ow zich te wreken, den werpsteen van Apollo naar bet hoofd van
H., die daardoor gedood werd. Radeloos van droefheid veranderde Apollo den verslagene in eene bloem,
die H.'s naam ontving (de Hyacinth). Te Sparta, en
voornamelijk te Amyclie, werd H. als godheid vereerd, met jaarlijksche feesten (de Hyacinthien), die
drie dagen dnurden. — 2) zoon van Pieros en de
rnuze Clio, had met den vorige veel overeenkomst.
Hyacinthus, de heilige, een dominicaner
monnik, geb. uit aanzienlijke poolsche ouders in
Silezic, stichtte 1217 een dominicaner klooster te
Crakau, ging het Evangelic verkondigen in Masau
(MazoviC), Pommeren, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Schotland, deed daarna eene reis naar
Constaiitinopel, toog rond door Groot-Rusland,
stichtte een klooster te Kiew, en stierf 1257 te
Crakau. Kerkelijke gedenkdag 16 Aug. — H., een
andere heilige, martelaar te Rome in 257; gedenkdag 11 Sept.
Hyaden (van het grieksche hyein, regenen),
dochters van Atlas, koning van Mauritanie, en van
iEthra of van Pleone, waren zoo bedroefd over bet
verlies van haren broeder Hyas, die op de jacht gedood was, dat zij zich doodweenden, en door de
goden uit medelijden als nimfen in den hemel opgenomen en onder de sterren geplaatst werden. Ze
vormen eene groep aan den kop van het sterrebeeld
de Stier, in den vorm eener V; het opgaan van die
groep met de zon kenmerkte bij de Grieken het begin van den regentijd ; vandaar de benaming H., d. i.
Regensterren. Als varier der H. wordt ook Camillus
genoemd, ook wel Oceanus; en men plaatst de H.
op het eiland Naxos, te Dodona, of op den berg
Nysa. Bij Hesiodus worden 5 H. genoemd (Pheesyle,
Coronis, Clenia, Phzeo en Eudore). Veelal echter
telt men 7 H. Van de overige namen, waaronder H.
vermeld worden, noemen wij nog : Adraste, Althea
(Amalthea), Ambrosia ; ook Dione, die te Dodona
als vrouw van Jupiter vereerd werd, was eene Hyas
(zie HYAS).
Hyampolis, stad in Phocis, beoosten den
Cephissus, aan den zich in die rivier ontlastenden
Assus, moet haren naam ontvangen hebben van de

nit Beotie verdrevene Hyanten. Door Xerxes verwoest (Hdt. 8, 28.), werd H. wel weder opgebouwd,
doch daarna door Philippus van Macedonie geheel
en al verwoest (Liv. 32, 18.).
Hyanten, een yolk in Beotie ; van daar verdreven door Cadmus, namen de H. de wijk naar
Phocis, waar ze de stad Hyampolis stichtten op den
Parnassus.
Hyttnum, friesch dorp. Zie JANUM.
Hyas, I ) bet enkelvoud van Hyaden. — 2) broeder der Hyaden (zie dat art.).
Hyaure, friesch dorp. Zie HIAURE.
Hybla naam van drie siciliaansche steden der
oudheid : 1) Hybla major, tegenw. Paterno, 5 uren
gaans benoordw. Catania, in bet Val-di-Demona. -2) Hybla minor, of Herma, tegenw. Calatagirone of
Ragusa, 5 uren gaans bezuidoosten Leontini ; op de
omliggende heuvelen werd een kostelijke honig gewonnen, die in kwaliteit gelijk stond met die van
Hymettus in Attica. — 3) Hybla parva, het latere
Megara (zie AGOSTA), op de zuidoostkust van Sicilie,
benoorden Syracuse, benoordoosten H. minor, en
bezuidoosten H. major. De rumen van dit H. zijn
nog in wezen op de oevers der rivier Cantaro.
Hyccara, tegenw. Maro-di-Carini, stad ter
noordkust van Sicilie, bewesten Panormus, werd in
den Peloponn. oorlog geplunderd door de Atheners.
Met den buit werd ook de hetwre Timandra, de
minnares van Alcibiades, benevens hare dochter,
de later zoo vermaard gewordene Lars, naar Athene
overgebracht.
Hycsos, of Herder-koningen, de hoofden van
nomadiseerende volksstammen, meerendeels Arabicren of Pheniciers, die omstr. 2310 v. Chr. (volgens
Lepsius 2000 v. Chr.) Egypte overweldigden, en
daar de 17e dynastic stichtten. De eerste H.-koning,
met name Salatis, vestigde zijne residentie te Memphis, en regeerde 19 jaren. Zijne opvolgers hielden
zich ruim derdhalve eeuw staande, en werden verdreven door de thebaansche pharaonen Misphragmoetosis en Thoetmosis (2050 v. Chr.). Nog lang
daarna echter handhaafden zij bun gezag in sommige gedeelten van Egypte; geheel en al verdreven
werden ze eerst omstr. 1548 v. Chr. door Thoetmosis HI. Door sommige geleerden worden de H.volkeren verward met de Hebreen. Onder de overheersching der H. plaatst men de geboorte van
Mozes.
Hydaard, of Hidaard, dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoordw. Sneek, en even ver
benoordoosten Bolsward ;150 inw.
Hydaspes, tegenw. de Djelem (Dzjelem, Tsjelem, Jalum), een der 5 rivieren, die den Pendzjab
(noordwestelijk O. I.) besproeien, kwam van het
lmaus-gebergte, en ontlastte zich in den Acesines.
De overtocht van den H. in 326 v. Chr. en de daarop
gevolgde veldslag tegen Porus, behooren tot de schitterendste krijgsbedrijven van Alexander den Groote.
Op de oevers van den H. stichtte hij de steden Nicea
en Bucephala. Door het gemor zijner troepen genoopt om den terugtocht aan te nemen, scbeepte
hij zich met zijn leger in op eene vloot van 200
bodems, om de rivier of te zakken tot aan den Indus,
en dan zijnen tocht te vervolgen tot aan den Oceaan.
Hyde (Thomas), engelsch orientalist, geb.1636
te Billingsley, gest. 1703 als prof. van 't Hebreenwsch
en Arabisch te Oxford. Van zijne vele werken noemen wij : Veterum Persarum et Magorum religionis
historia (1700).
Hyde, graven van Clarendon. Zie CLARENDON.
Ana,.
_.e _LARENDON.
c
Hyde (A
1 Zie
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Hyde—Park, een fraai en groot openbaar park van de Zee der Indien". Hij stierf te Arcot 7 Dec.
in Londen, verbindt Greenpark met Kensington1782, en Het zijn rijk na aan zijne zonen Tippoe-Saib
Gardens. — H., twee steden in N.-Amerika : en kerym-Saib.
1) staat Vermont, rum] 10 uren gaans benoorden
Hydernuggur, dezelfde stad als Bednore.
— 2) staat New-York, op
Hydra, of Hydrea, grieksch eiland aan de oostMontpellier; 1400
den west-oever der Hudson-rivier, mina 10 uren
trust van Morea, en voor de golf van Hermionia, rotgaans bezuiden Albany; 2700 inw.
sig, naakt. zonder boomgroei, en zonder waterbronHyderabad, eigenlijk Haiderabad, d. Leen- nen, is circa 3 vierk. mijlen groot, bevolkt met
wenstad, steden in Oost-Indie; de voornaamste,
25,000 zielen, en heeft tot hoofdstad H., met
tevens een der grootste steden van Indie, is: ) H.,
12,000 inw., een der schoonste steden van Griekenin het rijk Decan, aan den Mussy, is de hoofdstad
land, als amphitheater gebouwd am hare kleine,
(d.
i.
het
gebied
van
den
Nizam),
H.
van
doch uitrnuntende haven. De bewoners van dit eiland
van het rijk
welk rijk, schatplichtig bondgenoot van Groot(Hydrioten genaamd) warden gehouden voor de beBritannie, 4484 vierk. mijlen groot is en bevolkt
kwaamste err moedigste zeelieden van geheel Griemet circa H millioen zielen. De stad H., de resilenkenland. Ten tijde van Polycrates werd dit eiland
tie van (I-3n Nizam, heeft 200,000 inw., is eene
bevolkt door vluchtelingen van Samos, doch het
hoofdpl. voor den indischen juweelenhandel, en heeft
speelt geenerlei rol in de oude geschiedenis van
vele diamantslijperijen. In 1586 werd deze stad geGriekenland. In 1470 diende het tot eerie wijkplaats
sticht door Mohammed-Koetoeb-Schach, die haar
voor Albaneezen, die de turksche dwingelandij ontnoemde,
doch
dezen
naam
vluchtten. Die Alhaneezen (waarvan de tegenwooraanvankelijk Bagnagor
reeds spoedig in H. veranderde ter eere van Ali,
dige Hydrioten afstammen) stichtten een viek, dat
den schoonzoon van Mahomed, die ook wel Haidermettertijd de tegenw. stad H. werd ; zij begonnen
Allah (d. i. de Leeuw Gods) genoemd wordt. Het
al spoedig kusthandel te drijven, en verkregen, tegen
rijk van H., eene oude prov. van Indie in het rijk
betaling van eene kleine schatting, de bescherming
Decal], grenst ten N. en N.W. aan de prov. Beyder, ten
der Porte. Meer dan eens hebben de Turken de kern
Z.W. aan Bedzjapoor, waarvan het gescheiden is hunner zeemacht samengesteld nit Hydrioten ; doch
door de Biwa en de Krisjna, ten Z. aan de prov.
in den vrijheidsoorlog (1821) waren joist deze de
Balaghat en aan het land der noorder Circars, ten
duchtigste en bardnekkigste tegenstanders der turk0. aan Gondwana, waarvan het gescheiden is door sche marine, die hoofdzakelijk aan de Hydrioten
de Godavery. Behalve de hoofdpl. H. liggen ill H. de baren ondergang te wijten had.
steden Golconda, Secunderabad, Janina, Jaafarabad,
Hydra, de H. van Leroy, monsterachtige slang,
Beder, Janur of Sjiour (Chinur), Ellichpoor, Doulatdoor Typhon verwekt bij Echidna (zie ECHIDNA),
abad, Nirmal, Nander, Palensha en Warangal. Het
hield zich op in de wateren van het meer van Lerne of
jaarlijksch inkomen v. den Nizam bedraagt 1,550,000 Lerna in Argolis. De H. had zeven koppen ; wierd er
ponden sterling (d. i. 18 a 19 millioen guldens).
een afgehouwen, dan groeide die dadelijk weder aan,
Het land is zeer bergachtig, doch de bergen zijn
indien men niet oogenblikkelijk de wond dichtbrandde. Door Iolas geholpen, werd Hercules de
niet zeer hoog, vooral niet in het znitloosten; eene
groote menigte zeer vruchtbare dalen heeft H.; de
man, die de aarde van dit monster verloste ; dit was
bevolking belijdt meerendeels het Brahmanismus,
een der twaalf befaamde taakwerken, die hem weren spreekt een tongval der Teltnga-taal. Oudtijds
den opgedragen door Eurysthens. Na de H. gedood
behoorde H. aan de radjahs van Telingana en van
te hebben, doopte Hercules zijne pijlen in het
Bisjnagar; in de 15e eeuw werd deze prov. ver- giftige bloed van bet monster, ten einde alle kwetmeesterd door de Mahomedanen, die er een afzonsuren, die hij later nog mocht toebrengen, ongeneeslijk te maken. Het monster werd als sterrebeeld in
derlijk rijk van maakten under den naam van het
den hemel geplaatst. Naar het oordeel van vele geBijk van Golconda. Door Aureng-Zeyb werd H.
leerden was de H. van Lerna niets anders dan een
omstr. 1687 bij zijn rijk ingelijfd ; doch omstr. 1719
stadhouder van H.
moeras met verpestende uitdampingen, dat door
verklaarde zich
voor de Mongolen, onafhankelijk, en regeerde tot Hercules drooggemaakt is geworden.
1748. Zijn zoon Ghazy-ed-Dyn volgde hem op. Deze
Hydrabad. Zie HYDERABAD '2).
werd opgevolgd door Nizam-Ali, die gelijktijdig het
Hydraotes, of Hyraotis, tegenw. de Iroti, of
Rawi, een der 5 rivieren van den indischen Pendzjab,
hoofd had te bieden aan Haider-Ali, aan de Mahratontlastte zich in den Acesines, en met dezen vereeten en aan de Engelschen. Van laatstgenoemden
nigd vervolgens in den Indus.
werd hij in 1800 de vasal, en vestigde zijne residentie te H. in 1803. Hij werd opgevolgd door zijHydrea, eiland. Zie HYDRA.
nen zoon Mirza-Sekander-Dzjah. — 2) H., of HyHydria, de stad op bet eiland Hydra.
drabad, stad in Hindostan, was voorheen de hoofdHydrioten, de bevolking van 't eil. Hydra.
plaats van Sindh, ligt op den linkeroever van den
Hydronteon fransche boeken voor Hydrun to tu.
Hydruntum, tegenw. Otranto, een der voorIndus, werd gesticht omstr. de helft der 18e eeuw,
naamste steden van Calabrie, aan de oostkust, met
en heeft thans 25,000 inw.
Hyder—Ali, of Haider-Ali, indisch veroveraar, eene uitmuntende haven, was later romeinsch municipium, en diende ook als plaats van overvaart
geb. 1717 bij Kolar in het rijk Mysore, was de zoon
naar Omens in grieksch Illyrie. Naar men wit had
van een mahomed. gouverneur der mysorische bergPompejus aan het onuttvoerbare plan gedacht, mu
vesting Bangalore. Als bevelhebber der armee van
H. met Oricus in gemeenschap te stellen door midMysore voerde hij in zijn leger de europeesche krijgsdel van eene brag.
tucht in, verdreef 1759 zijnen meester, den toes
regeerenden radjab van Mysore, doch stelde zich
Hyelsheim, friesch dorp. Zie JELSUM.
Hyem, friesch dorp. Zie HYUM.
eerst na diens dood (1766) geheel en al in het hezit
Hyen, geldersch dorp. Zie H1EN.
van het gezag; door de verovering van Calicut, BedHyeres, lat. Arcw, ook wet Hiéres gespeld, stad
nore, Onor, Cananor bracht hij een grondgebied van
in het fransche dept. Var, 4 urea gaans beoosten
ruim 3360 vierk. mijlen onder zijnen schepter, en
Toulon en vijf kwartier gaans van de zee en van de
liet zich den titel geven van 'Koning der eilanden

Hyperides

Hyérische eilanden
reede van H., die zeer groot en zeer veilig is; 10,000
inw. Deze stad, aanvankelijk eene volkplanting van
Marseille, droeg in de middeleeuwen den naam van
Ahires (van het lat. Arcce). In de 13e eeuw had zij
eene haven, waar men zich inscheepte naar Palestina.
Lang was H. het apanage der vicomtes van Marseille,
die het afstonden aan den graaf van Provence, Karel
van Anjou, broeder van den heiligen Lodewijk. Te
H. was Massillon geboren. — H.—eilanden; zie
HYERISCHE-EILANDEN.

Hyërische eilanden, fransch Iles d'Hyéres,
lat. Stcechades insulte,onder dezen naam verstaat men
4 eilandjes aan de kust van het fransche dept. Var,
nl. Porquerolles, Port-Croz, Bagneaux en het Levantof Titan-eiland ; de twee eerstgen. zijn bewoond, en
tellen samen eene bevolking van omstr. 1200 zielen.
Door de Engelschen werden de H. verwoest tijdens
het beleg van Toulon (1793).
Hygiija, d. i. gezondheid, godin der gezondheid, was of eene dochter of de vrouw van Esculapins. Zij worth afgebeeld met een beker, den beker
der gezondheid, en meestal met eene slang, die uit
dien beker zoekt te drinken.
Hyginus, de heilige, volgens de Roomschkath. pans (volgens de Onroomschen bisschop van
Rome) van 139 tot 142 ; kerkel. gedenkdag 11 Jan.
Hyginus(CajusJulius),romeinsch taalgeleerde,
geboortig uit Alexandria of uit Hispania, was eerst
slaaf van Julius Cesar, en werd vrijgelaten door Augustus, die hem aan het hoofd stelde van de palatijnsche bibliotheek. Hij was bevriend met Ovidius,
met Wien hij echter later in onmin geraakte. Men
heeft van hem Fabulce mytholog. en Astronomicum
poeticum, het best uitgegeven door Van Staveren in
de .Mythographi latini" (2 din. Leiden 1742).
met den bijnaam Gromaticus, een romeinsch
—H.,
schrijver uit den tijd van Nerva en Domitianus,
schreef o. a. De inunitionibus castrorum (uitgegeven
door Lange, Gottingen 1848).
Hyksos. Zie HYCSOS.
Hylaard, of Hilaard, vroeger ook wel genaamd
Elaard of Eylaard, dorp in Friesland, anderhalf
our gaans bezuidw. Leeuwarden; 250 inw.
Hylas, een schoon jongeling, zoon van Thiodamas, was de lieveling van Hercules, dien hij vergezelde op den tocht der Argonauten. In de rivier Ascanius in Mysie water scheppende,, verdronk hij ;
volgens de legende werd hij in het water getrokken
door de nimfen Bier rivier, die verliefd op hem werden om zijne schoonheid. Hercules was ontroostbaar
over zijnen dood.
Hyle, eene stad aan bet noordeinde van een
meer (Hylice), in het zuiden van Beotie, was de woonplaats van den rijken Oresbius, en van den kunstwerker Tychius, die bet schild van Ajax gemaakt had.
Hyllus, zoon van Hercules en Dejanira, werd
ria zijns vaders dood het hoofd der Heraclieden, en
trouwde met Iola, die het bijwijf geweest was van
Hercules. Door Eurystheus uit den Peloponnesus
verdreven, zocht hij eene wijkplaats hij de Atheners,
en kwani vervolgens aan het hoofd der Heraclieden
oorlogvoeren tegen Eurystheus, die door hem gedood
werd (omstr. 1307 v. Chr.); hij kon echter niet in
zijn rijk terugkeeren. Eenigen tijd daarna verloor hij
zelf het Leven in een tweegevecht tegen Echemus,
den aanvoerder der Tegeaten.
Hymen, of Hyrneneus, zoon van Bacchus en
Venus, en kweekeling der muzen, werd vereerd als
god des huwelijks. Hij wordt afgebeeld als een blond
jongeling, omkranst met rozen, dragende een fakkel,
en geh u Id in een met bloemen getooiden witten sluier.
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Hymenetis, 1) de huwelijksgod ; zie HYMEN.
21 een afvallige onder de eerste Christenen ;
I Tim. 1: 20; II Tim. 2 : 17.
Ilymettus, tegenw. Trelo-Woeno, of DeliDagli, een berg in Attica, even bezuiden Athene, was
beroemd door de puike honig, die er gewonnen werd,
en door zijne rijke marmergroeven.
Hypadotorus, een metaalgieter te Thebe. Zie
—

3).
HypEepa, tegenw. Birghe of Bereki, stad in
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Libye, in de cilbiaansche vlakte, benoorden de rivier
Caystrus, met eenen tempel der perzische Vuur-aanbidding ; de schoonheid der vrouwen van H. was
wijd en zijd beroemd.
Hypanis, twee rivieren van barbaarsch Europa ; zij ontlastten zich beiden in de Zwarte Zee :
1) de tegenwoordige Koeban (Kuban), kwam uit den
Caucasus, liep eerst noordwest-, vervolgens westwaarts, en stortte zich over het grondgebied van
Phanagoria in den Pains Meotis. — 2) tegenw. de
Bog, kwam uit de binnenlanden van europ. Scythie,
en vereenigde zich bij Olbia in den Borysthenes, om
zich daarmede in de Zwarte Zee te ontlasten. Zie
00k HYPHASIS.

Hypata, in de oudheid eene versterkte stad in
Thessalia, op een vooruitspringend punt van den
(Eta, was zeer berucht als de zetel der tooverij. Het
is de tegenwoordige stad Hypati, of Petradzjik, met
1000 inw.
Hypatia uit Alexandria, dochter van den wiskunstenaar Theon, was geb. omstr. 370 na Chr., en
werd de vrouw van den wijsgeer Isidorus. Zeer ervaren zijnde in de wiskunde en philosophic, werd
zij door het bestuur barer geboorteplaats uitgenoodigd openbare lessen te geven in de wijsbegeerte,
waaraan zij voldeed. Zij erlangde zeer veel invloed
bij Orestes, den stadhouder van Alexandria; doch zij
kleefde het Heidendom aan, en was tegen het Christendom. Vandaar dat eenige doldriftige dweepers, hij
gelegenheid van de verdrijving der Joden (in 415),
zich van deze talentvolle vrouw meester maakten,
haar fangs straat sleepten, en haar lichaam letterlijk
aan stukken scheurden. De geschriften van H. zijn
verloren geraakt bij den brand der Alexandrijnsclie
bibliotheek.
Hypelshoef, n.-boll. dorp. ZieHYPOLYTUSHOEF.
Hyperbolus, een veracht Athener. Zie het
art. OSTR ACISMUS.
Hyperbore6rs, en Hyperboreen, d. i. die aan
gene zijde van den Boreas woven of liggen ; zoo noemden de ouden alle volkeren en landen in het onbekende westen en noorden, inzonderheid die aan gene
zijde van de bergketen, welke Griekenland begrenst
nan de noordzijde: zoo bijv. de Thraciérs. Men zeide
van hen, dat ze een aardsch paradijs bewoonden, dat
ze levenslang jeugd en gezondheid genoten, en dat
ze in de dienst van Apollo duizend jaren bleven leven.
Hyperia, eerste naam van Camarina op Sicilia.
Zie TORRE-DI-CAMAR INA.

Hyperides, atheensch redenaar, leerling van
Isocrates en Plato, mededinger van Demosthenes, en
even als deze een der vinnigste bestrijders van de
macedonische overheersching; voornamelijk op H.'s
aansporing werd tot den Lamischen oorlog besloten. Na den slag bij Cranon (322 v. Chr.) nam hij
de vlucht, doch werd aan Antipater overgeleverd,
die hem op Agina deed doodmartelen (o. a. liet hij
hem de tong uit den mond snijden). Men hondt hem
voor den schrijver van eene redevoering tegen
Alexander (in de redevoeringen van Demosthenes
voorkomende; is daar de 17e). Andere fragmenten
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Hyum

Hyperion

van H. werden 1847 in eenen papyrus te Thebe in
Egypte gevonden. en in het licht gegeven door Babington (Londen 1853), door Schneidewin (Gottingen 1853), door Tell (Nordhausen 1859), alsook
in de nieuwe editien der verzamelingen van de attische redenaars.
Hyperion, zoon van Uranus en broeder van
Neptunus, nam Thya tot vrouw, en verwekte hij
haar de Zon, de Maan en Aurora. Men verwart hem
dikwijls met Helios of de Zon. Zie TITANEN.
Hypermnestra, een der Danaieden, spaarde
Lynceus, haren echtgenoot, terwij1 zijne 49 broeders
door hare 49 zusters vermoord werden in den bruiloftsnacht. Deswege door haren vader Danaus voor
de vierschaar des yolks gebracht, werd zij echter
door het yolk vrijgesproken.
Hyphasis, ook wel Hypanis genoemd, bij de
ouden eene rivier, die zich in den Indus ontlastte.
Op den rechter- (d. i. west-) oever van deze rivier
liet Alexander de Groote twaalf altaren oprichten;
het was de eindgrens van zijne veroveringen in het
Oosten, en heet tegenwoordig Beyah (zie dat art.),
welke rivier zich ontlast in den Sutledzj, in den
Pendzjab (Oost-Indie).
Hypnos, lat. Somnus, bij de nude Grieken de
god van den slaap, zoon van den Nacht, en tweetinghroeder van den Dood.
Hypolytushoef, in de wandeling Hypelshoef
genaamd, het voornaamste dorp op het noord-holl.
eil. Wieringen in de Zuiderzee, heeft ruim 400 inw.
AMERINA
ZieC_.
i i Zi
Hypparis,r ivier.
Hyppolitusga, friesch dorp. Zie YPEKOLSGA.
Hypselis, stad in het nude Eg ypte, in het
zuiden van Thebais, zeer dicht hij Lycopolis, op den
linker-oever van den Nijl, was de hoofdplaats van
een nomos H.
Hypsilantis (geslacht der). Zie N:PSILANTI.
Hypsipyle, dochter van Thoas, den koning
van het eiland Lemnos. Door de vrouwen van dit
eiland werd de godin Venus beleedigd; om zich
daarover te wreken, bezielde de godin al de mannen
van Lemnos met eenen onwederstaanbaren trek oto
ontrouw te worden aan hunne vrouwen, die op hare
beurt niet nalieten zich daarover wraak te verschaffen : in eenen nacht werden al de mannen, die
zich op het eiland bevonden, vermoord ; de eenige,
die aan dit bloedbad ontkwam, was Thoas : zijne
dochter liet hem heimelijk ontvluchten naar het eil.
Chio, en werd van dat oogenblik of als koningiu van
Lemnos erkend. Kort daarna deden de Argonauten
bet eiland aan, en hadden omgang met de lemnische
vrouwen. Jason verwekte bij koningin H. twee zonen,
die de namen ontvingen van Thoas en Ennuis. Toen
echter, na de afreis der Argonauten, de vrouwen van
Lemnos te weten kwamen, dat koning Thoas nog
leefde, joegen ze zijne dochter weg ; zij viel op hare
vlucht in handen van zeeroovers, die haar verkochten aan Lycurgus, koning van Nemea, en deze stelde
haar aan als voedstermoeder over zijn zoontje Opheltes (zie dat art.); buiten hare schuld werd zij de
oorzaak van den dood van dit jonge prinsje.
Hypsistariers, of Hipsistaniers, in de 4e
eeuw eene christen-secte in Cappadocie ; ze vereerden een eenigen God onder den naam van 'Alterhoogste" (Hypsistus), en onderhielden de joodsche
spijswetten en den sabbath.
Hyraotis. Zie HYDRAOTES.
Hyrcania, oudtijds een landschap in Iran,
tusschen het Elbroes-gebergte en de Caspische Zee,
waarvan het zuidoostelijk gedeelte ook wel Hyrcanische Zee genoemd werd. Het landschap H. behoorde

tot de 1i e satrapie van het Perzische rijk ; het was
een landschap met weinig steden, doch veel boschrijke bergen, die wemelden van tijgers. Het nude H.
is tegenwoordig het oostelijk gedeelte van Mazanderan en het zuidelijk gedeelte van Daghestan.
Hyrcanum mare, d. i. Hyrcanische Zee.
Zie in het art. HYRCANIA.
Hyreanus, twee joodsche hoogepriesters, nl.:
Johannes H. I, zoon en opvolger van Simon Macchabetis, was hoogepriester, met koninklijke macht
bekleed, van 136 tot 106 v. Chr.; hij handhaafde
de Sadduceen tegenover de Pharizeen, bestreed Antiochus Sidetes, vervolgens de Idumeers, die hij onderwierp, en maakte zich meester van Samaria. Van
zijne vijf zonen hebben er twee (Aristobulus en
Alexander) met den titel van koning geregeerd.
hoogepriester en koning der Joden, klein—H.I,
zoon van den vorige, en zoon van Alexander Janneiis
werd 79 v. Chr. te Jeruzalem als koning uitgeroepen, doch door zijnen broeder Aristobulus verdrongen ; later (63 v. Chr.) werd daze door de Romeinen
gevangen genomen en H. II in zijne plaats op den
troon gezet. Doch omstreeks 40 v. Chr. werd hij
andermaal onttroond door Antigonus, den zoon van
Aristobulus, die zich, geholpen door de Parthen,
meester maakte van het bewind, en H. II gevankelijk
naar Seleucia zond. Omstreeks 10 jaren later ward
H. II op last van Herodes ter dood gebracht.
Hyria, I) meer in Etolie ; tegenw. bet meet.
van Angelocastro. — 2) stadje aan den Euripus in
Beotie, in de nabijheid van Aulis. — 3) stad in
Japygia (Italie), tusschen Brundusium en Tarentum.
Hyrmine, stad in Elis, bestond reeds ten tijde
van Strabo niet meer. In de nabijheid het voorgebergte H., tegenw. kaap Chiarenza.
Hyrnetho, dochter van Temenus, was de
vrouw van Derphon, die, ziende dat hij achtergesteld
werd voor bare broeders, met haar naar Epidaurus
ging. Zijne zwagers kwamen echter hunne zuster
van daar ontvoeren ; zij werden achtervolgd door
Deiphon, die hen inhaalde, en bij die ontmoeting
verloor H. het levee. Het olijfplantsoen, waar zij begraven werd, droeg later naar haar den naam van
ffYrnethium.

Hyrtacus, een Trojaan, aan wien Priamus,
toen deze Hecuba tot vrouw nam, zijne eerste vrouw
Arisbe afstond.
Hysite, I) stad in het Dude Beotie, met eenen
tempel en eene heilige bron van Apollo (vandaar
zijn bijnaam Hysius); wie uit die bron dronk ontving de gaaf der profetie. — 2) stad in Argolis, aan
de grens van het landschap Cynuria, waar de Argiers
door de Laconiers verslagen werden ; in den Paloponneezischen oorlog werd dit H. door de Spartanen
verwoest.
Hystaspes, de vader van Darius I, die daarom
bijgenaamd wordt Hystaspis.
Hijsterbach, voormalige abdij benoorden
Harderwert in den Grooten Zuidhollandschen Waard ;
verdronk in den vloed van 18 Nov. 1421 , en kwam
nooit weer te voorschijn.
Hysudrus, of Hesydrius, een arm van de riv.
Hyphasis in India; vermoedelijk was deze rivier-aria,
de tegenwoordige Sutledzj.
Hythe, stad ter zuidoostkust van het engelsche
graafschap Kent, ruim 4 uren gaans bezuidw. Dover,
aan het Kanaal ; 3000 inw.; is een der zoogenaamde
Cinque ports, doch de haven van H. is bijna gebeel
verzand.
Hyum, of Ilium, ook Hiern , dorp in Friesland,
2 uren gaans benoorden Leeuwarden; ruim 300 inw.

I
(N.B. Woorden, die men niet op de I vindt, zoeke
men op 3 of op Y.)
Als romeinsch getalmerk beduidt I = een. —
Staat meer dan gene I voor C of M, dan wordt daardoor aangeduid de hoeveelheid honderdtallen of duizendtallen, bijv. TIC == 200, IIIM = 3000. — Staat
66n I voor V, X of C, dan beteekent het = een minder, bijv. IV = 4, IX = 9, IC = 99.
I. Op oude fransche muntstukken beteekent I, dat
ze geslagen zijn aan de munt te Limoges.
ID. beteekent (dos (zie dat art.)

Ibaba, 1) eertijds een der voornaamste steden
van Abyssinia, in het koningrijk Gondar, op de zuidkust van bet meer van Dembea, 30 mijlen bezuiden
Gondar. — 2) een der Philippijnsche eilanden.
Ibaddan, stad in bet land der Yoroeba in Guinea ; 150,000 inw.
Ibagua, of Ybague, stad in Nieuw-Granada, in
staat Cundinamarca, 14 mijl. bew. Bogota; 2500 inw.
Ibarra, hoofdplaats der prow. Itnbabura in Ecuador, 10 mijlen benoordoosten Quito, aan den voet
van den vuurspuwenden berg Imbahura; 13,000 inw.;
gesticbt 1597.
Ibas, of Ibbas, een svrisch kerkvader, sedert
435 bisschop van Edessa in Mesopotamie ; 446 beschuldigd van nestoriaansche ketterij, doch vrijgesproken door het concilie van Tyrus en door dat van
Berytus, was hij echter een der drie bisschoppen, die
deswege door de zoogenaamde Rooversynode van
Ephesus (449) veroordeeld en afgezet, maar door
het concilie van Chalcedon (451) rechtgeloovig verklaard en in hunne waardigheid hersteld werden.
H. stierf 457.
Ibbenbiihren, stad in prnis. Westfalen, 8 a
9 uren gaans benoordoosten Munster; 2400 inw.
Ibchar, of Jibchar, een bastaard van David ;
II Sam. 5 : 15 ; I Chron. 14: 5.
Ibebiri, ook genaamd Focones, of Confuso, rivier in Paraguay, loopt van het N.W. naar het Z.O.,
en ontlast zich 17 mijlen benoordoosten Assuncion
in den Paraguay, na eenen loop van 48 mijlen.
Ibera, gewichtige stad in Hispania Tarraconensis, bezuiden den Iberus (Ebro), werd in den tweeden Punischen oorlog door de Romeinen veiwoest.
Iberen, de bewoners van Iberia. Zie IBERIe.
Iberia, lat. Iberia, twee landstreken : I) in
Azle; 2) in Europa. —1) Aziatisch I., tegenw. Imerethie, Georgie en een gedeelte van Sjirwan, landschap in het oude Azie, bezuiden den Caucasus, tusschen Colchis ten W., Albania ten 0., de Taoken ten
Z., was ingedeeld bij de 17e en 18e satrapien van
het rijk der Perzen, en maakte later deel nit van het
rijk van Alexander. Verwoest door Pompejus, doch
na Augustus weder vrij geworden, stond I. toch meestentijds onder het protectoraat van Rome. Door
Trajanus werd het ingelijfd bij het romeinsche rijk,
doch na zijnen dood weder daarvan afgescheiden.
De voornaamste volkeren van I. waren de Moschieken, de Sacaseniers, de Cambyseniers, de Ossarenidrs,
de Moteniers en de Sapiren. Zie PHARASMANES.
Europisch I., onder deze benaming verstond men
—2)
II.

aanvankelijk dat gedeelte van Hispania, dat besproeid
wordt door den Ebro (Iberus), later het geheele
ischiereiland. Uit dien hoofde werden de bewoners
van Hispania genoemd Iberiers of Iberen, welken
naam inen terugvindt in dien der Celtiberen, der
Cantabren, enz. Men onderstelt, dat de Iberen van
Hispania de overblijfselen zijn van een groot yolk,
dat oudtijds verspreid was in Gallia (van waar het
verdreven werd door de Celten of Galls), doch dat
oorspronkelijk herkomstig was nit de Caucasische
landen, en wel uit het aziatische I. Naar deze onderstelling zouden de Iberen hunnen naam aan den
Iberus gegeven, en dien niet aan die rivier ontleend
hebben.
Iberiseh Gebergte, bij sommige geografen
voor Cantabrisch gebergte.
Iberisehe Taal, somwijlen beduidt dit de
Georgische taal.
Iberisehe Zee, in de oudheid het gedeelte
der Middellandsche Zee aan de zuidkust van Spanje
en om de Balearische eilanden.
Iberus, tegenw. Ebro, rivier in Hispania, de
grootste der rivieren, die zich uit dat land in de
Middellandsche Zee ontlasten, ontsprong op de
noordhelling der Idubeda-bergen, stroomde zuidwestwaarts, en besproeide Juliobriga, Calagurris,
Tulonium, Celsa, Octogesa en Dertosa.
Iberville, of Yberville, zijtak van den Mississippi, scheidt zich links van die rivieraf, in Louisiana,
beznidoosten de plaats genaamd Baton-Rouge, en
ontlast zich in den Amite. De A. werd in 1698 opgenomen door Lemoyne d'Yberville.
Ibi, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw.
Alicante ; 3000 inw.
Ibieuy, rivier in Z.-Amerika, in Buenos-Ayres,
ontstaat bij San-Luis uit de vereeniging van den
Rio Boropi met den Rio Santa-Maria, loopt westnoordwestwaarts, en ontlast zich tegenover Yapegu
in den Uruguay, na eenen loop van 50 mijlen.
Ibis, een watervogel, komt tegen den tijd, wanneer de NW buiten hare oevers treedt, als trekvogel
uit Abyssinia, en leeft van slangen. De Egyptenaars,
die dus den I. als een bode der goden beschonwden
vereerden den heiligen I. (zijnde 11 vt. hoog, spierwit, terwijl pooten, kop, nek en bek zwart zijn). De
I. was het zinnebeeld van Thot, den egypt. god der
wijsheid, dikwijls afgebeeld met eenen Ibiskop.
Ibn, hetzelfde woord als aben, ebn of ben, dat
),zoon" beteekent, is bet aanvangswoord in den naam
van een aantal arabische personen. De meest bekenden volgen hieronder.
Ibn—Abi—Osalbah (Mowaffik-eddin), een
der beroemdste geneeskundigen van zijnen tijd, geb.
te Damascus 1203 na Chr., gest. 1270, is o. a. schrijver van eene zeer geachte biographie der beoefenaars
van het geneeskundige yak.
Ibn—al— ...... Zie IBN-EL- ......
Ibn—Arabschach (Achrned), arab. schrijver,
gest. 1450 te Damascus; men heeft o. a. van hem
eene ,,Geschiedenis van Timoer", d. i. Tamerlan (lat.
van Manger, Leeuwarden 1767--72; arab. tekst Calcutta 1812, 1818) en eene verzameling Fabelen
(uitgeg. door Freitag, Bonn 1832).
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Ibn–Batfita, arab. reiziger, geb. 1302 te Tanger in Marokko, opperrechter te Delhi, ging als gezant van den Groot-Mogol naar China, bereisde Rusland, Byzantium, Perzie, den Indischen archipel en
het binnenland van Noord-Afrika (Timboektoe), en
keerde na 30 jaren afwezigheid in zijn vaderland
terug, waar hij 't verhaal van zijne reis te boek stelde
(uitgeg. door Defremery en Sanguinetti, 5 din. Parijs 1855-59).
Ibn–I3eitar, of Aben-Beithar, arab. geneesen natuurkundige, geb. bij Malaga, intendant-generaal der lusthoven te Damascus, gest. aldaar 1248 ;
zijn werk over de eenvoudige geneesmiddelen bevat
zeer veel wetenswaardigs.
Ibn–Coteibah, arab. philoloog en geschiedschrijver, geb. omstr. 829 te Merw of te Bagdad,
gest. 883 of 905 te Bagdad ; van de 40 door hem
geschrevene werken verdient vooral melding zijn
xHandboek der Geschiedenis" (uitgeg. door Wiistenfeld , GOtting. 1850; door Sprenger, Calcutta1851).
Ibn–Doreid, arab. dichter, geb. 858 te Bassora, gest. 933 te Bagdad. Van de vele commentarien
op zijne Al-kassideh al-Maisureh, is die van Scheid
(Harderwijk 1786) de voornaamste. Men heeft ook
nog van I. een >Genealogisch-etymologisch handboek"
(uitgegeven door Wiistenfeld, 2 din. Gottingen
1853-54).
Ibnega, of Jibnega, afstammeling van Benjamin; I Chron. 9: 8.
Ibn–el–Athir, arab. geschiedschrijver, geb.
1160 te Djezireh-beni-Omar, gest. te Mossoel omstr.
1233, schreef o. a. eene .Kronijk" in 12 din., waar,
van de twee laatste deelen zijn uitgeg. door Tornberg (Upsal 1851-53), en in het Zweedsch vertaald
(2 din. Lund 1851-58).
Ibn-el-Faridh. Zie IaN F ARIDH.
Ibn–el–Khatib, arab. schrijver in Spanje,
geb. te Granada 1313, gest. 1374, is de schrijver
van eene ))Geschiedenis van Granada", en van eene
pChronologie der kalifen en der koningen van Afrika
en van Spanje".
Ibn–el–Mokaffa, arab. schrijver uit de 8e
eeuw, geboortig uit PerziO. Door zijne bijtende spotternijen haalde hij zich den haat op den hats van
Mansor, neef van Abdallah, die hem levend liet verbranden door hem in eenen gloeienden oven te laten
werpen (757).
Ibn–Faridh, of Ibn-al-Faridh, arab. dichter,
geb. 1181 te Cairo, gest. 1234. Van zijne dichtstukken werd zijn groot Taiyet uitgeg. door HammerPurgstall (Das arabische Hohe Lied der Liebe, Weenen 1854), zijn klein Taiyet door Wallin (Helsingfors 1850), zijn Divan (1841 te Damascus gelithographieerd) door Scheik Rozjaid-ed-Dedah (Parijs
1855).
Ibn-Haukal, arab. reiziger, die sedert 942
gedurende 28 jaren lang alle destijds aan den Islam
onderworpene landen bezocht, en daarvan omstr. 976
eene uitvoerige beschrijving in het licht gaf, die den
eersten keer in afzonderlijke stukken gedrukt is.
Ibnija, of Jibnija, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 9: 8.
Ibn-Khaldoen, de begaafdste van alle arab.
geschiedschrijvers, geb. 1332 te Tunis, bekleedde
hooge ambten te Tunis, te Fez en in Egypte, gest.
1406 als groot-kadi der Malekieten te Cairo, schreef
een groot historisch werk over de geschiedenis der
Arabieren, Perzen en Berberen. Van het gedeelte, dat
over de Berberen handelt, is de arab. tekst uitgeg.
door De Slane (2 din. Algiers 1847-51), en eene
fransche vertaling daarvan (4 din. Parijs 1852-56).

Ibn–Khallikan, of Ibn-Khilkan, arab. geschiedschrijver en biograaf, geb. 1211 te Arbela,
bekleedde hooge rechterlijke ambten te Cairo en te
Damascus, en stierf aldaar als groot-kadi 1281. Van
zijne werken is voor ons wel het belangrijkst de
Vitte illustrium virorum (uitgeg. door Wtistenfeld,
11 stukken, Gottingen 1835-50; door De Slane
dl. I Parijs 1842; fransche vertaling van De Slane,
Dl. 1 en 2 Parijs 1842-43).
Ibn–Thofail, arab. dichter en philosoof, geb.
in het zuiden van Spanje, gest. 1188 te Marokko.
Zijn philosophischen roman Hal Ibn Yokdhan (arab.
en lat. van Pococke, Oxford 1671, 1700), werd reeds
hij het leven des schrijvers hoog geroemd.
Ibo, of Iwo, stall in het land Yoroeba in Guinea ;
75,000 inw.
Ibrahim, d. i. Abraham, als voornaam (en
zelfs als geslachtsnaam) zeer algemeen bij de Arabieren en de Turken. De meest bekende personen
van dien naam volgen hieronder.
Ibrahim (Nahr), de Adonis der ouden, riviertje
in Syrie, in het zuidwestelijk gedeelte van het pachalik Tripoli, ontlast zich na eenen loop van 3 mijlen in de Middellandsche Zee bezuiden Dzjebail.
Zie ADONIS.
Ibrahim (Aboe-Abdallah), stichter van de dynastie der Aglabieten. Zie AGLABIETEN.
Ibrahim, turksch sultan, broeder van Amurat IV, beklom den troon in 1640. Bevreesd voor
de wangunst van zijnen broeder, had hij zich sedert
lang laten doorgaan als leed hij aan onnoozelheid of
idiotisme ; nauwlijks echter was het tijdstip daar,
om den troon te beklimmen, of hij wierp het masker
af. Hij gaf zich over aan allerlei liederlijkheden en
wreedheden, zoodat er een algemeene opstand tegen
hem uitbrak, en hij zich genoodzaakt zag afstand
van den troon te doen (1649). Hij werd in bet serail opgesloten, en daar eenige dagen later gewurgd.
Onder I.'s regeering valt het beleg van Azof (1641)
en de oorlog van Candia, ondernomen tegen de Venetianen.
Ibrahim–Bey, geb. 1735 in Circassid, werd
1776 stadhouder van Cairo. Reeds spoedig zag hij
zich genoodzaakt het gezag te deelen met MoeradBey; loch eindelijk bleef hij alleen meester van het
bewind, en oefende lang eenen alvermogenden invloed uit op de Mamelukken. Tijdens den egyptiscben
veldtocht der Franschen hood hij slechts zwakken
tegenstand, en werd 1799 bij Al-Arisj overwonnen
door Kleber en Reynier. Hij-werd 1805 afgezet door
Mebemed-Ali, pacha van Egypte, en had het behoud
van zijn leven slechts hieraan te danken, dat hij zich
niet door des pacha's dringende uitnoodigingen liet
belezen om naar Cairo te komen. Hij nam de wijk
naar Dongola, in Nubie, waar hij 1816 stierf.
Ibrahim–Pacha, aangenomen zoon van Mehemed-Ali, geb. 1789 te Kavala in Roemelie, stond
aan het hoofd van den veldtocht tegen de Wahabieten (1816-1818), die hij, na menig schitterend
bewijs van moed en krijgsbeleid gegeven te hebben,
geheel en al overwon ; vervolgens onderwierp bij
Sennaar en Darfoer ; 1825-1828 voerde hij het
opperbevel over de egypt. expeditie in Morea, waar
hij eenen verdelgingsoorlog voerde, totdat hij door
de Franschen genoodzaakt werd dat land te ontruimen ; 1831 veroverde hij Palestina, na bet stormenderhand bemachtigen van St.-Jean-d'Acre (25 Mei
1832) geheel Syrie, versloeg de Turken bij Horns
(19 Juli 1832), vervolgens bij Beilan, en eindelijk
(20 Dec. 1832) bij Konieh in Klein-Azie. Alsnu oprukkende tegen Constantinopel, be yond bij zich reeds
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Ibrahim-Roed
te Kutayeh, toen hij in zijnen zegevierenden tocht
gestuit werd door de landing der Russen in den
Bosporus; desniettemin moest de Porte (4 Mei 1833)
Syrie afstaan aan den onderkoning van Egypte, en
aan I. het district van Adana in pacht geven. De
nieuw verworvene provincidn werden door I. georganiseerd. Toen 1839 de oorlog tusschen Egypte en
Turkije op nieuw uitgebroken was, lokte I.. door
aanhoudend te retireeren, de Turken tot Nisib(Nezib),
waar hij hen (24 Juni) geheel versloeg en op de
vlucht dreef. Andermaal echter werden de vruchten
van zijne overwinningen hem ontrukt door de europeesche interventie, daar eene engelsche vloot de
syrische havens kwam bombardeereti, en I. genoodzaakt was het veroverde grondgebied op te geven.
Door de tering aangetast, kwam hij 1846 naar
Frankrijk, waar hij een schitterend onthaal aan het
hof genoot, doch slechts een kortstondig herstel van
zijne gezondheid. In Juli 1848 als onderkoning van
Egypte bevestigd, stierf hij reeds 9 Nov. 1848. Zijn
opvolger was Abbas-Pacha (zie dat art.), en toen
deze 14 Juli 1854 stierf, kwam Said-Pacha (zie dat
art.) aan bet bewind, die 17 a 18 Jan. 1863 stierf,
en als onderkoning opgevolgd werd door Ibrahim's
tweeden zoon Ismael-Pacha (zie dat art.).
Ibrahim—Roed, ook Kerman genaamd, of
Sirdzjan, rivier in Iran (Kerman), ontspringt nabij
Kars, op de grenzen van Beloedzjistan, en valt na
eenen loop van 57 mijlen in de Perzische golf, 7 mijlen bezuidoosten het eiland Ormus.
Ibrall, of Ibraila, zooveel als Brailow of Braila.
Ibros del Rey, het nude Iberi, stad in Spanje,
9 uren gaans benoordoosten Jaen ; 4000 inw.
Ibsam, of Jibsam, afstammeling van Issaschar;
I Chron. 7: 2.
Ibsamboel, dorp in Neder-Nubie, op den linkeroever van den Nijl, met merkwaardige oud-egyptische gedenkstukken.
Iburg, marktvlek in Hanover, 3 a 4 uren gaans
bezuiden Osnabruck; 1000 inw.
Ibycus, grieksch lierdichter uit Rliegium in
Neder-Italic, leefde in het midden der 6e eeuw v.
Chr. aan bet hof van Polycrates in Samos, en stierf
later in zijne geboorteplaats. Volgens de legende echter werd hij op den openbaren weg door roovers
overvallen en vermoord; op het oogenblik, waarop
hij ter dood gebracht werd, zag hij een troep kraanvogels voorbijvliegen, en die riep hij tot getuigen
aan. Eenigen tijd later bevonden zich een paar zijner
moordenaars op de markt te Corinthe, toen een hunner, kraanvogels voorbij ziende vliegen, tot den anderen zeide : nDaar zijn de getuigen van Ibycus!"
Deze woorden werden ter kennis gebracht van den
magistraat, die dadelijk de roovers deed vatten en
in het verhoor nemen. Zij bekenden hunne misdaad,
en ontvingen hunne straf. Wij bezitten fragmenten
van een dichtstuk van I., getiteld : xDe ontvoering
van Ganymedes", gedrukt achter de ),Carmina illustrium fceminarum" van Fulvius Ursinus (Antwerpen
1568).
Ibzan, of Abezan, achtste rechter in Israel.
Icarie, tegenw. Nikaria, eilandje tusschen Samos en Pathmos, werd I. genoemd naar Icarus, die
dicht bij dit eilandje zijnen dood vond in de golven
der Egeische Zee, welke dan ook van I. of den naam
droeg van Icarische Zee.
Icariers, fr. Icariens, zoo noemden zich (doelende op de hooge vlucht, lien ze dachten te nemen)
de aanhangers der communistische secte van Cabet
in Frankrijk.
Icarische Zee, lat. Icarium mare. Zie IcAme.
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ICarius, 1) een Athener, wiens legende vrij veel
overeenkomst heeft met het bijbelverhaal aangaande
Noach, waarvan bet slechts eene gewijzigde lezing
schijnt: het heet namelijk, dat I. aan Bacchus gastvrijheid bewees, waarvoor deze hem beloonde door
hem te onderrichten in het aankweeken van den
wijnstok. Toen later eenige personen van L's wijn
dronken werden, hielden ze hem voor een gifmenger,
en doodden hem. Zijne dochter Erigone verhing zich
nit droef heid , toen zij het lijk haars vaders vond.
Door de goden werd I. als Bootes aan den sterrenhemel geplaatst, zijn hood Mmra als Sirius, en Erigone
als de Maagd. — 2) I., Ikarion, zoon van Perieres
en Gorgophone, werd de varier van Penelope.
Icarus, zoon van Dedalus (zie dat art.) verongelukte, doordien het was zijner vleugelen in de zon
smolt nabij het eilandje, dat sedert naar hem genoemd
is (zie IcAme).
Icauna, rivier in Transalpijnsch Gallie (Lugdunensis la); tegenw. de Yonne.
Iccius, 1) een vriend van den dichter Horatius.
— 2) romeinsch pretor in Sicilie (44 v. Chr.).
Iccius portus, haven in Gallie. Zie
Iceland, engelsche naam van !island.
Icenen, lat. Iceni, yolk in romeinsch Britannia
(Flavia Cesariensis), in het noorden, had tot voornaamste steden : Venta-Icenormn (tegenw. Caster bij
Norwich), en Icenorum oppidum (tegenw. Ixworth).
Dit yolk stelde zich onder het protectoraat van Rome
ten tijde van Claudius, en kwam in opstand ten tijde
van Nero. Zie BOADICEA.
Ichenhausen, marktvlek in Beieren, kreis
Zwaben, aan de Giintz, circa 3 uren gaans bezuidoosten Gimtzburg ; 3000 inw.
Ichneumon, de Pharao's muis of rat, een
roofdier op de noordkust van Afrika, voornamelijk
in Egypte, leeft van ongedierte (muizen, kleine
slangen, enz.), vangt ook vogels om die te verslinden,
en cet ook krokodil-eieren. De Egyptenaren oudtijds
vereerden den I. als eene godheid ; tegenwoordig bedienen ze zich van den tamgemaakten I. om muizen
te vangen.
Ichnusa,oudgrieksche naam van 't ei I.Sardinie.
Ichthyocentauren, in de grieksche mythologic zeegoden met den staart van een visch en twee
voorbeenen van een paard.
Ichthyophagen, d. Visch-eters, onder
deze henaming verstonden de ouden twee volken :
1) in Gedrosie, in het tegenw. Beloedzjistan, aan de
Arab.-perz. Zee ; 2)in Ethiopie, aan de Arabische golf.
Icidmagus, stad in Gallie; tegenw. Issengeaux.
Icilius, plebeisch romeinsch geslacht, waartoe
behoorden : I. (Spurius), een der vijf eerste tribunen van Rome, deed 493 v. Chr. de wet Icilia aannemen, waarbij verboden werd eenen tribuun in de
uitoefening zijner functien te storen. I. (Lucius),
tribuun in 456 v. Chr., verschafte aan het collegie
der tribunen het recht om den senaat bijeen te roepen. Hij was de verloofde van Virginia ; toen deze
door Appius Claudius geschaakt was, bracht hij de
armee in opstand tegen de Tienmannen ; en na de
omverwerping van hun gezag werd I. door het yolk
ten tweeden male tot tribuun gekozen (449 v. Chr.).
Iciodurum, stad in Gallie ; tegenw. Issoire.
Ico, stad in Brazilie, prov. Ceara, aan den Salgado, 13 uren gaans benoordoosten Crato ; met het
district I. 8000 inw.
Icod, voluit : Icod de los vinos, stad op de westkust van het eiland Teneriffe, 7 mijlen bezuidw.
Santa-Cruz ; 5500 inw.
I—Colm—Kill, een der Hebrieden. Zie

Iconium
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Iconium, tegenw. Konieh, stad in Klein-Azie
(in het N. T. vermeld : Hand. 13: 51 ; 14 : 1, 19,
21; 16: 2; II Tim. 3: 11), lag in Phrygie, op de
grenzen van Cilicie, was in de 4e eeuw de hoofdpl.
der prov. Lycaonie, en in de middeleeuwen (van de
Ile tot de 13e eeuw) het middelpunt van het seldzjoeksche sultanaat I.; zie KONIEH. In 1190 in de
vlakte van I. schitterende overwinning op de Turken,
bevochten door Frederik Barbarossa, die eenige dagen later ook de stad 1. innam. Zie ook KOGNI.
Iconoclasten, d. Beeldstormers of Vernielers van beelden. Zie BEELDSTORMERIL
Icosium, stad in Mauritania Cesariensis, schijut
gelegen te hebben ter plaatse van het tegenw. Algiers, en met (zooals men vroeger gemeend heeft)
te Sjersjell of Cherchell (Julia Cwsarcea) of te Oran

broeder deel aan den tocht der Argonauten; I. doodle
Castor, en werd toes door Jupiter doodgeslagen.
Idbas, zoon van Etam ; I Chron. 4 : 3.
Iddo, 1) een vorst over den halven stam Manasse ; I Chron. 27: 21. — 2) een profeet in Israel ;
Chron. 12: 15 ; 13: 22. — 3) de varier van den
profeet Zacharias ; Ezra 5 :1; 6:14. — 4) de grootvader van den profeet Zacharias ; Zack. 1: 1, 7. —
5) nog vier andere personen van dien naam ; I Kou.
4; I Chron. 6; Ezra 8; Neh. 12.
Ideische bergen. Zie InEtis.
Idel, de rivier de Wolga. Zie ATYL.
Ideler (Christian Ludwig), duitsch astronoom
en tijdrekenkundige, geb. 21 Sept. 1766 te GrossBrese bij Perleberg, sedert 1821 prof. aan de universiteit van Berlijn, gest. 20 Aug. 1846. Zijn uitmuntend Handbuch der mathematischen and technischen Chronologie (2 dln. Berlijn 1825-26) werd
ook door hem bewerkt tot eenLehrbuch der Chronolog ie
(Berlijn 1831), en aangevuld met Die Zeitrechnung
der Chinesen (Berlijn 1839). Met Nolte bewerkte H.
twee uitmuntende handboeken der fransche en der
engelsche taal- en letterkunde. — I. (Jul. Ludw. J.),
oudste zoon van den vorige, geb. 3 Sept. 1809 te
Berlijn, gest. 17 Juli 1842, studeerde eerst geneesen natuurkunde, legde zich daarna ijverig toe op
oud-egyptische studien, en gaf een aantal wetenschappelijke werken in het licht. — I. (Karl Wilh.)
bloedverwant der beide vorigen, geb. 25 Oct. 1795
te Bentitsch in de Mark, professor der geneeskunde
te Berlijn en directeur der krankzinnigen-afdeeling
bij de Charite, gest. 29 Juli 1860 te Kamlosen, heeft
zich jegens de psychiatric verdienstelijk gemaakt.
Voornaamste werken van I.: Grundriss der Seelenheilkunde (2 din. Berlijn 1835-38); Biographies
Geisteskranker (Berlijn 1841); Versuch einer Theorie
des religiosen Wahnsinns (2 dln. Halle 1848-50);
Lehrbuch der gerichtlichen Psychologie (Berlijn1857).
Ides (Evert IJsbrandszoon), reiziger, geb. te
Gliickstadt uit hollandsche ouders omstr. het midden der 17e eeuw, genoot bij zijn verblijf bier te
lande de bescherming en vriendschap van den amsterdamschen burgemeester H. Witsen, was 1691
staatsraad in russische dienst, en stond aan het
hoofd van het groote gezantscbap (12 Duitschers en
9 Russen), dat door tsaar Peter I naar Peking werd
gezonden. Op de door Nicolaas Witsen van NoordRusland vervaardigde kaart afgaande (die als zeer
nauwkeurig door hem geroemd wordt) toog hij door
Siberie en Mongolie naar China, en werd na zijnen
terugkeer in Rusland directeur-generaal van den
scheepsbouw aldaar. Reeds in 1699 verscheen te
Amsterdam in het licht een Dagregister van zijne
gezantschapsreis, hetwelk een geheel vormt met de
1710 op kosten van zijnen vriend H. Witsen te Amsterdam in 't licht gegevene beschrijving in kwarto,
getiteld: Driejarige Reize naar China, door den
Moskovischen a[gezant E. Lisbrandz. Ides, welk belangrijk werk ook in 't Engelsch vertaald is.
Idetis, 1) zoon van Dardanus en Chryse, kwam
zich uit Arcadie nederzetten aan de naar Item genoemde Ideische bergen aan den Hellespont, waar
hij ter eere van Cybele eenen tempel bouwde. —
2) de heraut der Trojanen, die de ter bevrijding van
Hector strekkende geschenken in het grieksche
kamp bracht.
Idisioviso, bij Grimm voor Idistavisus.
Idistavisus campus, groote vlakte in Germule, bij de Cherusken, aan de oevers van den Visurgis (de Weser); schitterende overwinning (anno 16) van Germanicus op Arminius.Zie HASTENBECK.

132

(Oranum).

Iculisma, ook Ecolisma, of Inculisma, stad in
Gallie, in Aquitania 2a ; tegenw. Angouleme.
Ida, 1) tegenw. Kas-dagh, kleine keten bergeu
in aziat. Turkije, prov. Anadoli, dus in het oude
Mysie en het landschap Troas. Aan den voet van den
I. lag de stad Troje. Op den I. werd de straf aan
Paris voltrokken (zie PARIS); op den 1. ontsprongen
de Scamandrus, de Rhesus, de Granicus.— 2) tegenw.
Ypsiloriti of Monte-Giovio, bergketen (7100 vt. hoog)
midden op het eiland Creta, van het W. naar het
0.; op de I. woonden de Dactylen, door wie Jupiter
opgevoed werd. Zie DACTYLI.
Ida, twee roomsch-kath. heiligen: 1) de moeder van Godfried van Bouillon, gest. 1113 ; gedenkdag 13 April. — 2) eene weduwe aan bet hof van
Karel den Groote ; gedenkdag 4 Sept.
Idaans, een volksstam in het binnenland van
bet eiland Borneo.
Idaard, of Ydaard, oudfriesch Eedawere, dorpje
in Friesland, 2 uren gaans bezuiden Leeuwarden ;
omstr. 100 inw.
Idaarderadeel, of Idaarderadeel, oudfriesch
Eedawerderadeel, grietenij in Friesland, bevat de 8
dorpen: Idaard, Aegum, Roordahuizum, Friens,
Grouw, Warrega, Warstiens en Wartena.
Idaers, een yolk in de Batta-landen, op Borneo.
Idwus. Zie InEiis.
Idala, of Jidala, stad in den stam Zebulon ;
Jozua 19: 15.
Idalia, of Idalium, (voorgebergte en) stad op
het eiland Cyprus, benoorden Citium, met een tempel van Venus, die daarnaar den bijnaam Idalia
voerde. Reeds ten tijde van Plinius bestond deze
stad niet meer.
Idanha,twee plaatsen in Portugal,n1.: 1 ) Idan haa-Nova, d. Nieuw-I., prov. Beira, aan den Ponsul,
15 urea gaan bezuiden Guarda ; 2500 inw. —
2) Idanha-a-Velha, d. Oud-I., het oude Egiditania
of Igcedita, vierdhalf uur gaans van het vorige, aan
den Ponsul ; het is de geboorteplaats van Wamba ;
wegens de ongezondheid der plaats is dit I. niet
zeer volkrijk; het werd 1704 bemachtigd door den
hertog van Anjou.
Idanus, of Banns, riv. in Gallie; tegenw. de Am.
Idar, dorp met 1700 inw. in Oldenburg, district
Birkenfeld, aan het daarnaar genoemde Idarwald,
zijnde het middelste gedeelte van den Hundsrtick.
Idas, zoon van Aphareus en Arene, schaakte
de maagd Marpessa ; loch Apollo, die ook op haar
verliefd was, haalde hem in, en nu ontstond er eene
worsteling;Jupiter kwam tusschen beiden en scheidde
de vechtenden, waarop Marpessa de voorkeur gaf
aan I. (vergelijk EUENUS, waar eene andere lezing
op deze legende voorkomt). Later namen 1. en zijn
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Idjing, of Tassem, gebergte op Java, residentie
Bezoeki, ads.-res. Banjoewangi. De hoogste piek van
het Idjingsche gebergte is de Merapi (omstr. 9000
vt.). Een andere piek (de Widodarin) heeft een
krater van 800 vt. middellijn en 350 vt. diepte, den
grootsten en diepsten krater, dien men op geheel
Java aantreft. Uitbarstingen 1796 en 23 en 24 Jan.
1817; vooral laatstgenoemden richtten vreeselijke
verwoestingen aan, vernielden geheele bosschen,
maakten rivieren droog, en verdelgden honderden
menschenlevens.
Idmon, zoon van Apollo en Cyrene, een waarzegger, stierf op den Argonauten-tocht in Bithynie,
en werd daar als halfgod vereerd.
Idomeneus, de schoone koning van Creta,
een der aanbidders van de schoone Helena, was een
kleinzoon van Minos II en een zoon van Deucalion.
Met 80 schepen toog hij aan het hoofd der Cretenzen
naar Troje, en was een der helden, die zich bij het
beleg Nan die stad het meest onderscheidden. Op den
terugtocht door een ge weld igen storm beloopen, deed
hij aan Neptunus de gelofte, hem, indien hij gespaard
bleef, het eerste levende wezen te zullen offeren, dat
hij zien zou na zijne behoudene aankomst. Nauwlijks had hij voet aan wal gezet, of hij werd verwelkomd door zijnen zoon, die dan ook aan Neptunus
werd geofferd. Deze moord had eene pest op het
eiland ten gevolge, en I. werd door zijne onderdanen
weggejaagd. Hij nam de wijk naar de Salentijnen in
Calabria, waar hij hooghejaard stierf. Te Cnossus,
waar men zijn graf had, werd I. als halfgod vereerd.
Idria, stad in het oostenrijksche hertogdom
brain, 6 mijlen bewesten Laybach ; 4700 inw.; beroemd door zijne 1497 ontdekte kwikzilvermijnen.
— rivier in de Brain, ontspringt in 't Tarnovaner Woud, doorstroomt een gedeelte van het graafschap Gortz, en valt boven Tolmein in den Isonzo.
Idris. Zie EMUS.
Idro (het meer van), it. Lago d' Idro, lat. Edrinus
locus, een 3 uren gaans lang, I uur gaans breed meer
in de lombardische prov.Brescia, wordt doorstroomd
door de Chiese. Op den zuid-oever van dit meer liggen de twee dorpjes Idro-Alto en Idro-Basso, samen
bevolkt met omstr. 2000 inw.
r -ri
), .r.escorp.
_.e
Idsard (Teer-,,
Zie T ER-IDSERD.
hd
Idsega, of Idzega, ook wel Idzinga en Idsinga.
dorpje in Friesland, 2 uren gaanS'bezuidw. Sneek ;
met bijbehooren 200 inw.
Idsegahuizen, of Idsegahuisum, oudfriesch
Idschusen, dorpje in Friesland, circa 2 uren gaans
bezuidw. Bolsward ; met bijbehooren 170 inw.
T
IIdsard (Ter-), .r.escorp.
fi ha Zie 7i
TER-IDSERD.
.

Idumea, of Edom, bergachtig landschap aan
de zuidoostgrens van Palestina. Oost-ldumea werd
de landstreek genaamd beoosten den stam Gad en
den oostelijken halven stain Manasse; in Oost-1. lag
(le stad Bosra of Bostra. In bet N. T. wordt I.
vermeld : Marc. 3 : 8. De Roode Zee werd ook wel
Zee van Idumea of Idumeesche Zee genoemd. Zie
ook het art. IDUMEeRS.
Idumeers, of Edomieten, een oud yolk in Palestina ; ze beweerden of te stammen van Ezau, die
bijgenaamd werd Edom, d. i. de Roode. Ze vestigden zich eerst benoorden de Roode Zee, bezuiden de
Zwarte Zee en 't gebergte Seir, door welke bergen
ze gescheiden waren van de landstreek, die sedert
toegedeeld werd aan den stam Juda ; vervolgens
breidden zij zich uit in Steenachtig Arabia en in de
naburige landen ; aan de Roode Zee hadden zij de havens Elath en Asiongaber, welke steden hun ontnomen werden door David, die de bezuiden Palestina
wonende onderwierp. Later werd Idumea door
Hyman-us I veroverd en bij Judea ingelijfd. Herodes,
die over Judea regeerde ten tijde van Augustus, was
een Idumeer; en keizer Philippus, bijgenaamd de
Arabier, was gehoortig uit Bosra.
Idun, verkeerdelijk ook wel Iduna, in de noordsche mythologie eene godin, die de toekomst kende.
Zij was de dochter van den dwerg Svald, de vrouw
van Braga ; zij was in het bezit der wonder-appelen,
die men slechts behoefde te proeven om eene eeuwigdurende jeugd deelachtig te worden. Uit de gevangenschap bij den revs Thiassi werd zij verlost door
Loki.
Idus, bij de Romeinen de 15e dag der maanden
Maart, Mei, Juli en October, en de 13e van de overige
maanden. Die dagen waren aan Jupiter gewijd, aan
wien dan door den Flamen-dialis een schaap (idulis)
geofferd werd.
Idzega. Zie IDSEGA.
Idzegahuizum. Zie IDSEGAHUIZEN.
Idzehuizen, bet dorp Idsegahuizen.
Idzinga. Zie IDSEGA.
Idzinghuizen, het dorp Idsegahuizen.
Ieren, de bevolking van lerland.
Ierland, engelsch Ireland, iersch Erin, bij de
ouden bekend onder de namen Hibernia, lernis,
Juvernia, Scotia major, een der Britannische eilanden,
en een der drie rijken, die gezamenlijk het koningrijk
Groot-Britannie uitmaken, ligt ten W. van het eigenlijke Groot-Britannie, waarvan bet gescheiden is
door bet kanaal St.-George of de Iersche Zee; I. is
bijna 1530 vierk. mijlen groot ; de bevolking (bestaande nit dertien Roomsch-katholieken tegen drie
Niet-roomschen) werd in 1754 gescbat op hoogstens 2,400,000 zielen ; dat getal was in 1820 geklommen tot 6,801.827 en in 1841 tot 8,175,124,
loch in 1851 weder gedaald tot 6,553,290 en in
1861 tot 5,764,543; die vermindering van het zielental is deels het gevolg van armoede en nood
(waardoor de sterfte natuurlijk grooter is, dan bij
algemeene welvaart), maar moet hoofdzakelijk worden toegeschreven aan de op groote schaal uit I.
plaats hebbende landverhuizing (van 1851 tot 1861
zijn alleen uit de iersche havens naar Engeland en
Noord-Amerika vertrokken 1,2304,986 menschen
waaronder verreweg bet grootste gedeelte landverhuizers). De hoofdstad van I. is Dublin, zijnde I. ingedeeld in vier groote provincien (nl.: 1. Leinster,
2. Ulster, 3. Connaught, 4. Munster), die op hare
beurt weder ingedeeld zijn in gezamenlijk 32 graafschappen, waarvan bier de namen alphabetisch volgen, met die der hoofdplaatsen er naast.

Idsinga. Zie IDSEGA.
Idsinghuisum. Zie IDSEGAHUIZEN.
Idskenhuizen, dorp in Friesland, derdhalf

uur gaans bezuiden Sneek, en bijna even ver benoorden de Lemmer; 350 inw.
Idstedt, dorp in 't hertogdom Sleeswjk, 2 uren
gaans benoorden de stad Sleeswijk ; veldslag 24 en
25 Juni 1850 der Sleeswijk-Holsteiners (onder Willisen) tegen de Denen (onder Krogh).
Idstein, stad in het Nassausche, ruim 2 uren
gaans benoorden Maintz ; 2000 inw. ; kwam 1721
aan Nassau.
Idubeba, tegenw. Sierra d'Oca, bergketen in
Hispania, scheidde zich van de Cantabrische Pyrenean hezuidoosten de bron van den Ebro, en benoordoosten die van den Duero, liep van het N. W.
naar het Z. 0., van Segisamon tot Bilbilis, en vereenigde zich nabij de bronnen van den Taag met
eene tweede keten (nl. de Ortospeda).
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Graa[schappen.
Hoofdplaalsen.
I. Leinster of Lagenia
(de oostelijke prov.).
Carlow
Carlow.
Dublin
Dublin.
Kildare
Athy.
Kilkenny
Kilkenny.
King's County
Tullamore.
Longford
Longford.
Louth
Dundalk.
Meath
Navan.
Queen's County
Maryborough.
Westmeath
Mullingar.
Wexford
Wexford.
Wicklow
Wicklow.
II. Ulster of Ultonia
(de noordelijke prov.).
Antrim
Belfast.
Armagh
Armagh.
Cavan
Cavan.
Donegal
Lifford.
Down
Downpatrick.
Fermanagh
Enniskillen.
Londonderry
Londonderry.
Monaghan
Monaghan.
Omagh.
Tyrone
III. Connaught of Connacia
(de westelijke prov.).
Galway
Galway.
Leitrim
Carrick.
Mayo
Castlebar.
Roscommon
Roscommon.
Sligo
Sligo.
IV. Munster of Momonia
(de zuidelijke prov.).
Clare
Ennis.
Cork
Cork.
Kerry
Tralee.
Limerick
Limerick.
Tipperary
Clonmel.
Waterford
Waterford.
Over het geheel genomen is I. een vlak land, goed
bewaterd door een aantal rivieren (o. a. Shannon,
Bandon, Lee, Blackwater, Boyne, Liffey, Barrow,
Slane, enz.), Brie groote kanalen (genaamd het
Groote kanaal, het Koningskanaal en het kanaal van
Newry), en eene menigte m,eren (o. a. die van Swilly,
Foyle, Neagh, Erne, Corrib, Lane, Killarney, enz.).
De kusten van I., inzonderheid die aan de zuidwestzijde, vertoonen als het ware slechts eene aaneenschakeling van inhammen of baaien, zeer dienstig
voor de vaart, en vele gemakkelijke havens (o. a.
Bantry, Cork, Belfast, Dlingle, Sligo, enz.). De vroegste geschiedenis van I. is in fabelen gehuld ; de eerste
bekende bewoners van I. waren van den celtischen
slam, noemden zich spraken een bijzonderen
celtischen tongval (het Ersisch, dat tegenw. nog de
volkstaal is in het westen van I.), en leefden in stammen of familien onder hoofden, wier waardigheid
erfelijk was. Omstreeks 430 kwam een prediker uit
Schotland, met name Patricius (Patrick, de heilige)
het Christendom in I.,verkoDdigen ; en het van het
oorlogsgewoel in bet overige Europa bevrijd blijvende I. werd reeds spoedig een hoofdzetel van
monniken-geleerdheid. Tijdens de invoering van
bet Christendom (5e eeuw) was I. gesplitst in een
aantal onafhankelijke rijkjes, die ieder onder een
eigen hoofd stonden ; de voornaamste Bier hoofden
waren O'Neil in Zuid-Munster, O'Brien in Thomond
of Noord-Munster, O'Connor in Connaught, enz. In
de 6e eeuw begonnen de Denen zich meester te ma-
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ken van nagenoeg al de kusten ; 849 vestigden zij
zich op de oostkust, en begonnen 851 de stall te
bouwen, waaruit later Dublin ontstond. In 853 kwam
Olav, werd opperkoning der Noorrnannen in I., en
maakte ook de inboorlingen, die het Christendom
beleden, cijnsplichtig. Eerst omstreeks de helft der
10e eeuw namen ook de Denen in I. bet Christendom aan. In het begin der lie eeuw werd BrienBorom, de koning van Munster, meester van het
grootste gedeelte des eilands; doch hij werd overwonnen en gedood (1027) door den koning van
Leinster, die tot dat einde bijgestaan werd door de
Denen, met wie hij een verbond aangegaan had. In
het begin der 12e eeuw wierpen de iersche Denen
het noorweegsche juk af, en stelden bij de synode
van Drogheda (1152) de geheele iersche christenkerk onder het gezag van den pauselijken Stoel. Het
eiland was destijds ingedeeld in de vier iersche koningrijken Leinster, Munster, Ulster en Connaught,
en in de door de Noorrnannen bewoonde oostelijke
districten. Al die gedeelten waren schier onafgebroken met elkander in oorlog, een toestand, wel geschikt om de begeerige blikken van Engeland's koning op zich te vestigen. Hendrik II van Engeland
had dan ook reeds in 1155 eerie bul van pans Adriaan IV weten te verkrijgen, waarbij gebeel I. formeel
met Engeland werd vereenigd ; en toen de uit Leinster verdrevene koning Dermod bescherming en bijstand kwam zoeken bij Engeland, maakte Hendrik II
van die gelegenheid gretig gebruik orn zich op I. te
werpen : hij zond een leger van 4000 man derwaarts,
en kwarn zelf (Dec. 1171 ) vergezeld van 400 ridders. De koningen van Leinster en Munster erkenden zijn oppergezag ; hij bemachtigde Dublin en de
oostelijke kuststreek, beleende daarmede zijne baronnen, en voerde de engelsche wetgeving in. In
1175 gaf ook Roderik van Connaught zijnen tegenstand op in zooverre, dat hij wel is waar het noordelijk gedeelte van I. behield, doch cijnsplichtige
vasal van Engeland's koning werd. De Engelschen
gingen voort met veroveren en tot onderwerping
brengen, en I. bleef tang het tooneel van onrust en
geweld. De lren, die nog hunne onaf hankelijkheid
hadden weten te handhaven, riepen de p ulp in van
den koning van Schotland; en deze zond hun 1315
zijnen broeder Eduard Bruce, die te Dundalk door
hen tot koning verheven werd, doch in den slag bij
Dundalk (1318) sneuvelde in tweegevecht tegen een
Engelschman. Door het huwelijk van den hertog van
Clarence, zoon van Eduard III, met de erfdochter
der koningen van Ulster (1361) kwam gebeel I. onder Engeland's gezag ; doch de vijandschap tusschen
de beide nationaliteiten bleef voortduren, en bij eene
wet van 1367 werden de Ieren voor vijanden verklaard en alle verrnaagschapping met hen verboden.
De constitutie, waaraan nu de Engelschen deelnamen,
werd door de Poynings-acte van 1495 in meer monarchalen geest vastgesteld, waarbij I. cchter een
eigen parlernent behield. Herhaalde mien beproefden de Ieren te vergeefs om het engelsche juk af te
schudden ; en door hunne weigerachtigheid om de
door Hendrik VIII in Engeland ingevoerde kerkhervorming aan te namen haalden zij zich nieuwe vervolgingen op den hals. Toen Elisabeth 1558 began
orn de hervorming met geweld in I. door te drijven,
kwamen de Ieren herhaaldelijk in opstand ; vooral
verdient bier melding de opstand van 1595 onder
aanvoering van Hugh O'Neill, graaf van Tyrone, lien
het lord Montjoy eerst 1599 gelukte te dernpen, even
als hij ook twee jaren later eenen door Spanje ondersteunden opstand onderdrukte. De eerste vorst,
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die I. door hervormingen zocht te winnen en tot
beschaving te brengen, was Jacobus I, die verkiaarde
dat alle bewoners van I. vrije burgers waren, en die
In het 1615 geopende parlement ook Ieren (mits
niet Roomsch-katholiek) zitting liet nemen; reeds
door Elizabeth waren alle Roomsch-katholieken
uitgesloten van de bevoegdheid om openbare ambten
te bekleeden. Onder Karel I kwam I. alweder in opstand ; maar toch koos het 1641 partij voor hem,
tegen het engelsche parlement. Pit had eindelijk ten
gevolge, dat Cromwell 1649 in I. landde met eene
armee, en de in opstand zijnde Ieren als met eerie
ijzeren tuchtroede tot onderwerping bracht. Onder
Karel II hielden althans de religie-vervolgingen op.
In de tweede engelsche omwenteling (van 1688)
verklaarden de Ieren (altijd getrouw aan de Stuarts,
omdat die roomsch-katholiek waren) zich voor Jacobus II ; doch door de overwinning aan de Boyne,
in Ierland zelf behaald door Willem van Oranje
(1690), werd al hunne hoop voor goed vernietigd ;
en 1727 verloren de leren tot zelfs het stemrecht
bij de verkiezingen voor het parlement. De druk der
groote grondeigenaars noopte de bevolking van tot
allerlei midde:en, om zich zelve te helpen tegen de
overheersching: zoo ontstonden onistr. 1760 de
White boys (d. i. Witte snaken, omdat ze op bonne
nachtelijke tochten een wit hemd over hunne kleederen aanhadden), die des nachts landlieeren, pachters, geestelijken, agenten en ambtenaren overvielen,
plunderden en ruishandelden of vermoordden. Sedert 1778 ging het engelsche gouvernement jegens
I. met eenigszins rnindere strengheid te werk, vooral
sedert in het volgende jaar de oorlog aanleiding gaf
tot de oprichting van iersche vrijwilligers-korpsen ;
1782 werd aan het iersche parlement algeheele onaf hankelijkheid toegestaan, de Poynings-acte werd
afgeschaft, en de iersche Roomsch-katholieken erlangden het recht om grondbezit te verwerven, scholen op te richten en hunne godsdienst onbelemmerd
nit te oefenen. Door de fransche omwenteling aangemoedigd om zich van Engeland los te scheuren
(tot op den huidigen dag het geliefkoosde droombeeld der iersche heethoofden) ineende I. 1796 in
opstand te komen ; doch daar de fransche vloot,
waarmede Hoche met 25,000 man hulptroepen in I.
dacht te landen, door tegenwind genoodzaakt werd
onverrichter zake naar Frankrijk terug te keeren,
werd deze poging geheel verijdeld. Eene in Jan.
1798 ontdekte samenzwering bad eene voor I. zeer
bloedige reactie ten gevolge ; nieuwe pogingen van
fransche landingstroepen werden verijdeld ; en 26 Mei
1800 werd aan de zelfstandigheid van I. den genadeslag toegebracht, doordien bet parlement een besluit nam, waarbij I., als een en ondeelbaar met GrootBritannic, daarbij ingelijfd werd : daarbij werd wet
is waar aan de Ieren het recht toegekend om zich in
het parlement te doen vertegenwoordigen, doch van
dat recht en van het stemrecht werden alle Roomschkatholieken uitgesloten. Toen het Pitt niet gelukken
rnocht de emancipatie der R.-Katholieken te verkrijgen, vormden de iersche R.-katholieken 1802 de
groote vereeniging (Catholic Association), die eerst
in 1829 het doel van haar streven bereiken mocht,
en aan welker hoofd O'Connell zich beroemd rnaakte.
Na de emancipatie werd de Repeal-Association gevormd, die zich ten doel stelde de intrekking te bewerken van L's inlijving bij Groot-Britannie onder
de bekwanie leiding van O'Connell nam die beweging
een voor het gouvernement inderdaad onheilspellend
karakter aan ; doch met zijnen flood verloor de gansche beweging ziel en levee. Middelerwijl was de
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hood in I., vooral door het mislukken van den oogst
in 1846, ten top gestegen; eene poging om onder
de leiding van Smith O'Brien eene omwenteling te
doen plaats grijpen (1848) werd als in de geboorte
gesrnoord ; en nu zochten de Ieren hun hell in de
landverhuizing op groote schaal: van 1841 tot 1861,
gelijk uit den aanvang van dit artikel blijkt, is de
bevolking van I. ruim derdhalf millioen zielen verminderd. In de laatste jaren begon het woelen om
de afscheiding van Ierland door geweld van wapeneii
te verkrijgen (zie FENIANS), en tot op dit oogenblik
(Jan. 1867) boezemt dat woelen nog voortdurend
levendige bezorgdheid in aan bet britsche gouvernement, dat intusschen doortastende maatregelen
neemt om het uitbarsten van eene omwenteling in
I. te beletten. — De oude iersche kronijken heeft
O'Connor met lat. vertaling uitgegeven onder dezen
titel: Rerum hibernicarum scriptores veteres (4 din.
Londen 1814-26).
Ierland (Zee van). Zie IERSCHE ZEE.
Ierland (Nieuw-), of Tombara, een Lang en
smal eiland (40 mijlen lengte) in den Stillen Oceaan,
omstr. 80 rnijlen benoordoosten Papoea, ligt tusschen
N ieuw-Britannie en Nieuw-Hanover. De inboorlingen
zijn afzicbtelijk leelijk, minder zwart dan de negers
van Afrika, en hebben Lang, wolachtig haar.
Iernis, oude naam van Ierland.
Iersche Zee, dat gedeelte van den Atlantischen Oceaan, dat tusschen Engeland en Ierland
stroomt, staat met den Atlant. Oceaan in gemeenschap door het Noord-kanaal aan de noordzijde, en
door het kanaal St.-George aan de zuidzijde. In de
1. de eilanden Anglesey en Man.
Iestrum, friesch dorp. Zie EESTRUM.
If, bet oude Hyptea of Sphia, fransch rots-eilandje
In de Middell. Zee, tegenover de haven van Marseille,
met een sterk kasteel (Château-d'If), dat, 1529
aangelegd door Frans 1, tegenw. tot gevangenis
client. Het eilandje draagt zijnen naam naar de
taxisboomen (ifs), waarmede het eertijds bedekt was.
Ifat, of Efat. Zie ANKOBER 1).
Iffendie, fransche stad, dept. Ille-Vilaine,
7 uren gaans bewesten Rennes ; 4500 inw.
Ifferten, duitsche naam van Yverdun.
Iffiand (Aug. Wilh.), duitsch dichter, dramaturg en tooneelspeler, geb. te Hanover 19 April
1759, als direeteur-generaal van alle koninklijk
pruisische schouwburgen gest. te Berlijn 22 Sept.
1814. Dramatische Werke mit Selbstbiographie (16
din. Leipzig 1798-1802); Neue dramatische Werke
(2 din. Berlijn 1807-9).
Igbo, landschap aan weerszijden van den benedenloop der rivier Niger in Afrika, rijk aan olijfpahnen, splitst zich in verscheidene (gezamenlijk
eenen bond vormende) negerrijkjes.
Igea, vlek in Spanje, aan de Alhama, 2 uren
gaans van Cervera en 14 uren gaans bezuidoosten
Logroffo ; 2200 inw.
Igel, dorp in het pruis. reg.-district Trier, 2
uren gaans boven de stad Trier; in de nabijheid de
ruim 71 vt. hooge Igelzuil, een der schoonste monomenten van romeinsche bouwkunst aan deze zijde
der A 1pen.
Igewolden (de), deze benaniing is (mar IgeGalama) gegeven aan de 4 friesche dorpen Oudega,
Nyega, Elahuizen en Kolderwolde.
Igilgilis, tegenw. Dzjidzjelli (zie DJIDJELI),
stad in Mauritania Sitifensis, in het zuidwesten, nahij
de uitwatering van de Ampsagas.
Igilium, lat. naam van Giglio.
Igla, rivier. Zie
Z1 1..GLAWA.
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Iglau, boh. Gihlatea, lat. Iglovta of Giglovia,
stad in Moravie, aan de Iglawa, bij de grensscbeiding van Bohemen, 10 mijlen benoordw. Brum];
17,500 inw.; werd ingenomen 1742 door de Pruisen,
1805 door de Franschen. In 1434 (5 Juli) werd
bier met de Hussieten bet Iglauer Vergelijk gesloten,
krachtens welk verdrag keizer Sigismond koning
van Bohemen werd. De kreis I., waarvan I. de
hoofdplaats is, heeft eene bevolking van circa 220,000
zielen, is circa 57 vierk mijlen groot, en ligt tusschen de kreise Brunn en Znaym, en Oostenrijk en
Bohemen.
Iglawa, of Igla, rivier in MoraviC, ontspringt
in Bohemen, aan de moravisChe grenzen, besproeit
Iglau, en outlast zich na eenen loop van 19 mijlen
in de Thaya.
Iglesias, I ) lat. Ecelesice, stad op het eiland
Sardinie, dicht bij de westkust, ruim 6 mijlen bewesten Cagliari; 4800 inw. 2) vlek in Spanje,
3 mijlen bezuidw. Burgos.
Iglesias de la Casa (José), spaansch dichter, geb. 1753 te Salamanca, gest. als pastoor in het
bisdom Salamanca 26 Aug. 1791, oprichte-r van den
dichterbond, die bekend is onder den naam van
Salamantijnsche School. Zijne gedichten verschenen
na zijnen dood in het licht (2 dln. Salamanca 1798).
duitsch Neudor[, een der 16 Zipser kroonsteden in Hongarije, aan den Hernil, 3 uren gaans
bezuiden Leutschau ; ruim 4000 duitsche inw.
Ignatius, de heilige, een der eerste Kerkvaders, wordt gehouden voor het kind, dat Jezus aan
zijne jongeren voorstelde als een toonbeeld van
nederigheid, en dat later onderricbt in de leer ontving van den h. Petrus, die hem in 68 (of 69) aanstelde als bisschop van Antiochie. Op bevel van
Trajanus werd I. (anno 107) in den circus te Rome
door wilde dieren verscheurd. Gedenkdag in de
Grieksche Kerk 20 Dec., in de Roomsche Kerk 1 Febr.
Ignatius, de heilige, patriarch van Constantinopel sedert 846, was een zoon van keizer Michael I,
werd 857 door Michael III afgezet, omdat hij zich
te vrijmoedig had uitgelaten over de ondeugden van
Bardas, den broeder van keizerin Theodora, en werd
vervangen door den beruchten Photius, die vruchteloos alle mogelijke moeite aanwendde, om 1, te bewegen van zijne vvaardigheid afstand te doen. Onder
keizer Basilius werd I. in zijn patriarchaat hersteld
(867); hij stierf 877. Kerkelijke gedenkdag 23 Oct.
Ignatius van Loyola. Zie LOYOLA.
Ignorantijnen, Freres ignorantins, broeders
der christelijke leer, een zich aan bet volksonderwijs
toewijdende tak van de orde der Jezuleten, 1724
in Frankrijk gesticht door den abbe Baptiste de la
Salle.
Iguala, vlek in Mexico, prov. Puebla, 19 a 20
mijlen bezuidoosten Mexico ; Iturbide liet hier 21
Mei 1821 het vermaarde Plan van I. onderteekenen.
Bij dit verdrag, dat oak bekend is onder de benaming van NTractaat der Brie Waarborgen", werd
bepaald : 1) dat Mexico onafhankelijk zoude zijn van
Spanje, ofschoon het zelfstandig geregeerd zoude
worden door eenen vorst uit de spaansche koninklijke
dynastie ; 2) dat de roonasch-katholieke earedienst
de godsdienst zou zijn van den staat ; 3) dat de
Europeanen en de Mexicanen gelijk zouden staan in
alle rechten en privilegien. Iturbide was zelf degene,
die reeds spoedig dit tractaat schond, doordien hij
zich liet uitroepen als keizer.
Igualada, het oude Aqua, Latce, stad in Spanje,
prov. Barcelona, aan de Hoya, 7 uren gaans bezuidoosten Cervera ; 14,000 inw.

Iguape, rivier in Brazilie, ontspringt op de
zuidoosthelling van het Cubatao-gebergte, en ontlast zich na eenen kronkelenden loop van ruim 30
mijlen in den AU. Oceaan, omstr. 17 mijlen bezuidw.
Santos.
Iguarazu, stad in Brazilit, prov. Pernambuco,
8 uren gaans benoordw. de stad Pernambuco, heeft
5000 inw., en ligt dicht bij de uitwatering der riv.
I. in den Atl. Oceaan.
zi rZie
-.
URIT1BA
Iguazu, stad en rivier.
Igumen, stad in Rusland, 8 mijlen zuidij k
beoosten Minsk; 2800 inw.
Iguvium, tegenw. Gubbio, oud-etrurische
stad, in welker nabijbeid Juni 552 de bloedige slag
werd geleverd, waarin de Grieken (onder Narses)
Gene volkomene overwinning bevochten op de Gothen (onder Totilas, die zelf doodelijk gekwetst wend).
Zie overigens voor I. en Iguvinische Ta[elen het art.
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Ihamahoe, voormalig dorp en sterkte op eenen
berg op het ambonsche eiland Honimoa (nederl. 0 I.);
in 1572 onderworpen door de Portugeezen, kwamen
de bewoners van I. weder in opstand, en boven 1602
den Portugeezen zoo wakker bet hoofd, dat die genoodzaakt waren hunne poging, om I. tot onderwerping te brengen, op te geven. Nadat Honirnoa
onder nederlandsch gezag was gekomen, hebben die
van I. zich altijd trouweloos en verraderlijk gedragen (o. a. Dec. 1631, 1653). In 1654 werd de gansche bevolking naar Loehoe verplaatst.
Ihelum, onjuist voor Jhelum (dezelfde rivier
als Behát of Behoet), is de oude Hydaspes. Zie de
artt. DJELEM en HYDASPES.
Ijon, stad in Israel ; I Kon. 15: 20 ; II Kon.
15: 29; II Chron. 16:4.
Ik, twee rivieren in Rusland, gouvt. Orenburg :
1) vormt over eene groote uitgestrektheid de grensscheiding tusschen de gouvernementen Orenburg en
Samara, en outlast zich na eenen loop van 40 mijlen
in de Kama. — 2) ontlast zich in de Samara.
Ikabod, zoon van Pinehas, geboren na zijns
waders dood; I Sam. 4: 21; 14: 3.
Ikkes, varier van een der helden van David ;
II Sam. 23: 26; I Chron. 11 : 28; 27:9.
Ikzjieden, of Ikzjidieten, eene arabische dynastic in Egypte en Syne, gesticht door AboebekrMohammed-Ilajid, die 933 Egypte ontweldigde aan
de kalifen ; hij stierf 946 ; reeds in 968 eindigde
zijne dynastic, en werd vervangen door die der Fatimieten,
na, of Wai-Ila, verscheidene rivieren in nederl.
0. I.: 1) op 't eil. Amboina, zuidwest-einde der kust
van Hitoe. — 2) op 't eil. Boero, aan de noordknst.
— 3) op 't eiland Ceram-Laut.
Ilahabad. Zie ALLAHABAD.
Ilai, een van David's helden ; I Chron. II: 29.
Ilantz, Ilanz, roman. Glion, stad in het zwits.
kanton Graubunderland, 10 uren gaans bezuidw.
Chur (Coire) ; 640 inw.; is de hoofdplaats van den
Grauwen Bond ; Teed veel 1795 bij den terugtocht
Nan Suwarow voor Masséna.
Ilargus, riv. in Vindelicie ; tegenw. de Iller.
Ilawla, riv. in 't russ. gouvt. Saratow, ontspringt
op 2 mijlen afstands van den never van de Wolga,
en outlast zich, na eenen loop van 35 mijlen, boven
Katsjalinskaja in den Don.
Ilberi (Adelgonde), nederlandsche dichteres,
was de vrouw van den groninger predikant Albertus
Alberthoma, Zij heeft drie bundels (sinds lang vergetene) stichtelijke poezie geleverd.
Ilbesan, stad in Albanie. Zie ELBASSAN.

!Mester
Ilchester, of Ivelchester, het oude Ischalis of
'scans, marktvlek met 1000 inw. in het engelsche
graafschap Somerset, 2 uren gaans bezuidoosten
Somerton, aan den ouden Foss-way en den Ivel;
was een der voornaamste romeinsche stations in
Britannic, en is de geboorteplaats van Roger Bacon.
Ildefons, of Alphonsus, de heilige, aartsbisschop van Toledo, geb. aldaar 607, gest. 667 (of
669); gedenkdag 23 Jan.
Ile—Adam, kantonshoofdplaats in 't fransche
dept. Seine-Oise, 8 uren gaans benoordvv. Parijs;
1500 inw.
Ile—Adam (Villiers de 1'). Zie VILLIERS.
Ile—de—France, I eiland ; zie MAURITIUS.
2) oude prov. van Frankrijk, dusgenaamd omdat zij
aanvankelijk tusschen Seine, Marne, Ourcq, Aisne
en Oise bijna een eiland vormde ; de prov. I. grensde
ten N. aan Picardie, ten W. aan Normandie, ten Z.
aan Orleanais en Nivernais, ten 0. aan Champagne.
Ilek, riv. in Rusland, komt van bet Madalgirgebergte (in bet land der Khirgizen), en ontlast zich
na eenen loop van 60 mijlen in den Oeral.
Ilek-khan, of Ilkhani. Zie ILKHANIèRS.
Ilercao, eene sterkte der Ilercaonen. Zie het
art. ALARCON.
Ilercaonen, yolk in Hispania, op de beide
oevers van den benedenloop van den Iber, tusschen
de Laletanen en Valentia ; hunne hoofdplaats was
Dertosa (Tortosa).
Ilerda, tegenw. Lerida, hoofdpl. der Ilergeten.
Ilergeten, iberische volksstam in Hispania
Tarraconensis, benoorden den Ebro tot aan den
Sicoris; hunne hoofdpl. was Ilerda.
Ilfow, of Ilfoval, kreis in Walachije, met de
hoofdstad Bucharest.
Ilfracombe, stad in het engelsche graafsch.
Devon, aan het kanaal van Bristol, 3 uren gaans benoorden Barnstable ; 3000 inw.; zeebaden.
Ilhavo, stad in Portugal, prov. Beira, 6 mijlen
benoordw. Coimbra, derdhalf uur gaans van de zee ;
6300 inw.
Ili, 1) rivier in Dzoengarije, ontstaat uit de
vereeniging van den Tekes met den Khoenghes en
den Kasj, loopt noordoostwaarts, en valt na een
loop van ruin' 80 mijlen in het meer —
2) district in Dznengarije, doorstroomd door de riv.
I., met 3) de hoofdplaats I., die ook Goeldzja of
Koeldzja heet, en in 't Chineesch genoemd wordt
Hoei-Yuan,tsjing.
Ilia, dochter van Numitor, is dezelfde persoon
als Rhea Sylvia.
Me°, eene schoone maagd in Pannonie, werd
453 de vrouw van Attila, die in den huwelijksnacht
stierf.
Ilion. Zie ILIUM.
Ilissus, eene beek, die uit het Hvmettus-gebergte komt, bezuidoosten Athene, loopt westelijk,
en valt beneden Athene in de golf van Egina.
Ilithyia, of Eileithyia. Zie ELEITHYIA 2).
Ilium, griekseh Dion, 1) eene stad in Troas,
gesticht door (en genoemd naar) Ilus, een der
vroegste koningen, noon van Tros. Deze stad yenwoest zijnde, werd op dezelfde plaats door Phrygiers
en Mysiers eene nieuwe stad gebouwd, die aanvankelijk insgelijks I. genoemd werd, doch later in de
geschiedenis zoo vermaard is geworden under den
naam van Troje. — 2) een stadje niet yen van Troje,
maar dichter bij de kust, nabij de vereeniging van
den Hellespont en de Egeische Zee, ontstond ten
tide van Alexander den Groote, die het met privilegien begiftigde: bet werd verwoest door Sylla, weder
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opgebouwd door Cesar, en later nogmaals verwoest;
ruinen daarvan zijn nog te zien bij het tegenwoordige dorp Tsjiblak. Men noemde dit I. Nieuw-I.
(/. Recens), om het te onderscheiden van Troje, dat
dan Oild-I. (/. Vetus) genoemd werd.
Il—khaniers, mongoolsche dynastie in Perzie,
gesticht door Hassan-Boezroek-Ilkani of Ilek-khan,
die afstamde van Arghoen-ll-khan, en die zich (bij
den dood van Aboe-Said, den laatsten vorst nit den
tak der Gengiskhanieden in Perzie) anno 1336 meester maakte van de gansche landstreek tusschen de
Perzische golf en den Caucasus, de Caspische Zee en
den Taurus, terwijl hij zijne residentie vestigde te
Bagdad. Zijne opvolgers Aveis I en Achmed Gesair
of Aveis II hadden te worstelen met de dynastien
der Dzjoebaniers en der Modhafferiers, die hun het
overschot van het groote rijk van Gengiskhan betwistten ; en eindelijk (1390) werden de I. van den
troon gestooten door Timoer-Leng (Tamerlan). Een
oogenblik werd Aveis II te Bagdad op den troon
hersteld (1402), doch bezweek reeds zeer spoedig.
Ill, 1) rivier in Vorarlberg, ontspringt op den
Selvretta, en valt na eenen loop van 8 mijlen beneden Feldkirch in den Rijn.— 2) I., of Ell, lat. Elsus,
de voornaamste rivier in den Elzas (die er naar genoemd is), ontspringt ruim 4 uren gaans bezuiden
Altkirch, in het fransche dept. van den Boven-Rijn,
besproeit dit dept. en dat van den Beneden-Rijn,
stroomt kings Altkirch, Muhlhausen, Ensisheim.
Andolsheim, Schelestadt, Benfelden, Erstein en
Straatsburg, en valt 2 uren gaans benoordoosten
laatstgen stad in den Rijn. De gebeele lengte der I.
is 25 mijlen, in haren loop neemt zij de Lauch,
Faecht, Giesen en Andlau in zich op, en wordt bij
Colmar bevaarbaar.
Ille, 1) stad in het fransche dept. der OostPyreneen, aan de Tet, 4 uren gaans benoordoosten
Prades ; 3400 inw. 2) rivier in Frankrijk, ontspringt bij Montreuil, en outlast zich, na eenen loop
van 6 mijlen, te Rennes in de Vilaine, met welke
rivier zij haren naam geeft aan 3) het fransche
departenient Ille-et-Vilaine, dat 122} vierk. mijl
groat, en met 585,000 zielen bevolkt is, Rennes tot
hoofdplaats heeft, en ingedeeld is in zes arrondissementen (Rennes, St.-Malo, Montfort, Redon, Vitre,
Fougéres).
Illebert,ondfriesche naam v. 't dorp Tjalleberd.
Iller, lat. Ilorgus, rivier in het zuidwestelijk
gedeelte van Beieren, ontstaat nit de Breitach (van
het Bregentzerwald) en de Stillach en Trettach (van
de beiersch-oostenrijksche grenzen), neemt deAurach
en de Ach in zich op, vomit over eene lengte van
8 mijlen de grensscheiding tusschen Beieren en
Wurtemberg, en valt, na eenen loop van 23 mijlen,
een klein nun gaans boven Ulm, in den Donau.
Illi, of Illy, ook Eli, mat. Poeloe Ilir, eilandje
in nederl. 0. I., in de Indische Zee, bij Sumatra's
westkust,tegenover.de uitwatering der riv. Sikoenar.
Illiberris, 1) later Helena, tegenw. Elne, gallische stad in Narbonnensis Ia., bij de Sardonen,
niet ver van de zee, ontving den tweeden naam ter
sere van de moeder van Constantijn ; dit I. lag aan
een 2) riviertje 1., vroeger Tichis genaamd, tegenw.
Tac. — 3) stad der Turdulen in Hispania Bmtica;
tegenw. Granada.
Illiers, stad in het fransche dept. Eure-Loir,
6 uren gaans bezuidw. Chartres, aan de Loin; 3000
inwoners.
Illimani, een der hoogste pieken van het Andes-gebergte, in de Cordilleras van Bolivia, is
22,845 vt. hoog.
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Illinois, 1) rivier in het noordwesten der n.amerik. Unie, ontspringt in Indiana, ontstaat nit de
rivieren Des-Plaines en Kankakee, die zich bij Dresden vereenigen, wordt bij Ottawa voor stoombooten
bevaarbaar, en valt na eenen loop van 110 mijlen
in den Mississippi. De I. doorstroomt van het N.O.
naar het Z.W. den staat Illinois, die naar haar genoemd is. —2) een der Unie-staten van N.-Amerika,
bezuiden het Michigan-meer, is van Kentucky gescheiden door den Ohio, van Missouri door den
Mississippi; in het noorden bestaat I. nit prairien
en vettig moerasland, in het zuiden is het land meer
boschrijk. De uitgestrektheid, die I. beslaat, is 2606
vierk. rnijlen; in 1860 telde het eene bevolking van
1,711,753 zielen (1850 slechts 851,470, en in 1810
slechts even 12 duizend, nadat I. in 1809 tot Territorium verheven was). In 1818 werd I. als afzonderlijke staat in de Unie opgenomen. Ile hoofdstad
is Springfield; de voornaamste koopstad, inz. voor
den uitvoerhandel op Canada, is Chicago. De eerste
europ. nederzettingen werden 1693 in I. gevestigd
door Franschen bij het traktaat van 1763 wend I.
door Frankrijk afgestaan aan Engeland, dat echter
1783 al zijne aanspraken op I. moest opgeven.
Illiturgis, stad in Hispania, in Betica, in het
noorden, bij de Turdulen, aan den Bwtis, wend verwoest door Scipio Africanus; lag volgens sommigen
in de nabijheid van het tegenwoordige Andujar del
Vejo, volgens anderen ter plaatse waar tegenw. Arjona ligt of Baeza.
Illkirch, fabriekdorp met 3000 inw. aan de III,
in het fransche dept. van den Beneden-Rijn.
Illok, of Ilok, het oude Bononia, stad in Slavonie, aan den Donau, 10 uren gaans bewesten Peterwardein ; 3200 inw.; vroeger vesting ; graftombe
van den laatsten hertog van Syrmium, gest. 1525.
Illora, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw.
Granada ; 4000 inw.; werd 1242 aan de Mooren ontweldigd door Ferdinand, koning van Leon.
Illorin, stad met 120,000 inw. in het land
Yoruba in Guinea.
stad in de spaansche prov. Saragossa,
5 uren gaans benoorden Calatayud ; 2600 inw.; geboortepl. van don Alvaro de Luna.
Illuminaten, fransch Illumines, d. Verlichten. In de 17e en 18e eeuw werden de leden van
eenige order in Spanje en Belgie aldus genoemd ;
doch inzonderheid verstaat men onder deze benaming de leden van een geheim genootschap, den
1 Mei 1776 opgericht door Adam Weisshaupt, professor van het kanonieke recht te Ingolstadt, om
den voor de algemeene welvaart zoo verderfelijken
invloed der Jezureten tegen te werken, en door de
nitbreiding van de natuurlijke godsdienst verlicbting
op het gebied van godsdienst en staatkunde te bevorderen. Dit genootschap (Orde der I. genaamd)
wend bij besluit van 22 Juli 1784, vernieuwd bij dat
van 2 Maart 1785, door den keurvorst van Beieren
opgeheven.
Illuxt, marktvlek in Rusland, gouvt. Koerland,
21 mijlen bezuidoosten Mitau; 1000 inw.
Illyricum, oude naam van Illyrie; wordt in
het N. T. vermeld Rom. 15 : 19.
Illyricus Flacius. Zie FLACIUS.
Illyrie, lat. Illyria, landschap in het oude Europa, waarvan de grenzen eenigszins onbestemd waren: volgens de Grieken verstond men onder den
naam I. al het bergland, dat benoordwesten Hellas
lag ; volgens de Romeinen beteekende de benaming
I. al de landen, die beoosten Italie en Rhetie en bezuiden den Donau lagen. Ingedeeld werd I.: in

Gricksch I. (in het zuiden, zich uitstrekkende van
Epirus tot den berg Scodrus) en Barbaarsch I. (in
het noordwesten, bewoond door de Dalmaten, de
Japodeu, de Liburnen). Grieksch I. vormde een koningrijk, dat dikwijls in oorlog was met Macedonie.
De Romeinen brachten het tot onderwerping in twee
gelukkig door hen gevoerde oorlogen (229 en 219
v. Cbr.), under de regeering van koningin Teuta,
weduwe van Agron. Barbaarsch I. werd eerst later
onderworpen (zie DALMATEN en JAPODEN), eigenlijk
onder Augustus eerst volkomen. Gentius, koning van
I. in 168, en bondgenoot van Perseus, koning van
Macedonie, had lang oorlog gevoerd tegen de Romeinen. In de 2e en vooral in de 3e en 4e eeuw onzer jaartelling strekten de Romeinen den naam van
I. nit tot de gansche landstreek bezuiden den Donau,
van den CEnus (de Inn) af tot aan den Drilo ; men
erstond under dien naam zelfs Macedonie, Thessalie
en bet eigenlijke Griekenland. Vandaar ook, bij de
indeeling van het rijk in diocesen en provincien, eene
diocese I., of West-I.; in het Oostersche rijk eene
prefectuur I., of Dost-I. De diocese I. bestond nit 6
provincien : het kustland van Noricum, het binnenland van Noricum, Pannonia la, Pannonia 2a, Savia
en Dalmatie, met de hoofdplaatsen Lauriacum, Virunum, Sabaria, Bregetio, Siscia, Salona (welke
laatste tevens de hoofdstad was van de geheele diocese). Oost-I. bestond uit twee diocesen: Dacie en
Achara (zie die artt.). In de 6e eeuw kwamen zich
slawische volkplantingen nederzetten in het grootste gedeelte van I., en het duurde niet lang of zij
begonnen bet byzantijnsche juk af te schudden. De
naam van I. begun toen te verdwijnen, en men zag
de koningrijken Dalmatie en Croatie verrijzen. In
1090 vestigden zich de Venetianen en de Hongaren
in verschillende gedeelten van deze landstreek, en
eene eeuw later (1170) vormde zich het koningrijk
van Rascian (dat later Bosnie genoemd is). In de
15e eeuw overweldigden de Turken een gedeelte van
dit land (Bosnie, Servie en Albanie); de Venetianen
behielden toen van bet illyrische grondgebied niets
antlers dan Dalmatie, en de Hongaren slechts Slavonie en Croatie. De beide laatstgenoemde provincien
kwamen 1558 met Hongarije onder Oostenrijk's gezag. Die staat van zaken duurde voort tot omstreeks
het begin der 19e eeuw. Wel was de naam I. reeds
weder opgekomen bij den vrede van Passarowitz
1718, doch Napoleon, overwinnaar van Oostenrijk
en van Venetie, deed dien eerst in 1809 herleven,
door de stichting van een Gouvernement der Illyrische Provincien (zie 32 regels hieronder). In 1815
gaf het congres van Weenen aan Oostenrijk dit gouvernement terug, waarvan het noordwestelijk gedeelte toen het Koningrijk I. vormde (zie het volgende art.).
Illyrie (koningrijk), duitsch Illyrien, sedert
1815 de benaming voor het noordwestelijk gedeelte
der voormalige Illyrische provincien, dat met den
titel van koningrijk onder het gezag van Oostenrijk
terugkeerde, en bestond uit Carinthia (Karnthen),
Carniola (Krain), Gortz en Gradisca, Istrie, enz. Dit
koningrijk I., ten N. begrensd door het aartshertogdom Oostenrijk en door Stiermarken, ten 0. door
Stiermarken, burgerlijk Croatie en bet hongaarsche
oeverland, ten Z. door de Adriatische Zee, en ten W.
door het Lombardisch-venetiaansch koningl ijk en
door Tirol, had eerie uitgestrektheid van 270 kilometres lengte bij 220 kil. breedte, en eene bevolking
(1850) van ruirn 1,291,296 zielen (Slawen, eriden,
Italianen, Croaten en Grieken); de hoofdstad was
Laybach. Tot dit koningrijk I. behoorden ook de
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eilanden in de golf van Quarnero, waarvan de voornaamste: Veglia, Cherso en Osero. Bij de nieuwe indeeling der oostenrijksche monarchie (1850) ging
de naarn van het koningrijk I. weder te niet, en werd
het gesplitst in vier deelen, nl. de Brie kroonlanden
Karnthen (Carinthie), Krain (Carniola), Gortz met
Istrie, en het rijksgebied Triest.
Illyrische Eilanden, de eilanden in de
Adriatische Zee, langs de kusten van Illyrie en Dalrnatie. De voornaamste zijn : Veglia, Cherso, Osero,
Brazza, Lesina, Sabioncello, Meleda, Curzola.
Illyrische Provincien, voormalig gouvernement van het eerste fransche keizerrijk, op de
oostkust der Adriatische Zee, ten Z. W. van het keizerrijk Oostenrijk, waarvan het gescheiden was door
de Save (Sau), en ten W. van de turksche provincie
Bosnie. Dit gouvernement, in 1809 gesticht door
Napoleon I, bestond aauvankelijk slechts uit OpperCarinthie (Karnthen), Carniola (Krain), Istrie en
oostenrijksch Friuli, het hongaarsche oeverland en
Zuid-Croatie ; doch in 1810 werden nog daaraan toegevoegd : venetiaansch Istrie en venet. Dalmatie, Ragusa en Cattaro. Dit gouvt. der I. werd toen ingedeeld in 7 provincien, nl.: Carinthie, Carniola, Istrie,
Burgerlijk Croatie, Militair Croatie, Dalmatie, Ragusa-en-Cattaro. In 1815 werden die provincien aan
Oostenrijk teruggegeven. Zie hurtle (koningrijk).
Ihn, 1) I., of Stadt-Ifni, stad met 2400 inw. i n
het prinsdom Schwartzburg-Rudolstadt, 5 uren gaans
benoordw. Rudolstadt, aan 2) de rivier I., die op de
noordhelling van het Thuringerwald ontspringt, en
zich, na eenen loop van 14 mijlen, bij Grossheringen
beneden Sulza in de Saale outlast.
lime, rivier in Hanover, ontspringt op het Sollingerwald, en valt bij Eimbeck in de Leine.
Ilmen. Zie ILMEN-GEBERGTE en ILMEN-MEEK.
Ilmenau, 1) stad in 't groothert. Saksen-Weimar, aan de Ilm, 2 uren gaans beoosten Schmalkalden ; 2900 inw. — 2) I., of Elmenau, rivier in 't
hanov. prinsdom Luneburg, ontspringt bij Bodenteich, wordt bij Luneburg bevaarbaar, en valt na
eenen loop van 15 mijlen in de Elve.
Ilmen–gebergte, de oostelijkste keten van
den zuidelijken Oeral (Ural) in het russ. gouvernement Orenburg.
Ilmen-meer, eertijds Moisk genaarnd, een
meer in europ. Rusland, gouvernement Nowgorod,
staat door de Wollihow in bevaarbare gemeenschap
met het Ladoga-meer, is 6 mijlen lang en 5 mijlen
breed, en werd bij de oude Slawen vereerd als een
heilig meer.
Ilminster, stad in het engelsche graafschap
Somerset, ruim 4 uren gaans bezuidw. Ilchester;
3500 inwoners.
Iloca–taal, eene taal van den maleisch-polyneezischen stam, verwant met de Tagala-taal, wordt
op het eiland Manila gesproken. Eene spraakkunst
schreef Lopez (Manila 1617, 1792).
Ilorcis, lat. Lorca, stad in Hispania Carthaginensis, bewesten Carthago nova.

van I., die den bijnaam droeg van Klein Patertje, en
die 25 Aug. 1573 een aantal Spanjaarden in dit watertje den flood deed vinden. Door den storm van
1 Aug. 1674 werd den Ilp zwaar geteisterd.
Ilpendam, dorp in Waterland. prov. N.-Hollaud, I uur gaans bezuiden Purmerende ; 800 inw.;
bij I. duchtige nederlaag der Spanjaarden 1574 ;
overstroomd door dijkbreuk werd I. 5 Febr. 1825.
Het of slot Ilpenstein, ligt 5 minuten gaans
beoosten I.
nst, friesche stad. Zie YLST.
Ilunum, stad in Hispania; tegenw. Heflin.
Iluro, stad in Gallie, in Novernpopulanié, bij de
Osquidaten ; tegenw. Oleron.
Ilus, zoon van Tros en Callirrhoë, stichtte Ilium,
en verdreef Tantalus uit zijn rijk. De tempel van
Minerva in brand geraakt zijnde, snelde I. toe, en
redde het Palladium nit de vlammen, doch ten gevolge van zijn klock bedrijf werd hij blind ; de goden gaven hem echter zijn gezicht terug. Zijne regeering wordt gesteld van 1402 tot 1347 v. Chr.
Ilva, of .,Ethalia, oude naam van 't ell. Elba.
Ilvaten, lat. Ilvates, een ligurisch yolk in het
tegenwoordige Montferrat. Gemeenschappelijk met
andere gallische volkeren in Cisalpijnsch Gallie kwamen zij in opstand toen de Romeinen, na afloop van
den tweeden Punischen oorlog, to veld togen tegen
Macedonie; de I. bemachtigden Placentia, plunderden het, en staken het in brand ; Cremona in to nemen mocht hun niet gelukken. Toen de overige
Galliers tot onderwerping kwamen, wareu de I. de
laatste, die daartoe overgingen.
Imam, oorspronkelijk de titel, dien de Musulmannen gaven aan het opperhoofd van hunne godsdienst. Voor de Sunnieten of Orthodoxen is de titel
van I. identiek met dien van kalif, en is de geestelijke macht niet van het wereldlijk gezag afgescheiden. Doch de secte der Sjyreten erkent na Mahomed
geen anderen I. dan diens behuwdzoon Ali, en de
afstammelingen van dezen (de Alieden); ook zijn de
Sjyreten het onderling oneens over het getal en de
opvolging der Imams. Sommigen erkennen slechts
twaalf Imams, waarvan de laatste, op twaalfjarigen
leeftijd ten home! opgenomen, eenmaal wederkomen
zal om de ware godsdienst op aarde te doen hoerschen: zij noemen hem Mtihdi, en beschouwen hem
als eene snort van Messias, wiens terugkorngt zij altijd wachtende zijn. De overigen erkennen van die
12 slechts zeven Imams, nl.: Ali, den schoonzoon
van Mahomed ; Hassan en Hussein, twee zonen van
Ali, en beiden martelaars; Ali-Seinolabiddin; Moharnmed-Bakir ; Giafar-el-Sadik ; Ismael ; diens
broeder Moessa, die door de eerstbedoelde Sjyreten
als Ismael's opvolger in het Imainaat erkend wordt,
wil doze partij niet erkennen, daar zij de waardigheid van I. laten overgaan op de afstammelingen van
Ismael, nit welken hoofde men hen Ismaelieten genoemd heeft. In lateren tijd is men begonnen den
titel van I. ook to gaven aan de beroemdste mahoniedaansche kerkleeraars ; en ten laatste word de
titel van I. uitgestrekt tot die mahom. geestelijken,
die in de moskee de tempeldienst doen. In Arabic
geeft men den titel van I. aan ettelUke opperhoofden, die met eene snort van pauselijk gezag bekleed
zijn, d. i. die zoowel in het staatkundige als in het
kerkelijke de hoogste macht bezitten, zooals de
Imams van Yemen of van Saana, en de I. van Maskat. Een rijk, dat door zulk een 1. geregeerd worth,
draagt den naam van Imamaat.

Iloten. Zie HELOTEN.
lip (den), eigenlijk den Ruigen Ilp, gehucht

in

Waterland, prov. N.-Holland, 5 kwartier gaans zuidelijk bewesten Purmerende, was een der vroegst
bewoonde plaatsen in Waterland, en in de eerste
helft der 17e eeuw een welvarend dorp. De eerste
gereformeerde predicatie in Waterland werd in Juli
1566 aan den Bp gehouden door Jan Arends, bijgenaamd de Mandenmaker, voor eene schaar van ruim
3000 menschen. In de nabijheid van den Ilp de zoogenaamde Patersloot, dus genoemd naar een inwoner
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Imam-Ali, stad. Zie MEDZJED-ALI.
--EDZJED-HOSA1N.
Imam-Hosain, stad. Zie M
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Imam-Moessa

Imam—Moessa, stad in aziat. Turkije, 6 uren
gaans benoordw. Bagdad, bewoond door de Tadzjiks;
graf van den Imarn Moessa, die ter dood gebracht is
in 799. Sedert de verovering van Medzjed-Ali door
de Wahabieten (1806), hebben de Sjyieten hunne
schatten en het gebeente van imam Ali naar I.-M.
overgebracht.
Iman, d. i. het Geloof, work (ofschoon onjuist)
veelal gebezigd in de beteekenis van Imam. Zie IMAM.
Imaus, lat. Emodi monies, bij de oude Grieken
een met eeuwigdurende sneeuw bedekt gebergte in
Azie ; de I. is tegenw. het westelijk gedeelte van het
Himalaya-gebergte.
Imbabura, een vulkaan in Ecuador (14,524
vt. hoog) op het plateau van Quito. De provincie I.
van het district Quito in Ecuador had 130,500 inw.
in 1856.
Imberdis (Andre), fransch magistraat, van
1835 tot 1848 advocaat, heeft zich ook als verdienstelijk letterkundige Moen kennen door romans en
poezien, maar vooral door zijne Histoire des guerres
relzgieuses en Auvergne pendant les 16e et I7e sikles
(2 dln. 1840-1 ; 2e druk 1846) en L' Auvergne
historique depuis l'dre gallique jusqu'au 18e siècle
(1851).
Imbert(Barthelemy), fransch dichter, geb. 1747
te Nismes, gest. 23 Aug. 1790 te Parijs. Eene bloemlezing uit zijne werken verscheen in Ouvrag es podtiques
(2 dln. 's-Gravenhage 1777).
Imbros, lat. Imbrus, tegenw. Imbro of Imroz,
turksch eiland in de Egeische Zee, noordwestelijk
van de invaart in de Dardanellen, is 51 vierk. mijl
groot, bevolkt met 4000 zielen, en heeft Castro tot
hoofdplaats; was in de oudheid een der hoofdzetels
(maar Met het heilige der heiligen) van de eeredienst der Cabiren.
Imerethi, of Imerethie, het Colchis der ouden,
voormalige russische provincie in Transcaucasia, bevatte de georgische landschappen I., Mingrelie en
Goerie, en vormt tegenwoordig bet gouvernement
Kutais.
Imhof (Jac. Wilh.), genealoog, geb. 8 Maart
1651 te Neurenberg, gest. als raadsheer aldaar 20 Dec.
1728, heeft de genealogie te boek gesteld van de
voornaamste geslachten van Duitschland, Frankrijk,
Engeland, Italie, enz.
Immee, stad in Syria, tusschen Emesa en Antiochie ; overwinning der aanhangers van Heliogaba-,
Ins op Macrinus in 218.
Immanuel, dezelfde naam als Emmanuel. Zie
de 6 artt. EMMANUeL op Hz. 960 en 961.
Immer, zes verschillende personen in het 0. T.:
I Chron. 9: 12; 24:14; Ezra 2 : 37, 59; 10:20:
Neh. 3 : 29 ; 7: 40, 61; 11: 13; Jerem. 20: 1.
Immermann (Karl Leberecht), duitsch dichter, geb. 24 April 1 796 te Maagdenburg, gest. 25 Aug.
1840 te Dusseldorf. Gesammelte Schriften (14 din.
Dusseldorf 1834-43).
Immerzeel (Johannes), nederlandscb dichter,
geb. 1776 te Dordrecht, was boekverkooper achtereenvolgend te Rotterdam, 's-Gravenhage en Amsterdam ; gest. 1841. Behalve zijne vele verdienstelijke
dichtwerken, noemen wij van hem in proza Het
Leven en de Werken der Hollandsche en Vlaamsche
kunstschilders (3 dln. 1843), voltooid door l.'s zonen.

Imna, I zoon van Azer, en stamvader der
Imnateten; Gen. 46: 17; Num. 26: 44 ; I Chron.

7: 30. — 2) een afstammeling van Azer ; 1 Chron.
7: 35.
Imola, bet oude Forum Cornelvt, stad in de itaIiaansche prov. Ravenna, 10 uren gaans bezuidw.

Incas
Ravenna; 18,000 inw.; overwinning der Franschen
op de Oostenrijkers 1797.
Impel, n.-brab. dorp. Zie EMPEL.
Imperator. Dezen titel gaven de romeinsche
soldaten op het slagveld aan hunnen zegelierenden
opperbevelhebber, die hem bleef voeren tot aan zijnen triomfantelijken intocht binnen Rome. Julius
Cesar had den titel van I. voor zijn geheele leven
ontvangen (45 v. Chr.) bij zijnen terugkeer uit den
Spaanschen oorlog. Aan Octavianus was de titel van
1. toegewezen (29 v. Chr.) na den slag bij Actium.
Daar na hem al de romeinsche keizers zich I. noemden, werd deze titel synoniem met dien van Keizer.
Imperiale Steden. Zie RIJESSTEDEN.
Imra, afstammeling van Azer; I Chron. 7: 36.
Imre, oude naam van het eiland Femern.
Imri, I) vader van een der opbouwers Vail den
muur van Jeruzalem; I Chron. 7: 2. — 2) een man
uit den stam Juda; I Chron. 9: 4.
Imroz, turksch eiland. Zie IMBROS.
Imst, marktvlek in Tirol, aan de Inn, 13 uren
gaans bewesten Innsbruck ; 2800 inw.; voorheen
werd uit I. druk handel gedreven met kanarie-vogels.
ImusPyrenmus, tegenw. St.-Jean-Pied-dePaul, stad in Transalpijnsch Gallie, in Novempopulanie, bij de Tarbellen, aan den voet der Pyreneen.
Ina, koning van Wessex (een der rijken van
de saksische Heptarchie), regeerde van 689 tot 729;
hij deed eene bedevaart naar Rome, en voerde bij
zijnen terugkeer in zijn rijk de belasting in, die bekend is onder den naam van St.-Pieterspenning.
Inachus, stichter van het rijk Argos, geboortig uit Phenicie, hield eenigen tijd in Egypte verblijf, en kwam toen aan het hoofd van eene schaar
phenicische, egyptiscbe en arabische herders naar
dat gedeelte van den Peloponnesus, dat sedert den
naam ontving van Argolis. Hij regeerde 60 jaren,
en de door hem gesticbte koninklijke dynastie
duurde bijna 4 eeuwen. Hij werd opgevolgd door
zijn oudsten zoon Phoroneus; bij was ook de vader
van iEgialeus en van Io.
Inachus, 1) tegenw. Panitza, rivier in den
Peloponnesus, liep van het N. naar het Z. door de
vlakte van Argos, en ontlastte zich in de Argolische
golf (thans golf van Nauplia). — 2) rivier in Acarnanie, viel beneden Argos-Amphilochium in de Ambracische golf.
Inagua, twee der Lncayen, genaamd I .- Grande
(Groot-1.) en het onbewoonde I.-Chita (Klein-1.),
dat benoordw. Groot-I. ligt.
Inarime, ail. in de Midden. Zee. Zie -NARIA.
Inarus, zoon van Psammetichus, regeerde aanvankelijk over Libye. Tot koning van Egypte verkoren (463 v. Chr.), sloot hij een verbond met de
Atheners, en versloeg Achemenes, veldheer der Perzen ; dock eenigen tijd daarna werd hij overwonnen
door Nlegabysus, en viel in handen van Artaxerxes,
die hem ter dood liet kruisigen (456 v. Chr.).
Inca, spaansche stad, op het eiland Majorca,
6 uren gaans benoordoosten Palma ; 4500 inw.
Incas, de dynastie, die over Peru regeerde voor
de verovering van dat land door de Spanjaarden
onder Pizarro (1533). De I. beweerden of te stammen van de Zon, en na hunnen dood werden zij
als goden vereerd. De le van do dynastic is MancoCapac, in de Ile eeuw onder jaartelling ; zijne afstammelingen zaten gedurende bijna vijf eeuwen op
den troo p ; Atabaliba, die als inca regeerde tijdens
de spaansche overweldiging, werd om het !even gebracht door middel van verraad. Een laatste telg
der I., Tupac-Amaru, werd 1571 onthoofd.

Inchbald

Indianen
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Inchbald (Elizabeth Simpson, bekend als mevrouw), engelsch tooneelspeelster en schrijfster, geb.
1756 te Standingfield in het graafschap Suffolk, betrad reeds jong het tooneel, en trouwde 1772 met
den acteur I., die haar 1777 weduwe liet. Zij stierf
1 Ann. 1821 te Kensington bij Londen. Behaive
hare eigene stukken (en eenige romans) leverde zij
eene geachte Verzameling tooneelstukken, met biographische en beoordeelende bijvoegselen, getiteld :
The British theatre (35 din. Londen 1806-9) en
eene Collection of farces (7 dIn. Londen 1809).
Inchofer (Melchior), hongaarsch Jezniet, geb.
1584, gest. 1648, worth, hier alleenlijk vermeld om
zijn Tractatus syllepticus (Rome 1633), waarin hij
het stelsel van Copernicus en Galtlei bestrijdt. Men
houdt hem ook (loch waarschijnlijk ten onrechte)
voor den schrijver van de ),Monarchie der Solipsen",
zijnde eene satire op de Jezuteten.
Incitatus, dezen naam gaf keizer Caligula aan
zijn paard, otndat het dier zoo vurig en vlug was.
Hij wilde hem sevens tot consul benoemen !
Incolisma, of (Realism, lat. naain der stad
Angouléme.
Indale, volgens sommigen de oude benaming
van het Soenda-eiland Sumatra.
Inde, I) fratische naam voor Indie. — 2) riv.
in 't pruis. reg.-district Aken, ontspringt op het
Hooge Veen, en ontlast zich bij Gulik in de Roer.
Independenten, d. Onafhankelijken, eene
kerkelijke partij, die omstr. 1610 door John Robinson uit de Brownisten (zie BROWN) in Holland gevormd werd, zich spoedig naar Engeland en later
naar Amerika verplantte, en hier 1805 met de Presbyterianen en Baptisten een nauwer kerkelijk verbond sloot. Zij verklaren iedere afzonderlijke gemeente of congregatie voor zelfstandig en onafhankelijk van andere kerken en kerkelijke overheden
(independens quoad alias ecclesias), vandaar dat ze
ook Congregationalislen genoemd werden. Als grondslag des geloofs erkennen zij de Heilige Schrift, en
verwerpen een symboliek vaststaand kerkgeloof ;
doop en avondmaal vieren zij als kerkelijke plechtigheden. Zij hebben zielverzorgers, leeraars, onderlingen en diakenen, die ook het kerkelijk gezag
uitoefenen. Hunne grondstellingen zijn uitgedrukt in
Apologia justa et necessaria (Leiden 1619), en in
de .Savooische Geloofsbelijdenis" (Leiden 1658).
Tijdens de engelsche omwenteling werd bun invloed
zeer groot ; Olivier Cromwell was het hoofd der I.
Inderden, groot schtereiland in Noorwegen,
vurmt eene voogdij van het amt Noord-Drontheim,
groot 54 vierk. mijlen, bevolkt met 23,200 zielen.
India, lat. (en engelsche) naam van Indie.
Indiana, de noordwestelijkste staat der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, begrensd ten
N. door den staat Michigan, ten Z. door den staat
Kentucky, ten 0. door den staat Ohio, ten W. door
den staat groot 1500 vierk. mijlen, in 1860
bevolkt met I, 351,000 zielen, is grootendeels prairie-land, over het geheel zeer vruchtbaar, en rijk
aan steenkolen en zoutbronnen ; de voornaamste bevaarb„re rivieren zijn de Ohio, Wabash, White-River,
enz. De hoofdstad is Indianapolis. De eerste Europeanen, die zich in I. kwamen nederzetten, waren
Franschen, omstr. de helft der 18e eeuw. hi 1788
stelden de kolonisten zich onder de bescherming
der Vereenigde Staten ; desniettegenstaande hadden
ze veel te lijden van den oorlog tegen de Indianen.
In 1801 nam het land den naam aan van Territorium
van I.; in 1816 werd I. als zelfstandige staat in de
Unie ygenomen.

Indianapolis, stad in N.-Amerika, hoofdstad
van den staat Indiana, aan den White-River, 23
mijlen benoordoosten Vincennes, 32 mijlen bezuid w.
Columbus, is pas in 1829 gesticht, en telde in 1860
reeds over de 30,000 inw.; 1. ligt midden in eene
vruchtbare vlakte aan 't uiteinde van 8 spoorwegen.
Indianan, eigenlijk de bewoners van Indio;
beter echter worden die met de benaming van
Indiers aangeduid, sinds men begonnen is onder den
naam van I. meer uitsluitend de oorspronkelijke bewoners van Amerika te verstaan, die een bijzonder
menschenras vormen, bekend onder den naam van
het Roode Ras of het Amerikaansche Ras. De natuurkundige onderscheiding van dit menschenras laat
zich in weinig woorden aldus samenvatten : ze hebben over het algetneen eene koperroode kleur, recbt
en glad zwart Naar, een breed aangezicht met sterk
geteekende trekken, een achterwaarts ingedrukt,
oogenschijnlijk laag of kort voorhoofd, dat verder
dan bij andere menschenrassen met haar is begroeid.
Al de bewoners van Amerika, van de IJszee of tot
aan het Vuurland, hebben een en denzelfden typus.
Zoover de nasporingen gaan, laten al de volksstammen en talen van Amerika zich ongeveer in de volgende klassen en groepen indeelen : I ) De Eskimos
aan de boorden van de noordelijke IJszee ; 2) de
Koloschen, ook Nootka-Columbische familie, ter
westkust van Amerika, tot bezuiden de russische
bezittingen, bestaande hoofdzakelijk uit volkeren
die van visch leven ; 3) de familie der Athapaseas ;
4) de Algonkin-Lenape-familie in vier groepen, nl.:
een noordelijke groep (Knistinaux of Crees, Ojibways,
Ottowas, enz.), eene noordoostelijke (Sheshatapoosh,
Scotties, Micmacs, Etchemins, Abenakis), eene oostelijke of atlantische groep (de nagenoeg geheel
teniet gegane oorspronkelijke bewoners van NieuwEngeland), en eene westelijke groep (Miamis, Illinois, Sankies, Foxes, Shawnoes, Blackfeet, enz.);
5) de Irokeezen-stammen ; 6) de Florida-volkeren,
die drie hoofdtalen spreken (nl. het Catawba, het
Cherokee of Tsjirokeezisch, en het Choktaw), en
die in den jongsten tijd meerendeels naar het westen van den Mississippi verplaatst zijn ; 7) de Siouxstammen, even als 8) de Caddos, bewesten den
Mississippi; 9) de Pawnees ; 10) de Fall-Indianen ;
11) de familie der Comanches; 12) de Moquis in
het zutdoostelijkst gedeelte der Unie en in 't noordelijkste deel van Mexico ; 13) de Indianen van
California; 14) de Sonorische volkeren (Pima, enz.).
In Mexico alleen laten zich 36 geheel verschillende
talen ortderscheiden, waaronder het Aztekisch, even
als het yolk dat deze taal spreekt, de eerste plaats
inneemt. Indertijd aanzienlijk waren de Zapoteken,
Misteken, Taraskos ; het heerschende yolk in Yucatan zijn de Mayas; in Middel-Amerika wordt, behalve eene menigte andere talen, voornamelijk het
Quiche gesproken. De I. van Zuid-Amerika laten
zich in drie groote klassen rangschikken (AndoPeruanen, Pampa-volkeren, en braziliaansche volkeren), die weder in verschillende takken te splitsen zijn, ongeveer als volgt: I) de Cundinamarcanen,
met de in taal geheel van hen verschillende Muiscas
of Moscas, indertijd een cultuurvolk ; 2) de Peruanen, bij wie inzonderheid het Quichua of de Incataal, zoomede bet Aymara van gewicht is; 3) de
Antizanen, zijnde ongeveer een 60-tal verschillende
volkeren, waarvan tot dusverre zeer weinig bekend
is; 4) de Araucanen, waartoe ook de Pehuenches
en de Vuurlanders behooren ; 5) de Pampa-volkeren,
waarvan inzonderheid de Puelches, Abiponen en
Guaycurus bekend zijn ; 6) de Chiquitos-volkeren,

Indianen-gebied
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waaraan na verwant zijn 7) de Moxos-volkeren ;
8) de scam der Guaranis of Caraieben, in talrijke
volkeren van de La-Plata af door geheel Brazilie
verspreid tot aan de Zee der Antillen, in het zuiden
meest Guarani, in Middel-Brazilie Tupi, in de Guianalanden Caribi genaarnd ; 9) de Botocuden in Brazilie;; 0) de talrijke brazihaansche volkeren, waarvan wij slechts de Purls en Kiriris vermelden ; 11) de
in minstens 150 stammen gesplitste Orinoco-volkeren, waaronder de Guamos, Macusis, Otomaken
en Salivas. Bij eene gezamentijke bevolking van
12 a 14 millioen I. worden in Amerika tot omstreeks 600 (voor het derde gedeelte radicaal verschillende) talen gesproken ; slechts weinige dier
talen, o. a. het Aztekisch en het Quichua (Ketsjoea),
kwamen tot eenen tamelijken graad van uitgebreidheld. Het grootste gedeelte der I. is tot het Christendom bekeerd ; het zielental der nog heidensche
I. schat men op vierdhalf millioen. Uit het oogpunt
der beschaving laten de I. zich indeelen in 3 klassen.
De eerste klasse wordt gevormd door de inheemsche
bevolking van die lan g en, waar ten tijde van de
verovering reeds gevestigde, geregelde rijken bestonden (Mexico, Peru); tot de tweede klasse bebooren al de nation, wier toestanden door de Blanken in meerderen of minderen graad gewijzigd zijn ;
de derde klasse bevat de zoogenaamde vvilde stainmen (Indios bravos), die nog heden ten dage dezelfde manier van !even Leiden als vOOr de verovering. Gelijk eenerzijds de I., inzonderheid de jagervolkeren van Noord-Amerika, aan de dichters en
romanschrijvers daar te lande eene eigenaardige
en welkome stof aanboden, heeft andererzijds ook
de wetenschap, vooral sedert het eerste kwartaal
der 19e eeuw, de meer en meer voor de beschaving
verdwijnende ),Roodhuiden" (Redskins) in het bereik /rarer nasporingen getrokken. De voornaamste
werken over de I. van Noord-Amerika zijn geleverd
door Catlin en Schoolcraft ; over tie I. van MiddelAmerika door Squier en Brasseur de Bourbourg,
over de I. van Zuid-Amerika door d'Orbigny, Martins, Tschudi, Schomburgk, enz.
Indianen—gebied, Indian-Territory, staatsgebied der noord-amerikaansche Unie bewesten den
Mississippi, een door den Arcansas en den RedRiver doorstroomd wordend groot prairie-land, dat
zich uitstrekt tot bet Rotsgebergte; het beslaat
3487 vierk. mijlen, en behalve dat het door eenige
inheemsche Indianen-stammen bewoond wordt, is
het als woonplaats aangewezen aan die Indianen,
die in de oostelijke staten voor de meer en meer
voorwaarts dringende colonisatie hebben moeten
wijken, en die thans in het I. tamelijk welgeordende
staatsgemeenten vormen (o. a. Creeks, Tsjirokeezen,
Seminolen, Choctaws, Chickasaws, enz.).
Indian—River, rivier in den n.-amerik. staat
New-York, ontspringt in het graafschap Lewis, en
ontlast zich in den Oswegatehie.
Indibilis, nu Xert, of San-Mateo, stall der Ilercaonen in Hispania Tarraconensis, tuss. lber en Turia.
Indibilis, vorst der Ilergeten in Spanje, sloot
een verbond met de Carthagers, en behaalde met
hunne hulp op P. Scipio, den vader van den grooten
Scipio, eene volkomene overwinning, waarbij de
romeinsche veldheer het leven verloor (212 v. Chr.).
Later gaf hij zich aan den jongen Scipio over, en
streed met dezen tegen de Carthagers, hopende dat
de Romeinen hem zijn koningrijk zouden laten behouden ; doch zich in die verwachting bedrogen
ziende, kwam hij in opstand. Na afwisselend krijgsgeluk sneuvelde hij in een veldslag (205 v. Chr.).

een tijdkring van 15 jaren, die, volgens bet meest algemeene gevoelen aanving met het
jaar 312 na Chr., en ingesteld werd door Constantijn
den Groote, na de overwinning door hem behaald op
Maxentius. Sommige kerkelijke schrijvers hebben
zich van de tijdrekening naar Indictien bediend, en
nog ten huidigen dage is die in gebruik bij bet dagteekenen van de pauselijke button. Om het I.-jaar te
vinden, trekt men van het christelijke jaartal 311 af;
de rest wordt door 15 gedeeld : de uitkomst wijst
de Indiction aan, die reeds voltallig zijn, en het
o%erschot duidt het jaar aan van de volgende I.; zoo
is 1867 het elfde jaar van de 104e I. Het woord I.
beteekent Edict, en wordt inzonderheid gebezigd
voor het edict, waarbij de keizer alle 15 jaren den
omslag der belasting vaststelde.
Indict, onder dezen naam verstonden de oude
Grieken en Romeinen bet slechts nit legenden bekende land aan gene zijde van den Indus, waarover
eerst sedert de veroveringen der perzische koningen,
doch voornamelijk sedert den veroveringstocht van
Alexander den Groote, eenig licht opging. Nog in de
middeleeuwen, Coen de indische handel deels door
tusschenkomst van Egypte, deels tangs den langen
karavanenweg door de binncnlanden van Azid gedreven werd, plaatste men het rijke wonderland I.
aan het uiteinde der aarde. Toen in de 2e helft der
15e eeuw Columbus naar het Westen stevende,
meende hij aanvankelijk in den middel-amerikaanschen archipel I. gevonden le hebben. Vasco de Gama
zeilde Afrika om naar het Oosten, en vond den rectastreekschen zeeweg naar bet werkelijke I., waaraan
men sedert den naam heeft gegeven van Oost-Indio
(zie dat art.), wordende de middel-amerikaansche
archipel bestempeld met den naam van Wesi-Indie
(zie dat art.), terwijt al de bewoners der Nieuwe
Wereld onder de gemeenschappelijke benaming van
Indianen verstaan werken, ter onderscheiding waarvan men tegenwoordig aan de bewoners van Oostlndie den naam geeft van Indiers.
Indic (Britsch-). Zie onder OosT-INDre.
Indict (Engelsch-). Zie onder OosT-INnre.
Indic (Nederlandsch-). Zie onder OOST-INDIê.
Indict (Oust-). Zie OosT-INare.
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Indict (West-). Zie WEST-INDIe.
Indiehiang, of Indihiang, voormalig dorp en

district op Java, in de Preanger-regentschappen,
werd bij de uitbarsting van den Galoengoeng 8 Oct.
1822 geheel verwoest, terwijl daarbij geen levend
schepsel aan de verdelging ontkwam.
Indiers, de bewoners van Indio. Vergelijk de
3 eerste regels van het art. INDIANEN en de 5 laatste
regels van het art. INnre.
Indigeten, in 'de romeinsche fabelleer inheemsche bescherrngoden, zijnde na hunnen flood vergode
helden.
Indigirka,rivier in oostelijk Siberie, ontspringt
op het Daurisch gebergte, neemt de Arga in zich op,
en outlast zich, na eenen loop van 200 mijlen, met
verscheidene armen in de IJszee.
Indihiang. Zie INDIEHIANG.
.e I NDIANEN.
Indios bravos. Zie
Indische Archipel, ook Austraal-Azie genaamd, is de groote eilandzee, die het noordoostelijk
gedeelte van den Indischen Oceaan (de Achter-indische Zee) begrenst en vervult, en met eene gezamenlijke gronds-oppervlakte van 33,500 vierk. mijlen
als het ware de burg van Azie naar Australie vormt.
Naar hare Jigging is deze eilanden-wereld gevoegelijkst in te deelen in drie afdeelingen: 1) de buitenste rij, aan de oust- en noordoost-grens, gevormd

Indische Caucasus
door de Molukken (met de Banda-, Amboina- en
Ternate-groep) en de Philippijnsche eilanden ; 2) de
binnenste rij, aan de zuid- en zuidwestgrens, bestaande nit de Andamanen en Nicobaren, de groote
Soenda-eilanden Sumatra en Java, en de kleine
Soenda-eilanden beoosten Java ; 3) de middelgroep
namelijk de groote Soenda-eilanden Borneo en Celebes, benevens vele kleine eilanden. De bewoners
van den 1.-A. behooren tot den maleischen yolksstam. Nadat reeds de zeden en de godsdienst van
lndie tot hen overgebracht waren, heeft later, als
een uitvloeisel van arabische nederzettingen, de Islam
wortel onder hen geschoten. In staatkundigen zin
staat de I.-A. tegenwoordig onder nederlandsch gezag (zie onder OosT-INDIe); het noordelijk gedeelte
echter (de Philippijnsche eilanden, enz.) staat onder
spaanschen invloed. De gezamenlijke bevolking van
den I.-A. wordt geschat op 14 millioen zielen, waaronder 2 millioen Chineezen, 3 millioen kleurlingen,
en eenige Europeanen.
Indische Caucasus. Zie HINDOKKOE.
Indische Oceaan, of Indische Zee, eene afdeeling van den Grooten Oceaan, strekt zich uit tusschen Indie's twee schiereilanden, Perzie, Arable, Afrika's oostkust en Australie's noordwestkust.
Duidelijker omschreven, zijn de grenzen van den
I.-0. als volgt : ten N. de zuidkusten van Azie, ten
0. eene linie die van de Foekien-straat aan de oostkust van China tot aan de Torres-straat aan de
noordpunt van Nieuw-Holland loopt, ten Z. de zuidelijke IJszee in de richting van de zuidpunt van
Afrika tot de zuidwestpunt van Nieuw-Holland, ten
W. de oostkust van Afrika. De I.-0. beslaat dus eene
uitgestrektheid van omstr. 1,380,000 vierk. mijlen.
Indo-China, onder dezen naam verstaat men
het Indie aan gene zijne van den Ganges, door fransche geografen Transgangetisch Indie, door duitsche
Achter-Indie genoemd. Zie onder OOST-INDIe.
Indore, stad met 15,000 inw. in Hindostan,
circa 40 mijlen benoordoosten Surate, is de hoofdstad van het rijk I. (zie HOLKAR), en de residentie
van den vorst, die sedert 1852 onder britsch protectoraat ,ztaat, en zich in den opstand van 1857 als een
trouw bondgenoot der Engelschen gedragen heeft.
Indo-Scythen, met dezen naam bedoelden
de ouden een yolk van Indie, dezerzijds den Ganges;
de I.-S. woonden op den linkeroever van den Indus,
nabij de samenvloeiing van die rivier met den Cophes.

Indostan. Zie HINDOSTAN.
Indra, een der voornaamste godheden der indische mythologie, is de god van het licht en van
den dig, de koning der goede geesten, de gebieder
over bet zichtbare firmament, over bliksem, Bonder
en regen. Men vergelijkt hem bij den Diespiter der
Latijnen. Hij wordt dikwijls afgebeeld met vier armen en met eene lotus-bloem in de hand, en gezeten op den olifant Irawat.
Indragiri, stad met 10 a 12,000 inw. en haven op de oostkust van het eiland Sumatra, is de
hoofdplaats van bet sultanaat of koningrijk I., dat
ten N. aan Siak, ten Z. aan Djambi grenst. Ten tijde
toen de 0. I. Compagnie zich op de westkust van
Sumatra vestigde, behoorde I. onder Atjin ; later
kwam bet onder het gezag van Djohor ; de maleische
sultans van Djohor hadden echter aanhoudend te
worstelen tegen de hen beoorlogende Atjineezen en
Siakkers, totdat het sultanaat Djohor, krachtens het
verdrag van 1824, onder den sultan van Lingga, en
zoodoende middellijk onder Nederland's gezag kwam.
Reeds spoedig begonnen zich nu Nederlanders in I.
te ves tigen, doch ze werden even spoedig door de
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inlanders verdreven. In het begin van 1838 echter,
toen de sultan van Lingga beducht was voor eenen
algemeenen opstand zijner onderdanen tegen zijn
gezag, stelde hij zich onder het protectoraat der nederlandsche vlag, en bij het tractaat van 27 Sept.
1838 werden al zijne lan g en, en dus ook I., bij Nederlandsch Indie ingelijfd. Het rijk I. wordt doorstroomd door de rivier I., die onder den naam van
Ambilan (Ajer-Ambulan) of Ombilin ontspringt uit
bet meer Singkara in de Padangsche Bovenlanden,
en reeds spoedig voor kleine schepen bevaarbaar
wordt; zij neemt verscheidene rivieren in zich op,
draagt den naam van Kwantan terwijl zij het rijk
Kwantan doorstroomt, komt (na weder met de wateren van een paar rivieren versterkt te zijn) in bet
rijk I., waar zij omstreeks 40 mijlen van hare uitwatering den naam I. aanneemt; zij is over eene
lengte van 40 uren gaans bevaarbaar voor de grootste zeeschepen. en outlast zich met vier arrnen in
de Indische Zee.
Indramajo, stad of vlek op Java, 7 mijlen
benoordw. Cheribon, 19 mijlen bezuiden Batavia,
hoofdplaats van de adsistent-residentie I., ligt aan
de uitwatering der rivier I., die meer bekend is
onder den naam van Tjimanok (zie dat art.).
Indrapoera, voormalig rijk op Sumatra's westkust, behoort thans tot de residentie Padang; reeds
in 1680 hebben de inboorlingen hun land opgedragen aan de 0. I. Compagnie, en 1755 sloot hun sultan zich ten nauwste aan het nederlandsch gezag
aan. De hoofdplaats I. ligt aan den mond van de
rivier I., en 34 mijlen benoordw. Benkoelen ; 10
uren gaans noordoostelijk van het vlek I. de vuurspuwende berg I.
indraprasta, het oude Delhi. Zie DELHI 1).
Indre, de oude lager, rivier in Frankrijk, ontspringt in bet dept. Creuse, bij Boussac, en ontlast
zich beneden Tours, tusschen de monden van de
Vienne en de Cher, in de Loire. In haren ruim 30
mijlen langen loop, neemt de I. den Igneray, den
Idroye en de Vanvre in zich op, en stroomt langs La
ChAtre, ChAteauroux, Buzancais,Chatillon-sur-Indre,
Loches, Beaulieu, Montbazon en Azay-le-Rideau. De
geeft haren naam aan twee departementen, die zij
besproeit, namelijk : 1) het departement Indre,
groot 127 a 128 vierk. mijlen, bevolkt met ruim
270,000 zielen, is ingedeeld in 4 arrondissementen
(Chas teauroux, la Châtre, le Blanc, Issoudun), en
heeft tot hoofdplaats ChAteauroux. — 2) het dept.
Indre-et-Loire, de 'Lusthof van Frankrijk"
bijgenaamd, is een bij uitstek vruchtbaar landschap,
groot ruim I II vierk. mijlen, met 324,000 bewoners,
ingedeeld Brie arrondissementen (Tours, Chinon,
Loches) en heeft tot hoofdplaats Tours.
Indret, eilandje in de Loire, 3 uren gaans bewesten Nantes; eertijds kanongieterij, die naar Brest
verplaatst is; thans rijks-inrichting ter vervaardiging van stoomwerktuigen en stoomfregatten.
Indrikilo, of Indrokilo, berg en heuvel op Java.
Zie ENDROKILO.
Indus, of Sindus, tegenw. de Sind of Sindhu,
groote rivier in het oude Azie, kwam uit (aan de
ouden onbekende) streken benoorden de Emodische
bergen, doorstroomde het koningrijk van Abisares
(het tegenw. Cashmere), liep tusschen het koningrijk
van Taxiles ten 0., de Assaceniers en de Nyseers ten
VV.. nam den Acesines (waarin zich eerst de Hydaspes,
de Hydraotes en de Hyphasis ontlast hadden zie
PANDZJNAD) in zich op, besproeide dan het land der
Sogden, Prasiana, Pattalene, en stortte zich dan in
de Erythreesche Zee met verscheidene armen, die de
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15 mijlen lengte hebbende Indus-delta vormden. Men
is het uiet eens of de I. haren naam aan Indie ontleend, dan wel dien daaraan gegeven heeft. Na zich
op den Hydaspes te hebben ingescheept, liet Alexander zich naar den Indus afzakken, en zakte toen
dezen stroom verder of tot aan de zee. Zie SIND.
Industria, ook Bodincomagus genaamd, tegenw. Casal, stad in Noord-Italie, in Ligurie, aan
de Po (lat. Bodincus).
Indzje-Karasoe, turksche naam van de rivier
Wistritza, de oude Haliacmon, in europ. Turkije
(in Romelie), ontspriugt bij Kastoria in het sandzjak
Monastir, loopt eerst zuidoost-, vervolgens noordoostwaarts, en valt, na eenen loop van ruins 30 mijlen, bewesten Wardari in de golf van S'aloniki.
Indzje-Limen, rivier op *t schiereiland van
Gallipoli ; 't is de oude (Egos-Potamos (zie dat art.).
Indzje-Soe, rivier in aziat. Turkije (in Caramanie), ontlast zich in den Kizil-Irmak, en heeft op
haren oever eene stad 1.—S., ter plaatse (meent
men) van het oude Castabala in Cataonie.
Ineboli, stad in aziat. Turkije (in Anatolie),
aan de Zwarte Zee, 17 mijlen bewesten Sinope ;
3200 inw.
Ines de Castro. Zie r-ASTRO.
Inessa, of 'Etna orbs. Zie ETNA.
Infant, en Infante, de sedert de 10e eeuw in
Spanje en Portugal gebruikelijke titel voor de kinderen des konings.
Ingeevonen, een der Brie groote afdeelingen
der Germanen ; ze noemden zich I. mar Ing of Ingo,
een der zonen van Mannus.
Ingaunen, lat. Ingauni, een liguriscb yolk
tusschen de Middellandsche Zee en het begin der
Apennijnen, van Genua tot den mond van de Merula ;
ze hadden tot hoofdpl. Albium-Ingaunum (tegenw.
Albenga). Overwonnen door Appius Claudius Pulcher (185 v. Chr.), vatteden zij eenparig de wapenen
op tegen Emilius Paulus (181 v. Chr.), doch werden
reeds in het volgende jaar tot onderwerping gebracht
door Postumius.
Ingelburge, of Isemburge, koningin van
Frankrijk, was eene dochter van Waldemar I, koning van Denemarken. Zij trail in den echt 1193
met Filips-August, die haar echter dadelijk na de
voltrekking van het huwelijk verstiet, en reeds kort
daarna trouwde met Agnes, dochter van den hertog
van Meranie. Door pans Innocentius III werd deze
echtscheiding veroordeeld, en Frankrijk buiten de
gemeenschap der kerk gesloten, totdat Filips zijne
eerste vrouw terugnam, hetgeen hij genoodzaakt was
te doen in 1201. Zij baarde hem gees kinderen, en
na zijnen dood zocht I. de afzondering te Corbeil,
waar zij 1237 stierf.
Ingelfingen, stadje in Wurtemberg, op eene
rots, 4 uren gaans benoordoosten IEhringen ; 1600
inwoners.
Ingelger, kampioen der onschuld, graaf van
Anjou. Zie ANJOU.
Ingelheim, twee dicht bij elkander liggende
marktvlekken in 't groothertogdom Hessen-Darmstadt, prov. Rijnhessen: 1) Nieder-I., ruim 3 uren
gaans bewesten Maintz en een half uur gaans van
den linker Rijnoever; 2100 inw.; is beroemd door
het paleis van Karel den Groote, waarvan de bouw
aanving in 768, en voltooid werd in 774, en waarvan
de ruine ineengestort is in Fehr. 1831. Dit I. is de
geboorteplaats van den cosmograaf Munster. —
2) Ober-I., ruim 3 uren gaans bezuidw. Maintz,
tusschen deze stad en Worms; 2550 inw.; veel
wijnbouw (Ingelheimer).

Ingres
Ingelmunster, marktvlek in Belgie, prov.
West-Vlaanderen, ruim 3 uren gaans benoorden
Kortrijk ; 5000 inw.; overwinning der Franschen op
de anglo-hanoveraansche troepen (Mei 1794).
Ingelsdorff, ook wel Angelsdorff, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans bezuidw. Diekirch.
Ingemann (Bernhard Severijn), deensch d ichter, geb. 28 Mei 1789 op het eiland Falster, sedert
1820 van eene groote reis door Europa in zijn vaderland teruggekeerd, werd 1822 professor aan de
akademie van Soro bij Kopenhagen, schreef treurspelen, romans en gedichten, vooral betrellende nationale overleveringen nit Duitschland, Frankrijk,
Zwitserland en Halle. Eene verzameling van al zijne
werken verscheen in 34 dln. (Kopenhagen1843-51).
Ingon, dorp in Gelderland, derdhalf uur gaans
benoorden Tiel; 1000 inw.; teed veel van den watervloed Jan. 1809, door bet onweder 14 Juli 1832, en
door den storm 29 Nov. 1836.
Ingena, of Abrincatui, stad in Tran'alpijnsch
Gallie ; tegenw. Avranches.
Ingenues (Decimus Lwlius), een der veldheeren, die zich als keizer opwierpen onder Gallienus ; hij werd uitgeroepen in 260 door het legioen
van Mesie ; doch eenige maanden later overwonnen,
verdween hij, zonder dat men weet of hij ter dood
is gebracht.
Ingermanland, duitsche naam van Ingrie.
Ingersheim, 1) 1., of Gross-I., %lek in den
wurtembergschen Neckarkreis, aan den Neckar;
1400 inw.; in de nabijheid bet dorp Klein-I. met
600 inw. — 2) stad in Frankrijk, dept. Boven-Rijn,
5 kwartier gaans benoordw. Colmar ; 2600 inw.
Inglis (Henry David), engelsch reisbeschrijver,
geb. 1795 te Edinburg, gest. 20 Maart 1835 te
Londen. Van zijne vele werken noemen wij vooral:
Spain in 1830 (Londen 1831) en Ireland in 1834
(Londen 1835).
Inglis (sir John Eardley Wilmot), engelsch
generaal, geb. omstr. :1815, vocht als officier 1837
in Canada, later in Indie, inzonderheid tegen de
Sikhs, onderscheidde zich in den indischen opstand
1857 door zijne dappere verdediging van Lucknau,
dat van 1 Juli tot 17 Nov. stand hield tegen eenen
verre overmachtigen vijand. Tot generaal-majoor
benoemd, stierf hij Sept. 1862 te Homburg.
Ingoda, rivier in aziat. Rusland (Irkoetsk),
ontspriugt bij Doroninsk, besproeit het district
Nertsjinsk, en valt, na bij Tsjita voor stoombooten
bevaarbaar te zijn geworden, in den Onon ; daarmede
vereenigd vormt de I. de Sjilka.
Ingoel. Zie INGUL.
Ingolstadt, stad en vesting in Beieren, aan
den Donau, ruim 8 mijlen benoorden Munchen ;
circa 20,000 inw. De universiteit van I., gesticht
1472, werd 1800 naar Landshut, en 1826 naar
Munchen verplaatst. Door Gustaaf-Adolf werd I. te
vergeefs belegerd in 1632; Lodewijk van Baden,
generaal in oostenrijksche dienst, veroverde I. in
1704. Krachtens den wapenstilstand van Parsdorf
1800 werd I. aan de Franschen, overgegeven, die de
vestingwerken slechtten ; ze zijn echter 1827 hersteld.
Ingouville, marktvlek in Frankrijk, dept.
Beneden-Seine, benoorden Havre, waarvan het eene
voorstad is.
Ingrê, fransch vlek, dept. Loiret, anderhalf
uur gaans benoordw. Orleans; 3000 inw.
Ingres (Jean Aug. Dominique), fransch historicschilder, geb. 1780 of 1781, heeft zich door een
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aantal voortbrengselen vin zijne peuseel beroemd
gemaakt. Zijn overlijden, Jan. 1867, was voor de
kunstwereld een gevoelige slag; 17 Jan. werd hij met
groote plechtigheid op het kerkhof Pere-Lachaise
te Parijs begraven ; op de lijkkist lag een gouden
lauwerkrans, door zijne geboortestad (Montauban)
tot dat einde gezonden, benevens een gouden eikenkrans, zijnde een huldeblijk van zijne leerlingen.
Ingrie, zweedsch Ingernzanland, oude prov. van
europ. Rusland (ongeveer het tegenwoordige gouvernement Petersburg). De eerste bewoners van I.
waren een volksstam der carelische Finnen, die in
1594 verscheidene banner dorpen afstonden aan de
Zweden ; deze maakten zich in 1609 meester van
het overige gedeelte van I. Eerst sedert dies tijd
werd dit land I. genaamd (Ingerrnanland). In 1703
maakte tsaar Peter zich van I. meester, en lijfde het
in bij Rusland.
Inguiomer, een vorst der Cherusken, oom
van Herman (Arminius), verbond zich met hem
anno 15 na Chr. tegen de Romeinen. In den slag
van Idisioviso tegen Germanicus sloeg I. zich door
de Romeinen heen, was toen (daar Herman gekwetst was) alleen opperbevelhebber der Cherusken,
en ging in den oorlog van Herman tegen Marbod
(anno 17) tot de zijne over van laatstgenoemden.
Ingul, rivier in europ. Rusland, ontspringt
het gouvernement Kherson, en valt bij Nikolajew
in den Bog, na eenen loop van 35 mijlen.
Inguletz, rivier in europ. Rusland, ontspringt
in 't noordelijk gedeelte van 't gouvernement Kherson, en valt boven Kherson in den Dnieper, na
eenen loop van 64 mijlen.
Ingulf, engelsch kronijkschrij‘er, geb. 1030
te Londen, gest. 1109, kwam in Normandie, waar
hij geheimschrijver was van hertog 'Willem, deed
vervolgens eene reis naar het Heilige Land, en werd
bij zijn terugkeer prior van het benedictijner klooster van Fontenelle. Toen Willem koning van Engeland was geworden, gaf hij aan I. de abdij van
Croyland in 't graafschap Lincoln. Men heeft van I.:
Historia monasterii Croylandensis ab anno 664 ad
annum 1001 (gedrukt te Frankfort 1601, en te
Oxford 1684).
Ingur, kustrivier in Transcaucasia, ontlast zich
bij Anaclea in de Zwarte Zee ; 7 Nov. 1855 forceerde Omer-Pacha den overtocht over den 1.
Ingweiler, stad in bet fransche dept. van den
Beneden-Rip, ruim 4 uren gaans betioordoosten
Saverne ; 2300 inw.
Inhamban, of Inhambane, rivier in Afrika,
in bet capitanaat-generaal Mozambique, loopt van
het N. W. naar het Z. 0., en ontlast zich na eenen
loop van ruim 30 mijlen in het kanaal van Mozambique, benoorden kaap Corrientes. Aan de uitwatering van den I. ligt de stad I., zijnde eene portugeesche bezitting met 2250 inw.
Iiiigieten, zooveel als Jezuieten, van het spaand. i. Ignatius (Loyola's naam).
sche
Injeng, verbasterd van Idjing.
Inkelenoord, of Inkenoort, voorm. zeeuwsch
dorp. Zie HINKELEN00RD.
Inkerman, of Inkjerman, dorp in het westelijk gedeelte van de Krim, dicht bij de uitwatering
van de Tsjernaja, is slechts het overschot van eene
eertijds aanzienlijke stad, waarvan nog overblijfselen te zien zijn in den omtrek. Bij I. behaalde de
anglo-fransche armee (gekommandeerd door de generaals Canrobert en Raglan) 5 Nov. 1854 eene
schitterende overvvinning op de Russen.
Inkbping, het zweedsche Ian Jimkbping.

Inkram, of Inkran, of Acra, a frikaansch stranddistrict aan de Goudkust, met de hoofdpl. I., of
Acra, 30 uren gaans bewesten den mond der Volta.
Vergelijk ACR A. De Inkrans, of Acras, een yolk in
het rijk Acra, zijn schatplichtig aan de Ashantijnen ;
ze wonen tusschen de koningrijken Aguapim ten N.,
Ningo ten 0., Fanti ten W., en de golf van Guinea
ten Z. De eerste Europeers, die zich bij dit yolk
kwamen nederzetten, waren Portugeezen in 1452 ;
later kwamen ook Engelschen, Hollanders en Denen,
die er de forten St.-James, Crevecoeur en Christiansborg stichtten.
Inn, de ffnus der ouden, rivier in MiddelEuropa, een der voornaamste rivieren, die zich in
den Donau ontlasten, ontspringt op den Munterasch
in het zwits. kanton Grauwbunderland, komt uit
het 4170 Vt. hoog gelegene Lungin-meer in OpperEngadin, bij Pontalt in Neder-Engadin, bij Landeck
in het naar het oosten gerichte Boven- en BenedenInn-dal, is als de pols-ader van Tirol, baant zich bij
Kufstein eenen weg door de Kalk-Alpen, vormt over
eene vrij Lange uitgestrektheid de grensscheiding
tusschen Beieren en Oostenrijk, en valt na eenen
loop van 98 mijlen in den Donau. De voornaamste
rivier, die zich in de I. ontlast, is de bevaarbare
Saltzach; de I. zelve wordt reeds bij Hall in Tirol
bevaarbaar. Naar de I. draagt een district in OpperOostenrijk zijnen naam, de Innkreis of het Innviertel,
groot circa 41 vierk. mijlen, bevolkt met 140,000
zielen, met de stad Ried tot hoofdplaats.
Inn-dal. Zie INNTHAL.
Innerberg,vlek in Stiermarken. Zie EISENERTZ.
Innerness, lat. Innernium, oude namen van
Inverness.
Innocentius, naam van 13 pausen, t. w.:
I. I, gehoortig nit Albano, tot bisschop van Rome
verkoren 402, beweerde als opvolger van Petrus den
voornaamsten rang onder al de bisschoppen te bekleeden, en zocht zich te doers gelden als het hoofd
der gansche Christenheid. Hij hechtte zijn zegel aan
de uitspraak der synoden van Milevis en Carthago,
waarbij de leerstellingen van Pelagius veroordeeld
werden. Hij stierf 417, en werd later heilig verklaard,
zijn kerkelijke gedenkdag wordt gevierd 28 Juli.
- I. II, een Romein, heette Gregorius Papareschi
eer hij 1130 tot pans werd verkoren. Hij zag zich
genoodzaakt voor den tegenpaus Anacletus II (zie
dat art.) de vlucht te nemen naar Frankrijk, bij
Lodewijk den Dikke, die te vergeefs pogingen deed
oni I. op den pauselijken stoel te herstellen. Eerst
na den dood van Anacletus (1138) kon I. naar Rome
terugkeeren. In 1139 hield hij een concilie in Latranen; bij sprak over Lodewijk VII den banvloek
en over Frankrijk het interdict nit, omdat de fransche koning den aartsbisschop van Bourges niet wilde
erkennen ; hij veroordeelde de leerstellingen van
Abelard en van Arnold van Brescia ; I. 11 stierf 1143.
- I. III, N ierde tegenpaus van ALEXANDER III.
— I. III, geb. 1161 te Anagni, heette Lotharius
Conti eer bij 1198 tot pans verkoren werd. Reeds
dadelijk deed hij de almacht van het pauseliA gezag
voelen, doordien hij het interdict over Frankrijk
uitsprak, naar aanleiding van de echtscheiding tusschen Filips-August en Ingelburge. Na den dood van
den duitschen keizer Hendrik VI nam I. III een werkdadig aandeel aan de zaken van Duitschland ; hij
kroonde 1209 Otto van Brunswijk tot keizer, maar
zette hem zeer spoedig weder af, um den jongen
Frederik II in zijne plaats te stellen. Ook Engeland's
koning Jan zonder Land, die den door den pans benoemden aartsbisschop van Canterbury niet wilde
'10
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erkennen, werd deswege door I. III van den troon
cisco en Antonio Barberini, werden door I. X in balvervallen verklaard ; doch toen koningJan zich spoeliugschap gezonden, in weerwil zij zeer veel hadden
dig aan 's pausen gezag onderwierp, werd dit weder
bijgedragen tot zijne verheffing ; 1651 veroordeelde
I. X den Munsterschen vrede, 1653 de vijf verrnaaringetrokken. Het toppunt van zijne macht bereikte
I. III bij het 4e concilie van Latranen (1215), waarbij
de stellingen van Jansenius ; hij bekleedde den pauselijken Stoel tot aan zijnen dood in het jaar 1665.
de leer der transubstantiatie, de ontzegging van de
— I. XI, uit Como geboortig, met name Benedicnachtmaalskelk aan de leeken, en het verbod den
tits Odescalchi, was eerst in krijgsdienst, en werd
Bijbel te lezen, kerkelijk werd vastgesteld. Tegen
Albigenzen, Catharen en Waldenzen riep hij eenen
1676 tot pans verkoren ; hij was een vijand van de
Jezuieten, streed te vergeefs tegen Lodewijk XIV
verdelgenden kruistocht in het leven. Hij stierf 1216.
De door I. HI geschrevene Werken zagen
Licht
over de uitbreiding der koninklijke rechten bij het
benoemen van bisschoppen in Frankrijk, veroor1552 en 1572 te Keulen ; zijne Brieven (19 boeken)
decide de leerstellingen van Molinos, den stichter
werden in 't Licht gegeven door Baluze (Parijs 1682).
van het Quietismus (1687), en stierf anno 1689.
— I. IV, nit Genua, heette Smibald Fieschi voor
— I. XII, heette Antonio Pignatelli, werd 1691
zijne verheffing tot pans 1243. Duitschland en Italie
verkoren, was gedurende 9 jaren een vriend der
werden toen beroerd door de twisten van keizer
Frederik II met den Roomschen Stoel; de nieuwe
armen, een voorstander van recht, een streng handhaver van de kerkelijke tucht en van de goede zepaus zag zich reeds spoedig in de noodzakelijkheid
den onder de geestelijkheid, in een woord een sieraad
zijne persoonlijke veiligheid te zoeken in de vlucht
van de roomsch-katholieke Kerk, en stierf in 1700.
(1244), en hield 1245 te Lyon een concilie, waarbij
I. XIII, de achtste pans uit het geslacht Conti,
Frederik II in den ban gedaan en van den troon
werd 1721 verkoren ; hij beleende den keizer, tegen
vervallen verklaard werd. Eerst werd Hendrik Raspe,
ontvang van den leencijns, met Napels, vaardigde
landgraaf van Thuringen, tot keizer verbeven ; daarna
Willem, graaf van Holland. Tegen Frederik II liet
1723 de bul Apostolici ministerii nit, betreffende de
kerkelijke tucht, verleende een jaargeld aan prins
I. IV eenen kruistocht prediken, en verklaarde zich
Eduard, den zoon van Jacobus II, en stierf 1724.
na den dood van lien keizer (1250) eveneens tegen
diens zoon en opvolger Koenraad. In 1251 keerde I.
Innsbruck, d. Brug over de Inn, veelal vernaar Rome terug; en na den dood van keizer Koenbasterd Innspruck, lat. Veldidena, hoofdstad van het
oostenrijksche kroonland Tirol, aan de uitwatering
raad (1254) trail hij op als beschermer van diens zoon,
van de Sill in de Inn ; 14,500 inw.; in de hofkerk
den jongen Conradin, tegenover den eerzuchtigen
o. a. het beroemde monument van keizer MaximiManfred; doch in hetzelfde jaar (1254) stierf I. IV.
liaan I; het standbeeld van Andreas Hofer ; voor den
- I. V, eerst dominicaner monnik, opvolger van
keizerlijken burg het ruiterstandbeeld van LeoThomas Aquinas op den theol. leerstoel aan de unipoll V ; enz.
versiteit van Parijs, werd 1272 aartsbisschop van
Lyon, vervolgens kardinaal en bisschop van Ostia.
Innstadt, het oude Boiodurum, voorstad van
Passau. Zie PASSAU.
Hij heette eerst Pierre de Tarentaise, werd 21 Jan.
1276 tot paus verkoren, doch stierf reeds 22 Juni
Innthal, d. i. het Dal der Inn, het voornaamI. VI, een Franschman, ste gedeelte van Tirol, gesplitst in Boven-I. en
van datzelfde jaar.
Beneden-I., was in de jaren 1797, 1805 en 1809 het
heette eerst Etienne d'Albert, werd 1552 verkoren,
tooneel van een aantal gevechten tusschen de Franzetelde als paus te Avignon, en stierf anno 1362.
- I. VII, genaamd Cosmo de Megliorati, geb. te schen en de Tirolers.
Ino, een meer op Corsica,op den Monte-Rotondo.
Sulmone in de Abruzzen, werd 1404 tot opvolger
Ino, dochter van Cadmus en Hermione, was de
van Bonifacius IX verkoren, doch had als tegenpaus
vrouw van den beotischen koning Athamas. Zie
tegenover zich staan Benedictus XIII, en stierf 1406.
— I. VIII, een Genuees met name Giambattista ATHAMAS.
Inos, turksche stad. Zie ENOS.
Cibo, wegens de groote menigte kinderen, die hij
had, bijgenaamd .Vader des Vaderlands", werd door
Inowraclow, ook Jong-Breslau, stad in Pruisen, 10 uren gaans bezuidoosten Bromberg ; 7400
den invloed van den ondeikanselier Borgia (die later
inwoners.
zoo berucht is geworden onder den naam van Alexander VI) tot de pauselijke waardigheid verheven.
Inquisitie, eene door alle weldenkenden verafschuwde en gevloekte instelling, die eeuwen lang
Behalve door het vernieuwen van de wetten tegen
tranen en bloed aan het menschdom heeft afgeperst
tooverij en hekserij, kenmerkt zijn pausschap (1484
—1492) zich voornamelijk door het aansporen van omnia ad majorem Dei gloriam, d. alles ter meerdere eere Gods. Reeds ten tijde van Theodosius den
den ijver der vorsten van Europa tegen de"Turken ;
Groote en van Justinianus werden Inquisitores aanhij eischte en verkreeg de uitlevering (1490) van
gesteld, d. i. met rechterlijke macht bekleede ambden jongen prins Zizim (broeder en tegenstander
tenaren, die onder het opzicht der bisschoppen stonvan Bajazet II), die de wijk bad genomen bij de ridden, en belast waren met het opsporen, in 't verhoor
ders van Rhodes. De koning van Napels (Ferdinand)
nemen en straffen van ketters. Berucht begon de I.
werd door I. VIII van den troon vervallen verklaard,
zich reeds te maken in de Ile en 12e eeuw, toen
en zijn rijk aan Karel VIII, koning van Frankrijk, gesehonken ; doch na eenige onbeduidende gevechten bet gemunt was op de bekeering of verdelging van
de Catharen, Waldenzen en Albigenzen. Doch eerst
sloot koning Ferdinand vrede met den paus (1492).
bij het 4e Lateraan-concilie (1215) werd aan de I.,
I. IX, geboortig nit Bologna, heette Giov. Alex.
als rechtsmacht der bisschoppen tegen alle ketters,
Facchinetti, werd 29 Oct. 1591 opvolger van Gregoeene uitbreiding gegeven, die weldra een vloek voor
ries XIV, doch stierf twee maanden daarna (30 Dec.).
de aarde en eene onuitwischbare schandvlek voor het
— I. X, een Romein met name Giambattista PamChristendom en inzonderheid voorderoomsch-kath.
werd 1644 verkoren tot paus, liet zich geheel
Kerk worden zou. De eerste Inquisiteur-generaal, die
en al regeeren door Olympia Maldachini (de weduwe
benoemd werd (1215) was Domingo de Guzman,
zijns broeders), beroofde den hertog van Parma van
bekend onder den naam van heiligen Dominicus,
zijn rijk, omdat deze den bisschop van Castro ter
stichter van de orde der Dominicanen of Predikheedood had laten brengen ; de beide kardinalen Fran-
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ren ; en in 1232 werd de rechtsmacht der I. door
pans Gregorius lx aan de bisschoppen onttrokken
en uitsluitend aan de Dominicanen opgedragen, ten
einde zoodoende al wat naar aanzien des persoons
en zachtheid in het vonnis vellen kon zweemen geheel en al te doen ophouden: van dat oogenblik of
was de I. verheven tot eene pauselijke en algemeen
kerkelijke instelling, en de wereldlijke macht was
voortaan verplicht de vonnissen ten uitvoer te leggen,
die door den kerkelijken I.-raad werden geveld.
Wie slechts verdacht werd, of verdacht gemaakt
werd van ketterij, werd in hechtenis genomen
volgde reeds bij het eerste verhoor, dat steeds door
een (somwijlen zeer lang) tijdperk van gevangenschap vooraf werd gegaan, geen volledige bekentenis
van schuld, dan werd de aangeklaagde door middel
van de gruwelijkste pijnigingen tot bekentenis gedwongen; de straffen, die tegen de veroordeelden
werden uitgesproken, bestonden in le venslange opsluiting in can kerkerhol, of levenslangen dwangarbeid op de galeien, of levend verbrand te worden:
de voltrekking van laatstgenoenad vonnis had plaats
met evenveel barbaarsche koelbloedigheid als afschuwelijk openbaar vertoon (zie het art. AUTO-DA-FE). —
In Engeland is de I. nooi t ingevoerd ; in Polen slechts
voor een korten tijd. De paging van paus Alexander 1V om, in overeenstemming met den heiligen
Lodewijk, de I. in Frankrijk in te voeren (1255),
kan niet gezegd worden geslaagd te zijn ; wet heeft
zij er haar verdelgingswerk aangevangen ; doch zij
zag er zich beperkt en gekortwiekt door Filips den
Schoone, en verloor in de 14e en 15e eeuw, bij de
vrijheden der Gallicaansche Kerk, alien invloed. Ook
in Duitschland was de macht der I. niet van langen
duur ; de eerste kettermeester, die in Noord -Duitschland woedde, was Koenraad van Marburg. Door Urbanns V werden 1367 twee I nquisitores voor Duitschland aangesteld, Gregorius XI zond er vijf derwaarts,
en Bonifacius IX benoemde er zes voor NoordDuitschland alleen, terwijl Innocentius VIII ook
toovenaars en tooverheksen aan de rechtsmacht der
I. onderwierp; doch met het veldwinnen der Kerkhervorming kon het wel niet antlers of in Duitschland werd aan de macht der I. reeds spoedig den
nekslag toegebracht. In Spanje daarentegen bereikte
deze mensch-onteerende instelling den hoogsten trap
van macht: zij werd daar eene evenzeer staatkundige als kerkelijke instelling. In 1232 in Catalonie
ingevoerd, verspreidde de zich reeds spoedig over
het gansche schiereiland, aanvankelijk hare vervolgingen nagenoeg uitsluitend gericht tegen Joden en
Mooren. In 1481, onder de regeering van Ferdinand
en Izabella, werd de I. gereorganiseerd, aan statuten
onderworpen, aan nieuwe reglementen gebonden, en
met eene nieuwe uitbreiding van hare wacht inderdaad verheven tot een geesel der menschheid, waarbij
het Schrikbewind, dat in de laatste jaren der 18e
eeuw uit de fransche omwenteling werd gehoren,
slechts gebrekkig kinderspel schijnt: Danton, Marat,
Robespierre met hun aanhang schijnen slechts onhandige navolgers van het huiveringwekkende voorbeeld, door de I. aan de wereld gegeven om menschenlevens en vrijheid van denken te vernietigen.
Met hare reorganisatie ontving de I. tevens eene
nieuwe benaming : bet Heilig Officie; en dat de wereld niet veel hell van dit Heilig Officie te wachten
had kon reeds hieruit worden opgemaakt, dat de
nieuwe organisatie der I. tot stand kwam tegen den
zin van pans Pius IV, die de nieuwe reglementen veel
te streng vond ; door zijne daden heeft dit Heilig
Officie zich dan ook voor immermeer den schandnaam

verzekerd van Bloedraad. Juist deze verfoeilijke instelling werd intusschen een der voornaamste oorzaken, vvaaraan Nederland zijn onafhankelijk yolkshestaan zou hebben te denken. Toen Filips II
namelijk het besluit had genomen de I. ook in de
Nederlanden in te voeren, was de schrik, de ontsteltenis zoo algemeen en zoo groot, dat velen, die
tot dusverre de partij van Spanje badden gehouden,
zich nu aansloten aan Oranje. In Spanje zelf woedde
de I. met onverbiddelijke strengheid ; van lieverlede
begon wel bet veldwinnen van verlichting en verdraagzaamheid den invloed der I. te verzwakken;
doch nog altijd bestond de I. in Spanje, totdat zij
4 Dec. 1808 door koning Jozef Bonaparte werd opgeheven; in 1814 hersteld, werd de I. 1820 andermaal afgeschaft ; en nogmaals hersteld 1826, werd zij
1834 nogmaals afgeschaft voor goed. Volgens het
uitmuntende (doch te Rome op den Index geplaatste)
werk van A. Llorente : Histoire critique de rinquisition
d'Espagne (4 din. Parijs 1815-17) zijn van 1481
tot 1808 in Spanje (ongerekend al het gemartel op
de pijnbanken der I. om de aangeklaagden tot bekentenis te dwingen) de volgende vonnissen der I.
ten uttvoer gelegd : 291,456 personen veroordeeld
tot verschillende straffen, bijv. kerkerstraf, zware
geldboeten, enz.; 17,659 personen in effigie verbrand,
slechts in beeltenis verbrand omdat men die
personen zelven niet in handen kon krijgen ; en
31,912 menschen levend verbrand I In Portugal,
waar de 1. ingevoerd was in 1557, werd zij 1822
door koning Johannes VI opgeheven. Te Rome bestaat de I. sedert 1235 onder het Hooge Gereehtshof.
Inrath, marktvlek in bet pruis. reg.-district
Dusseldorf, kreis Crefeld ; 3300 inw.
Insara, 1) stad in bet russische gouvernement
Penza, aan de Issa, 12 mijlen benoordw. Penza ;
7500 inw. — 2) rivier in europ. Rusland, ontspringt
in het gouvt. Penza, vierdhalf uur gaans benoordoosten de stad 1., besproeit Saransk, en ontlast zich
(in 't gouvt. Nowgorod) in den Alatyr.
Insbourg, fransche naam van Insenborn.
Insenborn, fransch Insbourg, dorp in 't groothertogd. Luxemburg, 2 uren gaans bezuidw. Wiltz.
Insiesto, stadje in de spaansche prov. Oviedo
(Asturie), aan den Pilona ; 600 inw.; bij I. de badplaats Buyeres-de-Nava met 9 minerale bronnen.
Inspruck. Zie I NNSBRUCK.
Inspijk, geldersch dorp. Zie ENSPIJK.
Insterburg, stad met 13,500 inw. in OostPruisen, 7 uren gaans bewesten Gumbinnen, aan
den Pregel, die bier ontstaat door de samenvloeiing
van de Angerap met de rivier I., die bier reeds 7
mijlen van haren loop volbracht heeft.
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Instituut van Frankrijk. Zie AKAIJEMIE.
Insubren, of Insubriers (gallisch Is-Ombra,
d. i. de Sterke menschen), een yolk in Cisalpijnsch
Gallie, woonde benoorden de Po, tusschen de Adda,
den Ticino en de Alpen, in het tegen-w. Milaneesche ;
hunne hoofdstad was het door hen gestichte Mediolanum (tegenw. Milaan). De I. waren zich in Italie
komen vestigen bij gelegenheid van den eersten
inval der Galliers onder Bellovesus. Vciôr lien tijd
woonden ze in Transalpijnsch Gallie, in bet land
der Eduers; het stadje Med iolanum (tegenw.ChiteauMeillant) was waarschijnlijk een hunner steden. In
223 v. Chr. werden de I. door de Romeinen aangetast ; eerst aan de Addua, later bij Clastidium
overwonnen, werden zij aan de Romeinen schatplichtig. Met de Bojen vereenigd, kwanien de I. 218
v. Chr. in opstand, terwijl Hannibal den Ebro overtrok ; zij versloegen Manlius bij Modena, en ver-

148

Intemeliirs

Inverness

Internum mare, latijnsche benaming voor
klaarden zich toen voor Carthago ; in 215 versloegen
de Middellandsche Zee.
zij Posthumius bij Litana-Silva ; in 204 en 203 stelInterregnum, d. i. Tusschenregeering, in
den zij hun land open voor Mago, welke veldheer
rijken, waar de regeerende vorst gekozen wordt, de
op hun grondgebied door de Romeinen overwonnen
tijd die er verloopt tusschen het overlijdeu of afwerd (203). In 200 v. Chr. namen zij deel aan het
treden van den een en het optreden van zijnen opviervoudig gallisch bondgenootschap tegen Rome:
volger. Inzonderheid bekend is het Groote I. in
doch verslagen door Cethegus (197) aan den MinDuitschland, sedert den dood van keizer Koenraad IV
cius, door Marcellus (196) te Como, door Valerius
(1254), den laatsten der Hohenstaufen, tot de verFlaccus (195 v. Chr.) te Mediolanum, werden zij
kiezing van Rudolf van Habsburg (1273); wel wereindelijk weder onder het juk gebracht.
den in lien tusschentijd Willem van Holland, AlIntemeliers, lat. Intemelii, een ligurisch yolk,
fons X van Castilie en Richard van Cornwallis gein Cisalpijnsch Gallie, ten Z. W. van de ingaunen,
kozen, loch geen hunner werd erkend, en overal
en even als deze aan de Middellandsche Zee. Hoofdheerschte regeeringloosheid. Zie ook INTERREX.
plaats Albium-Intemelium (tegenw. Vintimiglia).
Interrex, d. i. Tusschenkoning, in den tijd
Interamna, d. i. tusschen de wateren, naam
der romeinsche koningen de rijksbestuurder, die bij
van twee steden in het oude Italie : 1) tegenw.
des konings dood door de senatoren uit hun midTerni, de geboorteplaats van Tacitus, lag tusschen
den werd gekozen voor een tijdvak van vijf dagen ;
twee armen van den Nar, in Umbria. 2) tegenw.
om de 5 dagen werd telkens een nieuwe I. gekozen,
Teramo, stad der Prwtutiers, bezuiden Picenum,
totdat de nieuwe koning, die gekozen werd, de
tusschen den Liris en den Melpis.
Interamne, fransche naam voor Interamna teugels van het bewind aanvaardde. Ook in den tijd
der Republiek werden, bij ontstentenis of afwezigheid
.
I
en voor Interamnium,
Interamnium, stad in Hispania, bij de As- der consuls, Interreges benoemd, ook telkens voor
5 dagen.
turen, lag tusschen Pallantia en Asturica.
Intervallis, stad in Gallic ; tegenw. Entrevaux.
Interaqua3, stad in Gallic, tegenw. Entraigues.
Intibili, stad nabij Illiturgis in Hispania BwInterdict, de groote ban, waarbij door den
tica; de Scipionen versloegen pier de Carthagers,
pans alle godsdienst-plechtigheden en alle kerkelijke
die I. belegerden (215 v. Chr.).
handelingen (alleen de Poop uitgezonderd) worden
Intorcetta (Prosper), een Jezuiet nit Sicilie,
verboden. Deze straf wordt over geheele steden en
zendeling in China, geb. te Piazza 1625, gest. in
over gansche landen uitgesproken. Zoo lang het I.
China 1697, medewerker aan verscheidene letterduurt zijn alle kerkelijke sieraden met zwart fibers
kundige producten, o. a. den Tai-hio en den
behangen, of nit het kerkgebouw weggenomen ; de
Tsjoeng-joeng, in het Latijn gedrukt onder deze
klokken worden niet geluid ; 't allerheiligste sacratitels: Smarm scientia politico-moralis (Canton en
ment (het nachtmaal) wordt niet uitgereikt, zelfs
Goa, 1667, in fol.) en Testimonium de cultu sinensi
niet aan de stervenden ; de begrafenissen hebben
(Lyon, 1700).
plaats zonder den zegen der Kerk.
Intra, vlek in de ital. prov. Pallanza, aan het
Interim, d. i. tusschen-toestand of voorloopige
Lago-Maggiore, 12 uren gaans benoorden Novara ;
toestand, noemde men in den tijd der Kerkhervor4000 inw.; haven.
ming een keizerlijk besluit, waarbij kerkelijke geschilpunten voorloopig werden geregeld, in afwachInuits, ook dezen naam gaven de Latijnen aan
ting dat dienaangaande door een algemeen concilie Faunas.
Inverary, zeeplaats in Schotland, hoofdplaats
zou worden beslist. In 1541 was, naar aanleiding
van het graafschap Argyle, 8 mijlen henoordwesten
van een geschrift van Granvella, eene commissie,
Glasgow, aan eene kleine baai ; 2000 inw.; werd in
samengesteld uit roomsch-kathol. en protestantsche
1648 door Karel I tot een vlek verheven.
godgeleerden de zaak eens geworden over eenige
Inverkeithing, vlek in het schotsche graafleerstellige punten ; doch over de sacramenten en
schap Fife, aan de golf van Forth, 4 uren gaans bede kerkelijke macht had men zich niet met elkander
noordw. Edinburg; 1500 inw.; I. is zeer oud; het
kunnen verstaan ; het geschrift van Granvella werd
werd onder David I eene koninklijke residentie.
genoemd het I. van Regensburg. — In 1548 werd
door Karel V een besluit uitgevaardigd, waarbij aan
Inverleith. Zie LEITH.
de Protestanten voorloopig het nachtmaal-vieren
Inverness, lat. Innernium of Innernium, stad
in Schotland, aan de uitwatering van den Ness in
met brood en wijn, zoomede het huwelijk der geesden Moray-Firth; 10,000 inw.; 3 havens ; was oudtelijken toegestaan werd, in afwachting van de betijds de residentie der pictische koningen, geraakte
slissing, omtrent die punten te nemen door het
na de omwenteling van 1688 in verval, doch is sereeds bijeengeroepene concilie van Trente ; dit keidert 1745 weder eenigszins opgekomen ; het is de
zerlijke besluit noemde men het I. van Augsburg.
hoofdplaats van het graafschap I., zijnde het groot— In hetzelfde jaar 1548 werd eene openlijke verste graafschap in Noord-Schotland, en bevattende
klaring afgelegd door Melanchthon, Bugenhagen en
tevens een aanzienlijk gedeelte der Hebridische eiMajor, dat zij de roomsch-katholieke kerkgebruiken
landen. Dit graafschap, ruim 200 vierk. mijlen groot
voor even onschadelijk als onnut hielden, terwijl
en bevolkt met 97,000 zielen, is rijk aan bergen
zij eerie beperking verlangden van de pauselijke en
(o. a. den Ben-Nevis, den hoogsten berg van Grootbisschoppelijke macht, opdat van die macht geen
Britannic), en wordt door een lang, diep dal, door
misbruik meer gemaakt zou kunnen worden. Deze
hetwelk het Caledonisch kanaal loopt, in twee deeverklaring, die vinnig bestreden werd door den aanlen gescheiden. Het graafschap I. grenst ten N. aan
hang van Luther, werd genoemd heti. van Leipzig.
Interlaken, dorp in het twits. kanton Bern, den Moray-Firth en aan het graafschap Ross, ten
0. aan de graafschappen Aberdeen, Banff en Nairm,
tusschen (lat. inter) het Brientzer en het Thuner
ten Z. aan de graafschappen Argyle en Perth, en
meer (lat. lacus), aan den uitgang van het Lauterten W. aan den Atl. Oceaan. De volkstaal is het
brunner dal, tegenover Unterseen ; 1260 inw.; druk
Gaelisch ; slechts in de hoogere Standen wordt Enbezocht door vreemdelingen ; het voormalige Moosgelsch gesproken.
4er van I. is thans ingericht tot armhuis.

investituren
Investituren (Twist of Strijd over de). Onder deze benaming kent men in de geschiedenis de
geschillen, die in de 11e eeuw ontstonden tusschen
het Pausdom en verschillende europeesche vorsten,
inzonderheid die van Duitschland, over het recht
om geestelijke personen met kerkelijke goederen te
beschenken. Wanneer een geestelijke den eed van
getrouwheid aflegde aan den landsvorst, kon deze
hem beleenen met het domein van een aartsbisdom
of bisdom of abdij, waarmede dan natuurlijk de
waardigheid en titel van aartsbisschop of bisschop
of abt gepaard ging. Op die wijze worden de hooge
waardigheden der Kerk verleend buiten den Pans
om, en het kon niet anders of dit moest te Rome
ergernis geven. De eerste, die met kracht zijne stem
daartegen verhief, was pans Gregorius VII, terwijl
keizer Hendrik IV beweerde, dat hij als keizer volkomen in zijn recht was, en dat bij geen inmenging
van den pans op dat punt kon toelaten (1073).
Toen men het na lang onderhandelen niet konde
eens worden, vaardigde Gregorius VII een verbod
nit (1075), houdende, dat geen wereldlijke personen bet recht hadden om geestelijke personen met
kerkelijke goederen te beleenen. Hierop liet Hendrik IV den paus afzetten (1076), waarop de pans
antwoordde met Hendrik IV in den ban te doers. De
strijd over de I. duurde voort tusschen keizer Hendrik V en de pausen Urbanus II, Pascal II, Gelasius II, en werd eerst met pans Calixtus ten einde
gebracbt, bij eene schikking, die bekend is onder
den naam van Concordaat van Worms (1122); de
hoofdbepalingen van dit verdrag waren: dat de investituur met ring en staf voortaan geschieden zou
door den Pans, door wien de bisschoppen zouden
worden gekozen in overleg met de wereldlijke overheid, en dat de Keizer aan de prelaten de rijksleenen schenken en hun den teen-eed afnemen zou
voor de consecratie. Keizer Lotharius II ging 1125
nog verder, door toe te staan, dat de consecratie
geschiedde voor het afleggen van den teen-eed, en
dat de bisschoppen gekozen wierden zonder de
keizerlijke voorkennis ; wijders vorderde hij van de
prelaten slechts den algemeenen onderdaans-eed.
In de 13e eeuw begon de strijd over de I. opnieuw,
ditmaal verwikkeld met den strijd tusschen de
Guelfen en de Gibellijnen, en werd eerst voor goed
beeindigd 1268 door den dood van Conradijn.
Inzeli, of Zinzili, haven van Iran, aan eene
baai (die denzelfden naam droeg) van de Caspische
Zee (Ghilan), 3 mijlen benoordw. Resjt ; was eene
bloeiende stad tot 1805, toen de Russen I. platbrandden.
Inzer, rivier in het russ. gouvernement Orenburg, valt na eenen loop van 25 mijlen in de Bjelaja.
Inzersdorf, fabriekdorp met 3800 inw., bij
Weenen.
stad en meer in Perzie. Zie ENZELI.
InZinZaC, vlek in bet fransche dept. Morbihan,
5 kwartier gaans bewesten Hennebon ; 2400 inw.
Io, dochter van Inachus, werd bemind door Jupiter, die, om den argwaan der jaloezij van Juno
niet gaande te maken, Io in eene koe veranderde.
Doch Juno, die op de eene of andere wijze font had
geroken, wenschte die koe te hebben, en Jupiter
durfde baar verzoek niet afslaan. Nu stelde Juno de
koe onder het toezicht van den bonderdoogigen Argus; loch om Jupiter te believen kwam Mercurius
met zijn fluitspel Argus in slaap maken, hieuw hem
toen het hoofd af, en bevrijdde lo. Ten hoogste vertoornd , zond Juno nu eene paarde- of koe-vlieg af, die
Jo onophoudelijk moest plagen en vervolgen : op
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hare vlucht de wereld door aan de oevers van den
Nijl gekomen, werd de ongelukkige Io door de ba-

rensweeen overvallen, en bracht Epaphus ter wereld.
Men wil dat Io door de Egyptenaren werd aangebeden onder den naam van Isis.
Iobates, koning van Lycie. Zie BELLEROPHON.
Iocaste, of Epicaste. Zie CEDIPUS.
101, ook Caesarea genaamd, stad in Mauritania;
tegenw. Sjersjell (Cherchell).
bolas, eene door de Carthagers gestichte stad
op het eil. Sardinia, vermoedelijk ter plaatse van
het tegenw. Cagliari.
bolas, of lolaus, zoon van Iphicles en neef van
Hercules, hielp dezen held de Hydra van Lerna overwinnen, door een gloeiend ijzer te drukken op de
wonden van bet monster, waardoor het weder-aangroeien van de koppen belet werd. Na den dood van
Hercules verjaagd door Jupiter, stelde E. zich aan
het hoofd der Heraclieden, en bestreed Eurystbeus.
Ioleos, oude stad in Hemonie (later Thessalia),
zeven stadien van Demetrias, lag bij de zee, aan de
Pagasetische golf, en was de boofdstad van een rijkje,
om welks bezit getwist werd door Pelias en zijn
halven broeder !Eson, den vader van Jason. Van I.
vertrokken de Argonauten naar Colchis om het Gulden Vlies te veroveren.
dochter van Eurytus, koning van CEchalia,
werd door Hercules geschaakt en tot bijwijf genomen ; na den dood van Hercules nam diens zoon
Hyllus Naar tot vrouw. Zie ook DEJAN1RA.
Iolof, y olk in Nigritie. Zie DILIOLOF.
IOraniUM, stad in bet oude Afrika, in Mauritania Cesariensis, aan de kust, is tegenw. Temen of
Skurffa h.
Ion, de stamvader der ioniers. Zie XliTHUS.
Iona, of Icolmkill, een der Hebrieden, bezuiden Mull.
Ionia, lat. Ionia, tegenw. de kusten van Siwas,
Saroekan en Aidin. Onder den naam van I. verstond
men dat gedeelte van het aziatische kustland, dat
zich uitstrekte van Phocea tot Milete, tusschen den
Meander en den Hermus, en dat deel uitmaakte van
Lydie (uitgenomen het zuidelijk gedeelte, dat tot
Carie beboorde); men noemde dit kustland I., wegens de vele grieksche steden van ionischen oorsprong, die men er aantrof. Onder die steden waren
er 12, die eenen Twaalfstedenbond (den Ionischen
Bond) vormden, nl.: 1) op bet vasteland, van het N.
naar bet Z.: Pbocea, Smirna, Clazomene, Erythrw,
Teos, Lebedos, Colophon, Ephesus, Priene, Milete ;
en 2) op de naburige eilanden : Chio en Samos. Reeds
vroeg was I. vermaard door zijn handel, zijne scheepvaart, zijne kolonien, ziju rijkdom, zijne weelde, en
den hoogen trap van ontwikkeling, waarop daar de
schoone kunsten stonden. Under de beroemde personen, die I. voortgebracht heeft, ontmoeten wij :
Homerus, Archilochus, Anacreon, Pythagoras, Thales van Milete, Heraclitus en Bias, Parrhasius, Aspasia, enz. — Omstreeks 1140 v. Chr. begon de
landverhuizing der Ioniers, die zich nit Attica kwamen nederzetten in Klein-Azie (zie IONIêRS). Nagenoeg geheel I. werd na den ondergang van het Lydische rijk (548 v. Chr.) onderworpen door de
Perzen, tegen wie I. in 504 in opstand kwam, dock
weldra beteugeld werd, waarna het onder het perzische juk bleef, totdat het door de overwinningen
der Grieken uit Europa in den Zen Medischen oorlog (480 en 479 v. Chr.) feitelijk zijne vrijheid
terligbekwam, welke voorloopige toestand voortduurde, totdat bij bet verdrag van Cimon (449 v.
Chr.) I. rechtens onafhankelijk van Perzie verklaard
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werd. Maar van dat oogenblik af begon Athene zich
aan I. te vergrijpen; het eigende zich Chio toe en
Samos, en deed ook pogingen om de overige ionische
steden van hare vrijheid te berooven: het verdrag
van Antalcidas (387 v. Chr.) stelde die steden voor
eenigen tijd onder het gezag van den grooten koning.
Vervolgens was I. bij afwisseling afhankelijk van Perzie, van Athene, van Sparta, of van de opvolgers van
Alexander, en kwam eindelijk onder de overheersching der Romeinen, die slechts de steden van 1.
hare autonomie lieten behouden.
Ioniers, lat. Ionii, een der vier afdeelingen van
het helleensche yolk, werd gezegd af to stammen van
Hellen, door zijnen zoon Xuthus, die zelf varier was
van Ion en Achmus. Omstreeks 1440 v. Chr. kwamen de I. bezit nemen van het westelijk gedeelte
van Ogygie, alsmede van JEgialea, en gaven aan elk
diet twee landstreken (die later Attica en Achaia
werden), den naam van I.; doch deze twee Ionien
bleven niet tang elk afzonderlijk bestaan. Tijdens
den inval der Doriers in den Peloponnesus (1190),
werden de I. uit IEgialea verdreven door de Acheers,
_en namen de wijk naar de I. in Attica ; doch Attica
Was toen reeds als overkropt met Eoliers, Corinthiers en Epidauriers, zoodat de meeste I. al spoedig
een ander heenkomen zochten. Onder Neleirs en andere zonen van Codrus gingen zij omstr. 1140 v.
Chr. in grooten getate kotonien stichten op de Cycladen en op de westkust van Klein-Azie, zoomede
op de naburige eilanden. Zij stichtten er de twaalf
steden van Ionic, en aan de Eoliers ontweldigden zij
Magnesia en Smirna (zie Lome). Van al de Hellenen
waren de I. ontegenzeggelijk degenen, in wier midden de beschaving het spoedigst veld won. Levenstoon, poezie, wijsbegeerte en schoone kunsten ontwikkelden zich bij hen reeds sedert de 9e eeuw v.
Chr. Homerus was een Ionier. De Ionische tongval
was bet zachtste dialect der helleensche taal, en de
Ionische stiji in de muziek was de zoetste en liefelijkste. De I. hebben ook hunnen naam gelaten aan
eene orde der bouwkunst, die zich onderscheidt door
de dubbele voluten, waarmede bet kapiteel prijkt.
Ionische Eilanden, eene eilanden-groep in
de Ionische Zee, aan de westkust van Albanie en
van het koningrijk Griekenland, bestaat uit 7 grootere en een aantal kleinere eilanden, gezamenlijk
ruim 47 vierk. mijlen groot en bevolkt met 233,000
zielen (belijders van de grieksche godsdienst). De
7 grootste eilanden zijn : Corfu (Corcyra), Paxo
(Ericusa), Theaki (Ithaca), Cerigo (Cythera), Cephalonia, Zante (Zacynthus) en Santa-Maura (Leucas
of Leucadia). Van de kleinere eilanden zijn de voornaamste : Merlera, Fano, Samothraki, Anti-Paxo,
Meganisi, Cerigotto, enz. Reeds in de hooge,oudheid
waren de I.-E., die toen afzonderlijke rijkjes vormden, vermaard ; zij speelden eene belangrijke rol in
den Peloponneezischen oorlog (431-404). Eerst
onderworpen door Alexander den Groote, vervolgens door de Romeinen, werden zij bij de deeling
van het Romeinsche rijk eene provincie van het Byzantijnsche rijk. Doordien de byzantijnsche keizers
de I.-E. verwaarloosden, viel Corfu (bet voornaamstc
eiland) in de macht der noormannische koningen
van Napels ; doch in 1386 maakten de Venetianen
zich van Corfu meester, en breidden hun gezag reeds
spoedig nit ook over de andere I.-E., die, in weerwil
van de pogingen der Musulmannen om ze machtig te
worden, uitsluitend in het bezit van Venetic bleven
tot in het laatst der 18e eeuw. De Franschen, reeds
meester van Venetie, kwamen 1797 ook de I.-E.
bezetten, en hielden die in hunne macht, totdat ze
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er 1799 nit verdreven werden door de Russen en
Turken. Onder 't gemeenschappelijk protectoraat
van Rusland en Turkije werden de 1.-E. nu, bij
het verdrag van 21 Maart 1800, geconstitueerd tot
een onafhankelijk gemeenebest onder den naam van
Republiek der Zeven Vereenigde Eilanden, welk gemeenebest tot 1807 bleef bestaan, toen de I.-E.
krachtens het tractaat van Tilsit terugkeerden onder
het gezag van Frankrijk; doch het duurde niet lang
of de Engelschen bezetteden de I.-E., die bij het
tractaat van Parijs (15 Nov. 1815) op nieuw tot een
onafhankelijk rijk geconstitueerd werden onder den
naam van Vereenigde Staten der Ionische Eilanden,
en zulks onder rechtstreeksch protectoraat van de
britsche Kroon. De 2 Mei 1817 aan de I.-E. verleende constitutie was niet in staat de wenschen der
bevolking te bevredigen, en reeds spoedig begon
zich het verlangen te openbaren naar eene vereeniging met Griekenland. De poging tot opstand in 't
laatst van Aug. 1849 werd door den toenmaligen
lord-oppercommissaris Ward wet is waar met bloedige strengheid onderdrukt, en door vele regeeringsmaatregelen gevolgd, die welwillendheid ademden en
krachtig strekten ter bevordering van de volkswelvaart op de I.-E.; doch niettemin werd de ontevredenheid met het britsche opperbestuur aanhoudend
erger in plaats van minder. In Engeland zelf begonnen zich krachtige sternmen nit de rijen der staatslieden to doen hooren voor de vrij-verklaring van de
I.-E., totdat dit punt sedert de verdrijving van korung Otto nit Griekenland (najaar 1862) een openbaar vraagstuk werd voor de europeesche diplomatie.
Om alle inmenging van deze te voorkomen verklaarde
Groot-Britannia zich weldra bereid om de I.-E.
vrijwillig aan bet koningrijk Griekentand af te staan,
hetgeen dan ook spoedig daarna werkelijk heeft
plaats gevonden : sedert de troonsbeklimming van
George I als koning der Hellenen (1863) zip de
I.-E. formeel bij Griekenland ingelijfd.
Ionische School, de oudste philosophische
school in Griekenland, aldus genoemd omdat zij
hoofdzakelijk gesticht was door lowers: Thales, Anaximander, Anaximenes, Heraclitus en Anaxagoras.
Ionische Zee, lat. Ionium mare, een gedeelte
der Middellandsche Zee, ligt tusschen Italie ten W.
en europ. Turkije ten 0., en is eene voortzetting van
de Adriatische Zee. De 1.-Z., die de Ionische en verscheidene minder belangrijke eilanden omspoelt,
biedt de volgende zeeboezems aan : de golf van Taranto, die van Patras, die van Corinthe of Lepanto,
die van Arcadie en die van Arta.
Ios, tegenw. Nio, eilandje in den griekschen archipel, is een der Cycladen, en ligt tusschen Amorgos en Licinos. Naar men wit is Homerus op I. gestorven.
Iowa, sedert 1846 staat der n.-amerik. Unie,
een der Prairie-staten van het noordwesten, is 2395
vierk. mijlen groot, telde in 1860 eene bevolking
van slechts 192 a 193,000 zielen, welke thans reeds
is aangegroeid (1867) tot onistreeks 680,000 (waaronder zeer veel Duitschers). Het land is meerendeels
een heuvelachtig plateau, dat de waterscheiding
vormt tusschen den Mississippi en den Missouri, en
is rijk aan loodmijnen. Van de rivieren in I. zip
voor stoomschepen bevaarbaar: de Keosagua of
Des-Moines-rivier, en de 55 mijlen Lange Iowa-rivier,
aan welke laatste de stad I. (Iowa-City), met 6400
inwoners en de universiteit van den staat I., waarvan bet (1839-1854) de hoofdplaats was, welken
rang het in 1854 heeft rnoeten afstaan aan de stad
Des-Moines.

Ipek
Ipek, de hoofdplaats van het turksche ejalet
Uskub, aan de Vistritza ; 8000 inw.; I. is de oude
residentie der servische patriarchen.
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Iphianassa, bij de treurspeldichters Iphigenia genaamd, dochter van Agamemnon en Clytemnestra, moest aan de godin Diana geofferd worden
um haren toorn te stillen, dewijl Agamemnon eene
aan haar gewijde hinde gedood had in de bocht van
Aulis, tot straf waarvoor de goden hem met zijne
10 schepen den tocht naar Troje door tegenwind
onmogelijk maakten. Toen Agamemnon eindelijk
aan de dringende vertoogen der met hem verbondene
vorsten toegaf om I. te offeren, rekende godin Diana
zich bevredigd, en bracht I. als hare priesteres naar
Tauris, haar ten taak opdragende om iederen Griek,
die daar zoo aankomen, het Leven te benemen. Toen
nu L's eigen broeder Orestes in Tauris aan wal werd
geworpen, was I. op het punt om heal aan de godin te offeren; doch hij maakte zich bekend, en nu
vluchtte I. met hem naar Brauron bij Marathon in
Attica, waar zij als priesteres stierf. Euripides heeft
de offergeschiedenis behandeld in zijn treurspel
»Iphigenia in Aulis", haar verbLijf bij de Tauriers en
hare ontvoering van daar door haren broeder in zijn
treurspel »Iphigenia in Tauris". Vele kunstenaars en
dichters hebben dezelfde stof later behandeld, o. a.
heeft Gluck (zie dat art.) twee operaas daarop gecomponeerd.
Iphicles, zoon van Amphitryon en Alcmene, en
halve broeder van Hercules, trouwde met Pyrrha,
dochter van Creon en zuster van Megara. Hij nam
deel aan de Calydonische jacht, en streed vervolgens met Hercules tegen Argwus, koning der Eleers,
in welken strijd I. zoodanig gekwetst werd, dat hij
aan zijne wonden stierf. Zijn zoon was Iolas.
Iphicrates, atheensch veldheer, was de zoon
van een schoenmaker. Nog zeer jong 4nde, droeg
hij veel bij om zijn vaderland te verlossen van het
juk der 30 tirannen (403 v. Chr.). Kort daarna beoorloogde hij de Thraciers, en herstelde Seuthes,
Athene's bondgenoot, op den troon. Hij behaalde
verscheidene overwinningen op de Spartiaten (393),
en veroverde eene syracusaansche vloot, die uitgezonden was om de Lacedemoniers te helpen. Bij
stand verleenende aan Artaxerxes, koning van Perzie ,
tegen Egypte (374 v. Chr.), was I. op het punt om
Memphis en geheel Egypte te vermeesteren. Eurydice, koningin van Macedonie, verdreven door den
usurpator Pausanias, werd door I. op den troon hersteld. Vermaard is I. tevens door de belangrijke hervormingen, die hij bracht in de wapenrusting der
atheensche soldaten. Het leven van I. is beschrcven
door Cornelius Nepos.
Iphigenia. Zie IPHIANASSA.
Iphimedia, moeder der Aloaden. Zie ALOIDEN.
Iphis, een jongeling te Salamis op het eiland
Cyprus, beminde de schoone Anaxarete, die echter
ongevoelig bleef voor zijne liefde, waarom hij zich
uit wanhoop aan hare deur verhing. De ongevoelige
schoone werd daarop door Venus in eene steenrots
%eranderd.
Iphitus, 1) zoon van Eurytus, en broeder van
tole, was een Argonaut. Hij vergezelde Hercules, toen
deze zich wilde rechtvaardigen dat hij de runderen
van Eurytus niet gestolen had (ze waren gestolen
door Autolycus). Te Tiryns kreeg Hercules een aanval van razernij, en wierp I. van eenen muur, zoodat deze doodviel. 2) een Argonaut, zoon van
Naubolus, en vader van Schedius en Epistrophus in
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Phocis. — 3) koning in Elis, herstelde daar 884 v.
Chr. de Olympische spelen, die er sedert eeuwen in.
onbruik waren geraakt.
Ipoe, of 1ppoe, door de Engelschen ook wel
Aypoor gespeld, district en dorp op Sumatra's westkust. Het dorp ligt aan de rivier I., 30 uren gaans
benoordw. Benkoelen ; in de nabijheid van I. wordt
good gegraven. Het residentie-huis, en de twee pakhuizen (die tijdens het engelsche bewind te I. bestonden) zijn 1833 door eene aardbeving vernield.
Ipoli, riv. in Hongarije. Zie EIPEL.
Ips, het Pons Isis of Isipontum der ouden, stadje
in Neder-Oostenrijk, aan het riviertje I. (waar dit
zich outlast in den Donau); 2650 inw.
Ipsara, of Psara, bij de ouden Psyra, eilandje
in de Egetsche Zee, benoordw. Chios, had tot op de
uitbarsting van den griekschen bevrijdingsoorlog eene
bevolking van ruim 20,000 zielen ; het werd 1824
door de Turken verwoest en uitgemoord. De hoofdplaats I. is thans vervallen tot een armoedig visschersdorp.
Ipsera, of Ipir, het oude Hispiratis, stad in aziat.
Turkije, in het pachalik Erzeroem, was oudtijds de
hoofdstad der Pagratieden.
Ipsus, of Hipsus, stadje of vlek in Phrygie, beoosten de stad Synnada en benoordoosten Celene, is
vermaard door de overwinning, die bier door Seleucus, Ptolemetis, Lysimachus en Cassander behaald
werd (301 v. Chr.) op Antigonus en zijnen zoon
Demetrius. In dien slag verloor Antigonus zijnen
troon en zijn leven, en de vier overwinnaars deelden
bet ontzachlijke rijk van Alexander in vier groote
afzonderlijke rijken, nl. Macedonie, Thracie, Egypte
en Syrie.
Ipswich, I) lat. Gippevicum, hoofdplaats van
het engelsche graafschap Suffolk, aan den bevaarbaren Orwell, die bier den naam van Gipping aanneemt, ligt 10 uren gaans bezuidoosten Bury-St.Edmunds, en 15 uren gaans bezuiden Norwich, heeft
33,000 mw., 12 kerken, een paleis van den bisschop
van Norwich, en veel kustvaart. Het is de geboorteplaats van kardinaal Wolsey, en eene zeer oude stad,
die eertijds den naam heeft gedragen van Gippeswich.
— 2) stad in Massachusetts (N.-Amerika), 10 a 11
urea gaans benoordoosten Boston, ligt aan de bevaarbare rivier I.; ruim een uur gaans van hare uitwatering in den Atlantischen Oceaan; 3500 inw.
en haven. — 3) stad in Australie, in de engelsche
kolonie Queensland, aan eene bevaarbare rivier, die
zich in den Brisbane outlast; 2500 inwoners.
4) New-Ipswich, stad in den n.-amerik. staat NewHampshire, ruim 7 mijlen bezuidw. Concord ; 2000
inwoners.
Iquique, zeestad in het zuiden van Peru, aan
den Grooten Oceaan, 8 mijlen bewesten Tarapacca,
en tegenover het eilandje I.; is eene vrij belangrijke
uitvoerhaven.
Ir, stad in Assyrie ; Gen. 10 en II.
Ir, afstammeling van Benjamin ; I Chron. 7: 12.
Ira, Brie verschillende helden van David ; II Sam.
20:26 ; 23:26, 38; I Chron. 11 : 28, 40 ; 27:9.
Ira, sterke stad in Messente benoorden Messene,
beroemd door het merkwaardige beleg, dat zij elf
jaren lang doorstond, totdat zij zich eindelijk genoodzaakt zag zich aan de Spartanen over te geven
(671 v. Chr.), door welke overgave een einde gemaakt werd aan den tweeden Messenischen oorlog.
Ira Aldridge, een neger uit het binnenland
van Afrika, geb. omstr. 1805, werd door een amerikaansch zendeling uit zijn geboorteland medegenomen naar New-York, en daar in de christelijke leer
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grootgebracht. In zijn vaderland teruggekeerd, had
hij velerhande lotgevallen te doorstaan, totdat het
hem gelukte zich aan boord van een schip te bergen,
waarmede hij terugkeerde naar Amerika : daar werd
hij toen aangesteld als predikant bij eene christelijke
neger-gemeente. Doch al spoedig dreef zijn natuurlijke aanleg voor bet tooneel hem op de planken:
hij debuteerde te New-York, en won dertnate de
gunst van het publiek, dat de Politie zich reeds spoedig verplicht zag, ten elude buitensporigheden te
beletten, zijne verdere optreding te verbieden. In
1833 kwam hij naar Engeland, met het Joel on] zijne
theologische studien te voltooien. Doch andermaal
liet hij zich door zijne voorliefde voor het tooneel
van de godgeleerdheid aftrekken ; na veel moeilijkheden gelukte het hem in de rol van ,,Othello" op te
treden, vervolgens speelde hij .Macbeth" en .Shylock", werd met klimmende geestdrift door het publiek begroet, en speelde eenigen tijd in CoventGarden. Vervolgens bezocht hij als acteur de voornaamste steden van Groot-Britannie, kwam toen
naar het vasteland, gaf van 1852 tot 18G0 geregeld
voorstellingen te Brussel, Keulen, Berlijn, Pesth, Weenen, enz., en oogstte overal lauweren.
Irak—Adjemi, of Irak-Adzjerni, d. i. barbaarsch land, het grootste gedeelte van het oude
Medi c , is de grootste provincie van Perzie, ornstr.
4400 vierk. mijlen groot, bevolkt met ongeveer
derdhalf millioen zielen. Van de vele steden, die hier
in de oudheid op een hoogen trap van bloei stonden,
liggen de meeste thans in rumen. De voornaamste
steden zijn Ispahan en Teheran.
Irak—Arabi, het Babylonia der oudheid, landschap in het zuidoostelijk gedeelte van aziat. Turkije,
bevat de pachaliks Bagdad en Bassora i(Basrah), wordt
besproeid door de rivieren Euphraat en Tigris ; het
is thans een dor vlakland, dat echter oudtijds eene
goed bebouwde, vruchtbare vlakte was. De bevolking
bestaat grootendeels nit Arabieren, waarvan de ineeste
een noinaden-leven leiden. Eertijds bloeiden hier de
steden Babylon, Seleucia en Ctesiphon ; de voornaamste steden zijn thans Bagdad en Bassora.
Iram, stad en landschap in Edon] ; Gen. 36 : 43 ;
I Chron. I : 54.
Iran, het groote tafelland van Azie, dat zich met
eene gemiddelde hoogte van 3500 a 4000 vt, nitstrekt van den Hindoekoeh tot de Perzische golf en
de Perzisch-indische Zee, en in zijn oostelijk gedeelte
Afghanistan en Beloedzjistan (Oost-Iran), in zijn
westelijk gedeelte het eigenlijke Perzie (West-Iran)
in zich bevat.
Irancy, viek in het fransche dept. Yonne, 3
uren gaans bezuiden Auxerre; 1200 inw.
Iraoti, of Iroti, rivier. Zie RAWL
Irasa, een district van het oude Afrika, tusschen
Azyris en Cyrene. Hier plaatst men het koningrijk
van Antea.
Irasu, of Irazu, een vuurspuwende berg in CostaRica. Zie CARTAGO 3).
Irawaddi, of Irawaddy, de voornaamste rivier
van het Birmanische rijk in Achter-Indie, ontspringt
waarschijnlijk in West-Tibet, kornt bij de stad Antarapoera in de rijke vlakte van Birma, doorstroomt
dat land in zijne geheele lengte van bet N. naar het
Z., besproeit in 't voorbijgaan de chineesche prov.
Yun- p an, en outlast zich, ria eenen loop van ornstr.
460 mijlen, met verschetdene armen in de Golf van
Martaban. In Tibet heet deze rivier Yaroe-dangbotsjoe ; de Chineezen noernen haar Pin-lang-kiang.
Een der uitwateringsarnien van de I., nl. de Rangoen,
is het middelpunt van het zeeverkeer van Birma.

Irbil, of Irbil, arabische naam van Arbela in
Galilea, aan de westzijde van het meer Gennesaretb.
Irbit, stad in aziat. Rusland, gouvernement
Perm, aan de samenvloeiing van de rivier I. met de
Neiva ; 3300 inw.; de Februari-jaarmarkt of mis te
I. is, na die van Novgorod, de voornaamste in geheel Rusland, en inzonderbeid van gewicht voor Siberia : behalve Russen en Siberiers, komen daar
Bokharen (Bucharijers), Tartaren, Perzen, Grieken,
Armeniers, enz.
Iregh, I) marktvlek in 't slavonische comitaat
Syrmie, 5 uren gaans bezuiden Peterwardein; 4500
inw.; beroemde jaarmarkten. — 2) stad in 't hong.
comitaat Tolna, 10 uren gaans bezuidoosten Vessprim, 14 mijlen bezuidw. Pesth ; 3000 inw.; werd
in 1796 geteisterd door de pest.
IrenEeus. Zie IRENEt1S.
Irene, of Eirene, bij de Latijnen Pax, dochter
van Zeus (Jupiter) en Themis, was de jongste der
Home, en de godin van den vrede.
Irene, keizerin van Constantinopel, geb. te
Athene uit geringe ouders, blonk evenzeer uit door
vernuft als door schoonheid, en heeft timer nog naam
gemaakt door hare ondeugden en misdaden. Constantijn Copronymus werd door hare beminnelijke
hoedanigheden derwijze getrofren, dat hij haar 769
tot vrouw koos voor zijnen zoon, die later keizer
Leo IV werd. Op haren gemaal oefende zij eenen
allesbeheerschenden invloed uit, en bracht hem 780
door middel van vergif om het leven, waarna zij het
regentschap uitoefende voor haren negenjarigen zoon
Constantijn V (of VII). Om stevig op den troon te
zitten liet zij de twee broeders van haren gemaal ter
dood brengen. Zij behaalde aanvankelijk eenige voordeelen op de Sarraceenen, doch zag zich vervolgens
genoodzaakt eenen weinig vereerenden vrede te sluitell met Haroen-al-Razjid. In 787 riep zij te Nicea
eene algemeene kerkvergadering bijeen, bij Welk concilie de vroeger verbodene beelden-vereering in de
grieksch-katholieke Kerk hersteld werd. Zoodra
haar zoon Constantijn meerderjarig was geworden
(790) het hij haar opsluiten in een sterk kasteel ;
het gelukte haar echter na verloop van 15 maanden
vergunning te verkrijgen om weder aan het hof te
verschijnen. Reeds spoedig herwon zij nu al haren
invloed van vroeger; en om voortaan zeker te zijn
dat zij niet wederom in hare macht wierd verkort,
had zij de barbaarschheid haren zoon (den keizer) van
het gezicht te laten berooven, en toen hij 1n dezen
beklagenswaardigen toestand 797 gestorven was,
regeerde zij weder alleen. De gruwelijke manier.
waarop zij haren zoon had behandeld, trachtte zij
door praalvertoon en het verleenen van gunstbewijzen te doer: vergeten. Zij vaardigde een gezantschap
of naar Karel den Groote, aan Wien zij hare hand liet
aanbieden, ten einde zoodoende de beide machtige
rijken te vereenigen; doch eer er van dit huwelijk
ernstig sprake konde worden, werd zij (802) van
den troon gestooten door den tot keizer verkorenen
Nicephorus, die haar voornaamste minister geweest
was. De nieuwe keizer zond haar in ballingschap
naar het eiland Leskos, waar zij 803 in een klooster
stied. De Grieksch-kath. Kerk heeft haar hare misdaden niet aangerekend, en haar tot den rang van
heilige verheven ; kerkelijke gedenkdag 15 Aug.
Ireneils, de heilige, geb. in Griekenland omstr.
120 (of 140), kwam ornstr. 177 naar Gallia, werd
benoemd tot bisschop van Lugdunnm (Lyon), en
onderging den marteldood ornstr. 20'2; kerkelijke
gedenkdag 28 Juli. Van zijn werk tegen de ketters
is slechts de latijnsche vertaling nog in wezen, ge-
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Irenopolis
Meld Contra hareticos (uitgegeven door Stieren in
2 din., Leipzig 1851-53). — I., een andere heilige, bisschop van Syria. stierf den marteldood onderkeizer Diocietianus ; kerkelijke gedenkdag 25 Mrt.
Irenopolis, of Neronias, in de oudheid eene
stad in Cilicie, aan de grenzen van Lycaonie, is
sedert lang verwoest.
Ireton (Henry), engelsch generaal en staatsman, schoonzoon van Cromwell, was een der vinnigste
bestrijders van Karel I. In den slag van Naseby in
hander der koninklijke troepen gevallen (1645) had
hij zijne invrijheidstelling siechts te danken aan de
bijzonderheid, dat de koning geen krijgsgevangenen
met zich kon medevoeren. Ms dapper en onderschrokken krijgsman bracht I. de Ieren tot onderwerping door meedoogenlooze veldslagen ; toen
Cromwell 1650 door het engelsche parlement nit
leriand teruggeroepen werd, liet hij er I. achter als
stadbouder. Na Cromwell's vertrek bemachtigde I.
de steden Waterford en Limerick, doch werd bij
laatstgenoemde zoo zwaar gekwetst, dat hij eenige
dagen later stierf (1651). Als lid van het buitengewoon gerechtshof, dat Karel 1 ter flood had veroordeeld, was I. degene, die het sterkst bij Cromwell
aandrong op de voltrekking van dat vonnis.
Irghis, of Irgis, rivier in europ. Rusland, ontspringt op den Obsjtsjie-Syrt, wordt bij Nicolajewsk
bevaarbaar, en valt, na eenen loop van ruim 60 mijlen, tegenover Wolsk in de Wolga.
Iri, 1) tegenw. naam van de rivier Eurotas.
— 2) kleinzoon van Benjamin, en zoon van Bela ;
I Chron. 7: 7.
Iria, 1) tegenw. Voghera, stad in het oude Italie,
in Cisalpijnsch Gallie, bij de Liguren, ten N. 0. van
Dertona. — 2) Iria Flavia, tegenw. el-Padron, stad
in Hispania, bij de Asturen, ten Z. W. van Brigantium.
Iriarte (Juan de), spaansch philoloog, geb. 25
Dec. 1702 te Orotava op Teneriffe, bibliothecaris en
tolk bij bet ministerie van buitenl. zaken te Madrid,
gest. 23 Aug. 1771. Voornaamste werken: Catalagas der grieksche manuscripten in de kon. bibliotheek (dl. I, Madrid 1769), eene Latijnsche spraakkunst (Madrid 1771) en hEpigraminen en spreekwoorden" (in de »Obras sueltas", 2 dlr. Madrid
1774). — I. (Tomas de), spaansch dichter, neef
van den vorige, geb. 18 Sept. 1750 te Orotava op
Teneriffe, archivaris van den hoogsten krijgsraad te
Madrid, gest. 17 Sept. 1791. Obras (6 din. Madrid
1787: vermeerderde druk 8 din. Madrid 1805).
Iris, tegenw. Jekil-Irmak, rivier in Klein-Azie,
kwam uit Cappadocia, liep door het westelijk gedeelte van het koningrijk Pontus, en ontlastte zich
in de Zwarte Zee bij Amisus, tusschen Halys en
Thermodon.
Iris, godin van den regenboog, dochter van
Thaumas en Electra. is in de Iliade de dienares der
goden en boodschapster der goden aan de menschen;
bij latere dichters is zij meer uitsiuitend de dienares
van Here (Juno). Afgebeeld wordt I. als eene jeugdige vrouwelijke gestalte met gouden vieugelen, in
de hand eene kan houdende, waarmede zij water
aandraagt aan de wolken.
Irkoet, rivier in aziat. Rusland, komt uit het
meer ltsjin, en valt bij Irkoetsk in de Angara of
Boven-Toengoeska, na een loop van omstr. 50 mijlen.
Irkoetsk, stad in aziat. Rusland, aan de uitwatering van den Irkoet in de Angara, circa 300
mijlen bezuidoosten Tobolsk, is gesticht in 1611,
heeft thans mini 20,000 inw., is het middelpunt
van bet handelsverkeer tusschen de oostkusten van
Azie en Petersburg; het is de hoofdplaats van het
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russische gouvernement I. in Oost-Siberie, groot
13,357 vierk. mijien, bevoikt met 320,000 zielen ;
het gouvt. I. is meerendeels bergachtig met groote
bosschen, en heeft ais voornaamste rivieren : de
Amoer in het 0., de Lena in het N., de Jenisei in
het W. Voorheen verstond men onder den naam van
I. geheel Oost-Siberie.
Irland, duitsche (Irlande, fransche) naam van
Ierland.
Irmeja, of Jirmeja, Brie verschillende holden
van David ; I Chron. 12: 4, 10, 13.
Irminlo, en Irmelo, oude namen van 't geld.
dorp Ermelo.
Irmino, of Ziu, de oorlogsgod der oude Duitschers. Zie IRMINSUL.
d. eene aan Irmino gewijde zuil,
zooals de oude Germanen die veel plachten op te
richten. Historisch vermaard is de I. op den versterkten Ehresberg (tegenw. Stadtberg of Marsberg
bij Paderborn), voorstellende een krijgsman met een
standaard in de eene en eene fans in de andere hand,
welk afgodsbeeld in 772 omver werd gehaald door
Karel den Groote, na zijne op de Saksen behaalde
overwinning. Door sommigen wordt deze I. niet
voor het beeld van den oorlogsgod Irmino gehouden, maar voor het beeld van den vergoden Herman
(Irmin); zie HERMANN.
Irnahas, of Ir-Nahas, een afstammeling van
Juda; I Chron. t : 12.
Irnis, vlek in Zwitserland. Zie GIORNICO.
Irnsum, of Eernsum, oudtijds Yrnersum, in de
landstaal Jinsum, dorp in Friesland, 3 uren gaans
bezuiden Leeuwarden ; 550 inw.
Irokeezen, of Iroquois, gemeenschappelijke
benaming van eenige Indianen-volkeren, die zich
gevoegelijkst in twee groepen laten splitsen : eene
noordelijke (de grootste), en eene zuidelijke (de
kleinste) groep. De noordelijke groep bestaat uit
twee afdeelingen, 1) de zoogenaamde Vijf Nation,
en 2) de Wyandots of Huronen, met de Attionandaroes, de zoogenaamde Neutrale Natie. De eerstbedoelde afdeeling (bestaande uit de vijf nation, ni.
Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas en Senecas)
waren de eigenlijke I.; ze woorden eertijds ten Z.
van de Laurentius-rivier en van het Ontario-meer,
en breidden zich van den Hudson nit tot den Alleghany en tot het Erie-meer. In 1714 en 1715 werd
het overschot der Tuscaroras als Zesde Natie in de
Confederatie der I. opgenomen. De I. zijn moedig,
dapper, gastvrij, trouw in de vriendschap, maar
verslaafd aan het spel; eer zij in aanraking kwamen
met Europeanen waren geestrijke dranken hun onbekend, doch sedert zij met het dronkenschapteweegbrengende vocht kennis gemaakt hebben, zijn
ze ook daaraan verslaafd geworden, hetgeen ben
geheel en al ontzenuwd en verstompt heeft. Toen
de Franschen (1603) in Canada kwamen, vormden
de I. eenen machtigen Bond (of Confederatie), die
destijds in oorlog was met de Adiroedaks. Doze
riepen den bijstand der Franschen in, en onder de
leiding van Champlain versloegen zij de I. totaal;
doch de Hollanders, die de Hudson-rivier opgekomen waren tot op de hoogte der tegenwoordige stad
Albany, vernietigden de natie der Adiroedaks. In de
oorlogen tusschen de Engelschen en Franschen verdeelden zich de 1., en dienden bij afwisseling nu
eons dezen, dan weder genen. In den bevrijdingsoorlog waren de I. trouwe boudgenooten van GrootBritannia; in 1779 warden zij dan ook in grooten
getale door de amerikaansche troepen om het leven
gebracht, en hunne dorpen verwoest en met den
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grond gelijk gemaakt. Tegenwoordig leven bier en
daar in Canada nog eenige verstrooide overblijfselen
der I., te zamen hoogstens 10 a 12 duizend zielen.
Iron, of Jiron, stad in den stam Naphtali ;
Jozna 19: 38.
Iroquois. Zie IROREEZEN.
Irrawaddy,r iivier. Zie
Zi IRAWADDY.
Ir—Semes, stad in stam Dan; Jozua 19: 41.
Irtisj, of Irtisch, in fransche boeken ook wel
Irtyche, rivier in Noord-Azie (in West-Siberie),
ontspringt in bet Altai-gebergte, in Dzongarije,
doorstroomt het Dzaissang-meer, besproeit het gouvt.
Tomsk (aziat. Rusland), het noorden van onafhankelijk Turkestan, het zuiden van het gouvt. Tobolsk,
neemt de Isjim en den Tobol in zich op, en ontlast
zich. na eenen loop van 280 mijlen, bij Samarowo
in den Obi.
Iru, een zoon van Kaleb ; I Chron. 4 : 15.
Irun, grensstad in Spanje, is de eerste stad, die
men ontmoet als men, de Bidassoa volgende (aan
welke rivier I. ligt), de fransche grenzen overkomt;
I. bestond reeds in den romeinschen tijd, en heeft
thans 5500 inw.
Irus, een bedelaar uit Ithaca, befaamd om zijn
reusachtigen lichaamsbouw en zijne gulzigheid in
het eten. Zijn naam was eigenlijk ArnEeus ; doch de
minnaars van Penelope noemden hem I., omdat hij
hunne boodschappen deed (van het grieksche eirein,
spreken). Toen Ulysses als bedelaar vermomd terugkeerde, wilde I. hem beletten zijn paleis binnen te
gaan, waarop de held hem zulk een stevigen slag
met de vuist toediende, dat I. dood neerzeeg. Menigmaal wordt vermeld als het zinnebeeld der
armoede, in tegenstelling van Cresus, als zinnebeeld
van den rijkdom. Vandaar ook de lat. spreekwijze
Iro pauperior (armer dan Job, zouden wij zeggen).
Irvine, havenstad in het schotsche graafschap
Ayr, aan de zich in den Clyde ontlastende rivier I.,
4 a 5 uren gaans benoorden Ayr, is eene zeer oude
stad, die hare belangrijkheid voornamelijk te danken had aan een 1412 gesticbt carmelieten-klooster;
heeft thans 8000 inw.
Irving (Washington), amerikaansch schrijver
en staatsman, geb. 3 April 1783 te New-York, gest.
28 Nov. 1859 op zijn buitenverblijf in de nabijheid
van New-York, heeft zich, behalve door eene menigte
werken van anderen aard, ook door historische geschriften doers kennen, nt.: History of the life and
voyage of Christopher Columbus (4 din. Londen
I 828-30); Voyages and discoveries of the companions
of Columbus (Loud. 1831); Chronicle of the conquest
of Granada (2 dln. Loud. 1829); History of Mahomet
and his successors (2 dln. Londen 1850). De letterkundige loopbaan van I. werd besloten met zijn
Life of George Washington (6 dln. New-York 1855
-----59). Verscbeidene editien van L's werken hebben
het licbt gezien, o. a. eene complete (15 dln., NewYork 1848-50) en eene dito (10 dln.,Lond. 1851).
Irwell, rivier in het engelsche graafschap Lancaster, ontspringt bij Todmorden, en valt na eenen
kronkelenden loop van 8 mijlen te Flixton in de
Mersey.
Is, of Aiopolis, tegenw. Hit, stad in Babylonia,
of in Zuid-Mesopotamie, aan de uitwatering van het
riviertje I. in den Euphraat.
Isa, i) eene zich in de Moksja ontlastende rivier
in het russische gouvernemeiit Pensa. — 2) oude
naam van het eiland Lesbos.
Isaac, zoon van Abraham en Sara, werd geboren toen zijne moeder negentig jaren oud was. Then
zijn vader op bet punt stolid om hem overeenkom-

stig Gods bevel als offerande te slacbten, werd volgens de gewijde legende door een wonder des hemels L's leven gered. Later Rebekka tot vrouw gegenomen hebbende, verwekte I. bij haar de tweehngbroeders Esau en Jacob ; in zijne laatste lever'sjaren was I. blind van ouderdom, en hij was 180
jaren oud toen hij stierf.
Isaac Angelus, grieksch keizer, nam de plaats
in van Andronicus Comnenus in 1185, en werd door
het yolk ten troon verheven op het oogenblik, waarop Andronicus hem naar de strafplaats het leiden
orn hem ter dood te laten brengen. Hij maakte zich
echter door zijne uitspattingen zoo gehaat, dat bij
van den troon werd gestooten door zijnen broeder
Alexius, die hem de oogen liet uitsteken (1195).
Door de Kruisvaarders werd I. op den troon hersteld in 1204 ; doch zes maanden later andermaal
onttroond door Alexius Ducas, die hem ter dood liet
brengen ; I. was toen 50 jaren oud.
Isaac Comnenus, grieksch keizer, zoon van
een prefect van bet Oosten, werd '1057 als keizer
uitgeroepen in de plaats van Michael Stratioticus,
dien men van den troon had gestooten. Onbekwaam
zijnde om te regeeren, deed hij 1059 afstand van
den troon ten behoeve van Constantinus Ducas, en
begaf zich in een klooster, waar hij 1061 stierf.
Isabal, stad en meer. Zie IZABAL en DULCE-MEER.
Isabeau de Baviëre.Z.IsABELLA (v. Beieren).
Isabella, haven op de noordkust van Haiti, was
de eerste spaansche nederzetting, die op Haiti werd
gevestigd (in 1493 door Columbus).
Isabella, de heilige, zuster van Frankrijk's koning den heiligen Lodewijk, stichtte 1260 het klooster Longchamp in de nabijheid van Parijs, en stierf
1271. Kerkelijke gedenkdagen 22 Febr. (haar sterfdag) en 31 Aug.
Isabella van Frankrijk, koningin van Engeland,
dochter van den franschen koning Filips den Schoone,
trad 1308 in den echt met Eduard II koning van
Engeland. In 1330 door haren zoon Eduard III gevangen gezet, zuchtte zij 28 jaren lang in de gevangenschap, totdat zij stierf. Zie EDUARD II en III (van
de Normandische dynastie).
Isabella van Beieren, koningin van Frankrijk,
dochter van een hertog van Beieren, trad 1385 in
den echt met Karel VI, koning van Frankrijk. Deze
vorst door den gekrenkten staat zijner geestvermogens onbekwaam geworden om het bewind te voeren
(1392), werd 1. aan het hoofd geplaatst van eenen
raad van regentschap, waarin tevens zitting hadden
de hertog van Orleans, broeder des konings, en Jan
zonder Vrees, hertog van Burgundie. Reeds spoedig
ontstond tusschen die twee prinsen eene rampzalige
wangunst, waaruit de twist der Bourguignons en
Arrnagnakken (zie die beide woorden) voortsproot.
De hertog van Orleans, met wien 1. (zegt men) in
ongeoorluofde betrekking stond, werd door haar gesteund ; de hertog van Burgundie, om zich te wreken, het den hertog van Orleans vermoorden (1407).
In weerwil I. op den hertog van Burgundie gebetert
was, stemde zij er in toe, met hem te onderhandelen,
ten einde bet gezag te behouden ; en zelfs nadat hij
vermoord was geworden (1419) zag men haar eene
lijn trekken met zijnen opvolger Filips den Goede,
om Frankrijk over te leveren aan den vreemdeling,
en haren eigen ,zoon (Karel VII) van de kroon te
berooven. Tot dat einde onderteekende zij het schandelijk verdrag van Troyes, krachtens hetwelk de
kroon van Frankrijk overgiug op het hoe!'il van
Hendrik V, koning van Engeland (1420). Na den
dood van Karel VI en van Hendrik V speelde zij Keen
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rol meer op het staatkundig tooneel der wereld. Almeen veracht stierf zij 1435.
Isabella van Portugal, landvoogdes der Nederlanden, inzonderheid van Holland, Zeeland en Friesland, was als zoodanig aangesteld door haren gemaal
Filips (bijgenaamd de Goede), hertog van Burgundie ;
In diens twisten met den zoon, dien zij hem geschonken heeft (Karel de Stoute), koos I. de partij
van laatstgenoemden. Zij was geb. 1395, en stierf te
Brugge 1471.
Isabella van Oostenrijk, dochter van Spanje's
koning Filips II en van Elizabeth van Frankrijk,
werd (als nicht en naaste bloedverwant van Hendrik III) door het spaansche kabinet een oogenblik
op den voorgrond gebracht als gerechtigde tot den
troon van Frankrijk. Toen de verhelling van Hendrik
van Navarre tot koning van Frankrijk aan Filips II
de overtuiging verschaft had, dat zijne hoop in dat
opzicht ijdel was en blijven zoo, liet hij zijne dochter
in den echt treden (1598) met Albertus, zoon van
Maximiliaan II, en gaf haar tot huwelijksgeschenk
de souvereiniteit over de Nederlanden en FrancheComte. Zij vergezelde nu haren gemaal op zijne
oorlogen tegen de Nederlanders; bij het beleg van
Ostende zwoer zij (zegt men) geen schoon linnengoed te zullen aantrekken, voordat die stall vermeesterd was; ongelukkigerwijze hield Ostende over de
drie jaren lang stand tegen de belegeraars: bet linnengoed, dat de prinses aanhad, kreeg dan ook eerie
vreemdsoortig vale kleur, waaraan men sedert dien
tijd den naam heeft gegeven van couleur Isabelle.
Door haren neef, koning Filips IV van Spanje werd
haar de souvereiniteit over de Nederlanden ontnomen ; zij behield slechts den titel van Landvoogdes.
Zij stierf 1633.
Isabella van Castilie, koningzn van Spanje,
zuster van Hendrik IV, koning van Castilie, geb.
1450, trouwde in 1469 met Ferdinand V, koning
van Aragonie, en volgde '1474 op den troon van
Castilie haren broeder Hendrik IV op, en zulks ten
nadeele van Johanna, de weduwe des overledenen
konings, wier rechten op den troon hetwist werden.
Zij had dus de kroon van Castilie to verdedigen
tegen Johanna, die geruggesteund werd door den
koning van Portugal; doch door de overwinning
van Toro, die Ferdinand in 1476 behaalde, bleef
zij voor goed nieester van het gezag. Zij richtte de
Heilige Hermandad op, gaf 1481 eene nieuwe organisatie aan de Inquisitie, ontweldigde aan de Mooren alles wat deze nog in Spanje bezaten en gaf den
genadeslag aan hun rijk door de bemachtiging van
Granada (1492). Nu namen Ferdinand en I. de
titels aan van koning en koningin van Spanje. Weldra werd aan hunne macht eene groote uitbreiding
gegeven door de ontdekkingen van Columbus. Doch
te midden van al dien voorspoed werd I. bedroefd
door groote huiselijke rampen: zij verloor eerst haren zoon, don Juan, prins der Asturien, toen hare
dochter, de koningin van Portugal; en hare andere
dochter, Johanna, aartshertogin van Oostenrijk, word
krankzinnig. Zij stierf van verdriet in 1504, na hare
dochter Johanna de Krankzinnige en aartshertog
Filips (met Wien Johanna gehuwd was) benoemd
te hebben tot erfgenamen der kroon van Castilie.
— I. II. (Maria Louise), koningin van Spanje,
geb. 10 Oct. 1830, dochter van Ferdinand VII en
diens vierde gemalin Maria Christine, volgde 29 Sept.
1833 haren vader op den troon, under regentschap
van hare moeder. Deze zag zich echter door de omwenteling genoodzaakt 10 Oct. 1840 afstand to
doer], waarop Espartero tot regent werd gekozen,

Isalandia

155

en Arguelles tot voogd over de koningin. Ook dit
regentschap werd spoedigomvergeworpen (Julil 843)
en koningin meerderjarig verklaard (8 Nov.1843).
Na ernstige moeilijkheden over het huwelijk der
koningin kwam dit eindelijk tot stand (10 Oct. 1846)
met haren neef Frans d'Assis Maria Ferdinand, zoon
van den infant Frans de Paula, uit Welk huwelijk,
behalve drie dockers, de infant Alfons, prins van
Asturie, geboren werd 28 Nov. 1857. Onder de regeering van II werd de invloed der geestelijkheid
van dag tot dag grooter ; sedert den onder de leiding
van Prim beproefden, doch mislukten opstand (begin van 1866), tot op het oogenblik waarop wij dit
schrijven (begin van 1867), staat het trotsche Spanje
geheel en al onder het dwangjuk der roomschkatholieke priesterschap, zoodat het domme spaansche yolk meer dan ooit gedoemd schijnt om in
diepe onkunde en geestverstomping te blijven voortleven, ofschoon zich wel laat voorzien, dat er eerlang
eene reactie zal volgen, waardoor Spanje misschien
opnieuw het tooneel zal worden van eenen bloedigen
burgeroorlog, als het eenige middel om dat land
toegankelijk te maken voor verlichting en kerkelijke
verdraagzaamheid.
Isabella–orde, I) genaamd Orde der heilige
Isabella, eene vrouwen-orde in Portugal, 4 Nov.1801
door den prins-regent Johannes en zijne gemalin
Charlotte van Bourbon ingesteld voor 26 dames van
den hoogsten adel. -- 2) genaamd Amerikaansche
orde van Isabella de Katholieke, werd 24 Maart 1815
iugesteld door Spanje's koning Ferdinand VII ter
belooning van alien (ook niet-militairen), die medegewerkt hebben ter onderdrukking van den opstand
in spaansch Arnerika.
Isabey (Jean Baptiste), beroemd fransch portretschilder, geb. 11 April 1767 to Nancy, gest. 18
April 1855 to Parijs. — I. (Eugene Louis Gabriel),
zoon van den vorige, geb. to Parijs 22 Juli 1804,
behoort onder de beste zeeschilders van Frankrijk.
Isagoras, een Athener, tegenstander van Clisthenes, die na de verdrijving van de Pisistratieden
to Athene het democratisch bewind had gevestigd
(509), deed met behulp van den spartaanschen koning Cleomenes eene poging om de oligarchie to
herstellen, verdreef Clisthenes, en deed zevenhonderd familien nit Athene bannen; doch door het
y olk in de citadel belegerd, werd hij gedwongen to
capituleeren, waarna hij op zijne beurt gebannen
word. Toen werd Clisthenes teruggeroepen en het
democratisch bewind hersteld.
Isai, vader van koning David; Ruth 4: 17;
I Sam. 16: 1, 3, 18 ; 17 : 12 ; 20 : 27 ; 22: 7; II Sam.
20: 1; 23: 1; I Kon. 12: 16; I Chron. 2: 12-15 ;
12: 18; II Chron. 10: 16; 11: 18; Ps. 72: 20;
Jezaia 11: 1, 10.
Isaias. Zie JEZAIA.
Isaius, gr. Isaios, de 5c in de rij der 10 attische redenaars, geb. in Chalcis, doch burger van
Athene, leefde in de eerste helft der 4e eeuw v.
Chr. Van zijne 64 redevoeringen, die ten tijde van
Plutarchus nog aanwezig waren, werden er 14 voor
onecht gehouden. Van de 11, die slechts tot ons
gekomen zijn, dagteekent de eerste van 391, en de
laatste van 353 v. Chr.
Isakdzji, versterkte koopstad in het turksche
ejalet
aan den Donau ; 4000 inw.
Isala, tegenw. IJsel, rivier in het land der Batavieren. Zie SALA.
Isalandia, lat. naani voor: Land van den
1Jsel of IJselland, het tegenwoordige Salland of
Zalland in de nederl. prov. Overijsel.
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Isalco

Isalco, een 4000 vt. hooge vulcaan in den staat
San-Salvador:(in Middel-Amerika), benoorden Sonsonate, heeft dikwijls vreeselijke uitbarstingen.
Isambert (Francois Andre), geb. 30 Nov. 1792
te Aunay, als advocaat te Parijs en oak als politicos
vermaard, ging 3 jaren ITO& zijnen dood tot de protestantsche Kerk over, en stierf 13 April 1857. Onder zijne werken munten vooral uit : Recueil general
des anciennes lois francaises depuis ran 420 jusqu'et
la revolution de 1789 (29 dln. Parijs 1821-33):
Code electoral et municipal (3 dln. Parijs '1831);
Histoire de Justinien et de son epoque (Parijs 1857).
— I. (Emile), jongste der twee zonen van den
vorige, geb. 1828, werd eerst doctor in de geneeskunde (1856), deed daarna eene reis naar het Oosten, en gaf na zijne terugkomst in het Licht (gezamenlijk met Adolphe Joanne): Itineraire descriptif,
historique et archeologique de l'Orient (1860).
Isar, rivier in Beieren, ontspringt in de tirolsche Alpen, 9 kwartier gaans benoorden Innsbruck,
neemt de Loisach en de Ammer in zich op, en outlast zich na eenen loop van 47 mijlen in den Donau
bij Isargmund, tegenover Deggendorf. De I. besproeit
Munchen en Landshut, en gaf vroeger Karen naam
aan den voormaligen Isarkreis (tegenw. Oberbaiern).
Isara, naam van twee rivieren in Transalpijnsch
Gallie, nl.: 1) de tegenwoordige Isere, ontsprong in
de Grajische Alpen, doorstroomde Narbonnensis 2a
en Viennensis, liep tangs Gratianopolis (tegenw.
Grenoble), en ontlastte zich in den Rhodanus(RhOne),
boven Valentia. — 2) de tegenw. Oise, ontsprong
op de grenzen van het gebied der Nerviers, en viel
beneden Lutetia (Parijs) in de Sequana (Seine).
Isardzjik, stad in Bosnie, 7 mijlen benoordw.
leni-Bazar, in het gebergte, is tang door het turksche gouvernement gebruikt als plaats van ballingschap ; eertijds was I. de residentie der koningen
van Bosnie.
Isaschar. Zie ISSASCHAR.
Isaura, eene thans in rumen liggende stad in
Laurie, nabij den Taurus.
Isaure (Clemence). Zie JEUX FLORAUX.
Isauricus. Zie onder de artt. LEO en SERVIL1US.
Isaurie, lat. Isauria, landschap in bet zuiden
van Klein-Azie, tusschen Pamphylie en Cilicie, I.
genaamd naar de voormalige hoofdplaats Isaura (zie
dat art.). De grootendeels van zeerooverij levende
bewoners van I. traders 87=84 v. Chr. in bondgenootschap met Mithridates tegen de Romeinen,
en werken 67 v. Chr. door Pompejus versiagen. Nog
in de 5e eeuw na Chr. werd Seleucia door de 'saririers bemachtigd ; sedert dien tijd verdwijnen zij
nit de geschiedenis. Later vormde I., met inbegrip
van nagenoeg geheel Traeheotis, eene provincie van
de Oostersche diocese, bewesten Cilicia la, en had
toen tot hoofdpl. Seleucia-Trachea.
Isaurier (de). Zie ISAURICUS.
Isbah, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 17.
Isbak, een der zonen, door Abraham verwekt
bij zijn bijwijf Ketura; I Chron. 1 : 32.
Isbi-Benob, een philistijnsche revs, tegen
Wien David te strijden had; II Sam. 21 : 16.
Isboseth, zoon van Saul, betwistte na Saul's
dood den troon aan David, regeerde gedurende zeven
jaren over elf stammers van Israel, terwij1 David regeerde over den scam Juda. Eindelijk verlaten door
Abner, den besten zijner veldheeren, werd I. vermoord door de Benjamieten. Hij had zijne residentie
te Mahanarm, aan de overzijde van den Jordaan,
terwijI David te Hebron resideerde. Zie in het 0. T.:
H Sam., hoofdstt. 2, 3 en 4.

Isere
Isbranicki, zooveel als Raskolnieken, dat zijn
ketters in de russische Kerk.
Isbrechtum, oudtijds Isbroechten, friesch
dorp. Zie YSRRECHTUM.
Isca, rivier in romeinsch Britannia ; tegenw.
de Ex.
Isca, oudtijds twee steden : 1)Isca liumnoninrum,
stad in Britannia la, hoofdstad der Dumnomers;
tegenw. Exeter. — 2) lsca Silurum, stad in Britannia 2a, bij de Siluren, bezuidw. Venta Silurum ;
tegenw. Caerleon.
Iscoevones. Zie IST,EVONEN.
Iscalis, of Ischalis, stad in romeinsch Britannia,
bij de Belgen ; tegenw. Ilchester.
Iscanderia, tegenw. Alexandria in Egypte.
Iscardo, of Iskardo, hoofdstad van het tegenwoordig aan den worst van Cashmere behoorende
landschap Balti, aan den bovenloop van den Indus,
met een sterk fort en 150 huizen.
Iscarioth, stad in Judea, beoosten Samaria,
geboorteplaats van den apostel Judas, door wien
Jezus verraden werd.
Ischia, het oude ,Enaria insula, dat nog vroeger in de oudheid de namen Pithecusa en Inarime
gedragen moet hebben, een eiland van vulcanischen
oorsprong, aan den ingang van de golf van Napels,
is nog Been anderhalve vierk. miji groot, bevolkt
met omstr. 25,000 zielen, en zeer vruchtbaar, en
heeft beroemde warme bronnen. De hoogste piek
van het eiland is de 2356 vt. hooge vnurspuwende
berg Epomeo of Monte-San-Nicolo, waarvan de
laatste uitbarsting heeft plaats gehad in 1303. De
hoofdplaats van bet eiland is I. (eene zeer oude
stad, naar men wil gesticht-door de Chalcidiers van
Eubea), met goede haven en ruim 6000 inw.
Ischitella, stad in de napolit. prov. Capitanata, 5 kwartier gaans benoordw. Vico; 4000 inw.
Ischl, marktvlek in Oostenrijk, aan de uitwatering van de kleine rivier I. in de Traun, 9 mijlen
bezuidw. Steyer; 6300 inw.
Ischoren, zoo worden door de Russen de Ingriers in Ingermanland genoemd.
Ischva. Zie IsvA.
Ischvi. Zie Ism
Isdegerde, in franscbe boeken v. Yesdedzjerd.
Isebel. Zie JEZEBEL.
Iseghem, stad in de belg. prov. West-Vlaanderen, 9 wren gaans bezuiden Brugge; 7500 inw.
IseI, of Jisei, afstammeling van Simeon ; I Chron.
4: 20, 42; 5: 24.
IseLstadium, lat. naam van Uselstein.
Isemburge. Zie INGELBURGE.
Isenacum, nieuw-lat. naam van Eisenach.
Isendijke, oude naam van IJzendijke.
Iseo (het meer van), ital. Lago d'Iseo, het oude
Sebinus lams, een 5 mijlen lengte "bebbend meer
aan den zuidelijken voet der Alpen in Lombardije,
wordt doorstroomd door de rivier Oglio, en beet
.meer van I." naar het vlek I., eene havenplaats
met 2100 inw. ruim 4 uren gaans benoordw. Brescia.
Iser, 1) rivier in Beieren; zie IsAR. — 2) riv.
in Bohemen, ontstaat uit de vereeniging van de
Groote I. en Kleine I., die van het Reuzengelp,.rgte
komen, stroornt van het N. 0. naar het Z. W., en
-valt na eenen loop van 17 mijlen in de Elve.
Isere, de oude Isara, rivier in Frankrijk, ontspringt in Savoje, ter hoogte van 6600 vt. op
den Mont-Iseran, komt bij fort Barreaux in Frankrijk, en valt, na eenen loop van 43 mijlen (wa,;rvan
9 a 10 bevaarbaar), derdhalf our gaans boven Valence
(dept. DrOme) in de Rhone. — De rivrer I. geeft
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haren naam aan het fransche departement I., gevormd uit het grootste gedeelte der voormalige
Dauphine. Het dept. I., bevolkt met 578,000 zielen.
is 153 vierk. mijlen groot; het grenst ten N. aan
het dept. Ain, ten 0. aan Piemont en (even als ook
ten Z. 0.) aan het dept. Hautes-Alpes, ten Z. W.
aan het dept. DrOme, ten W. aan het dept. Rhone.
De hoofdplaats van het dept. I. is Grenoble ; het
dept. is ingedeeld in 4 arrondissernenten (Grenoble,
Vienne, la Tour-du-Pin, St.-Marcellin).
Iserlohn, stad in pruis. Westfalen, aan den
Baaren, 7 uren gaans bewesten Arnsberg ; 14,200
inw.; is een der voornaamste fabrieksteden van het
pruisische Rijnland.
Isernia, het oude itEsernia, stad in de napolit.
prov. Molise, 10 uren gaans bewesten Campo-Basso ;
7200 inw.
Iset, of Isset, rivier in aziat. Rusland, ontspringt
in het gouvernement Perm, op den Ural, neemt den
Mijas in zich op ; en ontlast zich bij Jaloetorowsk
in den Tobol, na eenen loop van 70 mijlen.
Isetim, egypt. stad. Zie BEBAYH-EL-HAGAR.
Isfahan, zooveel als Ispahan.
Isferah, aziat. gebergte, zooveel als Asphera.
Zie AKAK-TAG.
Isgaur, of Iskuriah, allereerst Dioscurias, daarna
Sebastopolis, toen Soteriopolis genoemd, bouwvallige
stad en haven in Abazie (in aziat. Rusland), op de
oostkust der Zwarte Zee, 7 uren gaans bezuidoosten
Soekhoem-kale.
Ishud, neef van Gilead ; I Chron. 7 : 18.
Isia, of Jisia, een van de hoofden des yolks in
den stam Issaschar; I Chron. 7: 3.:
Isiaca tabula, d. Isis-tafel, een der kostbaarste gedenkstukken van egyptische oudheid,
zijnde eene vierkante koperen tafel, waarop als
hoofdfiguur eene zittende Isis is afgebeeld, wijders
al de mysterien der Isis-dienst, en tevens de meeste
egypt. godheden, met ieders attributen. De I.-t.
werd gevonden 1527 bij de plundering van Rome,
is thans geplaatst in het egypt. museum te Turijn,
en werd het eerst als koper-gravure in het licht
gegeven door /Eneas Vicus (Venetia 1559).
Isidorus uit Charax, geschiedschrijver en geograaf, leefde drie eeuwen voor Chr., onder de regeering van Ptolemeus Lagus. Order verscheidene an-.
dere geschriften heeft men van hem eene vBeschrijving van Parthie", o. a. opgenomen in de .Grieksche
Geografen" (Oxford 1703), en ook uitgegeven door
B. Fabricius (1849).
Isidorus, naam van drie heiligen derroomschkath. Kerk, nl.: 1) gedenkdag 15 Januari, een priester te Alexandria, vervolgd om zijne gehechtheid
aan den heiligen Athanasius ; deze I. stierf 414.
2) gedenkdag 4 April; zie Isiaoeus H1SPALENSIS.
3) gedenkdag 15 Mei, van beroep landbouwer, stierf
1170, en is de beschermheilige van Madrid.
Isidorus Hispalensis, geboortig nit Carthagena in Spanje, werd 601 bisschop van Sevilla
(Hispalis), en stierf 636. Hij is een der voornaamste
geleerden van zijnen tijd. Zijne werden zijn uitgegeven door Arevalo (7 dln. Rome 1797-1803) en
door Migne (5 dln. Parijs 1850); daaronder bevindt
zich een Chronicon, zijnde eene geschiedenis der
Gothen, die tot 628 loopt, en afzonderlijk uitgegeven
is door Rosler (Tubingen 1838). Door de roomschkath. Kerk wordt I. als heilige vereerd 4 April.
Isidorus Orientalis, de schrijversnaam van
Heinrich, graaf van LiThen.
Isidorus Pelusiota, een monnik te Pelusium in Neder-Egypte, geboortig uit A lexandrie, gest.

omstr. 450, verbief krachtig zijne stem tegen de
verdorvenheid van zeden der geestelijkheid. Zijne
Brieven (Parijs 1638) zijn van gewicht voor de kerkelijke geschiedenis.
Isigny, 4) plaatsje in Frankrijk, bij Mortain,
Kanaal-dept. — 2) stad in het fransche dept. Calvados, aan het Kanaal, 7 uren gaans bewesten Bayeux ;
2500 inw.; kleine haven.
Isili, stad op het eil. Sardinia, 7 mijlen benoorden Cagliari ; 2300 inw.
Isis, een der bronstroomen van den Teems, vereenigt zich beneden Oxford met de Thame, en vormt
daarmede den Teems.
Isis, egyptische godin, zuster en vrouw van Osiris. Zij regeerde lang over Egypte, gezamenlijk met
haren broeder, en beiden bevorderden krachtig den
landbouw. Toen Osiris, na zijnen terugkeer van zijn
veroveringstocht in de Indien, door zijnen broeder
Typhon vermoord was, bracht I. een leger op de
been, waarmede zij haren zoon Horns tegen Typhon
liet oprukken, welke laatste dan ook in twee geregelde veldslagen geheel overwonnen werd. Na haren
flood werd I. onder de goden geplaatst. Men houdt
haar nu eens voor de Maan, dan weder voor de Natuur ; somwijlen verwart men haar ook met de koe
lo. Ter eere van I. werden in Egypte mysterien gevierd, die van daar overgebracht werden naar Griekenland en naar Italie ; velen houden die voor identiek met de mysterien van Cybele. De priesters van
I. heetten Isiaken. Zie ook ISIACA TABULA.
Iskander—Pacha, eigenlijk graaf Ilinsky of
Jelinsky, geb. omstr. 1810 waarschijnlijk in Bessarabie, diende als staatkundig vluchteling en avonturier eerst onder dom Pedro in Portugal, vervolgens
als kommandant van een vrijkorps Christinos in den
spaanschen burgeroorlog, maakte tot 1847 verscheidene veldtochten in Algerie mede, vocht evenwel in
lien tusschentijd ook in Perzie en in China. Na de
Februari-oniwenteling 1848 diende hij de hongaarache zaak, doch moest na de catastrophe van Vilagos de wijk nemen naar Turkije, waar hij zich onderscheidde eerst in Bosnie en tegen Montenegro als
staf-officier van Omer-Pacha, later in den russischturkschen oorlog van den Donau, alsook 1854-55
in de Krim. Tot generaal-majoor benoemd, maakte
hij met Omer-Dacha ook den veldtocht aan den
Caucasus mede, en stierf 8 Juni 1861 te Constantinopel.
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Isksevonen. Zie IsTEvoNEN.
Iskanderieh, tegenw. Alexandria in Egypte.
Iskanderoen, syrische havenstad. Zie het art.
ALEXANDRETTE.

Isker, de oude (Esus, rivier in Bulgarije, outspringt in het turksche sandzjak Sophia, en valt na
eenen loop van 35 mijlen bij Gitschin in den Donau.
Isla, lat. naam der riv. de IJsel.
Islam, zooveel als Mahomedanismus.
Islamabad, '1) I. of Tsjittagong, stad in Bengalen. Zie CHITTAGONG. - 2) stad in Cashmere, aan
de Djelem, 5 uren gaans bezuidoosten Cashmere.
Island, duitsche (en Islande, fransche) naam
van IJsland.
Islay, of Ila, een der zuidelijke Hebrieden, ruim
14 vierk. mijlen groot, bevolkt met omstr. 125,000
zielen, door den Islay-sued van het eiland Jura gescheiden, behoort tot het graafschap Argyle. Het
eiland I. behoorde eerst aan de Denen en aan de
Noormannen, daarna aan de Heeren der Eilanden tot
de regeering van Jacobus III, en aan de Macdonalds
tot de regeering van Jacobus IV, toen het aan de
Kroon getrokken werd.
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Isle

Isle, I) rivier in het fransche dept. Dordogne,
ontspringt bij Ladignac (dept. Haute-Vienne), besproeit Excideuil, Perigueux, Astier, Mucidant en
Montpont, en valt bij Libourne in de Dordogne, na
eenen loop van 28 mijlen (waarvan ruim 11 bevaarbaar). — 2)fransche stall; zie
Islebia, nieuw-lat. naam van EISLEBEN.
Islebius (Magister). Zie AGRICOLA (Joh.).
Isle d'Alby, fransche stad. Zie ALBI.
Isle-de-Bourbon, eiland. Zie BOURBON.
Isle-de-France, I) eiland ; zie MAURITIUS.
— 2) oude prov. van Frankrijk ; zie ILE-DE-FRANCE.
d. Zie
BOURBON.
R
7i _.
Isle—de—Reunion, eila n d
Isle—Royal, eiland in het noord-amerik. Bovenmeer, behoort tot den staat Michigan.
Isleworth, stad in het engelsche graafschap
Middlesex, ruim 3 uren gaans bezuidw. Londen ;
6000 inw.
Islimje, of Sliwna, stad in het turksche ejalet
Adrianopel, aan den voet van den Balkan ;15,000
inw. (Bulgaren).
Islington, stad in bet engelsche graafschap
Middlesex, benoorden bet eigenlijke Londen, waarvan het tegenwoordig deel uitmaakt ; 95,000 inw.
Illy, 1) kleine rivier in Marokko, nabij de grenzen van Algerie, is bekend door den veldslag van
14 Aug. 1844, waarin de fransche maarschalk Bugeaud op de Marokkanen eene schitterende overwinning behaalde, waarvoor hij beloond werd met
den titel van Maarschalk van Isly. 2) rivier in
Algerie, prov. Oran, ontlast zich in den Sjelif (Chelif)
bewesten Orleansville.
Isma, zoon van Etam ; I Chron. 4 : 3.
Ismael, verschillende personen in het 0. 1.,
nl.: 1) zoon van Abraham, door hem verwekt bij
zijne egyptische slavin Hagar, die hij tot bijwijf genomen had. Na de geboorte van Isaac gaf I. aan Sara
(Abraham's huisvrouw) ernstige reden tot ergernis
door haar te bespotten ; om die reden werd hij met
zijne moeder, op Sara's verzoek, door Abraham weggejaagd. Hij zwierf lang rond in de woestijn, en vestigde zich eindelijk in de nabijheid van Berseba, aan
het zuidelijk uiteinde van Palestina, bij de grenzen
van Arabie. Hij werd een duchtig jager en dapper
krijgsman, en trouwde met eene egyptische vrouw,
die hem eene menigte kinderen schonk. In den Bijbel heeten zijne afstammelingen Ismaelieten (zie dat
art.). Door de Arabieren wordt I. beschouwd als de
stamvader hunner natie en als de grondlegger van
hunne taal. Hij leefde #37 jaren. Hij is vermeld in
de hoofdstukken 16, 17, 25, 28 en 36 van Genesis,
en I Chron. I : 28, 29, 31. — 2) een overste in den
stam Juda ; II Kon. 25: 23, 25. — 3) voornaam
persoon uit den stam Juda ; II Chron. 19: 11. —
4) afstammeling van Saul's zoon Jonathan ; I Chron.
8: 38 ; 9: 44. — 5) een overste ten tijde van Jojada
II Chron. 23: 1. -- 6) een der joodsche priestess,
die vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 22 ; Jerem.
40 : 8 en v.; 41 : 1-18.
Ismael, zoon van den imam Giafar-el-Sadik
(Dzjafer-Sadik), en zesde afstammeling van Ali, stierf
omstr. 750 na Chr., en gaf zijnen naam aan de mahomed. secte der Ismaelieten.
Ismael I, of Schach-Ismael, stichter van de
dynastie der Sophis van Perzie, was de zoon van een
stedehouder van Sjirwan, en de kleinzoon van Sophi;
hij beweerde af te stammen van Ali, den schoonzoon
van Mahomed, door Moessa, den Ten imam. In 1499
schudde hij bet juk af van de marcomannische dynastie van het Witte Lam, maakte zich achtereenvolgend meester van Tauris, Irak, Farsistan, Koer-
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distan, Diarbekir, kortom van geheel Perzie, deed
1509 zijne intrede te Bagdad, en bracht daar de secte
der Sjyieten op den troon ; doch hij werd in zijne
veroveringen gestalt door Selim I, die hem 1514
versloeg te Tsjaldir. Hij regeerde tot 1522, en verdeelde zijn rijk under zijne zonen. Nog ten huidigen
dage staat hij bij de Perzen in hooge eere. — I. II,
koning van Perzie, kleinzoon van den vorige, zuchtte
in den kerker tijdens den dood van zijnen vader
Schach-Thahmasp (1576). Hij werd nit de gevangenis gehaald en op den troon geplaatst ; verzekerde
zich reeds dadelijk bet bezit daarvan, doordien hij
zijne acht broeders ter dood liet brengen ; doch na
twee jaren geregeerd te hebben werd hij zelf uit de
wereld geruimd door zijne zuster, door middel van
vergif.
Ismael—Pacha, inzonderheid Brie personen
van dien naam : 1) eigenlijk George Kmety, geb.
1810 te Pokoragy in Hongarije, was officier in oostenrijksche dienst, sloot zich 1848 bij de Magyaren
aan, klom in de oorlogen van 1848-49 op tot den
rang van generaal, en vluchtte na de catastrophe van
Vilagos naar Turkije, waar hij tot den Islam overging en in turksche dienst trad. In den russischoosterschen oorlog kommandeerde hij bij de armee
in Azie, en werd 1855 bevelhebber van Kars, dat hij
28 Nov. genoodzaakt was over te geven. Na de moordtooneelen in Syrie met uitgebreide volmachten naar
Beiroet gezonden (Juli 1860) trok hij zich met
kracht de bescherming der Christenen aan. — 2) een
Tsjerkesse, onderscheidde zich,in dienst bij de turksche armee, reeds in den oorlog tegen Rusland 1828
—29, vervolgens tegen Mehemed-Ali in Syrie, streed
tegen de opstandelingen in Albanie en Bosnie, zoomede tegen de Montenegrijnen, kommandeerde met
veel beleid en eenen goeden nitslag de turksche
ruiterij 1854 bij Esetate, en werd 17 Fehr. 1854 tot
moesjier (Muschir) benoemd. Vervolgens generalissimus in Klein-Azie, keerde hij 1855 als opperbevelhebber der turksche troepen aan den Donau terug.
— 3) tweede zoon van Ibrahim-Pacha, geb. 1830,
volgde 18 Jan. 1863 zijnen oom Said-Pacha op als
onderkoning van Egypte; was de oom meer Franschgezind geweest, I.-P. is meer Engelsch-gezind.
Ismaelieten, I) de afstammelingen van Abraham's bastaardzoon Ismael, worden vermeld in het
0. T.: Gen. 37 : 25„ -V, 28 (Jozef werd aan hen verkocht door zijne broeders); 39: 1; Richt. 8: 24;
I Chron. 2: 17 ; 27: 30 ; Ps. 83: 7. — 2) de aanhangers eener mahomedaansche secte, waarvan het
ontstaan opklimt tot de 2e eeuw der mahomed. jaartelling (d. i. de 8e eeuw na Chr.). De I. zijn een tak
der Sjyieten of aanhangers van Ali ; in plaats van na
Mahomed twaalf elkander opgevolgd hebbende imams
of hoogepriesters te erkennen, gelijk de overige
Sj yieten doen, erkennen de I. er slechts zeven, en
beweren, dat na den dood van Ismael, den oudsten
zoon van Giafar-el-Sadik, de waardigheid van imam
niet heeft kunnen overgaan op Moessa, den jongsten
broeder van Ismael, maar rechtens toekomt aan
Mahomed, Ismael's zoon. Deze Mahomed zeer jong
verdwenen zijnde, wilden de I. Been geloof hechten
aan zijnen dood, maar beweerden, dat zijn geslacht,
op eene voor het menschdom verborgen blijvende
wijze, zou voortgeplant worden tot op de komst van
den laatsten imam, zijnde eene soort van Messias,
die hunne secte zou doen zegevieren. De I. spelen
eene groote rol in de geschiedenis van het Oosten
van de 8e tot de 12e eeuw. Uit deze secte zijn voortgekomen : de Karmathen, die in de 8e eeuw Perzie
en Syrie verwoestten ; de fatimitische kaliftn, waar-
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van de eerste, Obeid-Allah, beweerde of te stammen
van Ali, door Ismael, en die over Egypte regeerden
van 909 tot 1174; de Assassijnen, ook genaamd I.
van het Oosten, die gedurende bijna twee eeuwen
(van 1090 tot 1260) schrik verspreidden in het
geheele Oosten; de Druzen, die nog ten huidigen
dage zeer talrijk zijn in Syria (zie DRUZEN); ook de
Nosairis en de Wahabieten worden als afstammelinlingen der I. beschouwd.
Ismail, dezelfde naam als Ismael.
Ismail, of Ismailow, stad in Bessarabia, aan de
Kilia (een arm van den Donau), 23 mijlen bezuiden
Bender; 26,000 inw.; belangrijke graanhandel, en
stoomvaart opwaarts naar Braila. Voorheen eene
turksche vesting, werd I. in 1789 belegerd en stormenderhand ingenomen door Suwarow, die er zijne
soldaten drie dagen de harden vrij liet om te plunderen. Sedert dien tijd niet meer tot zijnen vorigen
bloei teruggekeerd, was I. een station der russische
Donau-vloot, totdat het bij den vrede van Parijs
30 Maart 1856 aan Moldavia afgestaan moest worden.
Ismailowo, of Ismailowskoje, russisch dorp
benoordoosten Moskou ; 500 inw., oud paleis der
tsaars; diergaarde.
Ismaja, of Jismaja, 1) een van David's helden;
I Chron. 12: 4. — 2) een vorst over den stam Zebulon ; I Chron. 27: 19.
Ismarus, stad en berg in bet zuiden van Thracie, bij de Ciconen, tusschen Maronea en Stryma.
Ismene, fransche naam voor Ismene en Ismenus.
Ismene, dochter van CEdipus en Jocaste, werd
met hare zuster Antigone ter dood veroordeeld door
Creon, omdat beiden eene begrafenis hadden gegeven aan haren broeder Polynice.
Ismenus, rivier in Beotie, was aan Apollo gewijd, ontsprong benoorden Thebe, en ontlastte zich
in de Hylica.
Ismerai, of Jismerai, afstammeling van Benjamin; I Chron. 8: 18.
Ismid, stad in aziat. Turkije. Zie ISNIKMID.
Ismir, stad in aziat. Turkije. Zie SMIRNA.
Isnalloz, stad in Spanje, 5 uren gaans benoordoosten Granada; 3500 inw.
Isnik, bet oude Nicea, stad in aziat. Turkije,
10 mijlen beoosten Broessa (Brussa), op den oostoever van het Meer van I. (der ouden Ascanius lacus);
3000 inw. Zie NICEA.
Isnikmid, of Ismid, het oude Nicomedie, stad
in aziat. Turkije, 13 mijlen bezuidoosten Constantinopel, aan de golf van I. (der ouden Astacenus sinus);
30,000 inw. en haven. Zie NicomEore.
Isocrates, een der beroemdste grieksche redenaar,, geb. 436 v. Chr. te Athene, liet zich op
100jarigen leeftijd doodhongeren van verdriet over
de nederlaag der Grieken bijCheronea (338 v. Chr.).
Van zijne nog aanwezige 21 redevoeringen nemen
de Panegyrilcos en de Panathenaikos de eerste plaats
in. Behalve in de DOratores Attici", zijn I.'s redevoeringen uitgegeven door Korais (2 dln. Parijs
1807), Bremi (Gotha 1831), Baiter en Sauppe (2
dln. Zurich 1839), Baiter (Parijs 1846), Benseler
(2 dln. Leipzig 1851).
Isohaja, of Jesohaja, een vorst in den stam
Simeon ; I Chron. 4 : 36.
Isola, naam van vele steden, eilanden. enz.
1) havenplaats in 't oostenrijks. kroonland Istrie,
aan de golf van Tridst, circa derdhalf uur gaans bewesten Capodistria ; 4000 inw.; zwavelbaden.
stad in Sardinia, 2 uren gaans bezuiden Asti;
2)
3) /., napolit. stad in Calabria Ult. 2a,
2500 inw.
10 uren gaans beoosten Catanzaro ; 3000 inw.
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4)
napolit. stad in Terra-di-Lavoro, circa 2 uren
gaans bezuidw. Sara, op een eilandje, gevormd door
de rivier Liri ; 4200 inw.
5) I., napolit. stad in
Abruzzo Ult. 1a., 5a 6 uren gaans bezuiden Teramo ;
6) Isola-Bella, eiland ; zie het artikel
1200 inw.
BORROMEISCHE EILANDEN. - 7) Isola-della-Scala,
m.arktvlek in het Venetiaansche, aan den Tartaro,
5 uren gaans bezuiden Verona ; 5000 inwoners.
8) Isola-Grossa (het oude Scardona), dalmatisch
eiland in de Adriatische Zee, bezuidw. Zara ; 12,500
zielen; hoofdplaats Sala (Sale). — 9) Isola-Madre,
eiland; zie BORROMEISCHE EIL.
10) Isola-Rossa,
kantonshoofdpl. op Corsica, arrondissement Calvi.
— 11) Isola-Sagra, zandig en woest eiland tusschen
de uitwateringsarmen van den Tiber. — 12) IsolaSuperiore, of Isola-de'-Piscatori, eiland ; zie het art.
BORROMEISCHE EILANDEN.
Isonzo, verkeerdelijk Lisonzo, lat. Isontius of
Sontzus, rivier in het oostenrijksche graafscbap Gôrtz,

ontspringt op den Mont-Terglou, en outlast zich na
eenen loop van 21 mijlen in de golf van Triest. Tijdens het eerste fransche keizerrijk vortnde de I. de
oostgrens van Italie.
Isouard (Nicolo), componist. Zie Nicor.o.
Ispa, of Jispa, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 16.
Ispahan, of Isfahan, het oude Aspadana, de
grootste stad van Perzie, hoofdplaats der prov. IrakAdzjemi ; thans 180,000 inw., was in de oudbeid
eene plaats van weinig gewicht. Onder de kalifen
van Bagdad werd I. de hoofdpl. van Irak-Adzjemi,
en ontwikkelde zich toen snel in grootheid en bloei.
Ingenomen en verwoest door Tamerlan (1387), herstelde I. zich eenigermate onder de Sophis. Door
schach Abbas I werd I. verheven tot hoofdstad van
geheel Perzie, en derwijze verfraaid en vergroot,
dat het voor de prachtigste stad van geheel het
mahomedaansche Oosten werd gehouden. De fransche reiziger Chardin, die I. bezocht onder de regeering van Abbas II, schatte de bevolking op 6 a
700,000 zielen. De grootheid van I. was echter van
geen langen duur; in 1722 maakten de Afghanen
zich van de stad meester, en vernielden de prachtigste gebouwen; Nadir-Schach, die I. heroverde in
1729, deed niets oni den bloei der stad weder op te
beuren. Sedert dien tijd is I. aanhoudend achteruit
gegaan, totdat Feth-Ali-Schach omstr. 1798 begon
zich aan de welvaart van I. gelegen te laten liggen.
Ispan, of Jispan, afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 22.
Ispir, stad in het turksche ejalet Erzeroem in
Armenie; 4000 inw.
Israel, naam van turksche prinsen. Zie ARSLAN.
Israel, de naam, die volgens de bijbelsche legende (Genesis 32) aan Jacob gegeven werd na zijne
worsteling met den Heere. Vandaar dat zijne nakomelingen den naam droegen van Israelieten.
Israel (het rijk), somwijlen wordt onder deze
benaming geheel Judea verstaan onder Saul, David
en Salomon ; doch bet rijk I. is eigenlijk een der
twee koningrijken, die zich in Judea vorrnden na
den dood van Salomon (962 v. Chr.); het andere
koningrijk was Juda (zie ook HEBREeN). Het koningrijk I. bestond uit de volgende 10 stammen:
Azer, Naphtali, Zebulon, Issaschar, Manasse, Ephraim,
Dan, Simeon, Gad, Ruben; met andere woorden:
het bevatte Galileo, Samaria, Perea, een gedeelte
van het eigenlijke Judea, enz. Het was dus veel
grooter dan het koningrijk Juda (zie dat art.). De
hoofdstad van I. was eerst Sichem, toen Thirsa,
eindelijk Samaria of Sebaste. Het rijk I. bestond
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slecbts tot 718 (of 722) v. Chr., in 't geheel 244
jaren, gedurende welken tijd het nagenoeg aanhoudend in oorlog was met het rijk Juda en met de
koningen van Syrie en van Assyrie, en werd eindelijk ten onder gebracht door Salmanassar.

dreven (1589). Door de herroeping van het edict
van Nantes verloor I. een aanzienlijk gedeelte van
zijne bevolking.
Issus, zeestad in Cilicie, aan de golf van I. (een
zeeboezem der Middell. Zee), waarschijnlijk het
tegenwoordige Ajazzo (zie Auts), is beroemd door
twee veldslagen : de eene werd 333 v. Chr. gewonnen door Alexander den Groote op Darius, de andere
194 na Chr. door Septimius-Severus op PescenniusNiger. Later (in 622) werd Chosroes hier verslagen
door Heraclius.
Issy, 1) dorp in het fransche dept. Seine, aan
de Seine, anderhalf uur gaans bezuidw. Parijs ; 4300
inw.; groote chemische fabriek. — 2) Issy-l'Eveque,
kantonshoofdpl. in 't fransche dept. Saone-Loire,
aan de Somme, 10 uren gaans bezuidw. Autun ;
2000 inw.
Issyk–Koel, een 235 vierk. mijlen groot
binnenmeer aan den noorderrand van westelijk
Hoog-Azie, tusschen twee groote bergketenen. De
omtrek van dit meer, bewoond door Zwarte Kirghisen of Boeroeten, is naar het schijnt in de 2e helft
der 19e eeuw onder het gezag van Rusland gekomen.
Istmvonen, volgens J. Grimm juister genaamd
Iskwvonen, zijnde hun naam afgeleid van Isko, een
zoon van Mannus. De I. vormden een der Brie groote
afdeelingen, waarin de volkeren van het oude Germanic gesplitst waren.
Istakhar, of Istachar, ook Tacht-i-Djemzjid
(d. Troon van Djemzjid), tegenwoordige naam der
rumen van het oude Persepolis, in de perzische
prov. Fars.
Istamboel, of Stamboel, turksche naam van
Constantinopel.
Istapa, voormalige stad in den middel-amerik.
staat Guatemala, voorheen de eenige haven van dies
staat, thans een rampzalig dorp met een honderdtal
inw. De landingplaats is nu het 1 mijl van daar gelegene San-Jose.
Ister, onde naam van den Donau.
Isthmische Spelen. Zie onder ISTHMUS.
Isthmus, d. Landengte* (in het algemeen).
Bij de ouden werd daarmede inzonderheid bedoeld
de landengte van Corinthe (tusschen de Corinthische
en Saronische golf), waardoor de Peloponnesus verbonden werd met het vasteland van Hellas. Hier
stond, in de nabijheid van een damenbosch, een
aan Neptunus gewijde tempel, en niet ver van daar
werden in eenen schouwburg de zoogenaamde
Isthmische spelen gevierd ; aanvankekik ingesteld
door Sisyphus, in de 14e eeuw v. Chr., ter eere van
de nagedachtenis van Melicertes (zie dat art.), hadden ze plaats om de 3 jaren. Door Theseus werden
die spelen gereorganiseerd, en aan Neptunus gewijd,
en toen hadden ze plaats om de 5 jaren. Ze bestonden, even als de Pythische spelen, in de gewone
wedstrijden (worstelen, hardloopen, springen, schijfschieten met slingersteen en met werpspies, enz),
wijders in either- en fluitspel met zang, waaraan
later ook nog tooneelvoorstellingen warden toegevoegd ; de overwinnaars werden gekroond met een
krans van dennenloof. In het jaar 130 v. Chr., onder de regeering van Adria nus, werden de Isthmische
spelen afgeschaft.
Istiwa, en Istimotis. Zie His .....
Istib, het oude Stobi, stad in europ. Turkije
(Roemelie),11 a 12 mijlen benoordoosten Monastir ;
8000 inw.
Istmo, d. Landengte (in bet algemeen), is
in het bijzonder de naam van een der vereenigde
staten van Columbia (van de Confederatie van Nieuw-
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Koningin van Israel.

832
Jerobeam I 962-943 Joahaz
942 Joas
Nadab817
776
919 Jerobeam H
Baesa
Interregnum.
918
Ela
918 Zacharias
767-766
Zimri
Sallum
766
907
Omri
754
888 Menahem
Achab
Pekahia
753
887
Ahazia
726
876 Peka h
Joram
718
848 Hosea
Jehu
Israelieten, het yolk van Israel. Zie Isa.ket.
en JODEN.
Issa, tegenw. Lissa, eiland in de Adriatische Zee,
aan de kust van Dalmatie, bad eene stad van denzelfden naam. Geblokeerd door de troepen van Tenta,
koningin van Illyrie, stelde I. zich onder de bescherming van Rome ; vandaar de oorlog der Romeinen tegen Illyrie in 229 v. Chr.
Issasehar, vijfde zoon van Jacob, door hem
verwekt bij Lea. De afstammelingen van I. vormden
den stam I., die zich bij de aankomst in Palestina
metterwoon vestigde aan de westzijde van den Jordaan, met den stam Zebulon ten N. en den westelijken halven stam Manasse ten Z. De hoofdplaats
van den stam I. was Jezrael of Jizreel.
Issala, lat. naam der riv. de IJsel.
Issedonen, yolk in Scythie, splitste zich in
twee groepen, waaraan de eene Serica (tegenw.
Cashmere en Sirinagur), de andere Scythia aan gene
zijde van den Imatis (het tegenwoordige Tibet) bewoonde.
Issel, fransche naam der riv. de IJsel.
Issengeaux, of Yssengeaux, 't oude Icidmagus,
stad in het fransche dept. Haute-Loire, 5 a 6 uren
gaans benoordoosten Puy; 7500 inw.
Isser, I riviertje of water in Algerie, prov.
Algiers, loopt van het Z. naar het N., en valt tusschen Algiers en Dellys in zee. Dit water geeft zijnen
naam aan eenen volksstam (de Issers), die (sedert
1830) herhaaldelijk bloedige gevechten hebben geleverd aan de fransche jroepen. — 2) riviertje in
de algerijnsche prov. Oran, neemt de Sikkah in zich
op, en vereenigt zich vervolgens met de Tafna.
Issia, of Jissia, een van David's helden ; I Chron.
12: 6.

Issinie, meer gebruikelijk Assinie, landschap
aan het zuidwestelijk uiteinde der Goudkust, draagt
zijnen naam naar de riv. Assini, die het besproeit.
Issoire, of Yssoire, het oude lcciodurum, stad
in het fransche dept. Puy-de-Döme, aan de Crouze,
7 uren gaans bezuidoosten Clermont-Ferrand; 6000
inw.; in den romeinscben tijd had deze stad eene
school en een tempel, die beroemd waren ; werd
verwoest door de Vandalen ; doorstond twee verschrikkelijke belegeringen 1577 en 1590.
Issoudun, of Yssoudun, 't oude Auxellodunum
of Exoldunum, stad in het fransche dept. Indre, aan
de Theols, en aan den spoorweg van Orleans naar
Limoges ; 13,400 inw.; had eigene heeren tot 1187;
werd veroverd door de Engelschen, die er meester
van bleven tot 1220 ; door Filips-August werd I.
aan de kroon getrokken. In 1497 werd I. door de
pest, in 1651 door een fellen brand geteisterd. Onder Hendrik 1V maakten de Ligueurs zich meester
van I., (loch ze werden door de inwoners weder ver-
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Granada), en omvat het zuidelijkst gedeelte der
landengte van Middel-Amerika. Ook wel Panama
geheeten, is I. omstr. 950 vierk. mijlen groot, en
was in 1854 bevolkt met ruim 144,000 bewoners
(waaronder 14,000 hlanken); de hoofdstad is Panama.
Vroeger deel uitmakende van de republiek NieuwGranada, scheidde I. zich 27 Febr. 1855 of als afzonderlijke staat, en maakt sedert de nieuwe organisatie van Nieuw-Granada (29 Sept. 1861) deel
uit van de confederatie der Vereenigde Staten van
Columbia.
Istres, het nude Ostrea, stad in het fransche
dept. der Rhone-monden, aan het kanaal van Craponne, 10 uren gaans bewesten Aix ; 3000 inw.;
werd gesticht in de 8e eeuw, volgens sommigen ter
plaatse van het oude Astromela, volgens Walckenaer
ter plaatse van het oude Cecylistrium.
Istria (Capo d'). Zie CAPODISTRIA.
Istria, een rijk aan bochten zijnde oostenrijksch
kustland aan de Adriatische Zee, dat met Gortz en
Gradisca een afzonderlijk kroonland vormt, circa
90 vierk. mijlen groot, met ruim 230,000 bewoners.
Tot I. behooren ook de Quarnerische eilanden:
Veglia, Cherso en Lussin. De voornaamste rivieren
van I. zijn de Quinto en de Arsa. De hoofdplaats is
Pisino of Mit terburg ; de oorlogshaven van I. is Pola.
— Het oude Histria, ten noorden begrensd door
Liburnie, en bewoond door de Histers of Istren (een
y olk dat van zeerooverij leefde), werd 221 v. Chr.
door de Rorneinen onderworpen, en omstr. 153 v.
Chr. een romeinsch wingewest. In de 6e eeuw na
Clan door de Gothen veroverd, kwam I. later aan de
byzantijnsche keizers, werd 1190 voor het grootste
gedeelte door Venetie bemachtigd: alleen het noordoostelijk gedeelte was door erf-overgang aan Oostenrijk gekomen (bet zoogenaamde Oostenrijksch I.).
Bij den vrede van Campo-Formio (1797) werd ook
Venetiaansch I. aan Oostenrijk afgestaan. In 1805
werd geheel I. begrepen onder de Illyrische provincien, en kwam daarmede aan Frankrijk, waarop
maarschalk Bessiéres (zie BESSIERES) tot hertog van
I. verheven werd. In 1814 kwam I. terug aan Oostenrijk.
Istropolis, stad in Neder-Mesie, bezuidw.
bij de uitwatering van den Ister (Donau);
waarschijnlijk het tegenw. Portitza aan de Zwarte Zee.
Isuela, rivier in de spaansche •prov. Huesca,
valt na een loop van 14 mijlen in den Cinca.
Isurium Brigantium. Zie ALDBROUGH.
Isva, zoon van Azer; Gen. 46: 17; I Chr. 7: 30.
Isvi, I) een zoon van Azer, was de stamvader
der Isvieten ; Gen. 46 : 17 ; Num. 26: 44; I Chron.
7: 30. — 2) een zoon van Saul ; I Sam. 14: 49.
Ita (Pieter Adriaansen), nederlandsch zeeheld,
geb. te Vlissingen, werd 1628 door de Westindische
compagnie aan het hoofd geplaatst van eene vloot
van 12 schepen, waarmede hij, in Aug. van dat jaar,
in de golf van Mexico eene spaansche vloot vernielde, waarvan zelfs het admiraalschip door I., die
wonderen van dapperheid deed, huit gemaakt werd.
In 1629 als admiraal met eene vloot naar Brazilie
gezonden, veroverde hij daar Olinda en verscheidene
andere sterkten, en keerde in het najaar van 1630
in het vaderland terug.
Itabira, I) stad met 4000 inw. in de brazil.
prov. Minas-Geraes, op den rechteroever van den
Velhas, 7 a 8 uren gaans benoordw. Ouro-Preto ;
4 uren gaans bewesten de stad I. ligt de berg I. —
2) Ilabira-de-Mata-Dentro, eene goudgravers-stad,
gesticht in 1720, ligt 12 mijlen benoordoosten
Ouro-Preto.

Itabyrius, berg in Galilea. Zie TIIABOR.
Itacolumi, d. i. de Reus, bergen in Brazilie

I.

161

1) een 5368 vt. hooge berg in de prov. MinasGeraes, bezuiden Ouro-Preto. — 2) een berg in de
prov. (en 10 mijlen benoordw. de stad) Maranhao ;
boven op dezen berg sedert 1839 eene vuurbaak,
voor de zeelieden, die de haven van Maranhao zoeken. — 3) eene piek der Serra Org'aos, prov. Riode-Janeiro.
Italia, lat. naam van ITALIe.
Italiaansch noemt men alles wat betrekking
heeft op Italie (uitgezonderd het Italie der oudheid ;
zie het art. ITALiscH); zoo bijv. verstaat men onder
Italiaansche School, al de schilders van den eersten
rang, die Italie heeft voortgebracht, wordende die
school weder gesplitst in eene Florentijnsche, eene
school van Siena, eene Romeinsche, eene Venetiaansche, eene Lombardische, en zoo at meer.
Italiaangehe Erfstaten, under deze benaming verstond men het tot in 1859 onder den oostenrijksche-n schepter vereenigde :Lombardischvenetiaansche koningrijk.
Italiaansche Oorlog, zoo noemt men inzonderheid den korten, maar roemrijken veldtocht,
door de Franschen en Piemonteezen gezarnenlijk
tegen Oostenrijk volbracht in Opper-Italie, van Mei
tot Juli 1859. Nog voordat graaf Cavour het oostenrijksche ultimatum had afgewezen (26 April),
riikten sedert 23 April de Franschen (120,000 man
onder het opperbevel des keizers in persoon) deels
te land over de Alpen, deels ter zee over Genua,
Piemont binnen, waar 64,000 Piemonteezen geheel
ten oorlog toegerust stonden, terwijl de Oostenrijkers onder het opperbevel van Gyulai 29 April de
piemonteesche grenzen overtrokken. De eerste ontmoeting had plaats bij Montebello (19 Mei); bier,
zoowel als bij Palestro (30 Mei) bleven de Franschen
overwinnaars. Nadat de Franschen nu den Ticino
overgetrokken waren, terwijl tegelijkertijd van den
kant van het Lago-Maggiore held Garibaldi eenen
stouten en gelukkig geslaagden strooptocht deed in
de noordelijke landschappen, behaalden zij eene
nieuwe overwinning bij Magenta (4 Juni), rukten
5 Juni Milaan binnen, bevochten 9 Juni op de Oostenrijkers (thans, onder opperbevel van keizer FransJozef, aangevoerd door Hess) nogmaals de overwinning bij Melegnano, en zetteden de kroon op hunnen roem door de schitterende zege, die ze 24 Juni
in den bloedigen slag van Solferino bevochten,
waarop Napoleon III in eene persoonlijke samenkomst met keizer Frans Jozef de vredes preleminarien stout (11 Juli te Villafranca), die 10 November
1859 gevolgd werden door het vredestractaat van
Zurich. Krachtens dat tractaat moest Oostenrijk het
grootste gedeelte van Lombardije (al het land bewesten den Mincio) aan Piemont afstaan.
Italianen, de bevolking van Italie.
Italica, ook genaamd Divi Trapani civitas,
tegenw. Sevilla-la-Vega of Santa-Ponce, was eene
groote stad in Betica, benoordoosten Hispalis (ma
Sevilla), gesticht door Scipio Africanus. De stad I.
was de geboorteplaats van de keizers Trajanus,
Adriaan en Theodosius I.
Italieum, deze naam werd aan de stad Corfinium in het land der Pelignen gegeven, toen die
omstr. 90 v. Chr. tot hoofdstad werd verheven van
den Marsischen bond. Zie MARSISCHE OORLOG.
Zie SIL1US ITALICUS.
Italieus
Italie, lat. Italia, in het algemeen de naam van
bet groote schiereiland, dat zich in de richting van
het N. W. naar het Z. O. uitstrekt, ten N. samen11
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hangt met Frankrijk, Zwitserland en Duitschland,
ten W. en ten Z. bespoeld wordt door de Middellandsche, en ten 0. door de Adriatische Zee, terwijl
het uitloopt in twee kleine landtongen, nl, eene
zuidwestelijke dicht bij Sicilie, en eene zuidoostelijke naar de zijde der Ionische eilanden. Geographisch behooren tot I. de eilanden Sardinie, Sicilie,
Corsica en een aantal kleinere. Met inbegrip van al
die eilanden beslaat I. eene grondsoppervlakte van
5598 vierk. mijlen, bevolkt met 26 millioen zielen,
waarvan sedert 1860 ruim 4674 vierk. mijlen met
22 millioen zielen het nieuwe Koningrijk I. vormden, dat echter door Oostenrijk's afstand-doen van
Venetie (zie dat art.) in 1866 is aangegroeid met
457 vierk. mijlen, waarop derdhalf millioen zielen.
De rest van het geographische I. behoort deels aan
Frankrijk (nl. Corsica, en sedert 1860 ook Savoje
en Nizza), deels aan den Pans (sedert 1860 nog
slechts even 214 vierk. mijlen met nanwlijks 700,000
bewoners), deels aan de kleine republiek San-Marino.
Door de Alpen, die zich als een halven cirkel aan de
noordzijde van het geographische I. uitstrekken,
wordt het gescheiden van het overige Europa. Wat
rivieren van eenig aanbelang betreft, ontmoet men
er in I. slechts twee: de Po en de Etsch (Adige),
beiden in Opper-1.; van de kustrivieren in het overige
I. zijn de voornaamste: Arno, Tiber, Garigliano en
Volturno. De voornaamste meren zijn : in Opper-I.
het Lago-Maggiore, bet meer van Lugano, dat van
Como, dat van Iseo en het Garda-meer; wijders het
Lago-Trasimena in Umbrie, de moron yeti Bolsena
en Bracciano in den Kerkelijken Staat, en dat van
Celano in de napolit. Abruzzen. Wat de indeeling
van Italie betreft is het noodig die in 7 rubrieken
to beschouwen, als volgt :
I. Indeeling van Geographisch Italie.
1 . Opper- (of Noord-) Italie, bestaande uit Savoje,
Nizza, Piemont, Lombardije, Venetie, Ligurie en
Emilia ;
2° Middel-Italie, bestaande uit Toskanen, den Kerkelijken Staat, San-Marino, Umbrie en de Marken ;
3° Neder- (of Zuid-) Italie, bestaande nit Napels en
Sicilie, benevens de eilanden Sardinie en Corsica.
II. Indeeling van het oude Italie.
a) Onder de Romeinsche Republiek.
Sedert de 6e eeuw v. Chr. was I. ingedeeld in
drie groote landstreken,, nl.: Cisalpijnsch Gallie, in
het N.; het eigenlijke I., in het midden; GrootGriekenland, in het Z. Het eigenlijke I. ward begrensd: ten N. door de Macra, de Apennijnen en
de Utis ; ten W. door de Inferum mare; ten Z. door
den Silarus en den Frento; ten 0. door de Adriatische Zee. Ingedeeld was het eigenlijke I. in 7 landschappen, nl.: Etrurie, in het N. W.; Umbrie, in het
N. 0.; Picenum, bezuidoosten Umbrie; Sabina, bezuidw. Picenum en bezuiden. Umbrie ; Latium, bezuiden Sabina, tusschen den Tiber en den Liris (in
Latium was Rome begrepen); Campanie, bezuiden
Latium ; en Samnium, beoosten Latium en Campanie.
b) Onder het Romeinsche Keizerrijk.
Aanvankelijk was I. ingedeeld in 11 landschappen,
nl.: 1) Cisalpijnsch Gallia; 2) Ligurie; 3) Venetie;
4) Etrurie ; 5) Umbrie (met de Senonen, enz.);
6) Sabina (met de Marsen, Pelignen, Vestijnen);
7) Latium (met Campanie); 8) Samnium (met de
Frentanen); 9) Apulie (met Peucetie en Japygie);
10) Lucanie; 11) Brutium. Doze indeeling ward
veranderd door keizer Adriaan, en onder hem bebestond I. nit twee groote provincien, nl.: de floordelijke prov., samengesteld uit Rhetia, Vindelicie
(dat Rhetia 2a genoemd ward), Cisalpina, Etrurie

en Umbrie ; de zuidelijke prov., bevattende Picenum,
Sabina, Latium, Samnium, Campanie, Apulie, Lucanie, Brutium en Sicilie.
c) Na den dood van Constantijn den Gr.
Bij de deeling des rijks na den dood van Constantijn (537), gaf men aan een der twee groote
afdeelingen van het Westersche rijk den naam van
Pre[ectuur van I., zijnde daarin zelfs landen begrepen, die buiten I. gelegen waren. Die Prefectuur was
ingedeeld in vier diocesen en een proconsulaat, nl.:
1) Diocese van Italie, bestaande uit Venetie met
Istrie in het N. 0., Emilia in het Z. W., Flaminia
bezuidw. Emilia, Ligurie bewesten Venetie, de Cottische Alpen in het N. 0., Rhetia I en Rhetia II in
het N.; 2) Diocese van Rome, ingedeeld als volgt:
Tuscia-en-Umbria, bezuiden Emilia ; Picenum in het
0., Samnium in het Z., Valeria in het W.; Campanie,
bezuidw. Samnium ; Apulie-en-Calabrie in het 0.,
Brutium-en-Lucanie in het Z.; bovendien Sicilie,
Sardinie en Corsica (Latium was een afzonderlijk
district); 3) Diocese van Illyrid, samengesteld uit:
Noricum I en II, Pannonia I en II, Savia, Dalmatieen-Liburnia ; 4) Diocese van Africa, bevattende
Tripolitana in het 0., Byzacene in het N., Numidie in het N. W., de beide Mauritanian in het W.;
5) Proconsulaat Africa Propria, bestond uit Zeugitana.
Italie in de Middeleeuwen.
Onder Justinus II, keizer van het Oostersche rijk,
in 570, na den ondergang van het Westerschromeinsche rijk, was Italie gedeeld tusschen het
Oostersche rijk en de Longobarden. De Longobardische (of Lombardische) bezittingen bestonden in:
geheel Noord-Italie met een gedeelte van MiddelItalie, en waren ingedeeld in 36 hertogdommen,
waarvan de voornaamste waren: Friuli, Brescia,
Ivrea, Turijn en Pavia in het N., Toskanen en
Spoleto in het midden, Beneventum in het Z. Het
Oostersch-romeinsche rijk bezat de noordkusten der
Adriatische Zee, ingedeeld als volgt: het Exarchaat
van Ravenna ; de Pentapolis (de 5 steden Rimini,
Pesaro, Fano, Sinigaglia en Ancona); Tarentum en
het Patriciaat van Calabrie, de hertogdommen Napets en Rome, de kusten van Ligurie met Genua. —
In de 9e eeuw stichtte Karel de Groote, ten behoeve
van zijnen tweeden zoon Pepijn, het Koningrijk Italie,
bevattende, behalve Longobardisch I. of Lombardije,
Beieren en Alemania of Zuid-Zwaben. Hij had aan
den Pans het Exarchaat van Ravenna benevens de
Pentapolis geschonken, walk een en ander sedert
dien tijd den naam heeft gedragen van Patrimonium
van den heiligen Petri's. — Sedert de 10e eeuw
begon I., geschokt door gedurige omwentelingen,
verbrokkeld to worden tot eene ontelbare menigte
onafhankelijke hertogdommen en graafschappen. De
meeste zeesteden verhieven zich in de 12e en 13e
eeuw tot republieken, zoo o. a. Venetie, Genoa, Pisa,
Amalfi en Napels. Een groot aantal vrije steden in
Lombardije vormden in Noord-Italie eenen bond,
genaamd Lombardische Bond ; aan het hoofd van
dien bond stonden Milaan en Pavia. De indeeling
van I. onderging vervolgens gedurige veranderingen,
zoo door de meer en meer toenemende nitbreiding
van den Kerkelijken Staat, als door de veroveringen
der Noormannen in Zuid-l., en door die der duitsche
keizers, die Lombardije onder hun gezag brachten.
IV. Italie in de 18e eeuw.
Toen de groote fransche omwenteling uitbrak
(1789) waren de bestanddeelen van 1. de volgende:
koningrijk Sardinie, republiek Genua, republiek
Venetie, hertogdom Modena,hertogdomParma, groothertogdom Toskanen, Kerkel. Staat, koningr. Napels.

162

Italie

Italie
V. Italie van 1789 tot 1815.
Toen de Franschen, na hunne omwenteling van
I 789, in 1797 Noord-I. veroverd hadden, werd door
Bonaparte de Cisalpijnsche Republiek (zie dat art.)
gevormd. In 1804 werden Savoje, Piemont en het
graafschap Nizza ingelijfd bij het fransche keizerrijk,
waarvan ze zeven departementen vormden. In 1805
werd de Cisalpijnsche Republiek herschapen in een
Koningrijk Italie; na menige vergrooting van grondgebied bestond dit koningrijk in 1809 eindelijk uit
24 departementen, t. W.:
Departementen. Hoofdplaatsen.

Novara.
Agogna
Milaan.
Olona
Como.
Lario
Sondrio.
Benoorden de Po, Adda
Berga mo .
en in het westen Serio
Brescia.
Mella
Cremona.
, Boven-Po
Mantua.
' Mincio _
'Verona.
, Etsch
Trente.
Boven-Etsch
Vicenza.
Bacch iglione
Padua.
Benoorden de Po, Brenta
Venetie.
en in het oosten. Adriaticum
Belluna.
Piave
Treviso.
Tagliamento
Udine.
Passeriano
Reggio.
I Crostolo
Modena.
Panaro
Bologna.
Reno
Ferrara.
Beneden-Po
Bezuiden de Po.
Forli.
Rubicone
Ancona.
Metauro
Macerata.
Musone
Fermo.
Tronto
In 1801 werd het groothertogdom Toskanen herschapen in een Koningrijk Etrurie (dl. I, blz. 1002);
doch in 1808 werd het ingelijfd bij het fransche
keizerrijk, waarvan het drie departementen vormde,
(Middellandsche-Zee-departement, Arno en Oinbrone), terwijl het grondgebied van den Kerkelijken
Staat, reeds gedeeltelijk ingelijfd bij het koningrijk
Italie, het fransche keizerrijk vergrootte met twee
departementen (Trasimene en Rome). — Zuid-Italie
ging voort den naam te dragen van Koningrijk Napets; dit bestond uit de pas opgerichte onafhankelijke prinsdommen Benevent en Ponte-Corvo. Door
de gebeurtenissen van 1814 werd de indeeling van
I. geheel en al veranderd.
VI. Italie van 1815 tot 1860.
De ondergang van het eerste fransche keizerrijk
had eene schier totale verandering van de kaart van
Europa ten gevolge, zoodat het geographische I. sedert samengesteld was uit 11 verschillende staten, nl.:
Staten.
Opper- of Noord-Italid.

Hoofdsteden.

Turijn.
Koningrijk Sardinie
Monaco.
Prinsdom Monaco
Lombardisch-Venetiaansch koningMilaan.
rijk (behoorende aan Oostenrijk)
Middel-Italic.

Hertogdom Modena
I
Parma
Lucca
Massa-Carrara
I
Groothertogdom Toskanen
Kerkelijke Staat
Republiek San-Marino
Neder- of Zuid-Italie.
Koningrijk der Beide Sicilien

Modena.
Parma.
Lucca.
Massa.
Florence.
Rome.
San-Marino.
Napels.
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VII. Het wedergeboren Italie.

Reeds in den aanvang van dit art. (blz. 162 kol.
1) hebben wij de tegenwoordige indeeling van I.
doen kennen, als nog slechts voor een klein gedeelte
aan den Pans verdreven, voor een gedeelte bij Frankrijk ingelijfd, en overigens, met uitzondering van de
kleine republiek San-Marino, geheel en al onder den
schepter van koning Victor Emmanuel gebracht als
Koningrijk Italie. Dit nieuwe koningrijk, met Florence tot hoofdstad, is ingedeeld in acht groote afdeelingen, nl.:
1. De oude provincien met Lombardije, vormen
thans 15 provincien : Alessandria, Bergamo, Brescia,
Cagliari, Como, Cremona, Euneo, Genua, Milaan,
Mauritio, Novara, Pavia, Sassari, Sondrio, Turijn.
2. De Emilia, vormt thans 9 provincien: Bologna, Ferrara, Forli, Massa-Carrara, Modena, Parma,
Piacenza, Ravenna, Reggib.
3. De Marken, thans ingedeeld in 4 provincien :
Ancona, Ascoli, Macerata, Pesaro.
4. Umbrie, thans 1 prov., nl.: Umbrie of Perugia.
5. Toskanen, thans ingedeeld in 7 provv.: Arezzo,
Florence, Grosseto, Livorna, Lucca, Pisa, Siena.
6. Napels, thans in 16 provincien ingedeeld, nl.:
de drie A bruzzen (citeriore, ulteriore I, ulteriore II ),
Basilicata, Benevent, de drie Calabrien (citeriore, ulteriore I, ulteriore Il), Capitanata, Molise, Napels,
Principato citeriore, Principato ulteriore, Bari, Terrad i-Lavoro, Otranto.
7. Sicilie, thans ingedeeld in 7 provincien, nl.:
Caltanisetta, Catania, Girgenti, Messina, Noto, Palermo, Trapani.
8. Venetie, in 1866 door Oostenrijk aan Frankrijk
afgestaan, en door den keizer der Franschen overgedragen aan het koningrijk Italie ; voor de indeeling. Zie VENETle.
Geschiedenis. Volgens de romeinsche overleveringen droeg I. aanvankelijk den naam van Saturnia,
naar Saturnus, die, nit Creta verdreven door zijnen
zoon Jupiter, hier eene wijkplaats vond bij Janus,
die koning was over dit land, en aan wien hij het
gebruik der letters en den landbouw onderwees.
Ruim 400 jaren voor den Trojaanschen oorlog kwam
zich eene kolonie Arcadiers in I. nederzetten onder
aanvoering van CEnotrus, naar wien het land den
naam aannam van ffnotria. Een zijner opvolgers,
met name Italus, veranderde den naam des lands in
Italie. Kort voor den Trojaanschen oorlog bracht
Evander, verplicht orn den Peloponnesus te verlaten,
eene nieuwe kolonie Arcadiers naar I., en bouwde
het stadje Pallanteum, op den berg, die later genaamd werd : de Palatijnsche berg. Kort daarna kwam
Eneas, aan het hoofd van een troep Trojanen, die
aan de woede der Grieken ontkomen waren, in den
mond van den Tiber aan ; en na zich in den echt te
hebben verbonden met Lavinia, de dochter van koning Latinus, stichtte hij de stad Lavinium. %Vat er
zij van al die overleveringen, oorspronkelijk werd I.
bevolkt door Pelasgen (oak genaamd Tyrrhenen en
Siculen), Aborigenen, Liburnen, Opisken (Opisci) of
Osken (Osci); vervolgens kwamen er Hellenen van
het grieksche vasteland, daarna twee immigratien
van gallische veroveraars (eerst de Cimbren, toen de
Senonen en andere Celten, volgelingen van Bellovesus). Tusschen deze twee immigratien kwamen de
Etrusken of Rasena, die men nit het Rhetische bergland laat komen, en die in I. eenen bondstaat vormden, die de machtigste confederatie in I. was toen
Bellovesus daar aankwam (6e eeuw v. Chr.). Sedert
de aankomst van Bellovesus, begon de Etruscische
bond van lieverlede in macht en aanzien to ver-
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zwakken. Hiervan trok het (reeds 753 v. Chr. gestichte) Rome partij, on' den bond aan zich te onderwerpen ; (loch de omwenteling, waarbij Tarquinins de Trotsche (509 v. Chr.) verdreven werd en
het koningrijk zich herschiep in een gemeenebest,
deed Rome de vruchten van al zijn pogen verliezen,
en verschoof de onderwerping van Etruria 160 jaren.
In dat tijdsbestek werden de Galliers in het N., de
Samnieten in het Z., naast de Romeinen de machtigste natien van het schiereiland. Doch van 391 tot
350 v. Chr. verspilden de Galliers vruchteloos hunne
krachten ; vervolgens van 343 tot 267 v. Chr. bracht
Rome door zijne dapperheid en volhardmg niet
slechts de Samnieten onder het juk, maar geheel
Middel- en Zuid-I. Evenzoo werd Noord-I. (toen
Cisalpijnsch Gallia genaamd), op eenige districten
na, aan Rome's gezag onderworpen van 221 tot 173
v. Chr., en vormde een romeinsch wingewest, dat in
1. zelf was begrepen (42 v. Chr.). De geschiedenis
van I. is, van dien tijd of aan, ineen geweven met die
van Rome. Na den ondergang van het Westerschromeinsche rijk (476 na Chr.) behoorde I. achtereenvolgend aan de Hurulen (476-491), aan de
Oost-Gothen (491-552), aan de Grieken (552568). Nu volgde de vijandelijke inval der Longobarden (Lombarden), die zich van een goed deel van
I. meester maakten ; de rest kwam aan het Oosterschrow. rijk : zoodat men toen een Lombardisch of
Barbaarsch I. en een Grieksch of Romeinsch I. had,
wordende bet laatstbedoelde geregeerd door een
exarch, die te Ravenna zetelde. In 726 gaven de
onstaatkundige geweldenarijen van den griekschen
keizer Leo HI, bijgenaamd de Beeldstormer, aanleiding tot eenen opstand : het hertogdom Rome werd
eene republiek onder het presidentschap van den
paus. Doch het duurde niet lang of, tusschen de grieksche exarchen van Ravenna en de longobardische
koningen in het nauw gebracht, zag de pans zich in
de noodzakelijkheid de huip der Franken in te roepen ; Pepijn de Korte kwam de Longobarden beoorlogen, en schonk het door hem veroverde exarchaat
aan den pans. Intusschen breidden de Longobarden
bun grondgebied uit naar het zuiden, waar zij, ten
koste van de Grieken, het hertogdom Benevent stichtten (751); doch hunne macht werd voor goed gefnuikt door Karel den Groote, die nagenoeg het geheele longobardische rijk bij zijne monarchie inlijfde
(774); I. was toen dus gesplitst in drie deelen, nl.:
Frankisch I., Lombardisch I. (zijnde enkel het hertogdom Benevent), en Grieksch I. De pausen waren
toen geen onafhankelijke vorsten: met hunne wereldlijke macht werden zij bekleed door den keizer.
Na den dood van Karel den Gr. (814) duurde het
niet lang, of I. werd tot een afzonderlijk koningrijk
verheven, ten behoeve van Lotharius, die den titel
aannam van koning der Longobarden (820); en bij
de deeling van het frankische rijk (843) bleven de
bezittingeri in I. onder den schepter van keizer Lotharius, die 850 als roomsch keizer en koning werd
opgevolgd door zijnen zoon Lodewijk I. Na diens
dood (875) werd er om het bezit van I. oorlog gevoerd, totdat het 880 onder Karel den Dikke kwam;
toen deze echter 887 was afgezet, volgde voor I. een
tijdperk van regeeringloosheid en burgeroorlog. Eindelijk .werd de kroon vermeesterd door Guido van
Spoleto, die haar 894 naliet aan zijnen zoon Lambert. Na diens dood (898) volgden nieuwe oorlogen,
uit welke Berengarius I zegevierend te voorschijn
trail, die 924 vermoord werd. Daarop maakte graaf
Hugo van Provence zich van de kroon meester, doch
werd door Berengarius II van Ivrea van den troon

gestooten (945) en opgevolgd door zijnen (Hugo*s)
zoon Lotharius. Toen deze 950 gestorven was, zocht
zijne weduwe Adelheid, om zich tegen Berengarius
te kunnen staande houden, bescherming bij den
duitschen koning Otto I, die met een leger de Alpen
overkwam, Pavia vermeesterde, en zich 951 als koning der Longobarden liet kronen ; tien jaren later
bracht hij aan de macht van Bengarius II den gena deslag toe, zoodat van 962 of de souvereiniteit van
Duitschland over Noord-I. hersteld was. In Zuid-I.
oorloogden intusschen het hertogdom Benevent en
de republieken Napels, Amalfi en Gaeta, deels tegen
elkander, deels tegen de Sarraceenen ; toen deze laatste overwonnen waren, stond de macht der Grieken
in I. weder eenigszins steviger, en hield zich nog
gedurende eene eeuw staande in eene prov., die Bari
tot hoofdplaats had. Het grootste deel van I. stond
echter eeuwen lang onder de duitsche keizers, die er
schier aanhoudend te worstelen hadden, hetzij tegen de pausen, hetzij tegen de groote steden. Na
den dood van Otto III in 1002 brak de burgeroorlog
uit, die echter door den duitschen koning Hendrik II
gedempt werd. Het krachtigst werd I. geregeerd door
Hendrik III (van 1039 tot 1056), die de pausen meer
en meer ondergeschikt maakte aan de keizerlijke
macht. Onder de langdurige minderjarigheid van
keizer Hendrik IV begon de pauselijke Stoel van
lieverlede zijne onafhankelijkheid te heruemen, en
het duurde niet lang of daaruit werden hevige botsingen tusschen bet keizerschap en bet pausschap
geboren ; toen pans Gregorius VII aan Hendrik IV
de wet Wilde voorschrijven, liet de keizer eenvoudig
door den rijksdag van Worms (1076) dien paus
vervallen verklaren van den Roomschen Stoel, waaruit de oorlog over de investituren ontstond (zie het
art. INVESTITUREN), in welken strijd de paus eenen
stain zocht bij de Noormannen, die zich middelerwiil waren komen nederzetten in het door hen aan
de keizers van het Oostersche rijk en aan de Longobarden van Benevent ontweldigde Zuid-I., waar
ze het ontstaan voorbereidden van het koningrijk
der Beide Sicilien, dat 1131 gesticht werd als panselijk leen ten behoeve van Roger I. Daarentegen
ging in Noord-I. het Longobardische of Lombardische rijk te niet, zich oplossende in bloeiende, onafhankelijke en op elkander naijverige steden en
heerlijkheden. Pisa wedijverde met Venetia en Genua.
Aan het hoofd der lombardische steden, die elkander beoorloogden, stond Milaan, dat zijn roemrijkste
tijdperk beleefde toen het met zijne zustersteden
oorloogde tegen de Hohenstaufen. In dezen tijd kwam
de vijandschap tusschen de Guelfen en Gibellijnen
in I. tot eene uitbarsting, in welke lange worsteling
(1161-1268) de Guelfen eindelijk overal zegevierden, de Duitschers uit geheel I. verdreven werden, en de lombardische en toskaansche steden zich
herschiepen in zelfstandige republieken ; meer dan
eens werd de pans nit Rome verdreven, dat zich op
nieuw constitueerde als gemeenebest ; en omwentelingen op omwentelingen veranderden aanhoudend
de staatkundige gedaante van I. Het koningrijk der
Beide Sicilia' splitste zich 1282, ten gevolge van de
Siciliaansche Vespers, in twee afzonderlijke koningrijken (Napels en Sicilie), geregeerd door twee elkander vijandige dynastien, welke staat van zaken
bleef voortbestaan tot 1504. In Lombardije verdreef
het yolk (tusschen 1302 en 1306) de kleine tirannen, waaronder het geslacht Visconti, dat 1277 het
geslacht della Torre te Milaan nit het bewind had
gestooten. De poging van keizer Hendrik VII om het
keizerlijk gezag in I. te herstellen, Teed voornamelijk
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scliipbreuk op den tegenstand der Florentijnen. Pisa
verviel 1314 aan Uguccione della Faggiuola, Lucca
1316 aan Castruccio Castracani, Padua 1318 aan het
geslacht Carrara, en omstreeks denzelfden tijd Alessandria, Tortona en Cremona aan het geslacht Visconti, Mantua 1328 aan 't geslacht Gonzaga, Ferrara
aan 't geslacht Este, Ravenna aan 't geslacht Polenta, Verona aan 't geslacht Scala, Bologna 1335
aan 't geslacht Pepoli. In het door de twisten van
den adel verscheurde Rome (de pauselijke Stoel
stond 70 jaren lang, van 1309 tot 137* in ballingschap te Avignon), in Rome was het h*ogste gezag
sedert 1347 eenen korten tijd in handen van Cola
Rienzi. Het schoone I. werd geteisterd door hongersnood, pest, rooverbenden, burgeroorlogen en
gewapend verzet tegen iedere poging, die door de
duitsche keizers gedaan werd om de eenheid van
gezag te herstellen. Meer en meer intusschen traders
vij f punten op den voorgrond als betrekkelijkerwijze
de rnachtigste in I., nl.: Zuid-I., de Kerkelijke Staat.
Florence, Milaan en Venetie. Uit Milaan bedreigden
de Visconti de vrijheid der naburige vorsten, en onderwierpen van lieverlede Lombardije aan hun gezag. Toes het geslacht Visconti uitstierf (1447) werd
het vervangen door het geslacht Sforza (1447—
1535), terwijl in Florence het rijke geslacht Medici
machtig werd door de wijsheid en het beleid, waarmede het 't bewind voerde. In het laatst der 15e
eeuw begonnen evenwel nieuwe inmengingen van
het buitenland in de taken van I. Sedert de poging
van Karel VIII van Frankrijk, die 1494 Napels trachtte
te veroveren, betwistten Frankrijk en Spanje elkander het overwicht in I., en de italiaansche staten
hielden nu eene de eene, dan weder de andere zijde.
Intusschen kwam. meer en meer onder regelmatige
dynasties: zoo, bljv. Montferrat 1536 onder het geslacht Gonzaga van Mantua ; Parma en Piazenca 1545
onder het geslacht Farnese, dat afstamde van pans
Paulus III. Spanje, dat sedert 1505 meester was van
het koningrijk der Beide Sicilien, maakte 1540 van
Milaan eene .spaansche provincie ; en zoodoende het
noorden en het zuiden van I. in zijne macht hebbende, werd Spanje van overwegenden invloed op
de inwendige inrichting van het overige gedeelte
van I.; alleen Venetie bleef in vvaarheid onafhankelijk. Milaan en Napels werden 1553 door Karel V
afgestaan aan Filips II. Aan de grenzen van Zwitserland had het huis van Savoje zich vergroot en
Piemont aangewonnen. In de 17e eeuw genoot I.
nagenoeg onafgebroken vrede, totdat de oorlogen
van Lodewijk XIV ook de rust van 1. kwamen storen. Oostenrijk veroverde 1706 Milaan, Mantua en
Montferrat (het stond dit laatste of aan Savoje); bij
den vrede van Utrecht kwam Oostenrijk tevens in
het hezit van Sardinie en Napels, terwijl Sicilie aan
Savoje kwam, doch reeds spoedig verruild moest
worden voor Sardinie. Parma en Piacenza kwamen
1731, toen het geslacht Farnese uitgestorven was,
aan Karel, infant van Spanje, doch 1738 aan Oostenrijk, terwijl Frans Stephanus van Lotharingen de
opvolger in Toskanen werd van het 1737 uitstervende geslacht Medici; teen jaren later (1741) kwamen Parma en Piacenza weder aan een spaanschen
infant (Filips). Bij de aldus geconsolideerde, doch
luttel levenskracht ontwikkelende italiaansche staten, vond de fransche omwenteling in 1. een gunstig
veld om veroveringen te maken. In 1792 rukten de
Franschen Savoje binnen, hielden zich daar het volgende jaar staande, en 1796 moesten Nizza en Savoje aan Frankrijk afgestaan worden. In 1797 stichtte
Bonaparte de Cisalpijnsche republiek (tut Milaan,
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Mantua, en een gedeelte van Parma en Modena). De
Kerkelijke Staat werd 1798 in eene Romeinsche republiek, Genua in eene Ligurische republiek herschapen. Bij den vrede van Campo-Formio werd het
Venetiaansche tot aan de Etsch toegewezen aan
Oostenrijk, het overige gedeelte aan de Cisalpijnsche
republiek. In 1798 werd de koning van Sardinie
van het vasteland verdreven, 1799 Napels herschapen in eene Parthenopersche republiek. Wel had
reeds spoedig daarna eene restauratie der vroegere
regeeringsvormen plaats, doch deze werd even spoedig verijdeld door Bonaparte's veldtocht van 1800;
bij den vrede van Luneville kwam Parma in handen
van Frankrijk, terwijl de hertog van Parma schadeloos werd gesteld met Toskanen, dat ten zijnen behoove verheven werd tot een koningrijk Etrurie. In
1802, terwijl Piemont bij Frankrijk werd ingelijfd,
werd de Cisalpijnsche Republiek herschapen in
Italiaansche Republiek (met Bonaparte tot president),
en deze werd 1805 herschapen in een koningrijk
Italie (met Eugenius Beauharnais tot onderkoning).
Aan dit nieuwe koningrijk (waarvan Guastalla was
uitgezonderd) werd bij den Presburger vrede 1805
nog toegevoegd oostenrijksch Venetie benevens Istrie
en Dalmatie, zoodat het nieuwe koningrijk I. toen
1672 vierk. mijlen groot was, bevolkt met ruim
zesd half millioen zielen. In 1806 werden Guastalla,
de Ligurische republiek, Parma en Piacenza geheel
bij Frankrijk ingelijfd, terwijl Napels als koningrijk
word gegeven aan Jozef Bonaparte, die als koning
van Napels werd opgevolgd door Murat in 1808, in
welk jaar Etrurie en de Kerkelijke Staat aan Frankrijk werden getrokken. Istrie en Dalmatie werden
van I. afgescheiden en met het koningrijk Illyrie
vereenigd, waartegen een gedeelte van Tirol aan I.
toegevoegd werd. In 1814 rukten de oostenrijksche
troepen, aangevoerd door Bellegarde, I. binnen, dat,
krachtens den kort daarop gevolgden wapenstilstand
van 23 April, door de Franschen ontruimd werd ;
alleen Murat hield zich nog staande tot 1815, doch
moest toen insgelijks vallen. Bij het Weener congres
(1815) werd de koning van Sardinie hersteld, en
Genua aan zijn rijk toegevoegd ; Oostenrijk bekwam
het Lombardisch-venetiaansch koningrijk ; aan het
huis Oostenrijk-Este werden Modena, Mirandola,
Reggio, Massa en Carrara toegewezen; de tweede
linie van het Oostenrijksche huis word in Toskanen
hersteld; keizerin Maria Louise bekwam Parma,
Piacenza en Guastalla, terwijl Lucca werd toegedeeld
aan de infante Maria Louise; de Paus werd in den
Kerkelijken Staat hersteld, en aan Ferdinand (die
zich op Sicilie had weten staande to houden gedurende de fransche overheersching in I.) werd Napels
teruggegeven. Malta bleef in handen der Engelschen.
Bij de volkeren van I., voornamelijk bij de hoogere standen, werd intusschen reeds spoedig ontovredenheid gaande gemaakt door de staatkundige
richting, welke hunne vorsten en gouvernementen
insloegen ; meer en meer word het verlangen levendig naar de eenheid en onafhankelijkheid van I.; de
geheime genootschappen kwamen allerwege druk in
de weer, en het kon wet met missen of staatkundige
vervolgingen en strenge reactionaire maatregelen
der regeeringen moesten daarvan het uitvloeisel
worden. De revolution op het Pyreneesche schiereiland riepen 1820 en 1821 dergelijke pogingen in
de Beide Sicilien en in Sardinie in het levee, welke
echter, krachtens het congres van Laibach, door
oostenrijksche bajonnetten spoedig onderdrukt werden (1821); en nu gingen de regeeringen allerwege
met verdubbelde reactionaire strengheid te werk.
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Eene nieuwe uitbarsting, als een weerklank op de
fransche Juli-omwenteling, greep 1831 plaats in
Modena en Parma, en in den Kerkelijken Staat, waar
de strenge Gregorius XVI den pauselijken Steel had
beklommen; dock al deze bewegingen, in Februari
1831 begonnen, waren met behulp van oostenrijksche
wapenen reeds in Maart van hetzelfde jaar beteugeld en onderdrukt. Nu volgde een kortstoridig tijdperk van schijnbare rust, waarin wet is waar geenerlei ernstige poging aangewend werd om hervormingen te verkrijgen met geweld, doch waarin de openbare meening zich hoe langer hoe duidelijker in de
hervormingsrichting begon te bewegen, terwijl zij
id die richting werd aangespoord en voortgedreven
door geheime genootschappen (zooals •het jonge
Italie"), door agitators (zooals Mazzini), door eene
menigte schrijvers, geleerden-congressen, enz. Zoo
stonden de zaken, toen I Juni 1846 Gregorius XVI
_ m te sterven, en als pans opgevolgd werd door
.Vvw
*am
IX, wiens onbekrompene begrippen aanvankelijk zoo vele schoone verwachtingen opwekten, die
later niet zijn verwezenlijkt. Half vergood, werd
Pius IX het symbool der liberate en naar L's eenhe'd strevende pogingen van het gansche land; en
'spausen voorbeeld werkte althans dit goede nit, dat
ook andere italiaansche regeeringen zich eenigszins
losmaakten van de banden der onverdraagzaamheid:
getuige de wetgeving op de drukpers, in Rome, Florence en Turijn tot stand gekomen (1847-48), de
instelling van burgergarden, volksvertegenwoordiging, enz. Op Sicilie brak reeds in Januari 1848 een
opstand nit om onafhankelijk te worden, en ook
Nape's ram deel aan de constitutioneele beweging.
De tijdingen van de fransche Februari-omwenteling
en hare gevolgen deden eindelijk ook te Milaan
(22 Maart) en te Venetic opstanden intbreken.
Radetzky ontruimde Milaan, en trok zich naar Verona terug, en koning Karel Albert van Sardinie
stelde zich aan het hoofd der beweging. Lombardije
sloot zich bij hem aan, en zelfs de Pans en Napels
moesten troepen leveren tegen Oostenrijk. Doch
enkel de armee van Sardinie had als krijgsmacht
waarde ; en deels de overwinningen der Oostenrijkers (Juni en Juli), deels de buitensporigheden en
verdeeldheden der omwenteling verlevendigden spoedig allerwege den moed der Reactie, die geheel en
al overwinnaar bleef, toen eene vernieuwde heldhaftige poging van Karel Albert (21-23 Maart
1849) door Radetzky verijdeld werd. In Napels was
reeds sedert Mei bet strengste absolutisinus hersteld. In Lombardije, Parma, Modena en Toskanen
werden de waggelende troonen van niet langer bij
het yolk gewilde vorsten, door den steun van oo g
-tenrijkschbaou tndegh.Na
langdurig beteg gaf ook Venetie zich over. De (24 Nov.
1848) nit Rome gevluchte pans werd op den pauselijken Stoel hersteld door fransche troepen (die
bijna twintig jaren lang — tot einde 1866 — ter
bescherming in Rome zijn gebleven). Eene nieuwe
uitbarsting te Milaan (6 Febr. 1853) had slechts
ten gevolge, dat de maatregelen om de revolutiezucht in toom te !louden nog veel strenger werden.
Terwijl zoodoende bijna geheel I. slechts door dwang
in rust bleef, en het y olk door staatkundige en kerkelijke dwingelandij, vervolgingen tegen vaderlandslievende mannen, enz. aanhoudend meer werd verbitterd, was in Sardinie, waar, na de abdicatie van
Karel Albert, 1849 Victor Emmanuel den troon had
beklommen, de constitutioneele regeeringsvorm ongekreukt blijven voortbestaan, zoodat het noordwesten van I, de toevlucht werd van de gevluchte
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of gebannene italiaansche patriotten van alle staatkundige kleuren, en tevens het middelpunt van
alle staatkundig en letterkundig leven. Het denkbeeld, zich aan den drukkenden invloed van Oostenrijk te onttrekken, en het geheele schiereiland
onder een schepter te brengen, was reeds sinds tang
de algemeen gekoesterde wensch der beschaafde
klassen en zelfs der Mazzinisten geworden, en werd
zoowel door Victor Emmanuel alsook inzonderheid
door zijnen minister Cavour (zie dat art.) gedeeld.
Niet sterk genoeg oni de taak alleen te volbrengen,
zocht Cavoltr naar alliantien. Door krachtige maatregelen tegen de kerkelijke hierarchic (zooals de
ophefling van 365 kloosters en begunstiging van
anti-kerkelijke richtingen) als anderszins verwierf
hij zich de toegenegenheid van de denkende wereld
en van lord Palmerston ; en na de westersche mogendheden ook in den Krim-oorlog hijgestaan te
hebben met een armee-korps, stelde hij zich in
nauwere betrekking met Napoleon 1I1, en bracht
met dezen een verbond tot stand, dat gericht was
tegen Oostenrijk. De oorlog (zie ITALIAANSCHE OORLOG),
waarin de Franschen met de Sardiniers de schitterende overwinningen van Magenta en Solferino bevochten, werd door den voorloopigen vrede van
Villafranca 11 Juli 1859 beeindigd. Piemont bekwam, zoo al niet (gelijk het gehoopt had) het gansche Lombardisch-venetiaansche koningrijk, loch
het grootste gedeelte van Lombardije. Intusschen
hadden, !zelfs nog voordat de vrede definitief gesloten werd (10 Nov. 1859 te Zurich), de omstandigheden eene groote wijziging ondergaan ten voordeele
van de plannen van Victor Emmanuel en Cavour.
Laatstgenoemde had namelijk voor die plannen den
alom gevierden volksheld Garibaldi gewonnen, dien
hij tot opperbevelhebber benoeinde in Parma, Modena
en Toskanen, waar reeds (9-13 Juni) door de opstanden der bevolking de vorsten van hunne troonen
waren verdreven, zoomede in de Romagna, die zich
omstreeks denzelfden tijd van den Kerkelijken Staat
losgescheurd en onder het gezag van koning VictorEmmanuel gesteld had. Bij decreet van 18 Maart
1860 werd de Emilia (Parma, Modena, Romagna),
en 22 Maart ook Toskanen, vereenigd met of geannexeerd bij Sardinie; daarentegen werden bij
tractaat van 24 Maart 1860 Savoje en Nizza aan
Frankrijk afgestaan. Nadat Garibaldi, nit ergernis
over deze afstanddoening, zijn ontslag had genomen
als opperbevelhebber der piemonteesche armee,
stelde hij zich aan het hoofd eener expeditie van
vrijscharen, waarmede hij eenen tocht naar Sicilie
ondernam ; 11 Mei 1860 landde hij te Marsala, en
reeds drie dagen later (14 Mei) aanvaardde hij namens Victor-Emmanuel het dictatorschap over Sicilie, dat hij met ongeloofelijke snelheid aan zich
onderwierp, waarop hij 19 Aug. overstak naar het
vasteland ; na de capitulatie van Reggio proclameerde
hij zich als Dictator der Beide Sicilien, en 7 Sept.
deed hij, zonder een zweem van tegenstand te ontmoeten, zijne intrede in Napels. De onbekwame
koning Frans II was naar Gaeta gevlucht. Middelerwijt waren sardinische troepen onder aanvoering
van Cialdini en Fanti den Kerkelijken Staat binnengerukt, waar zij 18 Sept. bij Castelfidardo de nederlaag toebrachten aan de pauselijke troepen, die gekommandeerd werden door Lamoriciére ; eenige
dagen later bedwongen Cialdini en Fanti, ondersteund door de vloot, Ancona, en namen bent van
Umbrie en de Marken. Nu rukten de Piemonteezen
op tegen Gaeta, dat Garibaldi met zijne vrijscharen
niet verrnocht aan te taster, doch dat zich na hevige
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aanvallen, zoo van de land- als van de zeezijde, 13
Febr. 1861 moest overgeven. Reeds 17 Dec. 1860
waren Umbria, de Marken, NapeIs en Sicilie geannexeerd ; 17 Maart 1861 nam Victor-Emmanuel,
voor zich en zijne nakomelingen, den Wel aan van
Koning van Italie. Als zoodanig werd hij erkend
eerst door Engeland en Frankrijk, vervolgens door
nagenoeg al de overige wogendlieden, eindelijk in
den zorner 1862 ook door Pruisen en Rusland, zoodat toen alleen nog weigerachtig waren gebleven
Oostenrijk, Spanje en de kleine duitsche Bondsstaten. Intusschen was Cavour — de ziel der gansche beweging — 6 Juni 1861 gestorven ; het verwerven van Rome, de natuurlijke hoofdstad van I..
was hem niet gelukt, en evenmin mocht dat aan
zijne opvolgers (Ricasoli tot 1 Mrt. 1862 en Ratazzi
sedert 3 Mrt. 1862) gelukken tangs diplomatieken
weg, terwijl eene poging van Garibaldi, om zich gewapenderhand in het bezit van Rome te stellen,
slechts uitliep op diens verwonding en gevangenneming op den Aspromonte (29 Aug. 1862). Hangende de verwikkelingen, die tot den broederoorlog
in Duitschland moesten leiden (1866) had Pruisen
niet geaarzeld een bondgenootschap met I. te sluiten
tegen Oostenrijk; en nagenoeg gelijktijdig werd door
beiden aan Oostenrijk den oorlog verklaard. De
armee en de vloot van I. leden echter reeds dadelijk
gevoelige nederlagen, waarvan ze nog niet waren
bekomen, toen Oostenrijk, door Pruisen's legers als
verpletterd, zich eensklaps in de amen van Frankrijk wierp, en aan Napoleon Ill geheel het Venetiaansche afstond, dat reeds kort daarna door Frankrijk's keizer aan koning Victor-Emmanuel overgedragen en zoodoende bij I. ingelijfd werd (1866).
In het laatst van datzelfde jaar had, krachtens eene
reeds eenige jarea te voren tusschen I. en Frankrijk
getratfene overeenkomst, de ontruiming van Rome
door het fransche bezetting-leger plaats; en op dit
oogenblik (Jan. 1867) worden er onderhandelingen
gevoerd tusschen Rome en 1., om door eene inschikkelijkheid, die van weerskanten misschien slechts
gehuicheld is, elkander te verdragen, en zich tevreden te stellen: eenerzijds met een koningrijk I. zonder Roars, hetgeen men tot dusverre een °riding
placht t6 noemen, en andererzijds met een pausdom,
air') beperkt in wereldlijke macht, dat iedere toenadering ter bestendiging van dien toestand tot hiertoe
steeds heeft afgestuit op de onveranderlijke machtspreuk non possumus.
Italieken, onder dezen naam verslaat men
die volkeren in het oude Italie, die tot den latijrischen en umbrisch-sabellischen stain behooren, en
zulks ter onderscheiding van de helleensche volkeren, die zich naderhand in Italie waren komen
nederzetten.
Italiseh noemt men alles wat betrekking heeft
op het oude Italie.Onder den naam van Italische School
heeft men te verstaan de school van Pythagoras,
omdat die wijsgeer leeraarde in Italie, hoofdzakelijk
te Crotona (omstr. 540 v. Chr.); de voornaamste
leerlingen van deze school zijn geweest: Ocellus,
Timeirs, Archytas, Alcmeon, Philolaus, en later
Apollonius van Tyana. — Italische Oorlog (Italicum
bellum); zie MARSISCHE OORLOG.
Italus, zoon van Telegonus (die volgens somJnigen koning van Arcadie, volgens anderen een zoon
van Ulysses en koning van Ithaca was). Ettelijke
haren na de verovering van Troje kwam I. naar het
tegenwoordige Italie, en regeerde daar over de
IEnotriers, terwijl men naderhand zijnen naam aan
het geheele land gegeven heeft.

Itamarca, of Itamaraca, portug. Ilha dos
Cosmos, eiland aan de noordkust der braziliaansche
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prov. Pernambuco, is rijk aan kokospalmen. Op de
oostkust van I. de hoofdplaats Pillas.
Itambe, een 5592 Vt. hooge berg der Esmeraidas-keten in de brazil. prov. Minas-Geraes.
Itanhaen, stad in de brazil. prov. San-Paulo,
aan de tritwatering van de rivier I. in den Atl.
Oceaan.
Itanus, tegenw. Sitanos, stad aan de oostkust
van het eiland Creta, een weinig bezuiden kaap Saminonium ; had volgens Herodotus (4, 151) purperververijen.
Itapicuru, 1) rivier in de brazil. prov. Maranhao, loopt eerst noordoost-, vervolgens noordwestwaarts, en valt na eenen loop van 100 mijlen
in den At!. Oceaan (baai van San-José); aan deze
riv. eene stad I. — 2) kustrivier in de brazil. prov.
Bahia.
Itasca, land meer in het noordelijk gedeelte van
Minnesota ; uit dit nicer komt de voornaamste bronstroom van den Mississippi.
Itata, rivier in Chili, geeft haren naarn aan het
(27,000 m w. sterke) departement I. der prov. Manic.
Itchil. Zie ITSJIL.
Itens, of Ytens, dorpje in Friesland, 2 uren
gaans benoordoosten Bolsward en anderhalf uur benoorden Sneak.
Iteren, limburgsch dorp. Zie ITTEREN.
Iteren (Neer-), limb. dorp. Zie ITTER (Neer-).
Itervoort, limburgsch dorp. Zie I TTER VOORT.
_ JERKWERD.
Zi T
Iterweerd,.r.esci
fi iddorp. Zie
Itfoe, Itfu, Won, dorpje in Opper-Egypte, benoord w.Esneh, ter plaatse van bet oude Aphroditopolis
in Thebais, dat dicht bij Latopolis lag.
Ithaca, 1) tegenw. Theahi of Itaca, somwijlen
ook wel genoemd Klein-Cephalonia, een der zeven
Ionische eilanden, tusschen Cephalonia en SantaMaura ; heeft thans 12,000 bewoners, en Vathi tot,
hoofdplaats. De eilandjes Kalamo, Kastus en Meganisi zijn aan I. onderhoorig: daarmede beslaat het
eene gezamenlijke grondsoppervlakte van even 2
vierk. mijlen ; I. alleen is I I. vierk. mijl grout, en
heeft steile bergen. Maar het is beroemd uit de oudheid, toen het, gezamenlijk met Dulichium, het koningrijk uitmaakte van den vermaarden Ulysses.
Behalve de rumen van den (naar het beet) Ulyssesburg, vindt men er verscheidene plaatsen, die in de
Odyssee van Humerus beschreven staan. — 2) stad
met 5000 inw. in den n.-amerik. staat New-York.
Ithai, 1) een krijgsoverste van David ; II Sam.
15.: 19, 21, '22; 18: 2, 5, 12. — 2) een van David's
helden; It Sam. 23 : 29; I Chron. 11: 31.
Ithamar, een der zonen van Aaron ; Exod. 6:
22; 28: 1 ; 38: 21; Levit. 10: 6, 12, 16; Num. 3 :
2, 4; 4: 28, 33 ; 7: 8; 26: 60; 1 Chron. 6: 3; 24:
1-6; Ezra 8: 2.
Ithiel, 1) afstarnmeling van Benjamin; Neh.
11: 7. — '2) een persoon vermeld (in het 0. T.)
Spreuken 30 : 1.
Ithla, of Jithla, stad in stam Dan ; Jozua 19:42.
Ithma, of Jithma, een van David's helden ;
I Chron. 11 : 46.
Ithnan, of Jithnan, stad in den stam Juda ;
Jozua 15: 23.
Ithome, 1) tegenw. Vorcano, een berg in Messeine, ten N. W. van Messene (waarvan nog ruiner] in wezen zijn); volgens de label werd Jupiter
in de grotten van den I. grootgebracht door de
nimfen, ter gedachtenis waarvan te Messene de
Ithomeen gevierd plachten to worden. Op dezen berg
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lag eene vesting of sterkte I., die in den eersten
Messenischen oorlog gedurende 10 jaren belegerd
werd door de Spartanen, en eindelijk (724 v. Chr.)
genoodzaakt was zich over te geven. In den derden
Messenischen oorlog werd I. op nieuw 10 jaren door
de Spartanen belegerd (469-459 v. Chr.). —
2) vesting in Thessalie, op eene hoogte, in het gebled van Metropolis (Hom. Il. 2, 759).
Ithran, ofJithran,1 ) achterkleinzoon van Seir;
Gen. 36: 26 ; I Chron. I : 41. — 2) afstammeling
van Azer (1 Chron. 7 : 37), hoofd van het geslacht
der Ithrieten of Jithrieten (1 Chron. 11: 40).
Itier (Andre Victor Alcide Jules), fransch reiziger, geb. omstr. 1805, werd opgeleid tot den handelstand, en werd 1842 door het fransche gouvernement als gedelegeerde naar China gezonden. Na
zijne terugkomst gaf hij in het Licht : Journal dun
voyaye en Chine pendant les annees 1843, 1844,
1845 et 1846 (3 dln. 1853).
Itiroep, Itirup, of Itoeroep, ook Staten-eiland
genaamd, een der Koerilische eilanden, in de zee
van Okhotsk ; de Japanneezen hadden bier eene nederzetting, die in 1807 door de Russen vernield werd.
Itius Portus, of Iccius Portus, haven in Gallie (Belgica 2a), bij de Morini, aan de Tusschenlandsche Zee, tegenover Dubris (Dover) in Britannia.
Volgens Walckenaer lag deze haven ter plaatse van
het tegenw. Wissand ; volgens anderen meer zuidelijk, nl. te Ambleteuse of te Boulogne ; nog anderen
beweren meer noordelijk, nl. te Calais of zelfs te
Mardick ; zie CALAIS.
Itjing, of Idjing, vuurspuwende berg op Java,
residentie Bezoeki. Zie IDJING.
Itoeroep. 'Lie ITIROEP.
Iton, 1) in de oudheid eerie stad in het thessaalsche landschap Phthiotis, met een tempel van
Athene (Minerva), was gesticht door Itonus. —
1) I., of Yton, rivier in Frankrijk, ontspringt derdhalf our gaans benoorden Mortagne, dept. Orne,
besproeit Evreux, err valt bij Planches in de Eure,
na een loop van 14 niijlen.
Itonus, zoon van Amphictyon, was de uitvinder van het gemunte geld, en stichter van de stad
Iton in Thessalie.
Itorpoe, of Itorpa, hetzelfde eil. als Itiroep.
Itri, lat. Itrium, stad in de napolit. prov. Terradi-Lavoro, derdhalf uur gaans bezuidoosten Fondi;
5700 inw.; nabij I. overwinning van Gonsalvo de
Cordova op de Franschen in 1503.
Itsjili, Itschili, Itchili, voormalig pachalik van
aziat. Turkije, grensde ten Z. aan de Middell. Zee,
en overigens aan de volgende pachaliks: aan Konieh
ten N., aan Marasj ten N. 0., aan Aleppo ten Z. 0.,
aan Anatolie ten W. Het bestond uit het oostelijk
gedeelte van het oude Pampirylie en nagenoeg geheel Cilicie, en was ingedeeld in 5 sandzjaks, nl.:
Itsjili (ongeveer Tracheotisch Cilicie), Adana, Lis,
Tarsus en Alma. Uit het pachalik I. is ongeveer het
tegenw. ejalet Adana gevormd.
Itter, limburgsch dorp. Zie ITTEREN.
Itter (Neer-), ook wet Neer-Itteren of NeerIteren, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans
bezuidw. Roermonde; 750 inw.; druk bezocht door
bedevaartgangers op 13 Dec. ter vereering van de
reliquien der heilige Lucia.
Itteren, 1) dorp in nederl. Limburg, I uur
gaans benoorden Maastricht ; 400 inw. — 2) zie
ITTER (Neer-).
Ittervoort,dorpje in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans zuidelijk bevvesten Roermonde, en 3 uren
gaans bezuidoosten Weert ; 160 inw.

Ituna, tegenw. de Edene, rivier in romeinsch
Britannia, ontlastte zich in de Noordzee, waar zij
het hence cestuarium (de tegenw. golf van Solway)
vormde.
Iturbide (don Augustijn), mexicaansch veldheer, geb. 1784 te Valladolid uit rijke en aanzienlijke ouders (van baskische afkomst), stood eerst
aan het hoofd der Noorder-armee, doch werd spoedig ter verantwoording geroepen, beschuldigd van
knevelarij; wel werd hij door den onderkoning vrijgesproken, doch nam zijn ontslag uit de spaansche
dienst. Het duurde echter niet fang of hij plaatste
zich nu aan het hoofd der Independenten (1820)
urn tegen de Spanjaarden te strijden, veroverde
Mexico, bevocht nog verscheidene overwinningen op
den spaanschen onderkoning, en noodzaakte dozen
eindelijk het verdrag te teekenen, dat bekend is onder den naam van Plan van Iguala, waardoor aan
de spaansche overheersching een einde werd gemaakt. Nu liet hij zich (21 Jell 1822) als keizer
van Mexico uitroepen onder den naam van Augustinus I ; doch zijn keizerschap was slechts van korten duur : in 1823 genoodzaakt afstand van den troon
te doen, narn hij de wijk naar Europa, hield eerst
in Italie, vervolgens te Londen verblijf, keerde 1824
naar Mexico terug om zijne kroon weder machtig te
worden, doch werd bij zijne aankornst in hechtenis
genomen en te San-Antonio-de-Padilla gefusilleerd
(19 Juli 1824).
Iturea, lat. Puma, ook wet genaamd Auranitis,
een zeer bergachtig landschap in Syrie, benoordoosten den oostelijken halven stam Manasse in Palestina, en beoosten het landschap Uz, naar den kant
der bronnen van de rivieren, die in den Hieromax
uitliepen. De bewoners van I. leefden hoofdzakelijk
van rooverijen. Door Aristobulus I onderworpen,
werd I. door Augustus aan Herodes geschonken, die
het inlijfde bij Judea, en het bij zijnen dood naliet
aan een zijner zonen, Herodes-Philippus, die in het
N. T. als viervorst van I. vermeld is; Lucas 3: 1.
Iturup, hetzelfde eiland als Itiroep.
Ituzaingo, zuid-amerikaansche stad, op de
grenzen tusschen Brazilie en de republiek Uruguay.
Bij I. werd 1828 tusschen de brazil. armee en de
argentijnsche confederatie een veldslag geleverd,
waardoor de onafhankelijkheid van Uruguay verzekerd werd.
Itys, zoon van den thracischen koning Tereus,
en van Procne, werd geslacht door zijne eigene moeder, die van dit geslachte vervolgens een vleeschgerecht lint toebereiden, dat zij bij gelegenheid van
een feestmaal aan Tereus voorzette, als straf omdat
hij Naar ontrouw was geworden (zie TEREUS).
Itz, eene in bet Thuringerwald ontspringende
rivier, die Saksen-Hildburghausen, Saksen-Coburg
en Bereren doorstroomt, en zich beneden Rattelsdorf
na eenen loop van 11 mijlen in den Main ontlast.
Itzehoe, of Esesfelth, stad in Holstein, aan de
Stor, 15 uren gaans bezuidw. Kiel; 6000 inw.; vergadering der holsteinsche stenden of staten.
Itzig, zeer oud dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, 3 kwartier gaans bezuidoosten de stad
Luxemburg; was 1794-95 het hoofdkwartier der
Franschen.
Itzmicuilpan,stad met 12,000 inw. inMexico,
aan den Tula.
Ivan. Zie IwAN.
Ivenack, marktvlek met 800 inw. in Mecklenburg-Schwerin, aan het Meer van I.
Iverdun, twits. stad. Zie YVERDUN.
Ives. Zie YvES.
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Ivetot
Ivetot, fransche stad. Zie YVETOT.
Iviza, of Ivica, spaansch Ibiza, lat. Ebusus, het
westelijkste der drie grootste Balearische eilanden,
is 82 vierk. mij1 grout, bevolkt met ruim 22,000
zielen, en heeft tot hoofdpl. I., vesting met goede
haven en 5600 inw. Het eiland 1. werd 1294 door
de Spanjaarden aan de Mooren ontweldigd, en 1706
een oogenblik bezet door de Engelschen.
Ivo, fransch Ives, een heilige. Zie Yves.
Ivodium, nieuw-lat. naam van Epoisses.

Ivoorkust. Zi , ' TANDKUST.
Ivoy. Zie YVOY.
Ivrea, het Eporedia der ouden, stad in Piemont,

aan de Dora-Baltea, 12 a 13 uren gaans benoorden
Turijn ; 9600 inw.; oude citadel. Oudtijds hehoorde
I. tot Cisalpijnsch Gallic, en maakte deel uit van het
land der Salassen. De Romeinen brachten eene kolonie derwaarts, onder bet consulaat van Marius. In
de middeleeuwen was I. de hoofdstad van een beroemd markgraafschap of markizaat I., dat door
Karel den Groote gesticht was na de verovering van
het rijk der Longobarden, en dat in de 13e eeuw
door ketzer Frederik aan de graven van Savoje werd
geschonken. De stad I. werd herhaalde malen veroverd door de Franschen, nl. 1641, 1704, 1796 en
1800. Vervolgens bij het fransche keizerrijk ingelijfd,
werd I. tot hoofdpl. verheven van het dept. Dora,
en bleef dat tot 1814. Het is tegenw. de hoofdpl.
der provincie I. die, gevormd nit het voormalige
markizaat, 26 a 27 vierk. mijlen grout is, en eene
bevolking heeft van 162,000 zielen.
Ivry, I) het oude Iberium of Heriacum, vlek in
het fransche dept. Eure, aan de Eure, 4 uren gaans
bezuidoosten Pacy-sur-Eure; 1000 inw.; overwinning 14 Mrt. 1590 van Hendrik IV op de Ligueurs
onder den hertog van Mayenne; de pyramide, te I.
opgericht ter gedachtenis van lien veldslag, werd
in de groote omwenteling vernield, doch 1809 wederom opgericht door Napoleon. — 2) vlek in het
fransche dept. Seine, 5 kwartier gaans bezuidoosten
Parijs; 3000 inw.; een 1842 gebouwd fort.
Ivva, eene heidensche stad, vermeld in het
0. T.: II Kon. 18 : 34; 19 : 13; Jezaia 37: 13.
Iwan russische grootvorsten, nl.: I. I, of
Kalita, grootvorst van Moskau (1328-40), trachtte
Moskau tot hoofdstad van geheel Rusland te verheffen, hetgeen hem ten deele gelukte, doordien hij
het verhief tot residentie der metropolieten (tot
dusverre was dat \Vladimir geweest). — I. II,
zoon van den vorige, regeerde van 1353 tot 1559,
was van aard vreedzaam, en verloor in den oorlog
tegen de Litauers groote landstreken aan den Dnieper. —I. III, Wasiljewitsj (Basilowitsj), regeerde
van 1462 tot 1505. Hij verloste in 1481 zijn land
van het juk der Tartaren, bracht voor en na de
overige russische vorstendommen onder zijn gezag,
onderwierp No wgorod na een zevenjarig beleg, voerde
de beschaving in zijn rijk in, en verdiende den eernaam van rde Groote". Hij was de eerste, die zich
tsaar van Groot-Rusland noemde, en als zoodanig
Iwan I. In 1472 had hij een tweede huwelijk aangegaan, namelijk met Zoe (Sophia) eene dochter van
Thomas Paleologus, dus eene nicht van den laatsten
byzantijnschen keizer: daardoor kwam de byzant.
dubbele adelaar in het russische wapen.
Iwan, russische tsaars; nl.: I. I; zie IwAN III
n het vorige art. — I. II, Wasiljewitsj, was 4
aren oud toen hij in 1533 den troon beklom met
zijne moeder als regentes, die als zoodanig eene
bloedige worsteling had vol te houden tegen de
russische landsgrooten. In 1544 nam 1. de teugels
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van het bewind zelf in handen, en regeerde tot 1584,
toen hij stierf. Meer dan een zijner voorzaten deed
hij, om zijn woeste yolk tot beschaving te brengen,
waartoe inderdaad nog meer dan doortastende strengheid noodig was, zoodat hij dan ook al zijne voorgangers overtrof in wreedheid, hetgeen hem den
bijnaam verschafte van *de Verschrikkelijke"; o. a.
stale hij eigenhandig zijn oudsten zoon dood. Door
hem werd de titel van ' tsaar" als erfelijke titel aangenomen, en tevens die van *autocraat" daaraan toegevoegd. Hij liet duitsche ambachtslieden, kunstenaars en geleerden naar Rusland komen, legde de
eerste boekdrukkeriRn aan, vestigde het koophandelsverkeer, richtte 1545 eene staande armee op
(de Strelitzen), veroverde 1552 Kazan, 1554 Astrakan, en trachtte, hoewel te vergeefs, Lifland te
ontweldigen aan de Duitsche Ridders. In den laatsten tijd zijner regeering ondernam Jermak zijnen
tocht naar Siberie. Alexjewitsj, geb. 1661,
gest. 1693, was nagenoeg blind en stom; in naam
regeerde hij van 1682 als tsaar met zijnen halven
broeder Peter 1, die echter sedert 1688 de teugels
van het bewind geheel alleen voerde. — I. III,
Antoenwitsj, d.
zoon van Anton, nl. van Antonhertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, en van
de russ. grootvorstin Anna Carlowna, die eene nicht
was van tsarin Anna Iwanowna. Toen deze op sterven lag (1740), benoemde zij haar pas onlangs geboren neefje tot haren opvolger, en de nauwlijks
3 maanden oud zijnde I. (geb. 23 Aug. 1740) beklom als I. III den troon, onder regentschap van
den hertog van Biren. Doch eene machtige partij
bracht reeds in 1741 (5 Dec.) de dochter van Peter
den Groote, met" name Elizabeth, op den troon, en
de jonge I. 111 werd gevangen genomen. Na de
troonsbeklimming van Catharina II werd hij naar
Schlusselburg overgebracht, en na eene paging om
hem te laten ontvluchten, ondernomen door een
ukrainsch edelman met name Mirowitsj, werd de
pas 23-jarige I. door zijne bewakers vermoord
(5 Dec. 1764).
Iwangorod, 1) stad in het russ. gouvt. Petersburg, tegenover Narwa, aan de Narowa.
2) stad in het russ. gouvt. Tsjernigow, aan den
Oster ; 1300 inw.
Iwanowo, fabriekdorp in europeesch Rusland,
gouvt. Wladtmir, 7 uren gaans benoordw. Sjoeja ;
6000 inw. Dit dorp wordt bet russische Manchester
genaamd.
Iwan—Ozero, d. i. Meer van Iwan, een meer
in europ. Rusland, gouvt. Toela; uit dit meer komt
de Don. Het kansal, waardoor de Don met de Wolga
verbonden zon worden, in 1697 ontworpen door
Peter den Groote, loch onuitgevoerd gebleven, moest
aan dit meer beginners.
Iwein, de held eener bretonsche legende, in de
12e eeuw door Chrdtien de Troyes (in 't Noordfransch) bewerkt in den *Chevalier au lion"; en
daarnaar bewerkt door Hartmann von der Aue in
zijne vertelling iwein (2e drak Berlijn 1843).
Iwoniez, dorp in oostenr. Galicie, kreis Sansk ;
1900 inw.; druk hezochte minerale bron.
Iwuy, vlek in Frankrijk's Noorder-departement.
derdhalf uur gaans benoordoosten Cambray (Kamerijk); 4000 inw.
Ixion, honing, der Lapithen, zoon van Antion
en Perimele, bracht zijnen schoonvader Deioneus
op gruwzaam verraderlijke wijze om bet leven, en
werd wegens die schanddaad uit zijn rijk verdreven.
Niemand wilde hem van de op hem klevende misdaad zuiveren, en hij vond nergens een onderkomen
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Jaartelling

Ixtepexi

Izebel. Zie J EZEBEL.
Izeds (de), in de godsdienst van Zoroaster, de

dan eiudelijk aan het hof van Jupiter, waar hij gastvrij werd ontvangen. Hij beloonde die gastvrijheid
met ondank, doordien hij allerlei pogingen deed om
Juno te verleiden. Jupiter konde dit niet gelooven ;
om zich er van te vergewissen, en I. op de proef te
stellen, gaf hij aan eene Wolk de gedaante Ian Juno,
en zoodoende erlangde hij reeds spoedig het bewijs
van l.'s schuld. Tot straf daarvoor werd 1. in de
Onderwereld aan een eeuwigdurend ronddraaiend
rad vastgesmeed. Uit den ontuchtigen omgang van
1. met de Wolk werden de Centauren geboren. Bid
zijne eigene vrouw Dia had I. een zoon verwekt,
Phi thous.
Ixtepexi, stad in Mexico, 8 uren gaansbezuidoosten Mexico; 550 indiaansche gezinnen.
Ixworth, het oude Icenorum oppiduni, stad in
het engelsche graafschap Suffolk, 3 uren gaans benoordoosten Bury ; 1000 inw.
lynx, dochter van Pan en de Echo, was de
dienares van lo, en als zoodanig was zij Jupiter behulpzaam in zijne minuarijen met lo, waarom zij
door Juno veranderd werd in een vogel (lynx
torquilla), die door het bijgeloof oudtijds gebruikt
werd als toovermiddel in de liefde.
Iza"dk. Zie IsAac.
Izabal, stad in Guatemala, op den zuidoever
van het Meer van I. (zie DULCE-MEER ) eenige mijlen
van de kust, aan den Rio-Dulce ; 500 inw.; is de
voornaamste uitvoerhaven van Guatemala aan den
Atl. Oceaan.
Izabella. Zie IS ABELLA.
Izalco, zooveel als lsalco.
Izamel, stad in Yucatan ; 5000 inw.; van heinde
en verre bezocht wordende jaarmarkt.
Izarnore, of Izernore, vlek in het fransche
dept. Ain, dicht bij Nantua. In de nabijheid van I.
overblijfselen eener oude stad I.

28 (deels mannelijke, deels vrouwelijke) goede
geniussen, geschapen door Ormuzd, en tegenover de
Dews of geniussen des kwaads gesteld.
Izere (de), berg in 't Land van Valkenburg,
nederl. prov. Limburg, onder de gemeeute Bemelen,
'weft verbazend uitgestrekte gangen ; ook inergelgroeven.
Izhar, of Jizhar, kleinzoou van Levi en zoon
van Kohath (Exod. 6: 17, 20; Num 3: 19; I Citron.
6 : '2, 18, 38 ; '23: 12, 18), was de stamvader der
lzharielen of Jizharieten (Num. 3: '27 ; I Chron.
24: 22; '26: 23, 29; '27: 8).
Izieux, vlek in het fransche dept. Loire, Brie
knartier gaans bezuiden St.-Chamond ; 2600 inw.
Izlia, of Jizlia, afstammeling van Benjamin ;
1 Chron. 8: 18.
Iznajar, stad in de spaansche prov. Cordova,
aan den Xenil, 9 mijlen bezuidoosten Cordova ;
2100 inw.
Iznatorafe, vermoedelijk het oude Anztorgis,
stad met 3000 inw. in Spanje, 7 uren gaans kno-ordoosten Baeza.
Izrahja, of Jizrahja, 1) afstammeling van Issaschar ; 1 Chron. 7 : 3. — 2) ovtrste der tempelzangers ten tijde van Nehemia ; Neh. 12: 42.
Izreel, of Jizreel, stad in den stam Juda ; Jozua
15: 56; 17: 16.
Izre61a, of Jizreela, stad in den slam Issaschar;
Jozua 19: 18.
Izsak, marktvlek in bet hongaarsche comitaat
Pesth ; 3300 inw.; daarbij bet vischrijke Kolon-meer.
Iztaccihuatl, een uitgebrande vulcaan in
Mexico, in de nabijheid van Puebla, is 14,736 vt. hong.
Izvornik, of Zvornik, stad in Bosnie, aan de
Drina ; 12,000 inw.; loodmijnen.

J
(Namen, die men op J niet vindt, zoeke men : als het oostersche, inzonderheid indische, namen zip
op Dj of Dzj, G. en Sch ; spaansche op X chineesche of arabische op Y.)
Jaacan, of Jahacan, afstammeling van Seir(Gen. ning. Onder verwijzing naar het art. K ALENDER laten
wij de voornaamste jaartellingen hier volgen :
36: 27 ; I Chron. 1: 42), is dezelfde als Acan.
1) De Christelijke J., aanvangende met de geJadcoba, een vorst in stam Simeon; I Chron.
boorte van Christus, of juister gezegd 4 jaren na
4 : 36.
het eigenlijk tijdstip dier geboorte. Deze J. vangt
Jaala, een stam der Nethinim; Ezra 2: 56.
dus aan: volgens de Benedictijnen in het jaar der
Z ie D
AaN.
Jadn. Zi
wereld (d. na de Schepping) 4963, volgens de geJaanum, friesch dorp. Zie ANUM.
Jaar, fransche naam der limb. rivier de Jecker. wone tijdrekening in het jaar der wereld 4004.
Jaartellingen v6Or Christus' geboorte.
Jaar (de velden van), vermeld Ps. 132 : 6.
2) De J. der Joden, aavangende met de Schepping
Jadre Oregim, vader van den israel. held
v. Chr.
der wereld :
Elan ; II Sam. 21 : 19.
4963
Volgens l'Art de verifier les dates
Xadresja, afstammeling van Benjamin ; I Chron.
Volgens Usserius en de gewone tijdr. . . 4004
8:
3101
3) De Hindoe-J. van Kalioega
Jaarsveld, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
4) De J. der Chineezen (volgens De Guignes). 2697
aan de Lek, 4 uren gaans bezuidw. Utrecht ; 150
776
5) De J. der Olympiaden
inw.; Jan. 1820 doorbraak in den Lekdijk. De sterkte
753
6) De J. der stichling van Rome
het Huis-te-J. werd 1672 tweemaal veroverd en
7) De J. van Nabonassar (volg. CI. Ptolemeus) 747
uitgeplunderd door de Franschen.
8) De J. der Seleucieden (arab. Zeulkarnetn) 312
Jaartelling, lat. _Era, is eene achtereenvol45
9) de Juliaansche J
gende reeks van jaren of eeuwen, waarnaar een yolk,
38
10) De J. van Spanje
of wel een gedeelte van het menschdom, zijn histo27
11) De J. van Augustus
risch bestaan rekent: dus eene wijze van tijdreke-

Jaasai
Jaartellingen nn Christus' Geboorte, na Chr.
De J. der Saken (Sacce)
78
284
De J. van Diocletiaan
De J. der Armeniers
532
De Hegira (Hedzjira, d. Vlucht van Ma622
homed) of J. f ler Mahomedanen
16), De Perzische J. van Jezdedzjerd. • . . . 632
17) De J. van Constantinopel (vastgesteld door
de grieksch-katholieke Kerk, en volgens
welke de Schepping der wereld wordt bepaald op het jaar 5508 vOrir de geboorte
van Christus)
680
18) De J. der Fransche Republiek, aanvangeride 22 Sept
1792
Jaasai, een der Israelieten, die in de babylon.
balllingschap vreemde vrouwen hadden genomen ;
Ezra 10 : 37.
Jaasiel, 1) een der helden van David ; I Chron.
11 : 47, — 2) een portier van den tempel ; I Chron.
15 : 18. — 3) een vorst in den stam Benjamin;
I Chron. 27: 21.
jadzanja, I) een krijgsoverste in Juda, ten
tijde van koning Zedekia ; II Kon. 25 : 23.-2) een
nit het huis der Rechabieten ; Jerem. 35: 3. —
3) het hoofd der 70 oudsten in Israel : Ezech. 8:11.
— 4) een der vorsten in Juda, ten tijde van Ezechiel ; Ezech. 11: 1.
Jaaziel. Zie -A--L.
Jadzija, een leviet ; I Chron. 24 : 26, '27.
Jabal, een achterkleinzoons-achterkleinzoon
van Cain; Gen. 4: 20.
Jabbok, tegenw. Wadi Zerka, grensrivier der
Ammonieten, doorstroomde den stam Gad, en ontlastte zich in den Jordaan ; Gen. 32 : 22; Num. 21:
24; Deut. 2: 37; 3: 16; Jozua 12: 2; Richt. 11 :
13, 22.
Jabeek, dorp in nederl. Limburg, anderhalf
uur gaans beoosten Sittard ; circa 500 inw.; bestond
reeds in de 12e eeuw.
Jabes, of Jabes-Gilead (Jabes-Galaad), stad in
Palestina, aan den voet van het Gilead-gebergte,
werd door de Israelieten verwoest in hunnen oorlog
tegen de Benjamieten, omdat de inwoners(Jabesieten)
zich niet tegen iaatstgenoemden hadden willen verklaren. Bij J. werden de Ammonieten overwonnen
door Saul; het graf van dezen koning lag in de nabijheid van J. In het 0. T. is J. vermeld : hoofdstuk
21 van Richt., hoofdstukken 11 en. 31 van I Sam.,
2 en 21 van II Sam., 10 vary I Chron.
Jabes, varier van den israel. koning Sallum ;
11 Kon. 15: 10, 13, 14.
Jabez, stad in Juda ; I Chron. 2 : 55.
Jabez, een aanzienlijk persoon, afstammeling
van Juda ; I Chron. 4 : 9, 10.
aabirr I, koning van Hazor, yverd overwonnen
en ter flood gebracht door Jozua ; Jozua II. —
J. II, koning van Hazor, overwon de Israelieten,
en hield hen 20 jaren in slavernij, totdat ze onder
de leiding van Debora en Barak het vreernde jut(
afwierpen, en Jabin met zijn gansche leger vernietigden ; Richt. 2; Ps. 83: 10.
'tiiihongaarsche comitaat
Jabloneza,
Neutra, aan de uitwatering van de Brezova in de
Myava ; 2000 inw.
Jablonka, dorp in 't hong. comitaat Arva, 3
a 4 uren gaans benoorden Trusztenna ; 3000 inw.
Zie JABLUNKA.
Jablonowski, prinselijk poolsch geslacht,
waaruit in de geschiedenis van Polen verscheidene
beroemde mannen voorkomen. Tot dit geslacht be(Jozef Alex.), geb. 4 Febr. 1712 (of
hoorde ook:

12)
13)
14)
15)

Jachin
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11 Febr. 1711); afkeerig van staatkundige woelingen, verliet hij 1768 zijn vaderland, en vestigde zich
te Leipzig, waar hij 1 Maart 1777 stierf. Hij schreef
verscheidene werken over de geschiedenis en de letterkunde van Polen, en stichtte te Leipzig het nog
tegenw. bestaande .Prinselijk Jablonowskisch Genootschap van Wetenschappen", w'aaraan hij een
kapitaal schonk om jaarlijks prijsvragen te kunnen
uitschrijven en de beste antwoorden te kunnen bekronen. Vandaar de Acta societatis Jablonovii_e (6
dln. Leipzig 1772--73) en de Nova arta societatis
Jablonovice (9 dln. Lpz. 1802-45).
Jablonski (P. Ernst), duitsch orientalist, zoon
van den hofprediker Daniel Ernst J., geb. te Berlijn
1693, ondernam op kosten van zijn gouvernement
(1714) eene wetenschappelijke reis door Europa, en
stied 1757 als professor der theologie en predikant
te Frankfort aan de Oder. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij : Disquisitio de lingua
lycaonica (Berlijn 1714); Pantheon „E'gyptiorum
(3 d In. Fran k f. 1750-52) ; De Mernnone Grxcorum et
fEgyptiorum hujusque celeberrima in Thebaide statua

(1753), en verscheidene kleine geschriften over
Egypte's taal en oudheden (verzameld in 4 dln. Leiden 1804-13).
Jablunka, stad in oostenrijksch Silezie, aan
de vereeniging der rivieren Oka en Lomna, 6 uren
gaans beztlidoosten Teschen ; 2350 inw.; in de nabijheid de Jablunka-pas, door welken de weg naar
Hongarije loopt.
Jabne, of Jamnia, tegenw. Ihne, stad aan de
kust van Palestina, werd veroverd door konmg Uzzia
(II Chron. 26: 6), en was na de verwoesting van Jeruzalem een hoofdzetel van joodsche geleerdheid.
Jabneel, stad in den stam Naphtali; Jozua 15:
11 ; 19 : 33.
Jabok, rivier. Zie
Zi _ ABBOK.
Jaca, oude spelling Xaca, het oude Iacca, grensstad in Spanje, op den linkeroever van den Aragon,
12 a 13 uren gaans benoorden Huesca ; 3600 low.;
oude citadel, gebouwd in 1592. In de oudheid was
J. de hoofdstad der Jaccetanen (Iaccetani), zij werd.
195 v. Chr. veroverd door M. P. Cato, en was later
gedurende geruimen tijd de hoofdstad van OpperAragonie. Door Filips V werden aan J. groote privilegien geschonken, omdat het zijne zijde had gehouden in den successie-oorlog. De Franschen maakten
zich 1808 van J. meester, en behielden het tot 1814.
In den burgeroorlog tusschen Christinos en Carlisten
(1830-39) werd J. verscheidene malen veroverd
en heroverd.
Jacatra, voormalig koningrijk op Java, tusschen
de koningrijken Bantam en Cheribon, en de zee,
ontleende zijnen uaam aan de stad J. Zie BATAVIA.
Jacca, Iacca, oude naam van Jaca.
Jaccetanen, laccetani, ook wel Laccetani,
een yolk in Hispania Tarraconensis, benoorden den
Ebro, en nahij ale Pyreneen, tusschen de Vasconen
ten W. en de Ceretanen ten 0.; hunne hoofdstad
was Jacca (tegenw. Jaca), 6 mijlen benoorden Osca.
Jacehus, Iacchus, dezen naam gaf men in de
Eleusinische zangen aan Bacchus.
Jachan,een vorst in den slam Gad; I Chron.5: 13.
Jaehba, een van David's helden, dezelfde als
El-Jachba.
Jachin en Boaz, de twee koperen pilaren van
het voorportaal des tempels van Salomon te Jeruzalem ; I Kon. 7: 21; II Chron. 3: 17.
Jachin, 1) een zoon van Jacob's zoon Simeon
(Gen. 46: 10 ; Exod. 6 : 14), was de stamvader der
Jachinieten (Num. 26 : 12). — 2) een der uit Babel
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wedergekeerde priesters; I Chron. 9: 10; Neh. 11:
10. — 3) een overste der priesters ten tijde van
David ; I Chron. 24 : 17.
Jachmai, een kleinzoon van Issaschar ; I Chron.
7 : 2.
Jachsai, rivier ; zooveel als Aksai.
Jachzeel, of Jahzeel, een der zonen van Naphtali ; Gen. 46: 24; Num. 26: 48 ; I Chron. 7: 13;
was de stamvader der Jachzeelieten.
Jack (Heinrich Joachim), geb. 30 Oct. 1777 te
Bamberg, als bibliothecaris aldaar gest. 26 Jan. 1847,
verdienstelijk beoefenaar der geschiedenis; van zijne
werken verdienen bijzonder melding:Beschreibung der
Bibliothek zu Bamberg (4 dln., Neurenb. 1831-34);
Alphabete and ganze Schriftmuster vom 8.-16. Jahrhundert, enz. (4 stukken, Leipzig 1833-36);
Taschenbibliothek der wichttg sten und interessantesten
Land- and Seereisen (87 dltjes, Neurenberg 182736); Galerie der Kunstler Deutschlands (2 dln. Neu-

renberg 1831-32).

Jackenkerke, oude naam van 't voormalige
dorp St.-Jacobskerke op het zeeuwsche eiland
Schouwen.
Jackson, een aantal graafschappen in de Vereenigde Staten van N.-Amerika, t. w.: 1) in 't N. W.
van Virginia. — 2) in 't N. van Georgie. — 3) in 't
N. van Florida. — 4) in 't N. van Alabama. — 5) in
't Z. 0. van Mississippi. — 6) in 't N. van Tennessee.
— 7) in 't Zuiden van Ohio. — 8) in 't Z. van Michigan. — 9) in 't Z. van Indiana. — 10) in 't Z.
van Illinois. — 11) in 't N. 0. van Iowa. — 12) in
't W. van Missouri. — 13) in 't N. 0. van Arcansas.
Jackson, verscheidene steden in de Vereenigde
Staten van N.-Amerika, o. a.: 1) in Michigan, aan
den Grand-River, 15 mijlen bewesten Detroit ; 6500
inw. — 2) in Mississippi, waarvan het de hoofdstad
is, aan den Pearl-River, 9 mijlen beoosten Vicksburg;
3500 inw.; tijdens het beleg van Vicksburg door de
troepen der Unie (1863) was dit J. in de macht der
Zuidelijken onder generaal Johnstone, die J. echter
16 Juli 1863 ontruimde, waarna bet dadelijk bezet
werd door de Noordelijken onder generaal Sherman.
— 3) in Tennessee, aan den Forked-Deer-River, 30
mijlen ten W. Z. W. van Nashville.
Jackson (P
in A
li Zi P 011T-_ ACKSON.
Jackson (Andrew), president der Vereenigde
Staten van N.-Amerika van 1829-37, geb. 15 Maart
1767 te Warsaw in Z.-Carolina, was de zoon van
een iersch landverhuizer, en begon zijne loopbaan als
procureur in N.-Carolina, werd 1790 te Nashville
procureur-generaal van den staat Tennessee, 1797
senator en 1799 lid van het hooge gerechtshof van
Tennessee, waar hij 1812 werd gekozen tot opperbevelhebber der landweer tegen de Engelschen. Hij
versloeg de Creek-Indianen, bemachtigde Pensacola,
organiseerde vervolgens de linietroepen der Unie,
waarmede hij 8 Jan. 1815 den aanval der Engelschen op de amerikaansche verschansingen afsloeg ;
voerde 1817-18 voorspoedig oorlog tegen de Seminolen, nam 1821 Florida in bezit, werd 1823 weder senator voor Tennessee, en eindelijk 4 Maart
1829 president der n.-amerik. Unie, welke waardigheir hem 1832 op nieuw voor 5 jaren werd opgedragen. Door zijne vastberadenheid west hij eene geweldige scheuring tusschen de noordelijke en zuidelijke staten der Unie te voorkomen, en in 1835
verkreeg hij van Frankrijk 35 millioen francs scha.
deloosstelling voor het nadeel, dat aan den koophandel der n.-amerik. Unie was berokkend door het
fransche keizerrijk. Hij stierf 8 Juni 1846 op zijn
buitenverblijf Hermitage bij Nashville.

Jacob
Jackson (Thomas Jefferson), met den bijnaam
Stonewall, luitenant-generaal der Zuidelijken onder

het opperbevel van generaal Lee, in den n.-amerik.
burgeroorlog, vocht in West-Virginia, en won de
bewondering van vijand en vriend door zijne onverschrokkenheid en zijn nooit versagenden rimed;
vooral in den slag bij Mechanicsville 26 Juni 1862
tegen den rechtervleugel der armee van Mac Ciellan,
en ook den volgenden dag, deed hij wonderen van
dapperheid.
Jackson's River, rivier in Virginia, ontspringt in 't graafschap Highland, en vormt, met
den Compasture-River vereenigd, den James-River.
Jacksonville, steden in de n.-amerik. Unie:
1) in Illinois, 6 a 7 mijlen bewesten Springfield;
5500 inw.; blinden-instituut. — 2) in Florida, aan
den St.-John's-River, 50 mijlen beoosten Taldahesse; 1600 inw.
Jacmel, stad met haven ter zuidkust van bet
eiland Haiti, 6 mijlen bezuidw. Port-Republicain,
ann de uitwatering der kleine rivier J.; 6000 inw.
Jacob, de laatste der drie zoogenaamde aartsvaders of patriarchen, kleinzoon van den aartsvader
Abraham, en tweede zoon van den aartsvader Jsaac
en diens huisvrouw Rebekka, was de jongere tweelingbroeder van Esau, die hem zijn eerstgeboorterecht verkocht voor een schotel linzenmeelspijs,
waarna J., door zijn ouden, Minden vader te bedriegen, zich meester maakte van diens zegen. Wegen's
dit bedrog voor den toorn van Esau beducht, nam
hij de vlucht naar Mesopotanne, waar hij liefderijk
werd opgenotnen door zijnen oom Laban, bij wien
hij eene maand doorbracht. Toen kwamen zij overeen, dat J. zijnen oom 7 jaren zou dienen, tot loon
waarvoor deze hem zijne jongste dochter Rachel tot
vrouw zou geven ; de 7 jaren vervuld zijnde, bracht
Laban echter na afloop van het bruiloftsmaal zijne
oudste dochter Lea bij J., die dit bedrog in de duisternis van den nacht niet ontdekte, en er des morgens zeer verwonderd, maar niet zeer tevreden over
was. De zaak werd echter zoo geschikt, dat J. nog
7 jaren bij Laban in dienst zou blijven, waarvoor
deze hem ook zijne jongste dochter tot vrouw zou
geven ; hetgeen alzoo geschiedde. Nu zou J. nog eens
7 jaren bij zijnen schoonvader in dienst blijven, waarvoor deze hem als loon zou geven al het gesprenkelde, gespikkelde, geplekte en bruine vee, dat zich
in den loop van die 7 jaren onder zijne kudden zou
bevinden. De manier, waarop J. 6 jaren tang te
werk ging om zich ten nadeele van zijnen schoonvader te verrijken, zou bezwaarlijk den toets der
eerlijkheid kunneu doorstaan. In de 13 jaren, die er
verloopen waren sedert hij met Lea getrouwd was,
had J. bij deze verwekt vier zonen (Ruben, Simeon,
Levi en Juda); va.volgens bij Rachel's dienstmaagd
Bilha twee zoneill(Dan en Naphtali); toen bij Lea's
dienstmaagd Zilpa twee zonen (Gad en Aser); waarna
hij Lea nog twee zonen en eerie dochter (Issaschar,
Zebulon en Dina); en eindelijk bad ook zijne liefste
vrouw Rachel hem een zoon geschonken (Jozef).
Na de bedriegelijke wijze, waarop hij zijn schoonvader een groot gedeelte van diens vermogen afhandig
had weten te m8ken, was J. op een middel bedacht
om zich met have en goed en vrouwen en kinderen
heimelijk van daar to Nerwijderen ; en ook de wijze,
waarop hij dit voornemen ten uitvoer bracht, werpt
geen zeer gunstig licht op zijne eerlijkheid en goede
trouw. Zyi n wedervaren op dozen tocht is beschreven in Genesis 31-33, o. a. ook zijne worsteling
aan de rivier Jabbok, met eenen man, die hem wel
is waar eene heap ontwrichtte, loch hem niet over-
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meesteren kon ; volgens de bijbelsche legende was
die man God zelf, die de gedaante van een mensch
aangenomen had om J.'s krachten Bens op de proef
te stellen, en die zoo tevreden was over de kloekheid van J., dat hij zijnen naam veranderde in Israel
(zie dat Aanvankelijk zette hij zich neder te
Sichem, waar zijne docker verkracht, doch door
hare broeders op eene even verraderlijke als gruwelijke wijze gewroken werd (zie Stumm). Dat de zonen van J. niet zeer uitblonken in rechtgeaardheid
en deugd bleek opnieuw, nadat J. met al de zijnen
van Sichem voortgereisd was naar Canaan, op welken tocht zijne huisvrouw Rachel hem nog eenen
zoon (Benjamin) schonk, doch de gehoorte van dit
kind niet mocht overleven. Zich in Canaan nedergezet hebbende, namelijk, had J. het verdriet, dat
zijn geliefdste zoon Jozef spoorloos verdween ; de
jongeling was door zijne eigene broeders, die hem
eerst meenden te vermoorden, als slaaf verkocht aan
een troep Ismaelieten (zie JOZEF). Toen J. eenige
jaren later, bij gelegenheid van eenen hongersnood
in Canaan, hoorde, dat zijn zoon Jozef nog leefde,
en onderkoning van Egypte was, toog hij derwaarts ;
hij werd door den egyptischen koning met gunstbewijzen overladen, zelfs werd hem toegestaan zich
met zijn gansche geslacht te komen nederzetten in
het rijke landschap Gosen, waar hij nog 17 jaren
leefde, en toen in 147-j. ouderdom stierf. Tien van
J.'s zonen werden de stamvaders van even zoovele
stammen, nl.: Ruben, Simeon, Juda, Dan, Naphtali,
Gad, Aser, Issaschar, Zebulon en Benjamin ; Jozef
gaf zijnen naam niet aan een stam ; naar zijne beide
zonen (Ephraim en Manasse) werden de stamvaders
van twee afzonderlijke stammen. Het yolk Israel's
was dus in het geheel ingedeeld in 12 stammen ;
want ook van Levi bestond geen afzonderlijke yolksstam : hij was de stamvader der Levieten, aan wie
uitsluitend de priesterdienst in Israel opgedragen
was.
Jacob, aanvoerder der Pastoureaux, die in de
13e eeuw Frankrijk verwoestten. Zie PASTOUREAUX.
Jacob (le bibliophile). Zie LAcnotx (Paul).
Jacob, vorsten. Zie JACOBUS.
Jacob—ben—Leith, het hoofd van de dynastie der Soffarieden in Perzie. Zie YACUB.
Jacob van Vitri. Zie J ACOBUS V1TRIACUS.
Jacob Zanzalus, een ketter. Zie ZANZALUS.
Jacoba, of Yakoba, hoofdstad 'Van het landschap Bautsji in het rijk van Sokoto in Soedan, met
omstr. 20,000 inw., heeft twaalf poorten.
Jacoba van Beieren, I) gravin van Holland enz. (vandaar in duitsche en fransche boeken
doorgaans Jaeoba van Holland genaarnd), was de
eenige docker van Willem VI, graaf van Holland,
Zeeland, Friesland en Henegouwen, en van Margareta van Burgundie. Geboren 25 Juli 1401, werd J.
reeds op haar zesde jaar verloofd aan hertog Jan
van Touraine, tweeden zoon van koning Karel VI
van Frankrijk, welk huwelijk op haar 14e jaar (1415)
werd voltrokken. Kort daarna overleed de oudere
broeder van haren echtgenoot, die daardoor de vermoedelijke troonopvolger van Frankrijk werd ; loch
4 April 1417 stierf hij te Compiegne, waar men hem
vergif had etoegediend om hem uit den weg te ruimen. Dos na een gelukkig huwelijk van slechts 2
jaren weduwe gebleven op 16-j. leeftijd, onderging
zij kort daarna een nieuwen slag, doordien zij haren
vader verloor, na wiens dood zij dadelijk als gravin
van Henegouwen gehuldigd, en spoedig daarop ook
als gravin van Holland en Zeeland erkend werd. Met
hare optreding als zoodanig ontwaakten opnieuw de

eenigen tijd gesluimerd hebbende twisten der Hoekschen en Kabeljauwschen. Eerstgenoemden trokken
partij voor J., terwijl de laatstbedoelden als hunnen
heer erkenden J.'s oom, Jan van Beieren, die reeds
vergeefsche pogingen aangewend had om de hand
zijner schoone, rijke nicht, over wie hij nu als voogd
aangesteld werd ; daar J. hem natuurlijk niet als
zoodanig wilde erkennen, en overeenkomstig den
wensch haars vaders in den echt trad met haren
neef hertog Jan IV van Braband (1418), werd de
binnenlandsche oorlog onvermijdelijk. Reeds in datzelfde jaar sloeg J. het beleg op voor Dordrecht,
doch zag zich, na zware verliezen, 2 maanden later
genoodzaakt dat beleg op te boeken, terwijl haar
kort daarna ook de stad Rotterdam door haren oom
werd ontweldigd. Nu leende zij het nor aan de voorstellen tot eene schikking, die Febr. 1419 te Woudrichem tot stand kwam, waarop J. met haren echtgenoot naar Henegouwen vertrok, van welke afwezigheid haar heerschzuchtige oom Jan van Beieren
gebruik maakte om zich, met verkrachting van de
plechtig door hem bezworene overeenkomst van
Woudrichem, meester te maken van de steden Leiden en Geertruidenberg. Reeds spoedig regeerde hij
als oppermachtige over geheel Holland en Zeeland.
In plaats van een krachtig beschermer van hare
rechten te hebben in haren echtgenoot, werd J.
meer en meer door diens slechte gedrag van hem
vervreemd, zoodat zij reeds spoedig een verzoek
naar Rome zond om de ontbinding van haar huwelijk te verkrijgen, en middelerwijl de wijk nam naar
Engeland, waar zij zich onbedachtzaam in de armen
wierp van Humphrey, hertog van Gloucester, met
wien zij na hare echtscheiding in het huwelijk trad
(1422), en die in het volgende jaar in Henegouwen
landde met een hulpleger, waarmede hij Braband
ging verwoesten, welks hertog (J.'s gescheiden gemaal) nu een verhond sloot met haren oom Jan van
Beieren, het hoofd der Kabeljauwschen. Deze had
bij zijnen dood (1425) zijne geusurpeerde rechten
op de drie graafschappen overgedragen aan hertog
Filips van Burgundie, die zich nu mede in den strijd
kwam mengen ; toen hij echter, door Gloucester tot
een tweegevecht uitgedaagd, die uitdaging aannam,
werden de vijandelijkheden voorloopig gestaakt. Van
dien wapenstilstand maakte Gloucester gebruik om
naar Engeland terug te keeren, zijne gemalin J. te
Bergen (Mons) in Henegouwen achterlatende, welke
stad kort daarna door Filips van Burgundie belegerd
en veroverd werd, waarop de ongelukkige J. gevankelijk naar Gent werd overgebracht, waar zij echter
geheel overeenkomstig haren hoogen rang werd behandeld. Brie maanden later vond zij middel om uit
Gent te ontsnappen naar Holland, waar zij door de
steden Schoonhoven, Gouda en Oudewater dadelijk
erkend werd als gravin, welk voorbeeld spoedig door
verscheidene andere hollandsche steden gevolgd
werd. Aan het !mold van de partij der Hoekschen
hervatte zij nu den oorlog tegen Filips van Burgundie, die de partij der Kabeljauwschen op zijne
zijde had ; doch in weerwil van den hijstand der
engelsche vloot, haar door Gloucester te help gezonden, liepen de oorlogskansen haar eer tegen dan
mede ; en toen zij zich eindelijk ook aan haar lot
overgelaten zag door Gloucester, wiens huwelijk in
Engeland onwettig was verklaard, zag J. zich genoodzaakt met Filips van Burgundie tot een voor
haar zeer onvoordeelig vergelijk te komen (29 Juni
1428), waarbij haar de bloote titel van gravin
zonder eenige regeermacht werd gelaten, met een
zeker jaargeld, terwijl zij zich tevens daarbij moest
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verbinden geen nieuw huwelijk te zullen aangaan
clan met toestemming van hertog Filips. Nietternin
verliefde zij op den edelen Frank van Borselen, en
trad Juli 1433 heimelijk met hem in den echt (zie
BORSSELEN). Toen dit tutlekte werd hij op last van
hertog Filips in stilte gevangen genomen en naar
het kasteel van Rupelmonde in Vlaanderen vervoerd ;
loch J., die door den rijkdom van Van Borsselen
ruirn van geld was voorzien, bracht nu ijlings met
behulp van haren aanhang eerie duchtige vloot bijeen,
waarmede zij persoonlijk de Schelde opvoer tot
Rupelmonde, om haren echtvriend, zoo mogelijk, te
bevrijden. Eer het echter tot gewelddadigheden
kwam, trof zij met hertog Filips eene nieuwe schikking, waarbij zij thans formeel ten zijnen behoeve
afstand deed van Henegouwen, Holland, Zeeland en
Friesland, en zelfs van den titel van gravin. Het
huwelijk van J. met Frank van Borsselen werd nu
met goedkeuring van hertog Filips in het openbaar
voltrokken te St.-Maartensdijk op het eiland Tholen. Slechts Brie jaren mocht zij in dit haar vierde
huwelijk gelukkig zijn, daar zij reeds 2 Oct. 1436
op het slot Teilingen bij Sassenheim stierf, waarna
haar lijk naar 's-Gravenhage vervoerd en daar in
het graf van hertog Albrecht van Beieren in de hofkapel werd bijgezet.
Jacoba van Beieren, 2) dochter van markgraaf ,Philibert van Baden-Baden, en Mechtildis van
Beieren, geb. 16 Jan. 1558, trad 16 Juni 1585 in
den echt met Johan Wilhelm, die zijnen vader Wilhelm IV als hertog van Gulik opvolgde in 1592.
Deze Jacoba leidde znlk een losbandig leven, dat zij
1595 deswege door de landsstenden bij den keizer
aangeklaagd werd. Men vond haar in Sept. 1597
dood in haar bed, blijkbaar gewurgd.
Jacobi (Friedrich Heinrich), een bestrijder van
de philosophie van Kant, geb. 25 Jan. 1743 te Dusseldorf, eerst koopman, ging 1779 als geheimraad
mar Munchen, werd 1804 lid (en 1807 president)
der akademie van wetenschappen aldaar, ging 1813
stil !even, en stierf 10 Maart 1819. Aan zijne Werke
(6 dln. Leipzig 1812-24) sluit zich aan: zijn door
F. Roth uitgegevene Auserlesene Briefivechsel (2 dln.
Leipzig 1825-27). — J. (Joh. Georg), duitsch
dichter, broeder van den vorige, geb. 2 Dec. 1740
te Dusseldorf, professor der fraaie letteren te Freiburg in de Breisgau, gest. 4 Jan. 1811. Zijne gedichten bijeen onder den titel : Sammtliche Werke (7 dln.
Zurich 1807-13; laatste editie 4 dln. 1825).
Jacobieten, I ) J., of Jacobijnen, noemde men
in Frankrijk de Dominicaner-monniken ; zie de artt.
DOMINICANEN en JACOBIJNEN. - 2) eene monophysitische secte in Mosopotamie, Syrid en Perzie, J. genaamd naar Jacob Zanzalus, bisschop van Edessa in
541, die de verstrooide monoph. gemeenten onder
eene nieuwe kerkregeling vereenigde. Onafhankelijk
van Constantinopel en van Rome zijnde, hebben zij
zich onder de heerschappij der Arabieren staande
kunnen houden, en tellen tegenwoordig omstreeks
40,000 gezinnen, die onder twee patriarchen staan
(een te Diarbekr en een in het klooster Saphran bij
Mardin). De egyptische J. vormen eene afzonderlijke
secte, nl. die der Coptische Christenen. Daar ze, in
tegenstelling van de Nestorianen, slechts de goddelijke natuur in Christus erkennen, en beweren dat
hij de menschelijke natuur slechts in zich heeft opgenomen, protesteeren zij ook voortdurend tegen de
besluiten van het concilie van Chalcedon. Een klein
gedeelte der 1. heeft zich met de Kerk van Rome
vereenigd onder hunnen patriarch te Aleppo. Vergelijk de artt. COPTEN en &TUBES.

jacobieten, 3) in Engeland de aanhangers
der 1689 verdrevene Stuarts (koning Jacobus II,
zijn zoon en kleinzoon). Tot de J. behoorden hoofdzakelijk de Roomsch-katholieken, de adel van HoogSchotland, ettelijke engelsche edellieden en een gedeelte van de anglicaansche geestelijkheid. De J.
onderhielden drukke gedachtenwisselmg met de
verdrevenen, en trachtten hun doel te bereiken door
het aanhoudend smeden van samenzweringen, alsook
door de openlijke opstanden van 1715 en 1745.
jacobieten7kloosters. Zie het artikel
JACOBIJNEN-KLOOSTERS.

Jacobina, stad in Brazilie, 34 mijlen benoordw.
San-Salvador en 42 mijlen ten W. N. W. van Bahia,
op den linkeroever van de Itapicuru, waar die samenvloeit met de Oura.
Jacobiner, dui tsche (Jacobins, fransche) naam
voor Jacobijnen.
Jacobi—parochie (St.-), of St.-Jacobsburen,
naar den naam der .eerste bedijkers ook wel genoemd
het Dorp der Wijngaarden, groot dorp in Friesland,
vierdhalf uur benoordw. Leeuwarden ; 1700 inw.
Jacobs (Pieter), bijgenaamd de Thaborieter,
omdat hij leekebroeder was in 't klooster Thabor bij
Sneek, geb. te Bolsward omstr. 1500, was zeer bedreven in de wis- (inzonderheid landmeet-) kunde,
en schreef ook eene Kronijk van Friesland, loopende
van 781 tot 1527, met aanteekeningen van Visser
en Amersfoort opgenomen in 't .Archief veor vaderlandsche, inzonderheid Friesche geschiedenis"
(still( 1-3, Leeuwarden 1824, 27 en 28).
Jacobsburen (St.-). Zie JACOBI-PAROCHIE.
Jacobskerke (St.-), voormalig dorp op het
zeeuwsche eiland Schouwen, werd na herhaalde
overstroomingen buitengedijkt 1534.
Jacobs-orde. Zie _ACOBUS-OBOE.
Jacobs—parochie (St.-). Zie het artikel
JACOBI-PAROCH1E.

Jacobsstadt, stad in het russ. gouvt. Koerland, aan de Duna, 10 mijlen zuidelijk beoosten
Mitau ; 3100 inw.
Jacobstad, stad in Finland, aan de Bothnische
golf, 10 mijlen benoordoosten Wasa ; 1800 inw.
Jacobus, twee apostelen, die doorgaans naar
het verschil hunner jaren onderscheiden worden,
nl.: J., de oudste, zoon van Zebedeiis en broeder
van den evangelist Johannes, werd te Jeruzalem, op
bevel van koning Herodes-Agrippa, omstr. het jaar
44 onthoofd. Volgens de legende verkondigde hij
het Christendom in Hispania ; hij wordt dan ook
onder den naam van Sint-Jacobus van Compostella
als beschermbeilige van Spanje vereerd. Kerk.elijke
gedenkdag 25 Juli. — de jongste, zoon van Alphas of Clopas, en van Maria, eene zuster der moeder van Jezus, en broeder van de apostelea Simon
en Judas, was voorganger (of, gelijk de Roomschkatholieken zeggen, 1 e bisschop) der christengerneente te Jeruzalem, waar hij in het jaar 62 door
bet yolk gesteenigd werd. Van dezen J. is de in bet
N. T. opgenomene Zendbrief in 5 boeken aan de
verstrooide Christenen der twaalfstammen.Hij wordt
door de roomsehe Kerk als heilige vereerd 1 Mei.
— 3. (een breeder des Heeren) wordt Matti). 13:
55 en Marcus 6: 3 vermeld als een zoon van Jozef,
en als een der vier broeders van Jezus. Door zijne
strengheid van zeden stond deze J. bij de Christenen te Jeruzalem in hoog aanzien ; bij wordt dan
ook gehouden voor den voorganger der gemeente
aldaar. Waarschijnlijk is deze J. met den tweeden
genoemde slechts een en dezelfde persoon, daar het
weinig aannemelijk is dat twee zusters denzelfden
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naam (Maria) hebben gedragen, hoewel dat volgens
Joh. 19: 25 aan geen twijfel onderhevig schijnt.
Neemt men echter de vele handtastelijke onjuistheden en grove tegenstrijdigheden in aanmerking,
die door de bekwaamste exegeten in het geslachtregister van Jezus zijn aangetoond, dan behoeft men
zich dienaangaande niet verder te verdiepen : alleen
zij, die het leerstuk der Onbevlekte ontvangenis niet
als eene mythe beschouwen, mogen zich in nasporingen op dit punt verdiepen ; voor ieder ander heeft
het geen de minste waarde.
Jacobus, naam van een aantal vorsten, waarvan wij de voornaamste hier laten volgen in zes
rubneken.
T. Koningen van Aragonie.
Jacobus I, of Jayme I, bijgenaamd de Veroveraar, begon te regeeren 1213, versloeg de Mooren, ontweldigde him Majorca, Valencia, had gedurige twisten met de pauses, en stierf 1.276 te
Xativa in 70-j. ouderdom. Hij liet twee zonen na :
Petrus (die als Petrus HI over Aragonie regeerde)
en Jacobus (die als Jacobus I koning werd van Majorca). — J. II, tweede zoon van Petrus ill en
kleinzoon van J. I. Eer hij den troon van Aragonie
beklom, voerde hij voor zijnen vader het bestunr
over Stcilie, dat door Petrus III ontweldigd was aan
de fransche vorsten nit het huis van Anjou ; en na
zijns vaders dood (1285) werd J. zelf koning van
genoemd eiland. Toen echter zijn oudste broeder,
koning AlfonsIII van Aragonie,overleden was(1291),
stelde J. zijnen broeder Frederik aan als onderkoning van Sicilie, en ging zelf bezit nemen van den
troon van Aragonie. In 1295 trad hij in den echt
met eene dochter van Karel II nit het hills van
Anjou, en stond toen aan dezen zijnen behuwdvader
zijne rechten op Sicilie af, met achterstelling van
zijn eigen broeder Frederik. In 1325 bevestigde
J. II de privilegien der Aragoneezen, en stierf 1327.
II. Koningen van Sicilie.
Jacobus I, regeerde van 1285 tot 1296. Zie
JACOBUS H van Aragonie.
III. Koningen van Majorca.
Jacobus I, of Javme I, tweede zoon van koning Jacobus I van Aragonie, geb. 1248 te Montpellier, ontving 1262 van zijnen vader, onder den titel
van Koningrijk Majorca, de Balearische eilanden,
benevens het graafschap Roussillon en de heerlijkheid Montpellier, en noodzaakte zijnen onderen
broeder Petrus III tot erkenning en bekrachtiging
van die schenking; hij was echter aanhoudend in
oorlog met zijnen broeder, alsook met diens twee
zonen opvolgers, Alfons III en Jacobus H. Hij
stierf 1311. — J. II, kleinzoon van den vorige,
volgde 1324 zijnen oom Sancho op den troon van
Majorca, en voerde tevens den titel van vorst van
Achaia. Door aan Filips van Valois de suzereiniteit
van Montpellier te betwisten, vervreemdde hij Frankrijk van zich ; op aansporing van genoemden franschen koning, maakte Petrus IV van Aragonie zich
meester van de Balearische eilanden, zoodat J. II
niets moer bezat dan de heerlijkheid Montpellier, die
hij genoodzaakt werd aan Filips van Valois te verkoopen. Daarna beproefde hij eene landing op Majorca (1349), doch sneuvelde in die onderneming.
— J. III, zoon van J. H, werd gevangen genomen
in het gevecht, waarin zijn vader het leven verloor.
Hij vond middel om uit de gevangenis te ontsnappen, trouwde vervolgens (1362) met Johanna I,
koningin van Nape's, deed vergeefsche moeite om
zijn koningrijk Majorca te herwinuen, en stierf kinderloos 1379.
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IV. Koningen vau Schotland.

Jacobus I, of James I, geb. 1393, zoon van
Robert III, werd 1405, op reis naar Frankrijk zijnde,
door de Engelschen gevangen genomen, en werd bij
zijns vaders dood (1406) wel is waar als koning
uitgeroepen, doch bleef tot 1423 van zijne vrijheid
beroofd, terwijl zijn oom, de hertog van Albany, die
als rijksbestuurder van Schotland fungeerde, niets
deed om hem uit de gevangenschap te verlossen.
Toen hij eindelijk in 1424 bezit kwam nemen van
zijnen troon, vond hij het land ter prooi aan een
verregaand wanbestuur, en de adel bedreef straffeloos de schreeuwendste onrechtvaardigheden. Doordien hij met strengheid een einde maakte aan allerlei
misbruiken, haalde hij zich den haat op den hats
van al de grooten ; het duurde niet lang of er werd
eene samenzwering tegen hem gesmeed, en 2OFebr.
1437 werd hij door Robert Graham en diens aanhang vermoord. Hij was gehuwd met Anna Beaufort,
dochter van den hertog van Somerset, en werd als
koning opgevolgd door zijnen zoon Jacobus (die
volgt). In de schotsche en latijnsche taal maakte
J. I verzen ; door Tytler zijn die in het licht gegevan onder dezen titel: The poetical remains of king
James (Edinburg 1783). — J. II, geb. 1430, zoon
en opvolger van den vorige, volgde in het regeeringsbeleid de voetstappen zijns vaders tegen den adel,
liet menigeen, die het verdiende, gerechtelijk ter dood
brengen, en bezoedelde zijne eigene handen met het
bloed van eenen graaf van Douglas. Eenige onlusten,
die het gevolg waren van zijne strengheid, werden
door hem onderdrukt, en over 't geheel regeerde
hij met beleid. Hij verleende zijne hulp aan de verdrevene Margareta, koningin van Engeland, tegen
den hertog van York ; bij het beleg van Roxburgh
een stuk geschut willende probeeren, werd hij door
het aan stukken springen van het kanon gedood
(3 Aug. 1460). Zijne weduwe, Maria van Gelder,
zette het beteg voort, en dwong Roxburgh tot overgaaf. Zijn zoon Jacobus (die volgt) volgde hem op
den troon. J. III, geb. 1453, zoon en opvolger
van J. H. regeerde als een dwingeland, en liet zich
regeeren door zijne gunstelingen. Zijn eigen broeder
stelde zich aan het hoofd van den misnoegden adel,
en kwam in openbaren opstand ; het gelukte J. echter (lit gevaar te bezweren. Toen hij evenwel
voortging reden tot ontevredenheid te geven gelijk
vroeger, kwam de adel andermaal in opstand, ditmaal onder aanvoering van 's konings eigen zoon en
troonopvolger; bij Bannockburn kwam het tot eenen
veldslag, waarin J. III sneuvelde (11 Juni 1488).
Hij was gehuwd met Margareta, dochter van koning
Christiaan I van Denemarken. — J. IV, geb.1472,
was dos 16 jaren mid toen hij den troon beklom ;
hij regeerde met veel beleid, en oorloogde met veel
krijgsgelak tegen de engelsche koningen Hendrik VII
en VIII, na eerst den tegen hem in opstand gekomen schotschen adel te hebben beteugeld. Hij had.
met Lodewijk XII van Frankrijk een verbond aangegaan tegen Engeland ; in den slag van Flodden
tegen de Engelschen sneuvelde hij 9 Sept. 1513. Hij
was gehuwd met Margareta, dochter van Engeland's
koning Hendrik VII; door dit huwelijk kwam naderhand de engelsche kroon aan de dynastic der
Stuarts. — J. V, geb. 1512, zoon en opvolger van
den vorige, was dus slechts een jaar oud toen hij
den troon beklom onder een regentschap. Zoodra hij
zelf het bewind aanyaard had, sloot hij een verbond.
met Frankrijk's koning Frans I tegen Karel V. Hij
trachtte de kerkhervorming in Schotland te beletten,
en werd om die reden op eenen krijgstocht tegen
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Engeland door den schotschen adel verlaten. Hierover verviel hij tot zwaarmoedigheid, en stierf 13 Dec.
1542. Na den dood van zijne eerste vrouw, met wie
hij 15:36 getrouwd was (narnelijk Magdalena, oudste
dochter van koning Frans I van Frankrijk), trad hij
in den echt met Maria van Lotharingen, dochter van
hertog Claudius van Guise; nit dit huwelijk werd de
ongelukkige Maria Stuart geboren, die hem bij zijnen dood opvolgde op den troon, daar zijne zonen
reeds vroeger waren gestorven. — J. VI en VII ;
zie JACOBUS I en II koningen van Engeland.
V. Koningen van Engeland.
Jacobus I, geb. 19 Juni 1566 te Edinburg,
zoon van Maria Stuart en Henry Darnley, werd na
de gedwongene abdicatie zijner moeder 24 Juli 1567
gekroond als koning van Schotland (als zoodanig
heette hi.] Jacobus VI). Gedurende zijne minderjarigheid werd het regentschap bekleed door zijnen
oom graaf Murray en door zijnen grootvader graaf
Lennox. Vruchteloos trachtte hij 1583, door bedreigingen tegen koningin Elizabeth, het leven van zijne
moeder te redden. In Schotland had hij aanhoudend
met binnenlandsche onlusten te worstelen. Als achterkleinzoon van Margareta (zie JACOBUS IV van
Schotland) had hij aanspraak op den engelschen
troon, en werd dan ook bij den dood van Elizabeth
(1603) als koning van Engeland erkend. Hij nam
den titel aan van Koning van Groot-Britannie en
Ierland, en deed al het mogelijke om de beide koningrijken voor good te vereenigen. Hij koos de
partij der Episcopalen, en vervolgde de Roomschkatholieken,hetgeen in 't jaar 1605 het zoogenaamde
Buskruit-komplot in het leven riep ; dien ten gevolge
werden de Jezuieten uit zijn rijk gebannen, en door
het parlement eene wet gemaakt, waarbij den pans
de bevoegdheid ontzegd werd om koningen of te
zetten en de onderdanen te ontslaan van den eed
Nan getrouwheid aan hunnen vorst. Door zijne willekeurige regeering en het met voeten treden van
de prerogatieven van het parlement werd de omwenteling voorbereid, die onder zijnen opvolger tot
uitbarsting kwam. Hij had onwaardige gunstelingen
(o. a. Robert Carr, hertog van Somerset, en Villiers,
hertog van Buckingham), die eenen verderfelijken
iuvloed op hem uitoefenden. Door zijne weifelende
staatkunde tegenover het buitenland, en doordien
hij zijnen protestantschen., schoonzoon Frederik V
van de Palts in de boheemsche kwestie (1621-23)
aan zijn lot overliet, haalde hij zich ook de verachting van het buitenland op den hats. Om zijne groote
geleerdheid (vooral in de theologie) werd hij door
zijne vleiers de Salomon van Engeland genoemd. Hij
stierf 8 April 1625, kort nadat hij zijnen oudsten
zoon en opvolger Karel I in den echt had laten treden met Henriette van Frankrijk, dochter van Hendrik IV. — J. II (als koning van Schotland Jacobus VII), geb. 24 Oct. 1633, was de tweede zoon
van Karel 1 en dus een kleinzoon van Jacobus I.
Eer hij den troon beklom voerde hij den titel van
hertog van York, en leidde zoo in fransche als in
spaansche krijgsdienst een vrij avontuurlijk leven.
Na de restauratie werd hij benoemd tot opper-admiraal. In Frankrijk was hij heimelijk tot de roomschkatholieke Kerk overgegaan, waarvoor hij openlijk
uitkwam 1671 na den dood van zijne eerste gemalin
Anna Hyde, dochter van den (later daartoe verhevenen) graaf van Clarendon. Uit dit eerste huwelijk
had hij twee dochters, nl.: Maria, gemalin van prins
Willem van Oranje, en Anna, gemalin van prins
George van Denemarken. Ten gevolge van de Testbill van 1673 legde hij zijne amhten neder, en moest

1679 de wijk nemen naar Brussel, terwij1 hij door
het Lagerhuis (ofschoon te vergeefs) werd uitgesloten van den troon. In 1681 naar Engeland teruggekeerd, werd hij als stadhouder naar Schotland gezonden, waar hij met hardheid te werk ging tegen
de Presbyterianen. Na den dood van zijnen broader
Karel H (6 Fehr. 1685) beklom hij den troon, te
midden van een algemeen misnoegen tegen hem,
daar hij er zijn voornaamste streven van maakte, aan
de Roomsch-katholieken in alles gelijke rechten te
verschaffen met de Protestanten. De tegen hem in
opstand gekomen hertog van Monmouth en graaf van
Argyle, werden door hem overwonnen en op zijn
bevel ter dood gebracht (1685); door deze en alterhalide andere onstaatkiindige maatregelen verbitterde hij de gemoederen meer en meer; en toen zijne
tweede gemalin, Maria van Modena-Este, 10 Juni
1688 eenen zoon ter wereld had gebracht, die echter door de volkspartij voor een ondergeschoven
kind werd gehouden, wendden de hoofdleiders dier
partij zich tot prins Willem van Oranje, J.'s schoonzoon, die in Nov. 1688 in Engeland landde. Te vergeefs trachtte J. nu de partij, die tegen hem was, te
winnen ; alles verliet hem ; zijne troepen werden
verslagen aan de Boyne in Ierland, zijne vloot Iced
de nederlaag bij kaap La Hague ; en in weerwil van
de hulp, die Lodewijk XIV hem zond, was hij genoodzaakt nit Engeland te vluchten (27 Dec. 1688) naar
Frankrijk, waar hij het kasteel van St.-Germain bij
Parijs betrok. Door bet parlement werd hij 22 Jan.
1689 van den troon vervallen verklaard, en de prins
van Oranje tot koning verheven als Willem III. Te
St.-Germain, waar hij een koninklijk hof in bet
klein hield, stierf J. II den 16 Sept. 1701. —
J. III. de Pretendent, ook de Bidder van SintJoris genoemd, zoon van den vorige, geb. 10 Juni
1688, werd 1791 door Frankrijk, Spanje, den Pans,
Modena en Parma als koning van Engeland erkend,
en in Frankrijk met koninklijke eer behandeld,doch
bracht zijn leven door in vruchtelooze pogingen om
in bet bezit te geraken van zijne kroon. In Sept.
1719 trad hij in den echt met Marie Clementine
Sobieski, doch gaf zich, nit baloorigheid over zijn
koningschap zonder onderdanen, aan uitspattingen
over, waardoor zijn geest verstompt werd. Toen
Frankrijk in den oostenrijkschen successie-oorlog
zijne rechten weder opnam, voelde hij zich reeds te
oud en afgeleefd om te kunnen regeeren, waarom
hij 1744 afstand van zijne rechten deed ten behoeve
van zijnen zoon Karel Eduard. Hij zelf stierf te Albano 1 Jan. 1766.
VI. Keizer van Haiti.
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Jacobus I. Zie DESSALINES.
Jacobus—orde (Order militar de S. Jago da
espada, d. Sint-Jacobus van het Zwaard), twee

ridderorden in Spanje en Portugal. De J. vormde
zich 1170, om bescherming te verleenen aan allen,
die eene bedevaart kwamen doen naar het graf van
den heiligen Jacobus van Compostella, doch splitste
zich in het begin der 16e eeuw in eene spaansche
en eene portugeesche orde. In Portugal werd de J.
anno 1789 geseculariseerd, en door koningin Maria
herschapen in eene burgerlijke en militaire orde met
3 klassen. Ook in Spanje werd de J. geseculariseerd
(1835), en herschapen in eene orde van hof-eer en
verdienste.
Jacobus de Voragine, een dominicaner,
geb. omstr. 1230 te Voraggio in het Genueesche, sedert 1292 aartsbisschop van Genua, gest. 1298. Van
de door hem geschrevene werken verdienen inzonderheid melding Legenda, Sanctorum, die wegens
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hare beroemdheid ook Legenda aurea genaamd worden en uitgegeven zijn door Grasse (Dresden 1846).
Jacobus Vitriacus, een augustijner, geb.
te Vitry, predikte een krnistocht ter verdelging van
de Albigenzen en een dito tegen de Sarraceenen,
hield tot 1225 als bisschop van Ptolemais verblijf
in het Oosten, werd 1229 kardinaal en bissehop van
Tusculum, later legaat in Frankrijk, enz., en stierf
1 Mei 1240 te Rome. Van zijne geschriften is te
vermelden de Historia orientalis (gedrukt in dl. 3
van Martine's en Durand's 'Thesaurus novus anecdotorum").
Jacobijnen, fransch Jacobins, dezen naarn
gaf men in Frankrijk aan de Orde der Dominicanen,
omdat bun eerste klooster te Parijs (1219) gevestigd was in de St.-Jacobsstraat (rue St.-Jacques).
Zij hadden ook een klooster in de St.-Honoriusstraat (rue St.-Honore), dat zoo vermaard is geworden als zetel van de beruchte club der Jacobijnen
(zie bet volgende art.).
Jacobijnen (Club der), een staatkundig genootschap tijdens de groote omwenteling in Frankrijk, had zich 1789 te Versailles gevormd, en droeg
aanvankelijk den naarn van Club Breton, omdat het
was opgericht door de afgevaardigden van Bretagne.
Toen de Nationale vergadering naar Parijs verlegd
werd, ging natuurlijk ook die club derwaarts, en
nam toen den naarn aan van ',Club der Vrienden van
de Constitutie; sedert November 1789 hield deze
club zijne vergaderingen in eerie zaal van het gewezene Jacobijnenklooster in de St.-Honoriusstraat
te Parijs (zie bet vorige art.), en werd uit lien
hoofde in de wandeling niet anders genoemd dan
Club der J. Aan het hoofd deter club stonden de
ergste heethooiden der Nationale vergadering; en
in hunne bijeenkomsten werd reeds vooraf beraadslaagd over alles, wat bij de Nationale vergadering
in behandeling moest komen. Reeds in hill 1791
hielden de gernatigde leden op, aan de voorloopige
vergaderingen der J. deal te nemen, en sedert Sept.
1792 begonnen zich ook de Girondijnen daaraan te
onttrekken. De Club der J. werd de broeikas der
terroristische oligarchie, aan het hoofd waarvan Robespierre stond, en onderscheidde zich derwijze als
aandrijf-club tot het nemen van de bloeddorstigste
maatregelen en als kweekschool van republikeinsch
fanatismus, dat reeds spoedig de naam van J. werd
gegeven aan alle dernagogen. Lang beheerschte de
Club der J. de Conventie; loch met den val van
Robespierre'verloor de club alien invloed, en 21 Brumaire jaar III (11 Nov. 1794) werd de vergaderzaal
op hoog bevel gesloten, waarop de meeste leden zich
aansloten aan den Club der St.-Antonius-voorstad
(faubourg St.-Antoine). Het J.-klooster is later afgebroken.
Jacobijnen-kloosters (voormalige) in de
Nederlanden, ook onder den naam van Jacobietenkloosters bekend : 1) in Hunsingo, prov. Groningen ;
zie W1NSUM. - 2) te Groningen, 3) te Leeuwarden,
4) te Dordrecht ; zie voor de drie laatstgenoemde

Jacotot (J.), schepper van eene nieuwe onderwijs-methode, geb. 4 Maart 1770 te Dijon, was wior
de omwenteling artillerie-kapitein, onder het keizerrijk onder-directeur der polytechnische school,
in de Honderd Dagen lid der Representanten-kamer,
4am bij de restauratie der Bourbons de wijk naar
Belgic (1815), was tot 1830 professor te Leuven,
keerde na de omwenteling van 1830 naar Parijs terug, waar hij 31 Juli 1840 stierf. Zijne leer-methode, waarmede hij 1818 opgetreden was, heeft
even als die van Pestalozzi ten doel, den geest derwijze in werking te brengen en te versterken, dat
hij de stoffelijke natuur geheel beheerscht; onafgebrokene oefening en versterking van het gehengen
zijn bij de leermethode van J. de voornaamste hulpmiddelen. lets moet men grondig leeren, zoo, dat
men het door en door ke p t; en aan dat lets wordt
vervolgens geleidelijk al het overige vastgeknoopt
en daaruit ontwikkeld.
Jacqmel, dezelfde stad op Haiti als Jacmel.
Jacquard (Joseph Marie), fransch werktuigkundige, geb. 7 Juli 1752 te Lyon, zijdewever aldaar, uitvinder van den naar hem genoemden mechanieken weefstoel (machine Jacquard),gest. 27 Aug.
1834. In 1790 ontworpen, was de machine J. reeds
1802, hoezeer nog onvolkomen, in werking; 1808
was die tot hare geheele volkomenheid gebracht, en
de kunstvlijt van Lyon nam daardoor eerie hooge
vlucht. In 1812 waren in Frankrijk reeds 18,000
Jacquard-machines in werking, en 1815 begon men
zich ook in andere landen daarvan te bedienen ; sedert heeft de machine J. alle andere weeftoestellen
verdrongen. In 1840 is te Lyon een standbeeld van
J. opgericht.
Jacqueline, fransche naam voor Jacoba.
Jacquemel, dezelfde stad op Haiti als Jacmel.
Jacquemont (Victor) fransch reiziger, geb.
1801 te Parijs, werd 1828 van wege het Museum
van Natuurlijke historie uitgezonden op eene wetenschappelijke reis door India, trok door den Himalaya
en door Thibet, en drong door tot Lahore, waar hij
welwillend ontvangen werd door Rundzjet-Sing ;
vervolgens bezocht hij Cashmere en den Pendzjab,
en stierf 1832 te Bombay. Twee belangrijke werken
van J. zijn gedrukt, zijne Correspondance gedurende zijne reis in India (Parijs 1833); en zijn
Voyage dans l'Inde (4 dln. 1834-43).
Jacquerie, deze benaming heeft men gegeven
aan den opstand der fransche boeren tegen bunne
landheeren, tijdens de gevangenschap van koning
Jan in Engeland, omdat ze aangevoerd werden door
zekeren Guillaume Caillet, bijgen. Jacques Bonhomme.
Deze bijnaam (zooveel als Jaap Sul of Joris Goedbloed) plachten de franscbe edellieden over het algemeen aan hunne boeren te geven, omdat die zich
gedwee alle verdrukkingen lieten welgevallen. In
1358 ecbter kwamen de verdrukte boeren in NoordFrankrijk in opstand, rukten op de kasteelen aan,
haalden die onder den voet, en pleegden allerlei geweldenarijen tegen al wat landheer was. Slechts met
de vereende krachten van al de partijan des frauschen adels werd deze opstand, na zes waken gewoed te hebben, gedempt door den captal van Bach.
Jacques, franscbe naam voor Jacob en Jacobus.
Jacques de la Marche, gemaal van koningin Johanna II van Napels. Zie M AR CHE.
Jacques Bonhomme. Zie ACOITER IE.
Jacques Coeur. Zie COEUR.
Jacques (Cousin). Zie BEFFROY.
Jacquet-Droz (Pierre), zwitsersch werktuigkundige. Zie DROZ (P. J.).
12

DOMINICANER -KLOOSTERS.

Jacoponus (Jacoponus de Benedictis, Jacoponi
da Todi), een franciscaner uit Todi, leefde in de 13e
eeuw, was. eerst rechtsgeleerde, na den flood zijner
vrouw monnik, werd door Bonifacius VIIIieexcornmuniceerd en tot levenslange gevangenis veroordeeld,
loch 1303 op vrije voeten gesteld, waarna hij 1306
te Todi stierf. Hij was een geacht latijnsch dichter.
Men heeft van hem Poesie sptrituali (Venetia 1617,
Lucca 1819), waaronder het als een meesterstuk geroemde Stabat Mater.
II.
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Jacquiers

Jaffa

Jacquiers, de in 1358 in gewapenden opstand
gekomene fransche boeren; zieJ Acou n iE.Vergelijk ook
BAGAU DEN en PASTOURE AUX .
Jacuhy, of Jacuy, rivier in Brazilie, komt nit
de bergen van Santo-Ignacio, prov. Rio-Grande,
neemt in haren ruim 50 mijlen lang zijnden oostwaartschen loop de rivieren Vaccahy, Pardo en Tacoary in zich op, en ontlast zich in het noordwesvan
va b et Patos - meer .
ged
te
telijk gedeelte
Jada , zoon van Onam; I Chron. 2: 28, 32.
Jaddai, een der Israelieten, die vreemde vrouwen hadden genomen in de babylon. ballingschap ;
Ezra 10: 43.
Jaddua, 1) een van de hoofden des yolks;
Neh. 10 : 21. — 2) een hoogepriester te Jeruzalem;
22 — 3) zie J ADDUS .
1 22.
2 111,
Neh 112:
Neh.
Jaddus, een hoogepriester te Jeruzalem, die
(volgens het verhaal van Flavius Josephus) zijne
bulp weigerde aan Alexander op diens veldtocht naar
Perzic. Hierover verbolgen rukte Alexander eigen
Jeruzalem op, waarop aan het hoofd van al de levieten in plechtgewaad ter stad uittoog, den naderenden vijand te gemoet. Zoodra Alexander deze
talrijke priesterschaar gewaar werd, kwam hij sederknielen aan de voeten van J., zeggende, dat hem
dien nacht in zijnen droom, juist in zulk een gewaad
gedost en met den zelfden tooi omhangen, een man
was verschenen, die hem het meesterschap over geheel Azie had toegezegd..
i 7i JAHDE.
Jade, oldenb. rivier
Jader, tegenw. Salona, rivier in het oude Dalmatie, liep langs Salona,en ontlastte zich in de Adriatische Zee.
Jadera, in de oudheid eene voorname zeestad
in Liburnia ; tegenw. Zara-Vecchia in Dalmatie.
Jadon, 1) een joodsch profeet, voorspelde aan
Jerobeam, dat al de priesters van Dan zouden omkomen. Toen Jerobeam daarop de hand uitstrekte
om J.'s gevangenneming te bevelen, verdorde die
hand, en werd slechts op de voorbede van J. weder
genezen. Toen J. daarop, in strijd met Gods verbod,
te Bethel brood gegeten had, werd hij tot straf over
zijne ongeboorzaamheid door een leeuw verscheurd ;
I Kon., hoofdstuk 13. — 2) een der weder-optionveers van Jeruzalem ; Neh. 3: 7,
Jadraque, marktvlek in Spanje, circa 8 uren
g aans benoordoosten Guada4xara ; 1500 inw.
Jadrin, of Sjadrin, stad in het russ. gouvt. Kazan, aan de Soera, 22 mijlen hewesten Kazan ; 2400
inwoners.
Jadwingerland, landschap in depruis. prov.
Pruisen, in welks noordelijke deelen de samattische
tongval van het Litausch gesproken wordt.
Jael, huisvrouw van Heber, verhorg Sisera, den
veldoverste van Jabin, toen deze door Debora en
Barak geheel verslagen en op de vlucht gedreven
was. Doch zoodra Sisera van vermoeienis in slaap
was gevallen, sloeg J. hem verraderlijk met eenen
hamer een grooten spijker in het hoofd, zoodat zijn
hoofd aan den grond vastgespijkerd zat, onder welke
moorddaad hij natuurlijk den geest gaf. Richt. 4:
2-22.
Jaela, vader eener famine nethinim ; Neh. 7: 58.
Jaelam, een der zones van Esaubij Aholibama ;
Gen. 36: 5, 14, 18; I Chron. 1: 35.
Jaen, 1) nieuw-lat. Gienna of Giennwn, stad in
Spanje, nabij den zich in den Guadalquivir ontlastender Rio-de-Jaen, 8 mijlen benoorden Granada,
op eenen berg; 19,500 inw.; ligt volgens sommigen
ter plaatse van het nude Flavium (dat ook onder
de namen Oningis en Oringis voorkomt), volgens

anderen ter plaatse van het oude Mentessa. In den
tijd der Romeinen was J. reeds eene belangrijke stad,
en nam nog toe in gewicht onder de Mooren. Tot
het kalifaat Cordova behoorende, werd J., bij de
verbrokkeling van dat kalifaat, de hoofdstad van een
afzonderlijk moorsch koningrijk J. Alfons VIII van
Castilie versloeg de Mooren bij J. in 1157; door Ferdinand III van Castilie werd J. bemachtigd 1246;
het grondgebied van J. werd door de Mooren verwoest 1295, 1368 en 1407; seders dien tijd is de
stad J. in verval geraakt, en heeft zich Met weder
tot zijnen ouden moister kunnen herstellen. De stad
J. is tegenwoordig de hoofdpl. der prov. J. (ongeveer het voormalige moorsche koningrijk J.), beslaande circa 244 vierk. mijlen, bevolkt met 346,000
zielen ; in het noorden dezer prov. verscheidene vertakkingen van de Sierra Morena, waar men 1767 is
beginnen te kolonizeeren.
Jaen, 2) vomit Jaen de Bracamoros, stad in
Ecuador, dept. Assuay, aan den Chinchipe, waar deze
zich in de Amazonen-rivier ontlast; 2500 inw.
Jaenai, een zoon van Gad ; I Chron. 5: 12.
Jaera, zoon van Achaz ; I Chron. 9: 42.
Jaezer, landschap der Amorieten, dat later tot
het landschap Gilead behoorde; de afstammelingen
van Gad bouwden er eene stad J., welke aan David
kloeke helden heeft geleverd ; Num. 21 : 32; 32: 1,
3, 35 ; Jozua 13: 25; 21 : -39 ; H Sam. 24: 5;
I Chron. 6: 81 ; 26: 31; Jezaia 16: 8, 9 ; Jerem.
48 : 32.
Zie JAPH .. .
Jaf
Jaffa, in het 0. T. Japho (vermaard door de historte van Jonas; zie JAPHO), het Jopa of Joppe der onden (onder dien naam in het N. T. vermeld in de
hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Handelingen der
Apostelen), havenstad in Syrie, aan de Middellandsche Zee, 8 mijlen benoordw. Jeruzalem, bestond
reeds ten tijde van Noach, naar men wil; zooveel is
zeker, dat het eene stad is nit de hooge oudheid.
Jonas ging Kier scheep; de apostel Petrus wekte
bier de weduwe Tabitha (Dorkas) nit de dooden op.
Heidensche schrijvers laten het avontuur van Andromeda en Perseus te J. plaats grijpen. Door de
Egyptenaren en door de Assyriers werd J. herhaalde
malen ingenomen en heroverd : door Judas Maedabens verbrand, door den romeinschen veldheer Cestins geslecht, en (weder opgebouwd) door Vespasianus verwoest. Door Constantijn den Groote tot
een bisdom verheven viel J. in de 7e eeuw in handen van de Sarraceenen, dock werd bun in de 12e
eeuw stormenderhand ontweldigd door de Kruisvaarders, die er een graafschap van maakten, dat
aan Wouter (Gautier) van Brienne geschonken
werd. Het was de voornaamste landingplaats voor
de Kruisvaarders, doch ging 1268 voor de Christenen voor goed verloren: eerst werd het eene proof
der soedans van Egypte, aan wie het vervolgens ontrukt werd door de Turken. In 1799 nam Bonaparte,
na een beleg van 4 dagen, de stad J. stormenderhand in, in weerwil van den weergaloos verwoeden
tegenstand der belegerden; doch weldra openbaarde
zich nu de pest in het fransche leger, hetgeen eene
algeheele verslagenheid onder de troepen teweeg
bracht, totdat Bonaparte met eigen hand de pestbuilen der lijders kwam bevoelen, om den cooed zijner soldaten te verlevendigen, door hunne vrees
voor besmetting te beschamen. In 1832 kwam J. in
de macht van Mehemed Ali, aan wien het 1840 door
de Engelschen, ten behoeve van Turkije, werd ontweldigd, nadat de stad in 1837 geteisterd en grootendeels vernield was door eene aardbeving, die aan
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Jaffna
ruim 13,000 inwoners het Leven kostte. Tegenwoordig heeft J. slechts 5000 inw., en is de haven
van Jeruzalem.
Jaffna, of Jaffnapatam, schiereiland met stad
benoorden Ceylon ; zie DJAFNA en DJAFNAPATAM.
Jagannatha, ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jagas, of Djagas. Zie CASSANGE.
Jagellonen, naam eener oude dynastie van
het groothertogdom Litauen, uit welke vorsten geregeerd hebben ook over Polen, Hongarije en Bohemen. Als hoofd der J. vinden wij vermeld Jagello of
Jagiel, geb. 1354, die 1381 zijnen vader Olgerd opvolgde als groothertog van Litauen, vervolgens het
Christendom omhelsde, en door zijn huwelijk met
Hedwig (dochter van Lodewijk, die koning van Hongarije en Polen was), in 1 386 zelf koning van Polen
werd onder den naam van Wladislas V. Van zijne
vierde vrouw Elizabeth had hij twee zonen, door
wie hij de sticker werd van de dynastie der J. Hij
stichtte het bisdom Wilna, en in 1400 de universiteit te Crakau, die naar hem Jagellonische Akademie
genoemd werd ; hij stierf 31 Mei 1434. Uit de dynastie der J. hebben na hem over Polen geregeerd :
zijne zonen Wladislas VI en Casimir IV, Jan I, Alexander I, Sigismund I, August I ook genaamd Sigismund II (tot 1572). Met Sigismund III, zoon van
koning Jan van Zweden en Catharina (de zuster van
Polen's koning Sigismund II) kwam 1587 eene vrouwelijke linie der J. op den poolschen troon, en regeerde door .zijne zonen Wladislas VII en Jan II tot
1668. In Hongarije regeerde uit de dynastie der J.:
Wladislas (1440-1444), die tevens koning van Polen en van Bohemen was; Wladislas II (1490-1516),
reeds koning van Bohemen sedert 1471; en zijn zoon
Lodewijk II (1516-1526).
–.
Zi n JADJIPOER
Jagepoor, .n_. 11- Zie
Jager (de abbe J. N.), roomsch-kath. godgeleerde en hellenist te Parijs, geb. omstr. 1805 in
Lotharingen, op zijn verzoek 1858 eervol ontslagen
als prof. der geschiedeiiis aan de Sorbonne, heeft
zich door een aantal werken als een uitstekend geleerde doen kennen. Wij vermelden hier alleen :
Histoire du clerge de France pendant la Revoktion

,(3 din. Parijs 1853).
Jagernaut, ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jagerndorff, het oude Carnovia, stad in Moravie (oostenr. Silezie), aan de Oppa en aan den voet
van den Burgberg, 7 uren gaans benoordw. Troppau;
6700 inw.; was de hoofdplaats van bet voormalige
prinsdom .T., waarvan tegenw. het grootste gedeelte
tot pruis. Silezie behoort.
Jaggernat, ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jago, spaansche naam voor Jacob en Jacobus.
Voor de steden San-Jago, zie SANTIAGO. Voor Order
militar de San Jago da espada, zie JACOBUS-ORDE.
Jagodina, stad in Servie, aan de Lewatsjka,
13 mijlen oostelijk bezuiden Semendria ; 3800 inw.
Jagotin, vlek in 't russ. gouvt. Pultawa, aan
den Suzoi, 28 mijlen benoordw. Pultawa ; 1800 inw.
Jagst, rivier. Zie JAXT.
Jaguapiri, rivier in Brazilie, prov. Para, in
westelijk gedeelte van brazil. Guiana, valt na een
noordwestelijken loop van 40 mijl. in den Rio-Negro.
Jaguaribe, I) stad in Brazilie, prov. Bahia,
7 mijlen bezuidw. San-Salvador, ligt aan de 2) rivier
J., die zich derdhalf nor gaans verder, na eenen loop
van 14 mijlen, outlast in den Atl. Oceaan, bezuidw.
de Allerheiligen-baai. Eene andere 3) rivier J. doorstroomt de brazil. prov. Ceara, en ontlast zich 14
mijlen bezuidoosten Ceara, bij Aracati, in den Atl.
Oceaan, na eenen loop van ruim 50 mijlen.

Jair
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Jaguaribe, stad en r.v. Zie JAGUARIBE 1 en 2.
Jaguary, villa met 4000 inw. in het zuidelijkst gedeelte der brazil. prov. Minas-Geraes, aan
de rivier J., die zich na eenen westelijken loop van
34 mijlen in de Tibaya ontlast.
Jagur, stad in den stam Juda ; Jozua 1 5 : 21.

Jah. Zie JEDID-JAH.
Jahacan. Zie -A-CAN.
Jahath, in het 0. T. vijf verschillende perso-

nen : 1 Chron. 4 : '2; 6: 20, 43 ; 23 : 10, 11: 24:
22; II Chron. 34: 12.
Jahaz, moabitische stad ; Dent. 2: 32 ; Jezaia
1 5 : 4 ; Jerem. 48: 34.
Jahaziel, 1) een held David's nit Saul's geslacht ; 1 Chron. 12: 4. — 2) een leviet ten tijde
Nan David ; 1 Chron. 16 : 6. — 3) een leviet nit de
nakomelingschap van Asaph ; II Chron. 20: 1 4 .
4) zoon van Hebron den Kehathiet; I Chron. 23:
19; 24: 23. — 5) een voorvader der wederkeerenden uit Babel ; Ezra 8: 5.
Jande, of Jade, bevaarbare kustrivier in Oldenburg, ontspringt bij Loy, 1 uur gaans benoorden
Oldenburg, en ontlast zich, na eenen loop van 3 mijlen, in de door de Noordzee gevorrocle Jande-golf,
aan welke Pruisen in 1853 een grondgebied van een
kwart vierk. mijl (fret Jande-gebied) heeft verworven, om er eene oorlogshaven aan te leggen. Aan de
golf van J. leggen de 10 kleine havenpunten Eckwardersiel, Varelersiel, Ellensendammersiel, Mariensiel, Rustersiel, Inhausersiel, Hooksiel, Erildumersiel, Horumersiel en Wangeroge, die te zamen den
naam voeren van Jande-plaatsen.
Jandiel, een van de hoofden des yolks in den
halven stam Manasse ; I Chron. 5: 24.
Jando, afstammeling van Gad ; I Chron. 5: 14.
Jahel, in fransche boeken voor Jael.
Jahleel, een zoon van Zebulon, werd de stamvader der Jahleelieten ; Gen. 46: 14; Num. 26: 26.
Jahn (Johann), geleerd duitsch orientalist, geb.
omstr. de heeft der 18e eeuw, gest. 1 8 1 7 ; men heeft
van hem o. a.: Spraakkunsten der hebreenwsche,
arabische en chaldeesche talen, een Lexicon arabicolatinum (1802), enz.
Jahn (Otto), een der uitstekendste hedendaagsche geleerden van Duitschland, geb. 16 Juni 1813
te Kiel, werd 1845 prof. te Greifswald, :1847 te
Leipzig, werd echter 1851 afgezet wegens zijne
deelneming aan de bewegingen van 1848 en 1849.
Sedert 1855 is hij als prof. te Bonn aangesteld. Men
heeft van hem eene menigte archeologische werken.
Jahza, stad in den stam Ruben ; Jozun I 3: 18 ;
21 : 36; I Chron. 6: 78. Nabij J. veldslag tusschen
de Amorieten en Israelieten ; Num. 21 : 23; Richt.
11: 20.; Jerem. 48: 21.
jahzeel en Jahzeelieten. Zie -ACHZE-A .L
Jahzera, een joodsch priester ; I Chron. 9 : 1 2 .
Jaidzje, Jaidsche. Zie JAITZA.
Jaik, bij de Kozakken de naam der rivier Oeral
(Ural); vandaar Jaiksche Kozakken voor Uralsche
Kozakken.
Jainas, hindo-secte. Zie DJAINAS.
Jair, 1) een uit den stam Juda ; Num. 32 : 41;
Dent. 3 : 14; Jozua 13: 30; I Kon. 4 : 13 ; I Chron.
2: 22, 23; zijne nakomelingen werden (II Sam. 20:
26) Jairieten genoemd. — 2) J. uit Gilead, rechter
over Israel van 1283 tot 1261 v. Chr.; vermeld
Richt. 10: 3. 5. Order zijn bewind brachten de
Israelieten 18 jaren (1261 tot 1243 v. Chr.) onder
het juk der Philistijnen door. — 3) vader van een
der helden van David ; I Chron. 20: 5. — 4) vader
van Mordechai; Esth. 2 : 5.
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Jamajah

Jalrus

een overste der synagoge te Capernatim ;
zijne dochter werd door Jezus uit de dooden opgewekt ; Matth. 9: 18; Marcus 5: 22; Lucas 8: 41.
Jaitwar, zooveel als Burda.
Jaitza, of Jaidzje, stad in het turksche ejalet
Bosnia, aan den Wrbas, ruim 6 mijlen bezuiden
Bagnaloeka; 2000 inw.; is eene belangrijke vesting,
en was voorheen de residentie-stad der koningen.
Jaiwa, rivier in 't russ. gouvt. Perm, valt, na
eenen loop van 35 mijlen, beneden Solikansk in de
Kama ; langs de J. vele groeven met koperzand-erts.
stad. Zie DJADJIPOER.
Jajipoor,
Jake, varier van Agur; Spreuken 30: 1.
Jakim, 1) afstammeling van Benjamin ; I Chr.
8: 19. — 2) een overste der priesters ten tijde van
David ; I Chron. 24: 12.
Jakob, en Jakobus. Zie JACOB, JACOBUS.
Jakoeten. Zie JAKUTEN.
Jakoetsk. Zie JAKUTSK.
Jakschas. Zie -AKZJAS.
Jaksoos, eilandjes bij Sumatra's oostkust. Zie
AROES 2).
Jakuten, of Zokhi, een nomaden-volk in OostSiberie, inzonderheid in het gebied Jakoetsk, owstreeks 80,000 zielen sterk ; ze hebben sedert kort
bet Christendom omhelsd. Huune taal is op nitmuntende wijze spraakkunstig bewerkt door Batlingk (Petersburg 1851).
Jakutsk, een russisch gebied in Oost-Siberia,
wordt besproeid door de Lena en vele andere rivieren, is een onherbergzaam land met een streng
klimaat, bevolkt met slechts 218,000 zielen op eene
uitgestrektheid van 71,572 vierk. mijlen ; het grenst
ten N. aan de IJszee, ten 0. aan de prov. Okhotsk,
ten W. aan bet gouvernement Tomsk, ten Z. aan
Mongolie, en heeft tot hoofdstad J., aan de Lena,
met 2850 inw., zijnde eene hoofdstapelplaats voor
den oost-siheriscben pelterij-handel.
Jalapa, Xalapa, mexicaansche stad in Veracruz,
heerlijk gelegen op eene hoogte, 7 a 8 mijlen benoordw. Veracruz, met omstr. 12,000 inw.; te J.
werd 4 Dec. 1829 door Bustamente 't Plan van
Jalapa uitgevaardigd tegen Guerrero, die tot president was verkozen door de democraten, loch reeds
kurt daarna afgezet en gefusilleerd werd. Naar J.
draagt het purgeermiddel jalappe zijnen naam.
Jales. Zie -ALLEZ.
Jalisco, Xalisco, ook ' wel Guadalajara, mexicaansche staat aan den Stillen Oceaan, met de
cordillere van Anahuac en andere gebergten in bet
noordelijk gedeelte, is 2390 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 805,000 zielen, en heeft tot hoofdstad
Guadalajara (zie dat art.).
Jallais, stad in het fransche dept. Maine-Loire,
derdhalf uur gaans beoosten Beaupreau; 3500 inw.
_.
JELALABAD
Zi D
d stall. Zie
Jallalabad,.n_.
Jallez, vlek of kasteel in bet oude Languedoc,
tegenw. dept. Ardeche, werd 1792 platgebrand,
nadat er 1790 eene bijeenkomst van edellieden had
plaats gehad, met het doe] om het zuiden van Frankrijk iu opstand te brengen tegen de decreten der
Constituante; die bijeenkomst is bekend onder den
naam van Camp de Jallez.
Jallore, find. stad. Zie DJALLOR.
Jalmarkt, vlek in Hongarije ; 'tzelfde als Gyalu.
Jalo, berg op Java. Zie AS5APAN.
Jalomnitza, de oude Naparis, rivier in Wallachije, ontspringt op de grenzen van Zevenbergen,
in den Tortzburger Pas, en valt na eenen loop van
omstr. 50 mijlen bij Hirsowa in den Donau. De J.
geeft Karen naam aan een district.

Jalon, afstammeling van Juda; I Chron. 4: 17.
Jalon, Xalon, de °tide Salo of Bilbilis, rivier in
Spanje, ontspringt op het plateau van Siguenza,
neemt bij Calatayud de Xiloca in zich op, doorstroornt de provincien Calatayud (Soria) en Saragossa (Aragonie), en valt boven Saragossa, na een
loop van 22 mijlen, in de Ebro.
Jalonkadoe, landstreek in Senegainbie. Zie
DJALLONKADOE.

Jalpusch, of Jalpuch, rivier in Zuid-Moldavie
(vroeger russisch Bessarabia), ontlast zich door het
ruim 6 mijlen lange Jalpusch-meer in den Donau.
Jalta, havenstadje met 300 inw. in het russ.
gouvt. Taurie, ter zuidkust van de Krim ; gesticht
ter plaatse van de voormalige bloeiende stad J., die
in de 15e eeuw door eene aardbevino- verwoest is.
Jalum, riv., de nude Hydaspes. 'Zie DJELEM.
Jalutorottrsk, stad in Siberia, gouvt. Tobolsk,
aan den Tobol, 25 mijl. bezuidw. Tobolsk; 2800 inw.
Jalyso, vlek ter noordwestkust van het eiland
Rhodus; het is het oude Jalysus, waarvan reeds
door Homerus gewag wordt gemaakt (//. 2, 656),
zijnde een der Driesteden van Rhodus en een der
6 steden van den Dorischen bond. Door de opkomst
der stad Rhodus (waarmede J. door Plinius verward
is) geraakte J. in verval. 'Lie ook JALYSUS.
Jalysus, zoon van Cercaphus, broeder van Lindus en Camirus, met wie hij het eiland Rhodus
deelde, stichtte de stad Jalysus (zie JALYSO).
Jama, rivier in aziat. Rusland, district Okhotsk,
komt nit bet Stanowoi-gebergte, en valt na 18 mijlen
zuidoostelijken loop in de baai van Jamsk.
Jama, of Jamas, in de indische mythologie de
god van den Nacht en van den Dood, zetelt in de
Zuni-streek, waar zich de 21 hellen bevinden, die
gezamenlijk den naam van Nakara of Gehennam dragen. Hij oordeelt over de zielen, zoodra ze haar
aardsche omkleedsel hebben afgelegd.
Jamaica, een der Groote Antillen, ligt bezniden Cuba, en bewesten Haiti, is de belangrijkste
bezitting der Engelschen in de West-Indian, ruim
301 vierk. mijlen groot, thans nog bevolkt met
378,000 bewoners, waaronder omstr. 16,000 blanken. Sedert de emancipatie der slaven (1838) is de
bloei der plantages op J. zeer verminderd; en terwijl
de immigratie van 1840 tot 1850 er slechts 14,000
personen had aangebracht, werden er alleen in 1852
door de cholera 40,000 ten grave gesleept. Het eiland
wordt in zijne gansche lengte van het 0. naar het W.
doorloopen door de Blauwe bergen (Blue mountains),
is ingedeeld in 3 graafschappen (Cornwall, Surrey
en Middlesex), en wordt bestuurd door een britsch
gouverneur, die te Spanish-Town resideert; dock
de voornaamste haven en belangrijkste koopstad van
J. is Kingston. Gewoonlijk worden de Caymanseilanden (zie dat art.) beschouwd als onder J. behoorende. In 1494 ward J. ontdekt door Columbus,
die het Isla-de-Santiago noemde ; in 1510 door de
Spanjaarden gecoloniseerd, ontving het eerst in 1655,
Coen het hun door de Engelschen ontweldigd werd,
zijn tegenwoordigen naam. Herhaalde malen kwam
de bevolking van J. in opstand (1690 en 1700), (loch
werd telkens bedwongen. In 1738 werd aan de
Maroens (oorspronkelijk weggeloopene slaven) eene
streek lands aan de noordkust van het eiland ter
verblijfplaats aangewezen: ze stichtten daar twee
stadjes, en hebben zich, uitgezonderd den opstand
van 1795, steeds rustig gedragen.
Jamajah, het grootste der A nambas-eilanden
in de Chineesche Zee, ligt in het westelijk gedeelte
der groep.

Jamalteca
Jamalteca, plaatsje in Honduras, departement
Comayagua, in het vruchtbare bergdal J., waarin
vele overblijfseten van gebouwen der oude Indianen.
Jaman, Dent de Juniata, een 5783 vt. hooge
berg in 't zuiden van 't zwits. kanton Freiburg; over
den J. loopt een 4570 vt. hooge pas naar Waadtland.
Jamary, rivier in Brazilie, ontspringt in de
prov. Mato-Grosso, en valt na een noordwestelijken
loop van 57 mijlen in de Madeira.
Jamas, godheid der Brahmanen. Zie JAMA.
Jamâto, d. i. het land dat achter de bergen
ligt, zoo worth Japan door de Japanneezen genoentd.
Jamba, breede rivier op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden, veroorzaakt dikwijls overstroomingen, ontlast zich 9 palen van Padang.
Jambi, rivier en stad op Sumatra. Zie DJAMBI.
Jamblichus, 1) neoplatonisch wijsgeer, geb.
in het laatst der 3e eeuw te Chalcis in Ccelesyrie,
gest. 333, was een leerling van Porphyrus, en leeraarde te Alexaudrie, waar hij zoogenaamde mirakelen
Need ; hij was een der gevaarlijkste bestrijders van
het Christendom. Men heeft van hem eene 00pwekking tot de philosophic" (uitgeg. door Kiessling,
gr.-lat., Leipzig 1813), eene ),Levensbeschrijving
van Pythagoras" (gr.-lat. uitgeg. door Kiessling,
Leipzig 1816), eu een ',Brief over de mysterien der
Egyptenaren (gr.-lat. uitgeg. door Th. Gale, Oxford
1678). — 2) een Syrier, schreef in 't laatst der 2e
eeuw een griekschen roman: pile Babylonieken of
Minnarijen van Rhodanes en Sinonis", waarvan
slechts fragmenten tot ons gekomen zijn door Photins ; het is de oudste grieksche roman die bestaat.
Jamblique, fransche naam voor Jarnblichus.
Jambo, of Jambo-el-Bahr, 't oude Charmuthas,
zeestad aan de arabische kust der Roode Zee, onderworpen aan Turkije, met 5000 inw., is de haven
van Medina, dat 15 mijlen noordoostelijker ligt.
1).
.e _MPHIPOLIS
A
Jamboli. Zie
Jambres. Zie JANNES.
Jamburg, stad in het ruse. gouvt. Petersburg,
aan de Loega, 14 mijlen bezuidw. Petersburg; 2100
inw.; behoorde eertijds tot Ingermanland (Ingrie),
werd 1612 veroverd door tie Zweden, 1703 door
Peter den Groote, en toen verfraaid door Catharina.
James, engelsche naam voor Jacobus.
James (Thomas), engelsch godgeleerde, geb.
1571 te Newport op bet eiland Wight, gest. 1629
te Oxford, een vinnig bestrijder van het Roomschcatholicismus. Zijne vooruaamsche werken zijn:
Bellum papale (Londen 1600); Index librorum
prohibitorum a pontificibus (1627), en, almede in
het Latijn : Fiscus van den Pans, of Tarief der aflaten en reliquien (Londen 1617).
James (Thomas), engelsch zeevaarder, weal
1631 door eene vereeniging kooplieden te Bristol
uitgezonden, om eene noordwestelijke doorvaart te
zoeken ; hij overwinterde op het eiland Charlton in
de baai, die naar hem genoeind is (zie JAMES-BAAI),
en gaf aan dat gedeelte van het vastelaud, dat hij in
het Westen zag, den naam van Nieuw-Zuidwallis.
James (George Payne Rainsford), engelsch romanschrijver, geb. 1801 te Louden, maakte het
eerst naam (1829-30) met zijne drie romans
Richelieu, Darnley en De l' Orme, die later nog door
ongeveer een tachtigtal andere gevolgd werden;
bnitendien schreef hij eene menigte historische,
biographische en andere werken. In 1849 naar Amerika verhuisd, werd hij tot engelsch consul te Norfolk henoemd 1852, en bleef dat tot 1858, toen hij
als consul-generaal naar Venetie verplaatst werd,
waar hij 9 Juni 1860 stierf.
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James—baai, zuidelijk deel der Hudsonsbaai,
tusschen Labrador, Canada en Nieuw-Zuidwallis.
In de J. ontlasten zich de Albany en West-River.
James—eiland, 1) een der Gallapagos, in den
Stillen Oceaan, derdhalve miji benoordoosten Albemarle-eiland. — 2) James en Jameson, eilandjes van
Nieuw-Zuidshetland, in de Stille Zuidzee.
James-River, rivier in N.-Amerika, in Virginia, komt onder den naam van Jackson's-River
tut het Alleghany-gebergte, stroomt langs Richmond,
en valt na eenen loop van 110 mijlen in de Chesapeak-baai, derdhalve mijl benoorden Norfolk. —
.Niet te verivarren met den J. is de St.-James, eene
kleine rivier in Neder-Canada, die zich 2 mijlen benoordoosten den mond van den Saguenay in de
Laurentius-rivier outlast.
Jamestown, 1) stad in den n.-amerik. staat
Virginia, 10 mijlen bezuidw. Richmond, aan den
James-River, was de eerste stad, die de Engelschen
in N.-Amerika gesticht hebben (1608), doch ligt
thans in rumen. Bij J. overwonnen de Engelschen
1681 de Amerikanen. — 2) kleine zeeplaats ter
westkust van het eiland Barbados (een der Kleine
Antillen). — 3) dorp, eertijds ommuurde stad, in
Connaught (Ierland), graafschap Leitrim, aan den
Shannon, I uur gaans bezuidoosten Carrick.
James Town, 4) hoofdstad, tevens vesting
en zeehaven, van het eiland St.-Helena, ter noordwestkust, aan de James-baai; 1000 inw.; komt ook
wel voor onder den naam van St.-James.
Jamets, lat. Gemmacum, voormalige vesting,
tegenw. dorp met 900 inw. in het fransche dept.
der Maas, derdbalf uur gaans bezuiden Montmedy.
Jamieden. Zie JAMES.
Jamieson (John), geb. 3 Maart 1759 te Glasgow, als geestelijke te Edinburg gest. 12 Juli 1878,
leverde een aantal dichterlijke en theol. werken,
doch heeft zich eenen blijvenden naam verzekerd
door zijn Etymological dictionary of the Scotish
language (2 din. Edinburg 1808-9; Supplements,
4 stukken in 2 din. Edinb. 1841; Uittreksel 1818,
dikwijls herdrukt).
Jamin, 1) zoon van Simeon en stamvader der
Jaminieten ; Gen. 46: 10; Exod. 6: 14; Num. 26:
12; I Chr. 4 : 24. — 2) een uit stam Juda ; I Chr.
2: 27. — 3) leviet ten tijde van Ezra; Neh. 8 : 8.
Jamlech, een vorst uit den stam Simeon ;
I Chron. 4: 34.
Jamma, of Jamno, tegenw. Ciudadela, stad en
haven ter westkust van het eiland Minorca.
Jamnea. Zie J AMNIA.
Jamnia, of Jamnea. Zie JABNE.
Jamnitz, een der oudste steden in Moravie,
5 mijlen benoordw. Znaim; 2700 inw.
Jamno. Zie JAMMA.
Jamoer, of Jamur, rivier in Noord-Guinea,
koningrijk Biafra, valt na een loop van ruim 60 mijlen in de golf van Guinea.
Jampol, stad in het cuss. gouvt. Podolie, aan
den Dniester; 3500 inw.
Jamsk (de baai van), eene baai der Zee van
Okhotsk, aan de kust van aziat. Rusland ; in deze
baai ontlast zich de Jama.
Jamtland. Zie JEMTLAND.
Jamunda, rivier in Brazilie, prov. Para, ontspringt in het oostelijk gedeelte van brazil. Guiana,
en outlast zich na een loop van 50 mijlen in de
Am azonen-ri vier.
Jamundersee, eon strandmeer in bet pruis.
reg.-district Koslin, door het Deep met de Oostzee
verbonden.
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Jamas

Jamus, zoon van Apollo en Euadrie (eene dochter van Neptunus en Mane), is beroemd als ziener
en als stamvader der Jamieden, het ziener- en priestergeslacht te Olympia. Zijne moeder had hem in
Arcadie ter wereld gebracht in een dicht boschje
aan den Alpheus, en hem daar onder bloeiende
viooltjes als vondeling laten liggen : vandaar zijn
naam. Door IEpitus, den arcadischen koning van
Phesana, werd hij grootgebracht, en ging als jongeling op bevel van Apollo naar Olympia, waar hij
voorspellingen deed nit de stemmen der vogelen en
nit de brandende huiden der offerdieren.
Jan, lat. Joannes, naam van een groat aantal
historische personen, waarvan wij de voornaamste
hieronder laten volgen, doch waarvan de meeste gewoonlijk voorkomen onder den naam JOHANNES (zie
dat art.). Zie overigens ook de artt. JEAN, JEHAN,
JOHAN, JOHN, JUAN.

Jan, Jean, twee koningen van Frankrijk, nl.
J. I (bijgenaamd Posthumus, omdat hij 1316 geboren was na den dood van zijnen vader Lodewijk X)
werd dadelijk bij zijne geboorte erkend als koning
van Frankrijk en Navarre, doch stierf reeds eenige
dagen daarua. — J. II, bijgenaamd de Goede, geb.
1319, volgde 1350 zijnen vader Filips op den troon
van Frankrijk. Het begin zijner regeering werd beroerd door binnenlandsche onlusten, waarvan de
Engelschen partij trokken om eene landing in
Frankrijk te doen (1355), onder aanvoering van
Eduard, genaamd de Zwarte Prins, zoon van Eduard III. Jan II trok tegen hen op, doch werd geheel
verslagen in den slag bij Poitiers (1356), gevangen
genomen, en overgebracht naar Londen; gedurende
zijne gevangenschap werd Frankrijk verwoest door
de Jacquiers. Toen eindelijk tusschen Engeland en
Frankrijk het voor laatstgenoemd rijk zeer nadeelig
tractaat van Bretigny gesloten was ,(1360), werd
J. II wel is waar op vrije voeten gesteld, doch moest
een zijner zonen (den hertog van Anjou) als gijzelaar in Engeland achterlaten. Deze wist 1363 te
ontsnappen ; waarop de koning nit eigen heweging
naar Engeland terugkeerde, om zich weder gevangen te stellen, terwijl hij aan alien die hem dat afrieden ten antwoord gar, ,,dat de goede trouw, als
die van de aarde verbannen wierd, ten minste in
eene gehouden behoorde te worden in het hart der
koningen". Kort na zijne aankomst te Londen stierf
hij (8 April 1364).
Jan, koningen van Castilie en Leon, nl.: J. I,
was 21 jaren oud toen hij 1379 zijnen vader Hendrik 11 opvolgde, en stierf 1390. Hij voerde zonder
gunstig gevoig oorlog tegen Portugal, om daar zijnen
zoon op den troon te plaatsen, waarop deze aanspraak had door zijne moeder ; zie JAN I van Portugal. — J. geb. 1404, gest. 1453, was 22
maanden oud, toen bij uitgeroepen werd als koning,
onder regentschap van zijnen oom Ferdinand. Met
veel krijgsgeluk oorloogde hij tegen de koningen
van Aragonie en Navarre, en tegen de Mooren
van Granada.
Jan, koningen van Aragonie en Navarre, nl.:
3. I, volgde 1387 zijn vader op als koning van
Aragonie, en was 44 jaren oud toen bij 1395 stierf,
gehaat en veracht door zijne onderdanen. — J. II,
koning van Aragonie en Navarre, zoon van Ferdinand den Rechtvaardige, beklom 1425 den troon
van Navarre, door zijn huwelijk met Blanca, dochter
van Karel den Edele, en 1458 ook den troon van
Aragonie, na den dood van Alfons den Grootrnoedige,
zijnen broeder. Lang was J. II in oorlog met zijn
eigen zoon, don Carlos, prins van Viane, die door
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zijne moeder bij haren dood (1441) aangewezen
was als haar opvolger op den troon van Navarre.
In 1462 sloot J. II een verbond met Lodewijk XI,
om ook zijne oudste dochter Blanca te berooven,
die de rechten van don Carlos op Navarre geerfd
had. De Catalanen, verontwaardigd over het gedrag
van J. 11 jegens zijne kinderen, boden de kroon aan,
eerst aan dom Pedro, infant van Portugal, toen aan
Rend van Anjou; laatstgenoemde werd geruggesteund
door den sluwen Lodewijk XI, en zond zijnen zoon
om den koning van Aragonie te beoorlogen. De dood
der hoofdpersonen in dezen strijd maakte een einde
aan den oorlog. In 1479 stierf J. H, en liet de kroon
na aan zijnen zoon Ferdinand den Katholieke.
Jan, koningen van Navarre, nl.: J. I (1316);
zie hierboven JAN I v. Frankrijk. J. II (1425—
1479); zie hierboven JAN 11 van Aragonie. — J. III
(Jean d'Albret), zoon van Alain, sire van Albret,
trad 1484 in het huwelijk met Catharina van Navarre, zuster en erfgename van Frans-Phdbus, en
ward 1494 als koning van Navarre gekroond. Maar
hij was een vorst zonder geestkracht: in 1510 aangevallen door Ferdinand den Katholieke, nam hij
lafhartig de vlucht, en verloor Upper-Navarre, dat
met de kroon van Castilie vereenigd werd (1512).
Hij behield niets anders dan Beam, en stierf in
Frankrijk 1516, eenen zoon nalatende, Hendrik II,
die slechts in naam koning van Navarre is geweest,
en Wiens dochter, Jeanne d'Albret, de moeder werd
van Hendrik IV koning van Frankrijk.
Jan, koningen van Portugal, nl.: J. I, bijgenaamd de Groote, natuurlijke zoon van Pedro I,
volgde 1385 zijnen broader Ferdinand op den troon,
ten nadeele van Ileatrix, de eenige dochter van Pedro, die gehuwd was met Jan 1, koning van Castilie.
Deze laatste verklaarde hem den oorlog, doch werd
door hem overwonnen in den slag van Aljubarrota
(1385). 1n 1415 ondernam J. I eenen krijgstocht
tegen de Mooren in Afrika, en ontweldigde hun
Ceuta. Onder zijne regeering werden het eil. Madeira,
de Canarische, Kaapverdiscbe en Azorische eilanden
en de Kust van Guinea ontdekt. Hij stierf 1433. —
J. II, bijgenaamd de Volmaakte, zoon van Alfons V,
beklom den troon 1481, en stierf 1495. Hij liet den
hertog van Braganza, schoonbroeder van de koningin,
ter dood veroordeelen, en doodle eigenhandig den
broeder der koningin, met name Viseo: beiden hadden zich schuldig gemaakt aan samenzwering (1483
en 1484). Vervolgens wijdde J. H zijne aandacht aan
de geogr. ontdekkingen ; 1484 ontdekte Diego Cano
de koningrijken Benin en Congo ; 1486 werd door
B. Dias de Stormkaap opgenomen, waaraan J. II den
naam gal van Kaap de Goede Hoop. Het pleit echter
niet voor bet heldere doorzicht van J. II, dat hij de
voorstellen van Columbus verwierp. — J. III, beklom 1521 den portug. troon, en voerde 1526 de
Inquisitie in Portugal in. In 1531 deed eene aardba y ing meer dan 30,000 menschen omkomen, en
eene overstrooming van den Taag richtte vreeselijke
verwoestingen aan. Even als zijne voorgangers begunstigde hij den koophandel, en 1542 ontdekten
zijne zeevaarders Japan. Hij herstelde ook de universiteit van Coimbra, en stierf 1557.--• J. IV, het
hoofd der dynastic van Braganza, was eerst hertog
van Braganza, en stamde of van koning Jan I, door
dietis natuurlijken zoon Alfons. Sedert 1580 waren
de koningen van Spanje meester van Portugal, dat
echter in 1640 zijne onaf hankelijkheid herwon door
eene samenzwering, die met veal beleid tot haar
Joel werd gebracht door zijnen secretaris Pinto en
door Louise de Guzman, hertogin van Braganza : toen
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ward hij als koning uitgeroepen under den naain
van J. 111. Verscheidene • samenzweringen werden
door hem verijdeld ; hij versloeg de Spanjaarden bij
Badajoz (1644), en bleef geheel meester van Brazilie (1654), doordien hij de Hollanders overwon,
die hem het bezit van dat land hetwistten. Hij stierf
1656, de kroon nalatende aan zijnen zoon Alfons,
onder regentschap van diens moeder Louise de Guzman. — J. V, regeerde van 1706 tot 1750; in den
spaanschen successie-oorlog koos hij de partij van
Oostenrijk tegen Lodewijk XIV, en liet zich door de
Franschen de nederlaag geven. Na den vrede van
Utrecht (1713) regeerde hij vreedzaam en verstandig. — J. VI, tweede zoon van Pedro III en van
koniugin Maria 1, werd tot rijksbestuurder benoemd
1799, toen zijne moeder kindsch was geworden. In
1807 door de Franschen in de engte gebracht, nain
hij met de koninklijke fainilie de wijk naar Brazilie,
waar hij den titel van keizer aannatn. Bij den dood
zijner moeder (1816) werd hij als koning van Portugal uitgeroepen, doek keerde eerst in 1821 derwaarts terug. Hij zag zicli gedwongen eetie door de
Cortes vastgestelde constitutie te bekrachtigen, doch
stelde die 2 jaren later buiten werking. Na zijnen
terugkeer naar Portugal verklaarde Brazilie zich onafbankelijk, en liet hem van het keizerschap niets
dan den blooten titel. Hij was een goede man, die
geheel geregeerd werd door de koningin en den
markies van Chaves. Bij zijnen dood (1826) het hij
twee zonen na (dom Pedro [Pedro IV] en dom Miguel), befaarnd door hunne vijandige gezindheid jegens ellonder.
Jan, keizer van Brazilie. Zie JAN VI van Portugal.
Jan, koningen van Polen, nl.: J. I, of JanAlbertus, gab. 1459, tweede zoon van Casimir IV,
volgde 1492 zijnen vader op den poolschen troop.
Hij regeerde vreedzaam tot aan zijnen dood (1501)
en werd opgevolgd door zijnen zoon Alexander, die
reeds groothertog van Litauen was. — J. II, of
Jan-Casimir; zie CASIMIR V. - J. III., of JanSobieski ; zie SOBIESKI.
Jan, koning van Bulgarije. Zie JOHANNES I.
Jan, koningen van Zweden,
J. I, regeerde
van 1216 tot 1222; hij was een zoon van Sverker
den Jonge en opvolger van Erik X. Met geen gunstigen nitslag deed hij eene poging om in Esthland
het Christendom in te voeren, en stierf kinderloos
te Wisingo. Met hem stierf de dynastic Sverker uit.
J. II, tevens koning van Denemarken ; zie het
volgende art. (13 regels lager). — J. III, gab.
1537, was een zoon van Gustaaf Wasa, en sleet zijnen brooder Erik van den troon 1568. Hij bracht
den oorlog ten einde, die onder de vorige regeering
tegen Denemarken aangevangen was, en trachtte to
vergeefs de luthersche kerkleer in zijn rijk nit to
roeien (1570-1580). Vervolgens beoorloogde bij
Iwan Wasiljewitsj, behaalde verscheidene $oordeelen
op dozen, en sloot 1583 vrede met hem. Hij deed
zijnen zoon Sigismond benoemen tot koning van
Polen 1587, en stierf 1592, nadat de laatste jaren
zijner regeering verontrust waren geworden door
samenzweringen.
Jan, koning van Denemarken, volgde 1481 zijnen wader Christiaan 1 op den troon, deelde het hertogdom Holstein met zijnen broeder Frederik, en
trachtte to vergeefs de Ditmarschen tot onderwerping to brengen. (In 1497 beklom hij ook, onder den
naam van J. II, den troon van Zweden, na Sten
Sture: maar de Zweden kwamen tegen hem in opstand, en verdreven 1501 zijne gemalin nit Stokholm). In Denemarken regeerde hij tot 1513.

Jan
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Jan, koning van Engeland. Zie JAN ZONDER LAND.
Jan, hertogen van Bretagne, nl.: J. I, regeerde
van 1237 tot 1286. — J. II, regeerde van 1286
tot 1305. -- J. III, bijgenaamd de Goede, regeerde van 1312 tot 1341. Geen kinderenhebbende,
koos hij (ten nadeele van zijnen brooder Jan van
Montfort) tot zijnen opvolger Karel van Blois, aan
Wien hij zijne nicht nitgehuwelijkt had, en legde
zoodoende de kiem tot bloedige twisten (zie KAREL
van Blois en JEANNE van Penthiévre). —J.IV, meer
bekend wider den naam van Jan van Montfort, broeder van den vorige, had de hertogelijke kroon te
betwisten aan Karel van Blois, die door Jan III tot
opvolger was gekozen, en die door het hof der pairs
van Frankrijk als hertog erkend werd (1341), tom
J. IV zich reeds gewapenderhand van een groot gedeelte van Bretagne meester had gemaakt. Aan den
hertog van Norrnandie, die door Filips van Valois
met een Leger tegen hem afgezonden was, werd J.IV
genoodzaakt zich over te geven. Na 4 jaren in gevangenschap doorgebracht te hebben op het Louvre,
vond hij eindelijk middel om te ontsnappen, en zich
weder tot zijne vrouw Johanna van Vlaanderen to
hegeven, die met waren heldenmoed nog altijd den
oorlog volhield ; doch hij stierf reeds eenige maanden later (1345), en het Bretagne in de macht van
zijnen vijand ; het werd echter heroverd door zijnen
zoon (die nu volgt). — J. V, coon van den vorige
(wordt ook menigmaal J. IV genoemd, daar er vele
geschiedschrijvers zijn, die Jan van Montfort niet
onder de hertogen van Bretagne medetellen). J. V,
bijgenaamd de Kloekmoedige, was opgevoed aan het
hof van Engeland's koning Eduard III, met wiens
dochter hij vervolgens in het huwelijk trad. Hij tastte
Karel van Blois aan, en overwon dozen bij Auray
(1364), waarna hij als hertog van Bretagne erkend
werd door Karel V, die echter reeds kort daarop
met een fransch leger Bretagne binnenrukte, omdat
J. V onderhandelingen aangeknoopt had met vijanden van Frankrijk. Na een afwisselend krijgsgeluk
word J. V een oprecht vriend van Frankrijk, en
stierf 1399. — J. VI (of J. V), zoon van den vorige, werd op zijn 15e jaar mondig verklaard (1414);
onder Karel VI schaarde hij zich aan de zijde van
de partij der Armagnakken, sloot daarnaeen verbond
met den hertog van Burgundie, trad vervolgens toe
tot de Ligue du Bien public, en begunstigde de Eugelschen in hunne aanslagen tegen Frankrijk. Karel VII, nog dauphin zijnde, wreekte zich op J. VI,
door diens mededinger (den hertog van Penthiêvre)
to begunstigen, die J. VI in eenen valstrik lokte
(1419), en hem vijf jaren gevangen hield. Eindelijk
door zijne baronnen verlost, toonde J. VI zich zwak
en ongestadig; nu eons hield hij de zijde van Karel VII van Frankrijk, dan weder hield hij het met
Engeland's koning Hendrik VI, die meester was van
nagenoeg geheel Frankrijk. In 1442 stierf J. VI.
Jan, verscheidene hertogen van Braband, die wij
met stilzwijgen zouden voorbijgaan, ware het niet
om melding to maken van: J. IV, den onwaardigen echtgenoot van de ongelukkige Jacoba van Beiere p . Geboren 1403, trad hij in het voorjaar van 1418
to 's-Gravenhage in den echt met Jacoba, die dat
huwelijk aanging om de begeerte haars vaders te
vervullen, doch tegen Karen zin. Door zijn gedrag
genoodzaakt hem to verlaten, beging Jacoba de onvoorzichtigheid zich in de armen van Gloucester to
werpen (zie JACOBA van Beieren); J. IV werd nu een
werktuig in de hand van den eerzuchtigen Filips
van Burgundie, doch stierf (hoezeer nog véel te laat)
reeds 17 April 1427 te Brussel.
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Jan, graven van Holland en Zeeland, nl.: J. I,
eene onbeduidendheid uit de 13e eeirw, zoon van
Floris V, was geb. omstr. 1282 ; in 1297 aanvaardde
hij het bewind, was echter slechts de speelpop van
Wolfert van Borsselen, tot deze 1 Aug. 1299 zulk
een rampzalig uiteinde vond (zie BORSSELEN). Hierop
stelde J. I zich voor vier jaren onder het regentschap van Jan van Avenues (zie 2 regels verder),
doch stierf reeds kort daarna te Haarlem (10 Nov.
1799). — J. II, meer bekend als Jan van Avenues,
volgde eerst zijnen vader op als graaf van Henegouwen, ontving 1276 van keizer Rudolf III het recht
van opvolging in het graafschap Holland, 1281 eveneens in Zeeland bewesten de Schelde, kwam, nadat
Floris V vermoord was (1296), naar ons land, waar
hij zich als een bekwaam regent deed kennen, doch
moest spoedig naar Henegouwen terugkeeren, doordien Jan I zelf het bewind kwarn aanvaarden (zie
16 regels hooger. Na den gewelddadigen dood van
Wolfert van Borsselen werd Jan van Avennes naar
Holland ontboden, en door Jan I voor een tijdvak van
vier jaren als bewiudvoerder aangesteld. Door den
geheimzinnigen dood van Jan I, die door velen op
rekening Nan Jan van Avenues werd gesteld, werd
deze echter zijn opvolger als graaf Jan 11 van Holland en Zeeland ; hij bedwong eenen opstand der
Zeeuwen, ,en stierf in Henegouwen 22 Aug. 1304.
Jan, bisschoppen van Utrecht, nl.: J. I, of Jan
van Nassau, tot 39en bisschop van Utrecht gekozen
1267, behoorde niet tot den geestelijken stand, en
werd dan ook noch door den pans, noch door den
aartsbisschop van Keulen erkend. In 1268 deden de
Kennemers, aangevoerd door Gijsbrecht van A rnstel,
eenen inval in zijn gebied, en maakten zich vanUtrecht
meester. Wel kwam J. I de stad belegeren, (loch zag
zich genoodzaakt reeds den vierden dag het beleg
op te breken, waarna hij zijnen zetel te Deventer
vestigde. Eerst in 1270 gelukte bet zijnen aanhang
hem weder in Utrecht te brengen. Doch door zijne
onbekwaamheid tot regeeren, als anderszins, maakte
hij zich derwijze gehaat, dat hem omstreeks 1286
zijne waardigheid ontnomen werd tegen een pensioen
van 1000 ponder vlaamsch. — J. II, of Jan van
Zyrik, 40e bisschop van Utrecht, werd omstr. 1286
aangesteld als opvolger van den vorige, beoorloogde
Gijsbrecht en Arend van Amstel, die gevangen genomen en naar Zeeland in verzekerde bewaring gebracht werden. Zijn volgend bestuur was rustig en
voor Utrecht weldadig; doch in 1296 werd hij door
den pans tot bisschop van Tool benoeind, waar hij
1305 stierf. — J. III, of Jan van Diest, tot 45en
bisschop van Utrecht gewijd door pans Johannes XXI
(1322), regeerde 18 jaren roetnloos en slechts
naam, Haar hij slechts de stroopop was van den graaf
van Holland (onder Wiens bestuur hij 1332 de stad
Utrecht) en van den graaf van Gelder (onder Wiens
protectoraat hij kort daarna Overijssel had moeten
stellen). Hij stierf 1 Juni 1340. — J. IV, of Jan
van Arkel, 47e bisschop van Utrecht sedert 1342,
werd 1345 beoorloogd door graaf Willem IV van
Holland, die (11 Juli) het beleg voor Utrecht kwam
opslaan, en de stad 5 weken belegerd hield ; toen
werd door J. IV eene schikking met den vijand getroffen, waarna het beleg werd opgebroken. Poch
1347 vatte J. IV zelf de wapenen op tegen den graaf
van Holland, op wien hij Eemnes en Oudewater v,:roverde, en bij Schoonhoven eene overvvinning bevocht. Zijn gansche bewind was als eene aaneenschakeling van oorlogen, die hij alle roetnrijk ten
etude bracht, totdat hij 14 April 1364 door paus
Urbanus V verplaatst werd als bisschop naar Luik,

Jan zonder Vrees
waar hij 1 Juli 1378 stierf. Hij werd te Utrecht in
de Domkerk begraven. — J. V, of Jan van Vernenburg, 48e bisschop van Utrecht sedert 1364, toen
hij door den pans tot opvolger van Jan IV werd benoemd, had reeds dadelijk eenige westfaalsche edelen te beoorlogen, die hij tot onderwerping bracht;
hetzelfde deed hij 1366 de Amersfoorters; doch
26 Oct. 1368 werd hij met ziju hofstoet te Goor in
Overijsel gevangen genomen door eenige hem vijandige edelen, en eerst na betaling van een zwaren
losprijs op vrije voeten gesteld. Hij stierf plotseling,
waarschijnlijk vergiftigd, 23 Juni 1371 (of 1370).
Jan, een oogenblik keizer van het Westerschrijk, was geheimschrijver van keizer Honorius,
maakte zich bij diens dood (423) van den troon
meester, en wierp zich als keizer op over Italie,
Gallic en Spanje. Door Valentittianus III, aan wien de
troon eigenlijk toekwam, werd hij met eene ontzachlijke legermacht aangetast ; en ofschoon hij aanvankelijk overwinnaar scheen te zullen blijven in den
strijd, werd hij, in Ravenna belegerd, op verraderliy(e wijze gevangen genomen, en onverwijld ter
dood gebracht (425).
Jan zonder Land, koning van Engeland
(1199-1216), geb. te Oxford 1166, was de jongste
zoon van Hendrik II, en droeg zijnen bijnaam, orndat zijn vader hem geenerlei landbezit had nagelaten. Hij nam deel aan de laatste opstanden tegen
zijuen vader, intrigeerde tegen zijnen afwezigen (naar
Palestina ter kruisvaart getogenen) brooder Richard
Leeuwenhart, en werd door de guest der landsgrooten 1199 koning, in plaats van den naastgcrechtigde
tot den troon, den pas 12-jarigen Arthur van Bretagne, zoon van zijnen overledenen broeder Godfried
(zie PLANTAGENET). Hierop verstiet hij zijne gemalin
Hadwise van Gloucester, en trail in den echt met
Isabelle van Angouléme. Vervolgens bracht hij zijnen neef Arthur ow het leven, oin welke schanddaad
hij door het hof der pairs van Frankrijk eerloos en
van al zijne bezittingen in Frankrijk (t, w.: Normandie, Anjou, Maine, Touraine, Poitou) vervallen verklaard werd (1203), terwijl ook zijne vasallen, de
engelsche baronnen, wegens dat gruwelstuk afvallig
van hem werden. In 1213 geraakte hij in twist met
Innocentius III over de benoeming van eenen aartsbisschop van Canterbury, en werd derwijze vernederd, dat hij zich genoodzaakt zag den parts als leenbeer te erkennen. Daarna sloot hij een verbond met
keizer Otto IV en den graaf van Vlaanderen tegen
Filips II van Frankrijk, doch Iced met zijne bondgenooten de nederlaag in den gedenkwaardigen slag
bij Bouvines (1214). Door de tegen hem in openbaron opstand gekomene engelsche baronnen zag hij
zich het volgende jaar genoodzaakt de Magna Chanta
to verleenen, zijnde tot op den huidigen dag de
grondslag der engelsche vrijheden (1215). Doch
reeds spoedig schond hij de vrijheden, door hem bezworen, waarop de adel opnieuw in opstand kwam,
en de kroon van Engeland aanhood aan Lodewijk,
dauphin van Frankrijk (zoott van Filips 11), die
reeds meester was van het geheele zuiden en oosten
van Engeland, toen Jan zonder Land 19 Oct. 1216
stierf. Hij word opgevolgd door zijnen zoou Hendrik III, Wien het gelukte zich op den engelschen
troon staande te houden.
Jan zonder Vrees, hertog van Burgundie
en graaf van Nexers, volgde op 33-j. leeftijd zijnen
vader Filips den Stoute op (1404), en erfde diens
haat tegen het huis van Orleans, hetwelk aan dat
van Burgundie het bewind over Frankrijk betwistte
gedurende de krankzinnigheid van Karel VI. In 1407

Jan van Armagnac

Janina

liet hij hertog Lodewijk van Orleans verrnoorden,
en kreeg daardoor in Parijs de oppertnacht in handen ; doch door dezen moord gaf hij tevens het sein
tot den verschrikkelijken burgeroorlog der Dourguignons en Armagnakken. Uit Parijs verdreven,
keerde hij eerst in 1418 daar terug, en maakte dien
terugkeer onvergetelijk door het gruwelijke bloedbad, dat hij er aanrichtte. Hij rnaakte zich meester
van den persoon des konings, usurpeerde al het gezag, en door de onlusten, die hij teweeg bracht,
werkte hij de veroveringen der Engelschen in Frankrijk in de hand (zie HENDRIK V). Het jaar daarna
liet hij zich door den dauphin (den lateren Karel VII)
verlokken tot een mondgesprek op de brug van
Montereau, doch werd bij die gelegenheid door des
dauphins gunsteling Tanneguy-Duchatel vermoord
(1419), nit weerwraak over den moord, door hem
in 1407 gepleegd op den hertog van Orleans. Hij
had zijnen bijnaarn to danken aan zijne onverschrokkenheid tegenover Bajazet, door Wien hij gevangen
was genomen in den slag bij Nicopolis (1396), aan
welken slag hij deelnain onder de bevelen van den
koning van Hongarije. Ook in 1408 had hij een
weergaloozen mood aan den dag gelegd tegenover
de Luikenaars.
Jan van Armagnac. Zie ARMAGNAG.
Jan van Avennes. Zie JAN II v. Holland.
Jan van Burgundies Zie JAN ZONDER VREES.

zes maanden hood hij het hoofd aan den bisschop
van Munster, die het beleg was kornen opslaan voor
de stad, welke eerst 24 Juni 1535 (en toen nog
slechts door verraad) werd vermeesterd. Met, zijne
beide ministers gevangen genomen, werden alle drie
op bevel van den bisschop ter dood gebracht (23
Jan. 1536); J. onderging daarhij de gruwelijkste
martelingen met de grootste vastberadenheid. De
drie lijken werden in drie ijzeren kooien aan den
St.-Lamberti-togen opgehangen, waar die kooien
tot op den huidigen dag bewaard worden. Van
Meyerbeer's opera Le Prophôte is J. v. L. de held.
Jan (Sint-). Zie JoHANNES (de heilige).
Jan (Orde van Sint-). Zie MALTEZER-ORDE.
Jan (Proostdij van St.-), ook wel Proostdij van
Mijdrecht genaamd, eene Week lands, die ondtijds
onder het hooge rechtsgebied van den proost van
St.-Jan te Utrecht behoorde, maakt thans deel nit
van de gemeenten Mijdrecht, Uithourn, Wilnis,
Aalsmeer-en-Kudelstaart, en Achttienhoven.
Jan (Kloosters van St-.) in de pron. Groningen;
zie OOSTER-WIERUM, WARFUM en WYTWERT. Zie ook

Jan van Frankrijk. Zie BERRY.
Jan van Oostenrijk. Zie J UAN.
Jan van Luxemburg, koning van Bohemen,

bijgenaamd de Blinde (omdat hij de laatste jaren
zijns !evens blind was), was een zoon van keizer
Hendrik VII, en werd 1310 tot koning gekozen door
de landsgrooten van Bohemen, die in opstand waren
tegen hunnen vorst , den hertog van Kärnthen. In
het 17e jaar zijner regeering (1327) ontweldigde
hij Silezie aan de Polen. In 1331 benoemd tot warts van keizer Lodewijk V in Italie, rnaakte hij zich
voor dien vorst spoedig meester van Cremona, Parma,
Pavia en Modena; doch hij staakte zijne veroveringen op de dringende bedc van pans Johannes XXII,
die hem het aanbod deed hem zelven te erkennen
als koning van Italie. Nauwlijks van deze wending
der zaken ingelicht, haastte keizer Lodewijk V zich,
Bohemen tegen koning Jan in opstand te brengen;
waarop Jan echter in allerijl derwaarts kwam, zijne
vijanden overwon, en zijn grondgebred vergrootte
door Moravie daaraan toe te voegen. In 1346 snelde
hij Filips van Valois te hulp, die zich door de Engelschen aangetast zag, doch sneuvelde in den slag
van Crecy (26 Aug.). Een zijner zonen volgde hem
als koning van Bohemen op, en werd keizer onder
den naam van Karel IV.
Jan van Bologna, beeldhouwer. Zie het
art. GIOVANNI.
Jan van Brugge, schilder. Zie EYCK (v.).
Zie
_ AHAB.
Jan van Calcar, sc hilder.
Zi
C

Jan van de Naald. Zie HAWKWOOD.
Jan van Leiden, koning van Sion, eigenlijk

Jan Bockelson, ook Bockold of Bockolt genaamd,
geb. 1510 to Leiden, begon zijne loopbaan als
kleermakersjongen. Reeds spoedig werd hij een
dweepziek aanhanger van de secte der Wederdoopers, en kwam als zoodanig 1533 met Jan Matthijs
naar Munster, van waar de bisschop (Waldeck) verdreven werd, en waar J. zich weldra van het hoogste
gezag meester maakte en zich liet uitroepen als
honing van Sion (1534). Hij onifitigde zich door
eerie prachtige hofhouding, en voerde de veelvvijverij
in; zelf had hij op het laatst 17 vrouwen. Gedurende

185

JANS-KLOOSTERS.

Jana, rivier in 't siberische gebied van Jakoetsk,
valt na eenen loop van 112 mijlen in de IJszee.
(J. V.).
__eA
__CHEN (,1
Janachen, sc hildZie
azil. s tall.
Jraz.
Zi e Rio-DE-JANEIRO.
Janeiro, br
t. 1 Zi
stad in den n.-amerik. staat Wisconsin, aan den Rock-River, 8 mijlen bezuidoosten
Madison ; 12,000 inw.; blinden-instituut.
Zie V-ANG .....
Jang
Janiculus mons, een der zeven heuvelen,
op Welke Rome gehouwd is, de eenige ter rechterzijde van den Tiber, werd door Ancus Martins versterkt, om Rome te beveiligen tegen de etruscische
invallen, en door de brug Snblicius met de stad verbonden. Naar den J. togen 287 v. Chr. de over den
Senaat ontevredene plebejers (dit is de derde secessie). De J. was sleeks schraal bewoond. De koning Numa en de dicker Statics werden op den J.
begraven.
Janin (Jules Gabriel), fransch letterkundige,
geb. 11 Dec. 1804 to St.-Etienne, aanvankelijk dagbladschrijver, sedert 1830 feuilletonist van het,
"Journal des Mats'", schreef een groot aantal romans en novelle'', muntte vooral nit in zeden- en
reis-schetsen, en !overdo ook eene Hisloire de la
littdrature dramalique (2 din, 1853).
Janina, stad in europ. Turkije, in Znid-Albanie,
hoofdpl, van het sandzjak of pachalik J., 107 mijlen
bezuidw. Constantinopel, wordt gezegd gesticht te
zijn omstr. 1350 door Johannes Cantacuzenus, bluedverwant van den keizer van dien naam. In 1425
veroverd door de Turken, bleef J. sedert dien tijd
in hunne macht, en speelde eene groote rol onder
A li-Pacha (1788-1822), toen de bevolking der stad
tot 40,000 zielen bedroeg„; thans telt J. ongeveer
25,000 inw., doch is cone zeer levendige koopstad,
begunstigd als J. is door zijne ligging in een bekoorlijk dal, aan eenmeer, thans het moor vanJ, genaamd,
doch oudtijds Acherusia geheeten. — Het sandzjak
of pachalik J., gevormd uit het oost-gedeelte van
het oude Epirus en nit het noordvvest-gedeelte van
Acarnanie, grenst ten N. 0, aan het sandzjak Monastir, ten 0. aan 't sandzjak Tricala, ten Z. W. aan
de Ionische Zee, en ten W. aan de sandzjaks Delvino
en Avlone. Het is eon zeer bergachtig land, besproeid
door verscheidene rivieren, die zich in de Woioetza
(den widen Aous) ontlasten, door de Arta en den
Mawro-Potamo (den ouden Acheron). De bevolking
van 't sandzjak J. bestaat meest nit Turken ; voor het
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Janissaires

overige uit Arnauten, Grieken (Soelioten, Filoten, Sagorioten, Paramitioten),Joden, Armeniers en Heidens.
Janissaires, fr. voor Janitsaren.
Janitsaren, eigenlijk Janitsjaren (van de turksche woorden jeent tsjeeri, d. nieuwe soldaten),
eene turksche militie, in 1329 door sultan Orkhan
(Orcan) opgericht uit jonge christen-gevangenen,
die gedwongen tot den Islam overgingen, werd samengesteld uit de schoonste jongelingen, en was
aanvankelijk een korps van 6000 man, bestemd om
den troon en de grenzen te bewaken. DovOrkhan's
zoon en opvolger Amurat (Moerad) I werd het korps
der J. omstr. 1362 volkomen georganiseerd, met
privilegien begiftigd, en de sterkte er van op 12,000
man gebracht, zoodat deze sultan veelal als oprichter van het korps der J. beschouwd wordt, welke
eer ook wel aan z i j nen zoon en opvolger Bajazet I
wordt toegekend. Van elke 5 christen-gevangenen
werd er 1 bij deze keurbende ingelijfd ; doch de
privilegien der J. werden reeds spoedig een prikkel
voor vele jonge Turken om dienst bij dit korps te
nemen, waartoe zich in het laatst der 17e eeuw niet
slechts vele Moslems, maar zelfs Christenen kwamen
aanmelden. In den hoogsten tijd van zijnen bloei
bestond het korps der J. nit 60,000 man, later
25,000 ; met inbegrip der onregelmatige J.-korpsen
(Janiaks) 3 a 400,000 man in het gansche rijk. In
vredestijd deden de J. dienst als politie-beambten ;
in oorlogstijd waren zij geducht om de onstuimigheid, waarmede zij op den vijand aanvielen. Uit de
J. werd de lijfwacht des sultans gekozen, en ook de
bemanning voor de vloot. Aanvankelijk bewezen de
J. groote diensten : zoo beslisten zij de overwinningen op de Hongaren bij Varna (1444) en in het
A mselfeld (1448); doch reeds spoedig werd de macht
der J. gevaarlijk voor de sultans, die door hen afgezet werden en op den troon geplaatst naar hun
welbehagen, en hardnekkig verzetteden zij zich tegen
elke poging om de inrichting van hun korps te hervormen. Bij gelegenheid van den opstand 1826, door
hen verwekt te Constantinopel, werd hun korps
door sultan Mahmoed II ontbonden : de meeste J.
werden neergesabeld te Constantinopel op het Atmeidan-plein, waar een gruwelijk bloedbad onder
hen aangericht werd; de overige J. werden in de
provincien vervolgd en uitgeroeid.
Jankau, of Jankowitz, marktvlek met 600 inw.
in den boheemschen kreis Tabor, 11 uren gams bezuidw. Kaurzim; overwinning der Zweden onder
Torstenson (24 Febr. 1615) op de Oostenrijkers
onder Hatzfeld.
Jankovitscz, marktvlek in het hongaarsche
comitaat Bacs; 10,000 inw.
Zie_ ANKAU.
lk Zi
Jankowitz, b o h. v_e_.
Jan - Mayen, onbewoond eiland in de noorderIJszee, tusschen Europa en Spitsbergen, in 1611
ontdekt door den hollandschen zeevaarder Jan
Mayen, naar wien het genoemd is; heeft een vuurspuwenden berg(de Esk),die van tijd tot tijd brandt.
Janna, stad in Guinea. Zie DJANNA.
Janna, een in 't geslachtregister van Jezus;
Luc. 3: 24.
V. Judea. Zie ALEXANDER.
k
JannEeus (Alex.),
Jannes en Jambres, als tegenstanders van Mozes vermeld in het N. T.; II Tim. 3: 8.
Janoach, stad in den stam Ephraim, werd ingenomen door Tiglath-Pilezer ; Jozua, 16: 6, 7;
II Kon. 15: 29.
Janoshaza, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Eisenburg; 2300 inw.
Janot-eilanden. Zie ARGINUSEN.

Jansenius
Jansbeek (St.-), de ware naam van het
n.-brab. dorp Sambeek.

Jansberg (St.-), fr. Mont-St.-Jean, berg in
't groothertogdom Luxemburg, onder de gemeente
Duttlingen, is 448 nederl. ellen hoog. Voorheen op
dezen berg een sterk kasteel, dat verscheidene belegeringen doorstaan heeft, doch eindelijk door de
Franschen veroverd (1552), en geslecht is.
Janse (Zacharias), geb. omstr. 1580 te Middelburg, was de zoon van een zichtglazen-maker (brillenmaker), en werd tot hetzelfde beroep opgeleid,
toen hij 1590 (door nieuwsgierigheid gedreven om
door twee glazen te gelijk te men) toevallig de 'tutvtnder van den verrekijker werd. Wel is hem de eer
van die uitvinding betwist door Jacobus Metius en
door Hans Lipperhey van Wesel, doch hunne aanrnatiging kan J.'s roem niet verdonkeren ; in 1618
vervaardigde J. met zijnen zoon den eersten zoogenaamden astronomischen kijker.
Jansen (Cornelius). Zie J ANSENIUS.
Jansenismus, en Jansenisten. Zie JANSENIUS.
Jansenius, eigenlijk Cornelius Jansen, 28 Oct.
1585 geb. te Act] uoibij Leerdam, studeerde theologie
te Leuven en te Parijs, werd vervolgens aan het hoofd
geplaatst van de leerschool te Bayonne, 1617 principaal van de St.-Pulchria-school te Leuven, en
1630 professor der theologie aan de universiteit aldaar; had er hoogloopende geschillen met de Jezuieten, aan wie door zijn toedoen het geven van
onderwijs in de theologie te Leuven werd verboden ;
werd 1635 bisschop van Yperen, en stierf 1638 aan
de pest, waarmede hij besrnet was geworden bij het
bezoeken van pestlijders in zijne diocese. Bij zijn
leven bad J. reeds verscheidene theol. geschriften
in het Licht gegeven; doch zijn voornaarnste werk,
getiteld Augustinus, verscheen eerst na zijnen dood
(Leuven 1640, in fol.). Hij bestreed daarin den
Jezuiet Molina; zijn boek gaf aanleiding tot veel
theol. twistgeschrijf, werd door pans Urbanus VIII
veroordeeld in de bul In eminentt, en had het ontstaan van de secte der Jansenisten ten gevolge. Verscheidene geleerden in het klooster Port-Royal, vervolgens ook andere (Ant. Arnauld, Pascal, Pierre
Nicole, Perrault enz.) verdedigden het werk van J.
tegen de pauselijke veroordeeling, totdat uit het
boek 5 stellingen getrokken en te Rome veroordeeld
werden, 1653 door Innocentius X, 1656 door
Alexander VII. Daar ook vier bisschoppen zich voor
de leer van J. verklaarden, nam de strijd meer en
meer een ernstig aanzien, en duurde voort tot 1665
toen Alexander VII aan de Jansenisten het bevel
uitvaardigde, ow zich door onderteekening van een
formulier (zie FORMUL1ER) aan de veroordeeling te
onderwerpen, en de door Jezuieten geleid wordende
Lodewijk XIV begon het Jansenismus te onderdrukken met geweld, Port-Royal werd 1709 opgeheven en gesloopt, en de meeste Jansenisten namen
de wijk naar de Nederlanden. Het door pater Paschasius Quesnel (een vermaard Jansenist, gest.
1710 te Amsterdam) toegelichte Nieuwe Testament,
was een algemeen verspreid stichtelijk bock geworden; op aanzoek van Lodewijk XIV werden 101
stellingen uit bet werk van Quesnel verooideeld
(1713) bij de vermaarde bul Unigenitus, die al weder
aanleiding gaf tot veel getwist under de fransche
geestelijken, totdat bij eene pauselijke brele van
1719 de tegenstanders der bul in den ban gedaan
werden. De bul zelve werd daarop in Frankrijk tot
rijksvuet verheven (1720). Allen, die tegen .1e bul
geappelleerd hadden (zie APPELLANTEN) en dit hun
beroep op de uitspraak van een te houden concilie

Jansga
niet introkken, werden met gevangenis, verbanning
als anderszins gestraft, en opnieuw namen vele J.
nu de vlucht naar de Nederlanden, waar zij sedert
1723 een van Rome afgescheiden kerkgenootschap
vormen, dat bestuurd wordt door een aartsbisschop
van Utrecht en bisschoppen van Haarlem en Deventer. Zij noemen zich leerlingen van St.-Augustinus,
ook Oud-Roomschen, ook Roomsch-katholieken van
de Bisschoppelijke Klerezij, en blijven tot op den
huidigen dag beweren, dat zij ten onrechte van de
gemeenschap met Rome zijn afgesneden. Telkens
wanneer zij eenen nieuwen bisschop of aartsbisschop
hebben gekozen, vragen zij aan den Pans de bekrachtiging van die keus, waarop echter nooit anders wordt geantwoord dan door de excommunicatie
van de benoemden : zoo v‘erd 1825 door Leo XII
nog de ban uitgesproken over hunnen aartsbisschop
van Utrecht en hunnen bisschop van Deventer, en
in de 2e helft der 19 eeuw door Pius IX over hunnen bisschop van Haarlem. De J. vormen tegenw.
27 gemeeuten met ruim 6000 zielen. Zie ook het
art. CONVULSIONNAIRES.
Jansga (St.-), of St.-Johannisga, oudtijds Johanniswald, dorp in Friesland, 1 our gaans zuidelijk bewesten Heerenveen ; met onderhoorigheden
1600 inw.; deerlijk geteisterd door den watervloed
van Febr. 1825.
Jans– Heeren–klooster (St.-),of St.-JansConvent, voormalig klooster te Haarlem in de Jansstraat, gesticht 1310, werd 1573 in eigendom overgedragen aan de stad.
stad in Indie. Zie JHANSI.
Jans-kamp (St.-), voormalig klooster
Overijsel, ruim een half nur gaans beoosten Vollenhoven, werd 1575 opgeheven.
Jans–kloosters (St.-), voormalige kloosters
in ons land: 1) te Amersfoort, werd 30 April 1527
platgebrand door de Gelderschen. — 2) even buiten
Amsterdam, werd op Allerheiligen-avond 1532 (of
1506) door de Amsterdammers platgebrand. —
3) te Brunnepe in Overijsel, nonnenklooster, gesticht
1499, was zees rijk, werd geplunderd door graaf
van den Bergh, 'en bij 't beleg van Kampen (1578)
door Rennenberg platgebrand.
Jansland (Sir-), zeeuwsch dorp; zie het art.
HEER-JANSLAND.

Jansmin, fransch dichter. Zie JASMIN.
Janssens (Abraham), beroemd,,historie-schilder, tijdgenoot en mededinger van Rubens, was
omstr. 1560 geb., niet te Amsterdam, maar te Antwerpen. — J. (Cornelis), geb. 1590 te Antwerpen,
en J. (Victor Honorius), geb. 1664 te Brussel, gest.
aldaar 1739, hebben beiden insgelijks een geachten
naam als portret- en historie-schilders.
Jan–Steen (St.-) dorp met 550 inw. in Zeeland, 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Goes, 20 min.
gaans bezuiden Hulst, had veel te lijden bij de verschillende belegeringen van Hulst, vooral Oct. 1645,
doch erger nog 1747, toen dit dorp op bevel van
den gouverneur vanHulst platgebrand werd (26 April)
opdat de in aantocht zijnde Franschen zich niet daarin
zouden kunnen nestelen.
Jansum, voormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen, werd 1277 door den Dollart verzwolgen.
Jan–ten-Steen (St.-), 't zelfde dorp als St.Jan-Steen.
Jantra, rivier in Bulgarije, valt 5 a 6 uren gaans
beoosten Sistova in den Donau, na eenen loop van
20 mijlen.
Jants, ind. volksstam. Zie RADZJPOETEN.
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Januaria, of Salgado, villa met 4000 inw. in
de brazil. prov. Minas-Geraes.
Januarius, de heilige, bisschop van Benevent,
werd in het begin der 4e eeuw, onder keizer Diocletiaan, te Puzzuoli onthoofd. Kerkelijke gedenkdag
19 Sept. Hij is de beschermheilige der stad Napels,
waar zijn hoofd bewaard wordt, zoomede eenig
bloed, dat bij zijne onthoofding opgevangen moet
zijn in twee flesschen ; het al- of niet-vloeibaar worden van dat bloed bij groote kerkelijke plechtigheden is een mirakel, dat in de geschiedenis van Napels eene groote rol speelt. In 1738 werd eene
Ridderorde van den heiltgen J. in het voormalige koningrijk Napels ingesteld.
Janum, 1) stad in den stam Juda ; Jozua 15:
53. — 2) J., of Hyanum, dorp in Friesland, anderhalf our gaans bewesten Dockum ; 100 inw.
Janus, de oudste koning in Italiö, die vermeld
wordt. Hij kwam zich in Latium nederzetten, en
verledene gastvrijheid aan Saturnus, toen deze uit
den hemel weggejaagd was. Zijne regeering was zoo
vreedzaam, dat men hem na zijnen flood tot den
rang van god des Vredes verhief. Alle soorten van inen uitgangen (deur = janua) stonden bij de Romeinen onder zijne rechtstreeksche bescherming.
Romulus reeds bouwde hem ter eere eenen tempel,
waarvan de deuren in vredestijd gesloten waren, doch
opengezet werden zoodra er oorlog kwam, en zoo
lang de oorlog duurde open bleven staan. Slechts
driemaal in 7 eeuwen tijds was de tempel van J. gesloten, nl.: eerst onder Numa Pompilius, toen na den
eersten Punischen oorlog, en eindelijk under Augustus. Als beschermgod des jaars werd J. afgebeeld
met twee aangezichten (voor en achter), waarvan het
eene geacht werd in de toekomst, het andere in het
verledene te zien ; ook werd naar J. de eerste maand
des jaars Januarius genoemd.
Janus Secundus, dichter en schilder, geb.
14 Nov. 1511 te 's-Gravenhage, gest. te Doornik
24 Sept. 1536, is algemeen erkend en verheerlijkt
als de grootste latijnsche dichter van zijnen tijd en
van de daarop volgende eeuwen. Vooral zijne Basin
(Kusjes) zijn ontelbare malen herdrukt, en schier in
alle beschaafde talen overgezet. Eene complete editie
van al de werken van J. bezorgde Petrus Scriverius
(Leiden 1619). Zijn bijnaam Secundus droeg hij ter
onderscheiding van eenen ouderen broeder, die insgelijks Janus heette.
Janvier, fransche naam voor Januarius.
Janville, vlek in het fransche dept. Eure-Loire,
11 uren gaans bezuidoosten Chartres; 2000 inw.
Janzê, marktvlek in het fransche dept. IlleVilaine, 6 uren gaans bezuidoosten Rennes; 4500
inwoners.
Jao, Jao-tsjeeoe-foe, groote stad in de chineesche prov. Kiang-si, aan het meer Pho-yang, 12
mijlen benoordoosten Nan-tsjang.
Japan, groot keizerrijk in Oost-Azie, tusschen
de Japansche Zee en den Atlantischen Oceaan, bestaat uit 3850 eilanden en eilandjes, meest van vulcanischenaard, met eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 7065 vierk. mijlen, zijnde de kern van dit
groote rijk de drie eilanden Nipon (4248 vierk. mijlen), Kioesioe of Ximo (812 vierk. mijlen) en Sikokf of Xicoco (328 vierk. mijlen). Tot de bijlanden
behooren het eiland Jeso of Matsmai, met de japansche Koerielen, omstr. 1539 vierk. mijlen groot, het
zuidelijk gedeelte van het eiland Karafto of Saghalin, de groepen Bonin-Sima en Lieeoe-Kieeoe. Verscheidene der eilanden, voornamelijk de groote, zijn
met bergen bedekt, die bier en daar de sneeuwlinte
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bereiken, en waaronder aanzienlijke vulcanen (o. a.
de Foesijama, (lie 12,678 vt. hoog is). Bij de groote
uitgestrektheid van J. is het klannat wel is waar
zeer verschillend, doch over het algemeen kouder,
dan de geographische breedte zou doers vermoeden.
Is J., zelfs op de groote eilanden, niet rijk aan groote
rivieren, des te rijker is het aan binnenmeren (waaronder vrij aanzienlijke), bochten en zeeboezems. —
De bewoners van J. (omstr. 40 milioen menschen)
zijn een gernengd ras, geteeld uit Ainoes en Chineezen. Ze zijn kort van gestalte, maar levendig en
vIng, verstandig, geestig, goedig van acrd, vlijtig,
matig en spaarzaam, maar ook wellustig en wraakgierig, en geven zich over aan vele ondeugden. Een
groot deel der bevolking vindt een middel van bestaan in landbouw en mijnwezen ; ook de kunstvlijt
staat op eenen trap van goede ontwikkeling. In kunsten en wetenschappen zijn (le Japanneezen grootendeels leerlingen der Chineezen. In Jeddo bestaat eene
geleerden-school, en aan het hof van den mikado
eene akademie. De tijdrekening der Japanneezen
verschilt van die der Europeanen ; bet nienwe jaar
begint bij hen in de laatste dagen van onze maand
Januari. Tot in de tweede heeft der 12e eeuw was
het handelsverkeer van J. zoo goed als beperkt tot
het rijk zelf, dat doorsneden wordt door voortreffelijke groote wegen ; sedert 1854 echter heeft daarin
eerie groote verandering plaats gegrepen (zie vender
hieronder). — Er bestaan drie godsdiensten in J.,
nl.: 1) het Sintoisnins, aan het hoofd waarvan de
mikado of datri staat, die tevens het geestelijk opperhoofd des rijks is, met andere woorden de geestelijke keizer; 2) het Boeddhistnus, zijnde de godsdienst, die door bet grootste gedeelte der bevolking
beleden wordt ; en 3) de godsdienst van Szoeto of
Siza, zijnde eene navolging der leer van Confucius.
De regeeringsvorm is bet erfelijk keizerschap en geheel despotiek. De geestelijke keizer, bekend onder
den titel van mikado of dean, stamt of van Sin-moe,
den eersten veroveraar des lands, en resideert te
Miako. Eertijds was hij inderdaad, wat gezag betrof,
eene soort van god op aarde, met meer zoowel wereldlijke als geestelijke oppermacht bekleed, dan
ooit (le pans van Rome bezeten heeft, zelfs Coen bet
pausdom op het toppunt van zijne glorie stood ;
doch reeds sedert 1158 begon de wereldlijke macht
van den mikado langzamerhand gekortwiekl te worden, en bij de omwenteling van 1585 kwain al het
wereldlijk gezag in handen van den koebo TaikoSama (zie dat art ). Tegenwoordig is de mikado feitelijk slechts als geestelijk opperhoofd des rijks te
besehottwen; wel wordt hij bijna als een god vereerd, en blip door de strengste etiquette van het
yolk gescheiden, doch hij is geheel afhankelijk van
het wereldlijk opperhoofd, den wereldlijken keizer
van J. (bekend onder den titel van taikoen, seogoen
of koebo), die over de inkornsten des rijks en over
de armee beschikt, en zijne residentie heeft te Jeddo.
Onder den taikoen of wereldlijken keizer staat een
groote raad van 13 leden, die in 's keizers naarn regeert; een hunner, de rijks-gotiverneur, presideert
then rand, en is eigenlijk degene, door wien de keizerlijke macht ten uitvoer wordt gelegd. De indeeling van J. is nog geheel en al geschoeid op de leest
van bet leenstelsel, zijnde bet rijk gesplitst in 604
prinsdommen, heerlijkheden, keizerlijke provincién
en steden met afzonderlijke besturen. De prinsdommen (68 in getal) worden geregeerd door even zoovele prinselijke leenmannen (daimios), wier waardigheid erfelijk is, doch (lie geheel en al onder het
gezag staan van den taikoen en den staatsraad. Deze

dairnios vormen de eerste en hoogste der acht wettelijk bestaande en erfelijke standen of casten, van
welke de vier voornaamste gezamenlijk worden begrepen onder de benaming van Jaconins. De boeren
behooren tot den grond, waarop ze geboren zijn, en
zijn derhalve eigendom van den grondbezitter. De
inkomsteu van den mikado bestaan nit de ophrengsten der stad Miako en haar rechtsgebied, en tut de
kostbare geschenken, die hij van den taikoen outvangt. De taikoen zelf trekt nit de bezittingen der
kroon een jaargeld van omstreeks 30 millioen
derlandsche guldens; buitendien geniet hij jaarlijksche toelagen van de 68 dattnios,wier gezamenlijke inkornsten jaarlijks 380 a 400 millioen guldens nederl.
beloopen, terwijl de opbrengst der belastingen in
J. geschat wordt op een jaarlijkseh bedrag van 430
a 450 millioen guldens nederl. De sterkte der troepenmacht in J. laat zich tot dnsverre slechts bij naming bepalen, daar iedere daimio verplicht is eene
eigene armee op de been to !louden, en die op de
eerste aanvrage ter beschikking to stellen van den,
taikoen, ongeveer op gelijke wijze als vroeger bet
geval was in den 1865 uiteen gespatten Duitschen
bond. Men berekent de geheele legermacht van J. op
368,000 man voetvolk en 38,000 man ruiterij, behalve het eigen leger van den talkoen, dat 100,000
man infanterie en 20,000 man kavallerie stork is.
Sedert 1855 is men in J. begonnen ook eene oorlogsmarine to scheppen ; o. a. word voor rekening van het
japanscbe gouvernement to Dordrecht een oorlogschip gebouwd, dat daar 1866 van stapel geloopen,
en naar Japan vertrokken is onder bevel van een
japansch zeeofficier, die (even als verscheidene zijner
landgenooten in andere vakken van wetenschap) in
Nederland zijne studien was komen voltooien. —
De oudste geschiedenis van J. ligt in nevelen gehuld,
en is geheel en al fabel. Zooveel is intusschen zeker,
dat de Mimes de eerste bewoners des lands geweest
zijn, en dat reeds vroeg door volkplantingen nit
China de chineesche beschaving naar J. overgebracht
werd. De eerste vorst of keizer van het rijk der eilanden, gelijk J. genoemd werd, was Sin-moe, die
er omstr. 660 na Chr. den troon beklom met den
titel van tone, dat is: hemelsche gezaghebber. Onder zijne dynastie ivaren de Japanneezen dikwijls in
oorlog met de Chineezen, de Coreanen en de Mongolen, terwijl het land ook dikwijls ter prooi was
aan burger-oorlog, wegens twisten over de troonopvolging; vooral was dit laatste bet geval sedert
omstr. 1158, totdat het in 1192 een der stadhouders van den teno of opperheer gelukte, zich gedeeltelijk van het wereldlijk gezag in J. meester to
makes, en zich zoodoende to verheffen tot koebo
of wereldlijk keizer. Ook onder de aldus gestichte
koebo-dynastie word J. aanhoudend geteisterd door
binnenlandsche onlusten en omwentelingen, waaruit telkens nieuwe koebos of taikoens to voorschijn
traden, zoo o. a. de revolutie van 1585, reeds bierboven vermeld (zie TAiKo-SAmA). De dynastic van
den tegenwoordigen taikoen in J. zit reeds derdhalve
eeuw op den troon, en word in 1617 gesticht door
Jeje-Jasoe of Gonghin. — De eerste berichten omtrent het bestaan van J. worden in de 13e eetnv naar
Europa gebracht door Rubruquis en Marco-Paolo.
In 1542 word door de Portugeezen beproefd handelsbetrekkingen met J. aan to knopen ; reed- spoedig verkregen zij er vrijen toegang, en Jeztrieten
(waaronder Franciscus Xaverius) mochten als missionarissen het gansche land bereizen, waai\an ze
sulk een ruim gebruik maakten, dat men hen reeds
spoedig als gevaarlijk begon to beschouwen, niet al-
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leen voor de rust des lands, maar tevens voor de
onafhankelijkheid van J. Vandaar dart ook, dat reeds
de nieuwe tarkoen-dynastie, die door de omwenteling van 1585 op den japanschen troo p kwam, de
Jezuseten en hun portugeeschen aanhang met wantrouwen gadesloeg, en hun drijven begon tegen te
gaan ; vervolgens werden de Jezuieten in geheel J.
uitgeroeid, en eindelijk werd in 1637 door den toen
regeerenden tarkoen het bevel uitgevaardigd, ten
gevolge waarvan al de Portugeezen, en zelfs de met
hen vermaagschapte of bevriende Japanneezen, gedeporteerd werden naar Macao. Dat en Jezureten en
Portugeezen door hunne gedragingen wel een jammerlijk slechten dunk van den Enropeaan in J. achtergelaten moeten hebben, kan reeds voldoende
worden opgemaakt nit den ingewortelden haat, die
sedert bij bet japansche yolk geheerscht heeft tegen
de Europeanen; en met trots mogen wij op de daadzaak wijzen, dat alleen de Hollanders met in dien
algemeenen haat gedeeld hebben. Ook de Hollanders
hadden, namelijk, handelsbetrekkingen met J. aangeknoopt, en door hunne rondheid en goede trouw
de vriendschap der Japanneezen gewonnen; daarbij
hadden de Hollanders, als Protestanten, uit den aard
der zaak niets gemeens met Jezuseten en dweepzieke
Portugeezen, en ook dit maakte dat de tarkoen van
J. hen als vrienden bleef beschouwen, en er geen
bezwaar in vond, hun vergunning te verleenen om
vrijelijk handel te komen drijven in de japansche
havens. Wel werd 1634, als maatregel van algemeene
staatkunde tegenover bet buitenland, die vergunning
aanmerkelijk ingekrompen, maar niettemin bleven
de Hollanders gedurende ruins 2 eeuwen de eenige
Europeanen, die met J. in handels- en vriendschapsbeti'ekking stonden (zie DESIMA). Verscheidene pogingen in de eerste helft der 19e eeuw aangewend
door Engeland en door Rusland, om met J. in minzame aanraking te komen, mislukten. Eindelijk echter zonden de Vereenigde Staten van Noord-Amerika eene expeditie naar J. , onder bevel van commodore Perry, en deze mocht er in slagen 31 Maart
1854 een verdrag te sluiten, waarbij voor de Arnerikanen eenige havens werden opengesteld. Aan de
Engelschen, die dadelijk op gelijke voorrechten
kwamen aandringen, werden die slechts noode toegestaan 14 Oct. 1854, en ook aan bet machtige Rusland moesten die verleend worden 26 Jan. 1855 ;
geen wonder dus, dat het japansche gouvernement
Diet aarzelde zijne oude vrienden, de Nederlanders,
bij tractaat van 9 Nov. 1855 volkomen gelijk te
stellen met de meest begunstigde natién. Aan de
Francehen werden die voorrechten eerst toegestaan
9 Oct. 1858, aan de gehate Portugeezen 3 Aug.1860,
en eindelijk kwamen ook de Pruisen namens het
Duitsche Tolverbond dezelfde voorrechten bedingen
25 Jan. 1861. Krachtens die tractaten zijn voor de
genoemde natien in J. reeds de volgende havens
opengesteld : Hioga, Kanagawa (Jocohama), Niegata,
Hakodadi en Nangasaki. Daardoor is voor J. een
nieuw tijdperk van ontwikkeling aangebroken ; japansche gezantschappen hebben reeds Nederland,
Frankrijk en Engeland bezocht ; en wanneer de tarkoen den geest van verzet overwonnen zal hebben,
die zich bij sommige dasmios tegen bet verkeer met
vreemdelingen geopenbaard heeft, zal er voor den
wereldhandel en het volkerenverkeer eene nieuwe
baan gebroken zijn, die de schoonste uitkomsten in
het verschiet stelt. Dat de tarkoen in het bedwingen
van oproerige dasmios krachtdadig wordt gesteund
door de met hem bevriende mogendheden, is reeds
gebleLen bij de tuchtiging van prins Satsoema (1864)
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bij welke gelegenheid ook de Nederlanders, onder
bevel van den wakkeren zeeofficier de Casembroot,
bunnen ouden zeehelden-roern op nieuw schitterend
hebben gehandhaafd. Engelbert Kampfer (die 1690
en1691 Jeddo bezocht), Thunberg (die daar geweest
is 1772 en 1776), en Siebold (die van 1825 tot
1830 in Japan heeft doorgebracht) hebben geachte
werken over dit land geschreven. Wijders verdienen
bier vermeld te worden: Hawk, Narrative of the
expedition of an American squadron to Japan (Washington 1856); Steinmetz, Japan and her people
(Londen 1859); Wilh. Heine, Japan end seine
Bewohner (Leipzig 1860); Oliphant, Narrative of
Lord Elgin's embassy (Londen 1858); Werner, Die
preussische Expedition nach China, Japan end Siam
in den Jahren 1860, 1861 en 1862 (2 dln. Leipzig
1863); Jhr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort, VW'
jaren [1857-----1863] in Japan (2 dln. Leiden 1867).

Japanneezen, de bevolking vats Japan.
Japansche Taal en Letterkunde. De taal,
welke in Japan gesproken wordt, vomit met die der
Armes eene geheel bijzondere groep, die van het
Chineesch radicaal verschilt, hoezeer vele chineesche woorden en spraakwendingen in de J.-T. het
burgerrecht erlangd hebben, en ook bet japansche
syllahenschrift zich door eene wijziging van chineesche letterteekens gevormd heeft. Voor boeken, die
niet geheel en al in bet Chineesch worden opgesteld
en geschreven, bedient men zich voor bet eigenlijke
Japansch van twee alphabets (Firakana en Katagana
genaamd). Spraakkunsten leverden in den laatsten
tijd voornamelijk Donker Curtius en Hoffmann (Leiden 1857) en de Rosny (Parijs 1856); woordenboeken gavels : Medhurst (Batavia 1830), de Rosily
(Parijs 1858 en v.) en Gotsjkewitsj (russ.-japansch,
Petersburg 1857). De Japansche Letterkunde is rijk
in alle vakken ; de kostbare verzameling van japansche werken te Leiden, bijeengebracht door Siebold,
is beschreven door Hoffmann in den Catalogers
librorem Japanicorent (Leiden 1845).
Japansche Zee, een gedeelte van den Grooten Oceaan, tusschen Corea, Mandzjoerijd en de Japansche eilanden, is zeer stormachtig en vol klippen,
en wordt verbonden: met de Zee van Oehotsk door
de straat La-Peyrouse, met de Oost-chineesche Zee
door de straat van Corea.
Japara, stad op Java. Zie DJAPARA.
Japet, Japetus, zoon van Uranus en broeder
van Saturnus, regeerde in Thessalie, en had verscheidene kinderen, o. a. Atlas, Prometheus en Epimetheus. De Grieken beschouwden hem als den
stamvader van hun ras, en kenden niets dat hooger
in de oudheid opklom. Waarschijnlijk is J. identiek
met Japhet.
Japetus. Zie JAPET.
Japhet, een der zonen van Noach, waarschijnlijk dezelfde als Japet (Japetus) der Grieken. Volgens de mozassche overlevering (Gen. 10 : 2 ; en
1 Chr. 1: 5) had J. zeven zonen, ill.: Gomer, Magog,
Madai, Javan, Tubal, Mesech en Thiras, die met bun
kroost het noordwestelijk gedeelte van Azie en tevens Europa bevolkten. Gomer beschouwt men als
stamvader der Cimbren, van Magog laat men de
Scythen of Geten afstammen, van Madai. de Meden,
van Javan de Ioniers of Grieken, van Tubal de Cappadociers, van Mesech de bevolking van Pontus, van
Thiras de Thraciers. Volgens de arabische overlevering had J. elf mien, waaronder een met name
Turk, die genoemd wordt als stamvader der Turken.
Al de zonen van J. en hunne afstammelingen worden bedoeld met den naam Japhetieten ; en de nieuw-

190

Japhia

ste taalgeleerden rangschikken onder den naam van
Japhetische volken en talen al de volken en talen,
die tot dusverre de indo-germaansche genoemd

plachten te worden.
Japhia, stad in stam &baton ; Jozua 19 : 12.
Japhia, I) een der canaanitische koningen ;
Jozua 10 : 3. — 2) een der zonen van kon. David ;
II Sam. 5: 15; I Chron. 3: 7; 14: 6.
Japhlet, achterkleinzoon van Azer; I Chron.
7 : 32, 33.
Japhleti, stad binnen de landpalen van het
lot, dat aan Jozef's kinderen werd toegedeeld ; Jozua
16 : 3.
Japho, tegenw. Jaffa, stad tegenover de landpalen van den stam Dan, aan de zee, was Jeruzalem's
haven, waar Jonas scheep ging naar Tharsis, op welken tocht hij over boord werd geworpen en ingeslikt
door een grooten visch, die hem drie dagen later
weder uitspoog. Jozua 19 : 46 ; II Chron. 2 : 16 ;
Ezra 3: 7; Jonas 1: 3. Zie JAFFA.
Japoden, of Japyden, volkeren in het oude
aan de kust der Adriatische Zee, tusschen
Signia en Metulum. De J. werden aan de Romeinen
onderworpen door Sempronius Tuditanus en Pandusius, anno 129 v. Chr. Ilunne voornaamste steden
waren Metulum en Avendo.
Japon, fransche naam voor Japan.
Japorro, verbasterd van Djapara.
Japyden. Zie -APODEN.
Japygie, tegenw. het zuidelijk gedeelte van
Terra d'Otranto, italiscb landschap, in Apulie, bezuiden Messapia, vormde het oostelijk uiteinde van
bet italische schiereilatid, lag tusschen de Ionische
Zee en de golf van Tarentum, en liep uit in het
promontorium Japygzum. De voornaamste steden van
J. waren : Hydruntum, Callipolis, Leuca, Uxentum,
Valentium. Somwijlen verstond men onder den naam
J. van Apulie het gansche gedeelte, dat bewoond
werd door de Grieken. Menigmaal zijn J. en Messapia met elkander verward.
Jarah, of Jarach, zoon van Joktan; dus J.'s
grootvaders grootvader was Noach ; Gen. 10 : 26.
Jarandilla, stad in Spanje, ruim 6 mijlen van
Palencia; 2000 inw.
Jaransk, of Jarensk, twee steden in Rusland :
2) gouvt. Wjetka, aan den Jaran ; 2600 inw.
2) gouvt. Wologda, aan den Idrenga ; 1200 inw.
Jarbas, koning van Getulie, verkocbt aan Dido
bet stuk gronds, waarop zij Carthago stichtte. Hij
wilde die prinses tot vrouw hebben, doch zij maakte
liever een einde aan haar leven, dan hem hare hand
te schenken. Virgilius geeft er deze lezing van: dat
J. door zijnen medeminnaar Eneas overwonnen werd,
en dat Dido zich eerst van karat maakte toen zij zag
dat Eneas haar outrouw werd.
Jardane, slavin van Ompbale, werd bemind
door Hercules, die eenen zoon bij haar verwekte,
nl. Alceus, die koning van Lydie werd, en wiens afstammelingen de lydische dynastie der Heraclieden
vormden. Zie ALCEUS 2).
Jardot (Alexandre Anne), krijgskundig fransch
schrijver, geb. 1804, diende in Algerie, werd 3 Jan.
1851 escadrons-chef van den grooten star, 10 Dec.
1851 officier van het Legioen van Eer. Behalve zijne
vele uitmuntende militaire geschriften hebben wij
van hem: Revolutions des peuples de l'Asie moderne
(2 dln. Parijs 1839); La Chine ancienne et moderne
(Parijs 1844); enz.
Jareb, koning van Assur; Hosea 5: 13 ; 10: 6.
Jared, een in 't geslachtregister van Jezus ;
Luc. 3: 37.

Jaroslaw
Jarensk, twee russ. steden. Zie JARANSK.
Jargeau, het oude Gargogilum, stad in het
fransche dept. Loiret, aan de Loire, 4 uren gaans
bezuidoosten Orleans; 2800 inw.; was eertijds eene
vesting; de Engelschen veroverden J. in 1420, doch
1421 werd het hun ontweldigd door Jan I, hertog
van Alencon ; kort daarna maakten de Engelschen
zich op nieuw meester van J., doch 1429 werd het
hun voor good ontnomen door Jeanne d'Arc.
Jarha, egyptische knecht of slaaf van Sesan, die
hem tot schoonzoon aannam ; I Chron. 2 : 34, 35.
Jarib, I) een der zonen van Simeon ; I Chron.
4: 24. — 2) een der wedergekeerden nit Babel ;
Ezra 8:16; 10: 18.
Jar—Jaksji, rivier in aziat. Rusland, on tspringt
in het gouvt. Omsk, komt in Turkestan, en valt na
eenen loop van 50 mijlen in den Kara-soe.
Jarsberg en Laurvig, sedert het laatst der 17e
eeuw twee leengraafschappen in Noorwegen, die sedert 1821 vereenigd zijn tot een amt, dat circa 42
vierk. mijlen groot is, met ruim 90,000 zielen; het
ligt aan den Christianiafjord en aan bet Skagerrak,
en heeft tot hoofdpl. Laurvig. Het plaatsje 3. met
280 inw. ligt hekoorlijk aan den Tonsbergsfjord.
Jarmello, vlek in Portugal, ruim 4 uren gaans
bezuiden Guarda ; 2800 inw.; was voorheen grooter
en welvarender, doch werd op bevel van koning Pedro I verwoest, omdat het de geboorteplaats was
van Pedro Coello, die medegewerkt had tot den dood
van Ines de Castro.
Jarmeritz, stad in Moravie, kreis Znaim ;
2200 inw.
Jarmuth, een der 31 rijkjes in Canaan, wier
koningen door de Israelieten, onder aanvoering van
Jozua, werden verslagen (Jozua 10: 3, 5, 23 ; 12 :
11); J. was een der steden, die toen aan den stam
Juda werden toegedeeld (Joz. 15 ; 35), en vervolgens eene stad der Levieten werd (Joz. 21 : 29 ;
Neh. 11: 29).
Jarnac, I) stad in het fransche dept. Charente,
3 uren gaans beoosten Cognac; 3500 inw.; vermaard
door den slag van 13 Maart 1569, waarin de Hugenoten de nederlaag leden, en hun aanvoerder, de
prins van Conde, sneuvelde. — 2) dorp in het
fransche dept. der Beneden-Charente, derdhalf uur
gaans benoorden Jonzac ; 1200 inw.
Jarnac (Gui de Chabot, beer van), naar wien
den coup de Jarnac genoemd is. Zie CHATEIGNERA1E.
Jaroah, zoon van Gilead ; I Chron. 5 : 14.
Jaroczyn, stad in pruis. Posen, 8 mijlen bezuidoosten Posen ; 2100 inw.
Jaropolk, twee grootvorsten van Rusland, die
te Kiew regeerden (973-980 en 1132-1137); de
laatste viel in eene hinderlaag, die hem geleid was
door Boleslas, koning van Polen, en bleef eenigen
tijd gevangen.
Jaroslaw, I) stad met 33,000 inw. aan de
Wolga, in europ. Rusland, 33 mijlen benoordoosten
Moskou, gesticht 1026 door grootvorst Jaroslaw,
zoon van Wladimir I, had voor den grooten brand
van 1768 niet minder dan 84 kerken (thans 66).
Het is de hoofdplaats van 2) het gouvernement J.
zijnde het voormalige grootvorstendom J., dat ruim
622 vierk. mijlen groot en met 977,000 zielen bevolkt is. — 3) stad in oostenrijksch Galicie, aan
de San (die zich in den Weichsel ontlast), ligt 7
uren gaans benoordw. Przmysl; 8800 inw.
Jaroslaw (George), grootvorst van Rusland,
zoon van Wladimir I, stiet 1019 zijn broeder Swiatopolk van den troon, en regeerde tot 1054. Hij had
verscheidene opstanden te bedwingen, en oorloogde

Jaroe-Tsampoe
niet ongelukkig tegen koning Boleslas van Palen en
tegen de keizers van Constantinopel. Door J. werd
de russische Kerk onafhankelijk gemaakt. Zijne
dochter, Anna van Rusland, werd de vrouw van
Hendrik I, koning van Frankrijk. In 1026 werd door
J. de stad gesticht, die naar hem genoemd is.
Jaroe—Tsampoe, Jaru-Tsampu, de voornaamste rivier in Tibet, doorstroomt dit land van
het W. naar het 0., en wordt gehouden voor den
bovenloop hetzij van den Brahmapoetra, hetzij van
den Irawaddi.
Jarra, stad in Afrika. Zie DJARRA.
Jarrow, dorp en kerspel in 't engelsche graafschap Durham, 6 uren gaans benoordoosten Durham:
het dorp ligt aan den Tyne, en is de geboorteplaats
van Beda.
dorp in het fransche dept. Meurthe,
aan de Meurthe, circa 1 mar gaans bezuidoosten
Nancy; 450 inw.; nabij J. de veldslag, die genoemd
wordt slag van Nancy, 5 Jan. 1477, waarbij Karel
de Stoute zijnen dood vond.
Jason, of Jazan, vader van Jonathan ; II Sam.
23 : 32.
Jasib, of beter Jasub, een der 4 zonen van Issaschar ; I Chron. 7: 1; Num. 26: 24.
Jasikow (Nicolai Michailowitsj), een der beste
russische dickers der 19e eenw, geb. 1801 te Simbirsk, gest. 1846 te Moskou.
Jasische golf. Zie -ASSICUS SINUS.

Task. Zie DJASK.
Jaslo, stad in oostenrijksch Galicia, aan de
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rivieren Jasielka, Dembowka, Ropa en Wysloka,
circa 20 mijlen bewesten Leopol ; 2400 inw.; is de
hoofdplaats van den kreis J. (cairn 57 vierk. mijlen,
met 204,000 zielen).
Jasmin (Jaquou), fransch dichter in het dialect
van zijne geboorte-streek, geb. 6 Maart 1798 te
Agen, waar zijn vader kleermaker was, en waar hij
zelf bet beroep van kapper uitoefende, dat hij, in
weerwil van de europeesche vermaardheid, welke
zijn talent als dichter hem verschafte, heeft uitgeoefend tot aan zijnen dood in Oct. 1864.
Jasmund, een schiereiland, zijude het noorde10 gedeelte van het eiland Rugen.
Jasobam, een van David's helden ; I Chron.
11: 11; 12: 6; 27: 2.
Jason, I) aanvoerder der Argonauten, was de
zoon van Eson, koning van Iolcos in Thessalia, die
van den troon was gestooten door zijnen schoonbroeder Pelias. Op 20-j. leeftijd vorderde J. van
Pelias teruggave van het rijk, dat hij van zijn vader
had moeten erven; doch in plaats van aan die vordering te voldoen, wist Pelias den geestdriftelijken
jongeling over te halen eenen verren tocht te ondernemen, hopende dat J. bij dien tocht wel het
leven zon inschieten. Hij zond hem dus naar Colchis, om het Gulden Vlies te bemachtigen, dat Phryxus daar gebracht had, en dat bewaakt werd door
een vervaarlijken draak en door stieren, die verterende vuurvlammen spuwden. Tot dien tocht riep
J. al de vorsten van Griekenland op, en werd door
hen tot aanvoerder gekozen. Allen scheepten zich
in op de Argo (naar den naam van welk schip ze
Argonauten genoemd zijn), en kwamen behouden in
Colchis aan. Bijgestaan door de tooveres Medea
(de dochter van koning Aetes), die op hem verliefd
was geworden, kwam J. aile moeilijkheden te boven,
en gelukte het hem den kostbaren schat machtig te
worden, waarna hij er mede terugkeerde naar zijn
land, Medea met zich voerende, die hij tot vrouw
nam. In Iolcos teruggekomen, drong J. opnieuw op
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de teruggave van zijne kroon aan; en daar Pelias
niet veel haast scheen te maken om aan dat verlangen te voldoen, liet Medea hem vermoorden door
zijne eigene dochters, die zij in den waan had gebracht dat ze haren vader weder jong konden maken
(zie PELIAS). Door deze misdaad kwam J. echter niet
in bet bezit van zijne kroon. Acastus, de zoon van
Pelias, maakte zich van den troon meester, en noodzaakte zijnen mededinger Thessalia te ruimen. Met
Medea nam J. ma de wijk naar Corinthe, waar zij
Lien jaren achtereen in volmaakte eenstemmigheid
leefden, totdat hun geluk verstoord werd door J.'s
ontronw. Vergetende welke verplichtingen hij aan
Medea had, werd J. verliefd op Creiisa of Glance,
dochter van den corinthischen koning Crean, met
wie hij in het huwelijk trad, na Medea te hebben
verstooten. Hierover naar wraak dorstende, deed
Medea bare mededingster omkomen (zie CREUSA),
en bracht de twee kinderen, die zij bij J. had, eigenhandig om het leven voor zijne oogen.
Jason, 2) tiran van Pheres in Thessalia, maakte
zich omstr. 375 v. Chr. van het hoogste gezag in
zijne geboortestad meester, onderwierp bijna geheel
Thessalia en een gedeelte van Epirus, maakte Macedonia schatplichtig, sloot een verbond met Thebe,
en stelde zich tusschen dit rijk en Sparta na den
slag van Leuctra; ook bedreigde hij Delphi, dat hij
van al de daar opgehoopte schatten wilde berooven,
zegt men, om de kosten te kunnen bestrijden van
eenen veldtocht, dien hij beraamde tegen Perzie.
Midden in zijne grootsche planner werd hij vermoord (370 v. Chr.).
Jason, 3) hoogepriester der Joden, kocht 175
v. Chr. van Antiochus Epiphanes de hoogepriesterlijke waardigheid, en beroofde daarvan zijnen braeder Onias. Hij werd echter zelf verdrongen door
Menelas, en begaf zich toen naar Griekenland. Om
zich aangenaam te maken bij den koning van Syrie
had hij eenen griekschen naam aangenomen.
4) een der eerste Christenen te Thessalonica, was
een bloedverwant van Paulus; Hand. 17: 5, 6, 7, 9;
Rom. 16: 21.
Jasonium promontorium, tegenw. kaap
Vona, voorgebergte van Cappadocie iu de Zwarte
Zee, behoorde tot het land der Tibarenen.
Jasos, of Jassus, tegenw. Assem-kalassie, eiland
in de Egeische Zee, bij de kust van Carie, naar het
westen, in de Jassische golf; hoofdpl. het stadje J.
Jassaktsji, goedbevolkte stad in europ.Turkije
(in Roemelie), in bet oude Bulgarije, 19 mijlen benoordoosten Silistria ; citadel; in 1790 en 1828 werd
J. door de Russen ingenomen.
Jassicus sinus, tegenw. Golf van Assemkalassie, in Klein-Azié, aan de kust van Carle, tusschen de golf van Milete ten N. en de golf van Cnidus ten Z., ontleende haren naam aan het eiland en
stadje Jassus.
Jassus. Zie JASOS.
Jassy, molda y . Jasch, het oude Iassorum
municipium, hoofdstad van Moldavia, aan den Bachlui,
ruim 4 uren gaans van den Proeth (Pruth) en 90
mijlen benoorden Constantinopel, heeft meer dan
70 grieksche kerken, en ruim 70,000 inw. (waaronder ruim 20,000 Joden, die er nagenoeg uitsluitend meester zijn van den koophandel). In den tijd
der Romeinen was J. eene gewichtige stad. Zij is
verscheidene malen veroverd door de Russen. In
1792 (9 Jan.) werd te J. een vredestractaat geteekend tusschen Rusland en de Porte. Van de vele
branders, die J. geteisterd hebben, vermelden wij
vooral die van 1783 en de twee van 1827.

Jastrow

Java

Jastrow, stad in West-Pruisen, 17 mijlen bezuidw. Marienwerder; 4100 inw.
Jasub, 1) zoon van Issachar en stamvader der
Jasubieten ; zie JASIB. — 2) cen der lsraelieten, die
in de baby!. ballingschap vreemde vrouwen namen ;
Ezra 10: 29.
Jasubilehem, een afstammeling van Juda;
I Citron. 4: 22.
Jasus. Zie JASOS.
Jasz—Bereny, marktvlek met 17,500 inw. in
Hongarije, aan de Zagyva, 7 a 8 mijlen beoosten
Pesth, is de hoofdplaats van het district der Jazygen.
Naar men wil heeft Attila in dit vlek gewoond ;
men ziet er althans zijn graf. In hetzelfde district
liggen nog eenige der vermelding w'aardige marktvlekken, waarvan de naam met Ja qz aanvangt, nl.:
Jasz-Fenyszaru (3800 inw.), Jasz- Apathi (8000
inw.), Jasz- Kiser (3500 inw.), Jasz- Also- Sz Gyorgy
(4800 inw.) en Jasz-Ladany (5300 inw.).
Jniszok, hongaarsche naam voor Jazygen.
Jatahy, of Jutay, rivier in Zuid-Arnerika, outspringt in het oosten van Peru, komt op 9 gr. 40
min. zuiderbreedte in Brazilie, en outlast zich na
een loop van ruini 160 mijl. in de Amazonenrivier.
Jather, of Jatthir, stad in Juda ; Jozua 15 : 48;
21: 14; I Sam. 30: 27 ; I Citron. 6: 57.
Jathniel, vierde zoon van Meselemja ; I Chron.
26: 2.
Jatinum, of Meldorum Civitas, stad in Gallie;
tegenw. Meaux.
Zi —AN--F UWE.
Jativa, stad in Spanje. Zie
Jatreb, stad in Arabie. Zie MEDINA.
Jats, of Djats. Zie RADZJPOETEN.
Jatthir, stad in Juda ; zie JATHER.
Jaubert( Pierre Am6dée Emilien Probe), fransch
orientalist, geb. 3 Juni 1779 te Aix in Provence,
professor der oostersche talen te Parijs, onder Lodewijk Filips staatsraad en pair, gest. 30 Jan. 1847,
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door zijne
Elements de la grammaire torque (2e druk Parijs
1834) en door zijne fransche vertaling van de
»Geographie van Edrisi" (2 din. Parijs 1836-40).
Jauer, lat. Juravia, stad in pruis. Silezie, 5
uren gaans bezuiden Liegnitz ; 9300 inw.; beroemd
zijn de Jauersche braadworsten. lndertijd was J. de
hoofdstad van het voormalige prinsdoni eT, dat in
het zuidelijk gedeelte van het tegenwoordige pruisische regeerings-district Liegnitz 58 vierk. mijlen
groat was.
Jauernik, stad in oosteurijksch Silezie, 10 a
11 mijlen benoordw. Troppau ; '2300 inw.; vlak bij
J. de Johannisberg met 't paleis van den prins-bisschop van Breslau (niet te verwarren met den door zijn
wijnbouw beroemd en Johannisberg in 't Nassausche).
Jauja, stad met omstr. 4000 inw. in het peruaansche district Junin, aan de rivier J. (die zich
na eenen loop van 35 mijlen in den Rio-do-Sal outlast); is de hoofdplaats der (94,000 zielen tellende)
provincie J.
Jaujac, vlek in het fransche dept. Ardêche,
aan den Alignon, derdhalf uur gaans benoorden
L'Argentiêre; 2500 inw.
stad. Zie DJALNA.
Jaulna,
Jaunagur, ind. stad. .e —JANAGAR.
Jaunaye (la). eene plaats in het fransche dept.
der Beneden-Loire, 5 uren gaans bezuidw. Nantes.
Te la-J. werd 17 Febr. 1795 de eerste pacificatie
der Vendee gesloten tusschen de commissarissen
der Conventie en een der vooruaamste aanvoerders
der koningsgezinden, nl. Charette.
Jaure, friesche dorp Hiaure.

Jaureguy (Jean), de prinsenmoorder, geboortig nit Biskaje, was bediende op een koopmanskanroor te Antwerpen in de 16e eeuw. Door zijnen
patroon, die een Spanjaard was (zie ANASTRO) word
hem eene goede sum gelds beloofd als hij prins Willem I van het leven beroofde ; de boekhouder, Antonio de Venero, deed ook zijn hest om J. tot het
bedrijven van dat gruwelstuk aan te sporen. Als
dweepziek Roomsch-katholiek raadpleegde J. er zijnen biechtvader over, pater Anthouis Timmermans,
van de orde der Jeztheten, en doze bet niet na hem
aan to moedigen, en het hem alseen Gode welbehagelijk work voor te stellen den prins, als hoofdsteun
der ketters, to verdelgen. Voorgevende dat hij den
prinseen verzoekschrift wilde overhandigen, wachtte
J. op zondag 18 Maart 1582 den prins af, toen deze
met eenige fransche edellieden nit de groote zaal
der voormalige citadel kwam, waar men bet middagmaal genuttigd had, en zoo loste J. verraderlijk eene
pistool: de kogel trof den prins onder het rechteroor, ging door het verhemelte, en kwam onder bet
linkeroor weder nit ; gelukkig mocht de prins dozen
moordaanslag overleven, daar de wond niet doodelijk was. Eenige hedienden van den prins waren
dadelijk toegeschoten, en hadden in hunnen blinden
ijver den moordenaar met verscheidene steken afgemaakt ; zijn lijk werd op rechterlijk bevel gevierendeeld. J.'s patroon redde zich door de vlucht ; dock
zijne twee medeplichtigen (de boekhouder en de
pater Jezuiet) werden levend gevierendeeld, en de
hoofdeu en vierdeparten der 3 booswichten op de
bolwerken van het kasteel to pronk gezet, van waar
ze in 1586 door de Jezureten werden weggenomen
met groote plechtigheid als heilige reliquien.
Jaureguy y Aguilar (Juan de), spaansch
dichter en schilder, gob. omstr. 1570 to Toledo,
gest. Jan. 1641 to Madrid als stalmeester van koningin Izabella, de gemalin van Filips IV. Als schilder behoort J. tot de Florentijnsche school; hij had
lang to Rome doorgebracht. Als dichter is hij vooral
bekend door zijne spaansche overzetting van Tasso's
»Aminta".
Jauri, of Yauri, landschap in Afrika's binnenland, aan den middelsten loop van den Niger, behoort
tot het Fellata-rijk Gando, en heeft tot hoofdstad
J., welke stad 20,000 inw. telt.
Jauru, rivier in de brazil. prov. Mato-Grosso,
ontspringt 19 mijlen benoorden Villa-13ella, en outlast zich, na eenen 35 mijlen langen znidoostelijken
loop in den Paraguay, 10 uren gaans bezuiden VillaMaria. In 1754 word bij bet vereenigingspunt der
beide rivieren (J. en Paraguay) eene marmeren
obelisk met de wapens van Spanje en Portugal, als
grenspaal tusschen Brazilie en Paraguay, opgericht.
Java (Klein-), het Soenda-eiland Bali.
Java, vroeger veelal Groot-Java, om het to onderscheiden van Bali (dat Klein-Java genoemd word),
wellicht het Jabadice van Ptolemeus, een der Soendaeilanden, waarvan het, op Sumatra na, het grootste
is, strekt zich van het 0. naar het W. nit over eene
lengte van 140 mijlen, bij eene getniddelde breedte
van 20 mijlen, en heeft in het geheel eene grondsoppervlakte van 2,347 vierk. mijlen (met inbegrip
van Madura, dat administratief onder J. behoort,
ruim 2444 vierk. mijlen). Het eiland J. wordt omspoeld als volgt: ten N. door de Zee van Java; ten
N. 0. door de straat van Madura, waardoor het van
Madura gescheiden wordt ; ten 0. door de straat
Bali, die J. van Bali scheidt ; ten Z. door de Indische Zee; ten W. door de straat Soenda, waardoor
het gescheiden is van Sumatra. De gedaante van J.
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Java

is een langwerpig-vierkant vlak, met talrijke baaien
en zeeboezems langs de kusten. Rijk is J. aan bergen, waarondcr een aantal vuurspuwende, van Welke
er 28 nog steeds werkzaam zijn: voor het overige
zijn de bergen meerendeels met dichte tropische
bosschen begroeid ; de hoogste bergen van J. zijn
de Smeroe (omstr. 12,000 rijnl. vt.), en de Slamat
(11,000 vt.) in Tagal. Van de groote menigte bergen
stroomen eene ontelbare menigte rivieren, waaronder de Solo en de Brantes de voornaamste zijn ; en
alles werkt samen om den grond van J. tot een der
vruchtbaarste van de gansche aarde te maken. De
bevolking van J. (met inbegrip van Madura) bedroeg
31 Dec. 1859 het oilicieele eijfer van 12,324,095
zielen, waaronder 20,776 Europeanen, 145,162
Chineezen, en omstr. 25,000 Arabieren. (In het
officidele verslag van 1858 bedroeg de bevolking
slechts 11,943,019 zielen). Op J. bestaan twee
groote inheemsche volksstammen, nl. de Soendaneezen (die het westelijk) en de Javanen (die bet middelste en het oostelijk gedeelte van J. in bezit hebben); in het zuiden van Bantam heeft men nog den
volksstam ,der Badoewies (zie BADOEIENEN), die van
de gewone Soendaneezen eenigszins afwijken, doch
dit verschil schijnt hoofdzakelijk in de godsdienst
te bestaan, daar de Badoewies trouw zijn gebleven
aan het voorheen op J. heerschend geweest zijnde
Boeddhismus, terwijl thans de heerschende godsdienst het Islamismus is, dat in de 15e eeuw op
J. is ingevoerd. De heilige taal is het Kawi ; voor
Residentien
(* adsist.-resid.)

Zielental
in 1858.

1.

Bantam

532,786

2.

Batavia

456,907

*1. Buitenzorg
'2. Krawang
3.
Preanger Regentschappen

329,368
157,648
817,053

4.

Cheri bon

867,718

5.
6.

Tagal
Banjoemas

392,581
436,174

7.
8.

Pekalongan
Bagelen

273,032
691,455

Kadoe
Samarang
Japara (Djapara)

457,833
908,987
509,306

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

*3. Patjitan
Madioen
Rembang
Soerabaja

104,950
377,510
652,589
1,132,274

Kediri
326,655
Pasoeroewan
445,171
Probolinggo
297,674
Bezoeki
281,826
*4. Banjoewangi
38,249
De 2 Vorstenlanden:
19.
Soerakarta
691,631
20.
Djokdjokarta
344,255
Totaal
11,523,632
21.
Madura ('t eiland) dat vroeger
tot de resid. Soerabaja behoorde
419,387
Totaal
11,943,019
II.
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het overige zijn de heerschende talen het Javaansch
en het Soendaasch (zie MALEISCHE TAAL). Nog slechts
een klein gedeelte van J. staat onder inlandsche
vorsten (den soesoenan van Soerakarta en den sultan van Djokdjokarta); voor bet overige staat gebeel
J. onder het nederlandsch gezag, dat vertegenwoordigd wordt door eenen gouverneur-generaal over
gebeel Nederlandsch Indie, die zijne residentie heeft
in de hoofdstad Batavia, en aan wien ook de inlandsche vorsten onderhoorig zijn. Volgens de oude beschrijvingen werd J. gesplitst in een westelijk gedeelte (Soenda of Sunda) en een oostelijk gedeelte
(Java). Wanneer men dan ook te Batavia van J.
spreekt, wordt daaronder nooit verstaan dat gedeelte,
dat, ten westen van de Lassarie ligt, zooals Bantam,
Jacatra, enz. maar slechts het gedeelte, dat beoosten
de rivier ligt ; en dit gedeelte wordt ook bedoeld
wanneer er gesproken wordt van het eigenlijke Java.
Tegenwoordig wordt het eiland J. gemeenlijk in 3
gedeelten gesplitst, nl.: Westelijk-J., Middel-J. en
Oostelijk-J. (waarvan de beide eerste het zooeven
bedoelde eigenlijke J. vormen). Administratief is J.
ingedeeld in 21 residentien en 4 adsistent-residentien
met de onder-indeeling in regentschappen. Aanvangende aan de westzijde, en gaande naar het oosten,
volgt bier eene tabel Bier indeeling,waarbij wij slechts
in staat zijn de bevolking van 1858 (zie hierboven) op
te geven, hetgeen echter voldoende is, om over de bevolktheid van al de residentien en ads.-res. een vergelijkend overzicht te hebben :
Indeeling.

regentschappen Serang, Pandeglang, Tjiringin, Lebak ; en district Tanara.
district der stall en voorsteden ; Bataviasche Ommelanden ; de Duizend-eilanden (eill. in de baai van
regentschap Buitenzorg.
Batavia).
regentschap Krawang.
regentschappenTjandoer, Bandong, Soemedang, Soekapoera, Limbangan.
reg. Cheribon, Indramajoe, Galoe, Madjalengka,
Koeningan.
reg. Tagal, Pamalang, en Brebes.
reg. Banjoemas, Poerwokerto, Poerbolingo, Bandjarnegara, Tjilatjap.
reg. Pekalongan, Batang.
reg. Poerworedjo, Koetoardjo, Keboemen, Karanganjar, Ambal, Ledok.
reg. Magelan, Temangoong.
reg. Samarang, Salatiga, Demak, Grobogan, Kendal.
reg. Pattie, Japara, Koedoes, Djawana (met de
Krimon-Djawa-eilanden).
reg. Patjitan.
reg. Madioen, Magetan, Ngawie, Poerwodadie, Ponorogo, Soemorotto.
reg. Rembang, Toeban, Bodjonegoro, Blora.
reg. Soerabaja, Sidoeardjo, Modjo Kerto, Grissee,
Sidajoe, Lamongan, Bawean (het eiland).
reg. Kediri, Berbek, Ngrowo, Trengalek, Blitar.
reg. Pasoeroewan, Malang, Bangil.
reg. Probolinggo.
reg. Bezoeki, Panaroekan, Bondowosso.
reg. Banjoewangi.
) elk onder een eigen vorst ; beide vorsten zijn
; leenmannen van 't Nederl. gouvernement.
zielen op Java (1858).
sedert 1857 eene afzonderlijke residentie, ingedeeld in de reg. Pamakassan, Madura, Sumanap.
zielen op Java en Madura (1858).
Reeds
13
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Reeds in de hooge oudheid ontving J. uit India
zijne eerste beschaving, en werd er de godsdienst
van Brahma ingevoerd, terwij1 op het eiland eene
menigte inlandsche rijkjes bestonden, die van lieverlede minder in getal werden, totdat ze zich eindelijk
alien opgelost hadden in het bloeiende rijk van
Madzjapahit, dat ten onder ging in 1405, toen J.
veroverd werd door de Arabieren, die er den Islam
invoerden, en de rijken Bantam en Mataram stichtten. Brim eene eeuw later kwamen de Portugeezen
zich op de Oost-Indische eilanden vertoonen. In
1510 bezocht Albuquerque voor het eerst Sumatra,
4511 veroverde hij de stad Malakka, en middelerwiil
had hij door zekeren Moor, met name Nacoda Ismad, die met een schip handel dreef, reeds den
weg laten banen naar J., waarheen hij nu Antonio
de Abrew afzond met drie schepen, die op J. binnenliepen in de haven van Agazai (vermoedelijk het
tegenwoordige Grissee), en vervolgens ook de eilanden Amboina, Banda, enz. in den Molukschen archipel bezochten. Op de terugreis van de Molukken
verloor Nacoda Ismael zijn schip nabij Toebag op
de kust van J., doch de lading werd geborgen ; en
om die lading af te halen zond de portugeesche
gouverneur van Malakka 4 schepen af (1513), die
verscheidene havens op J. aandeden, en overal goed
werden ontvangen. Van dat tijdstip af namen de
Portugeezen van Malakka naar de Molukken steeds
hunnen koers door de straat van Seban, en deden
dan gemeenlijk ook eenige havens op J. aan. De
rijke voordeelen, die de Portugeezen uit de eilanden
in 0. I. trokken, wekten den naijver der Hollanders
op, en aan Cornelis Houtman (zie HOUTMAN) komt
de eer toe, ons den weg te hebben gebaand naar onze
kostelijke oostindische bezittingen : 23 Juni 1596
zetteden de Nederlanders voor het eerst voet aan
wal op J., te Bantam ; meer tochten volgden, en
1610 kwam de eerste nederlandsche opperlandvoogd,
Pieter Both, te Bantam aan. Hij vond daar echter de
gesteldheid niet gunstig genoeg om er eene factorij
te vestigen, tot welk einde hij naar Jacatra vertrok,
waar hij eene duurzame nederzetting stichtte, die
4 Maart 1620 den naam ontving van Batavia, en van
toen af de hoofdplaats werd van al de nederlandsche
bezittingen in 0. I. Nagenoeg onafgebroken hebben
de Nederlanders oorlog gevoerd met de inlandsche
vorsten op J., totdat ze Nagenoeg het geheele eiland
onder hun gezag gebracht hadden. Toen Nederland
echter in 1811 een wingewest van Frankrijk werd,
vaardigde de britsche gouverneur-generaal van Bengalen, lord Minto, 11 Sept. van dat jaar eene proclamatie uit, waarbij J. verklaard werd voortaan
onder het oppergezag van Groot-Britannia te staan,
en zes dagen later (17 Sept.) volgde de capitulatie,
waarbij J. en alle onderhoorige bezittingen in handen der Engelschen kwamen, die er meester van
gebleven zijn tot 19 Aug. 1816, toen al de nederlandsche bezittingen in den 0. I. archipel, krachtens
het vredestractaat van Parijs, aan de Nederlanden
teruggegeven werden. In 1824 werd J. het tooneel
van eenen dreigenden opstand tegen het nederlandsch
gezag, die slechts na 5 jaren hardnekkig oorlogens
gedempt werd na de gevangenneming 28 Maart 1830
van Diepo Negoro (zie dat art.), die de ziel van den
opstand was geweest.
Java (Zee van), het gedeelte tier Indische Zee
tusschen de eilanden Banka, Billiton en Borneo ten N.,
Celebes ten 0., Java ten Z. en Sumatra ten W.
Javaansche taal. Zie m-.ALEISCHE TAAL.
Javalcuz, drukbezochte badplaats in de spaanache prov. Jaen, in het dal van den Tercero.

Jaziz
Javalon, rivier in Spanje, ontspringt in de
Sierra-Morena, en valt, na een westelijken loop van
circa 20 mijlen, beneden Ciudad-Real in de Guadiana.
Javan,vierde zoon van Japhet, wordt beschouwd
als de stamvader der Ioniers of Grieken ; in het
0. T. is hij vermeld : Gen. 10 : 2, 4 ; I Chron. 1: 5,
7 ; Jezaia 66 : 19; Ezech. 27: 13. 19.
Javanen, de inlandsche bevolking van het
eigenlijke Java.
Javarin, stad in Hongarije. Zie RAAB.
Javea, stad met 5800 inw. in Spanje, prov.
Alicante, aan de Middell. Zee, tusschen kaap SanMartin en kaap San-Antonio.
Javelle, gehucht in het fransche dept. der
Seine, 5 kwartier gaans bewesten Parijs ; bekend is
het eau de Javelle, dat de waschvrouwen gebruiken
om het waschgoed helder wit te maken.
Javesweer, oudfriesche naam van het dorp
Jouwswier.
Javogues (Charles), lid der Conventie, geb.
1759 te Bellegarde in 't fransche dept. Ain, werd
1793 naar Lyon gezonden, om die weerspannige
stad te tuchtigen. De ontelbare doodvonnissen, die
hij er liet voltrekken, maakten hem zoo algemeen
gehaat en gevloekt, dat zelfs zijne ambtgenooten er
door vervreemd werden van hem. In de samenzwering van het kamp van Grenelle betrokken, werd hij
zelf ter dood veroordeeld en geschavotteerd 1796.
Javols, of Javoulx, het oude Gabali, later
Anderitum genaamd, vlek in het fransche dept. Lozêre, 4 uren gaans benoordoosten Marvejols; 1200
inw.; oudtijds de hoofdstad der Gabalen, later van
Gévaudan ; werd in de 6e eeuw geplunderd en verwoest, en heeft zich nooit weder opgebeurd.
Jaworow, stad in oostenrijksch Galicia, 6 mijlen ten 0. N. 0. van Przmysl ; 7200 inw.; was indertijd de geliefkoosde verblijfplaats van Polen's
koning Jan Sobieski.
Jaxartes, door de hovelingen van Alexander
den Groote ook genaamd de Silis, en ook de Tanais
van Azie, tegenw. de Sihoen of Sir-Daria, groote
rivier in het binnenland van Azie, kwam uit den
Imails, liep van het 0. naar het W. fangs den noorderrand van Sogdiana, en ontlastte zich in het
Chorasmische meer (Zee van Aral), of wellicht in
de Caspische Zee; want men wil wel aannemen, dat
deze rivier haren loop verlegd heeft. De J. was de
noordelijkste stroom, dien de ouden in Azie kenden.
Alexander de Gr. trok den J. over in 328 v. Chr.,
en liet op de oevers dezer rivier altaren oprichten
ter eere van Bacchus, Hercules, Semiramis, Cyrus
en zich zelven (want hij liet zich vereeren als
eenen god).
Jaxt, of Jagst, rivier in Wurtemberg, ontspringt
in de Ellwanger bergen op de beiersche grenzen,
stroomt over het geheel genomen parallel met den
Kocher, en valt na eenen loop van 18 mijlen in den
Neckar bij het dorp Jaxtfeld, tegenover Wimpfen.
De J. geeft haren naam aan een der kreisen, waarin
Wurtemberg ingedeeld is: de Jaxtkreis is ruim 93
vierk. mijlen groot, bevolkt met 415,000 zielen,
bevat 31 steden ; hoofdplaats de stad Ellwangen.
Jaxthausen, dorp in den wurtembergschen
Neckarkreis, 7 a 8 uren gaans benoordoosten Heilbron ; 1200 inw. en 3 kasteelen ; merkwaardig als
geboorte- en woonplaats van Gotz von Berlichingen.
Jayme, koningen van Aragonie. Zie JACOBUS.
Jaypoor, vorstendom en stad in hritsch 0. I.
Zie DJEYPOER.
Jaziz, overste over het kleine vee van koning
David ; I Chron. 27: 31.
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Jazygen

Jeanne d'Arc

Jazygen, y olk in barbaarsch Europa, woonde
aan de oevers van den Tanais en van den Pales Meotis ; loch in het begin der 4e eeuw, toen ze overwonnen waren door de Gothen, splitsten de J. zich
in drie afdeelingen, waarvan de eene zich nederzette
aan den Tana's, de andere aan den Borysthenes (tusschen die rivier en den Danaster), de derde in de
moerassige landstreek tusschen den Tibiscus en den
Donau. De twee eerstgenoernde afdeelingen waren
schatplichtig aan de Gothen ; de derde, tusschen
Pannonie en trajaansch Dacie gevestigd, stond onder romeinsch protectoraat. Laatstbedoelde afdeeling
werd ook wel genoemd de Metanastische (d. naar
elders verplaatste) J. — Na de immigratie der Magyaren in Hongarije werd de naam van Jaszok (lat.
Jassones) of later ook Jazygen, gegeven aan de koninklijke boogschutters, zijnde deels lijfeigenen, deels
vrije manners van adelijken btoede, meerendeels afstammende van Bissenen (of Petsjenegen), maar ook
van Szeklers, Cumanen, Bulgaren, en zelfs van Tartaren ; zij bewoonden afzonderlijke dist ricten, met
bijzondere privilegien. Het district Jazygie en Cumanze
(dat van 1849 tot 1860 een comitaat vormde) bestaat nit verscheidene afzonderlijke deelen, te zamen
ruim 90 vierk. mijten groot, bevolkt met 204,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Jasz-Bereny.
Jean, fransche naam (engelsch John) beteekent
zooveel als Jan of Johannes.
Jean d'Acre (St.-), syr. stad. Zie ACCA.
Jean d'Albret. Zie JAN III, kon. v. Navarre.
Jean d'Angely (St.-), stad in het fransche
dept. der Beneden-Charente, aan de Boutonne, 16
uren gaans bezuidoosten La-Rochelle ; 6600 inw.;
geboorteplaats van Hendrik II van Bourbon-Conde;
was eertijds eene vesting, werd in de godsdienstoorlogen dikwijls veroverd en heroverd, en in 1621
ontmanteld door Lodewijk XIII.
Jean—de—Bournay (St.-), kantonshoofdpl.
in 't fransche dept. Isere, aan de Veronne, 4 a 5
uren gaans beoosten Vienne : 3500 inw.
Jean—de—Brevelay (St.-) , kantonshoofdpl.
in 't fransche dept. Morbihan, 7 uren gaans bezuidw.
Ploermel: 2500 inw.
Jean—de—Losne (St.-), stad in het fransche
dept. Cote-d'Or, aan de Saone, 11 uren gaans benoordoosten Beaune ; 2400 inw.; doorstond twee
merkwaardige belegeringen, nl. 1273 en 1636; bij
laatstgenoemd beleg boden 4000 burgers en 50 soldaten zoo kloek het hoofd aan eene armee van 60,000
Spanjaarden en Duitschers, dat deze zich verplicht
zagen het beleg op te breken. Sedert dien tijd draagt
deze stad dan ook den bijnaam van Belle-Defense.
Jean—de—Luz (St.-), stad in 't fransche dept.
Basses-Pyrenees, 4 a 5 uren bezuidw. Bayonne aan de
golf van Gascogne ; 3000 inw.; groote, maar niet zeer
veilige haven.Nabip.verscheidene gevechten tusschen
de Franschen en de Spanjaarden in 1793 en 1813.
Jean-de—Maurienne (St.-), stad in Savoje,
aan de Arc, 13 uren gaans bezuiden Chambdr y; 3000
inw.; voornaamste plaats in het dal van Maurienne,
vroeger hoofdpl. van een graafschap, werd in het
begin der groote fransche omwenteling door de
Franschen bemachtigd.
Jean—de—Mont (St.-), fransche kantonshoofdplaats in de Vendee, 10 uren gaans benoordw.
Sables-d'Olonne ; 4000 inw.
Jean—du—Gard, fransch vlek in de Cevennen,
dept. Gard, 7 uren gaans bewesten Alais ; 4400 inw.
Jean—en—Royans, stad in het fransche dept.
DrOme, 11 uren gaans beoosten Valence ; 2600 inw.
Jeanne, fransche naam voor Johanna.

Jeanne (Sainte), 1) docker van Frankrijk's ko fling Lodewijk XI, geb. 1464, werd 1476 uitgehuwelijkt aan Lodewijk, hertog van Orleans (later Lodewijk XII), die niet van haar hield, omdat zij leelijk
en vroom was ; hij verstiet haar,zoodra hij koning was
geworden (1498). Zij ging in een klooster te Bourges
(zie ANNONCIADE), en stierf 1505; kerkelijke gedenkdag 4 Fehr. -- 2) zie CHANTAL.
Jeanne d'Albret, moeder van Hendrik IV,
dochter en erfgenaam van Hendrik d'Albret, koning
van Neder-Navarre en Beam, werd 1548 uitgehuwelijkt aan Antoine van Bourbon, hertog van Vendome, en bracht 1553 den zoon ter wereld, die zoo
beroemd is geworden onder den naam van Hendrik IV.
In 1555, bij den dood haars vaders, diens kroon ervende, verloor zij 1562 haren gemaal, en regeerde
van dien tijd of alleen. Met vaste hand en wijs beleid
hield zij de teugels van het bewind, voerde 1567
het Protestantismus in haar rijk in, en hracht haren
zoon op in iiver voor de nieuwe leer. Naar bet hof
van Frankrijk gelokt, onder voorwendsel dat men
met haar wenschte te onderhandelen over een huwelijk van haren zoon met Margareta van Valois,
de zuster van Karel IX, stierf zij te Parijs 1572, twee
maanden voor den beruchten Bartholomeus-nacht ;
zeer waarschijnlijk was haar dood het gevolg van
verraderlijk aan haar toegediend vergif.
Jeanne d'Arc, bijgenaamd de Maagd van Orleans, zou als eene ongelukkige dweepster reeds Langer clan 4 ceuwen vergeten zijn, indien niet een
gunstige samenloop van omstandigheden haar verheven had tot den rang van heldin. Zij was 1410 te
Domrerny, bij Vancouleurs, geboren tut eenvoudige
landlieden, en hracht tot haar 18e jaar haar ]even
door met veehoeden en rozenkransbidden. Reeds op
haar 13e jaar begon zij vizioenen te hebben, welk
ziekte-verschijnsel bij den overgang uit den kinderleeftijd tot het maagdelijke tijdperk bij vele meisjes
eene geneeskundige behandeling noodzakelijk maakt.
De ouders van J. kwamen echter niet op het denkbeeld, voor de geestverrukkingen van het meisje genezing te zoeken, maar hielden het, even als J. zelve,
voor uitgemaakt, dat God er zijn welbehagen in
vond nu en dan zich aan het lieve kind te vertoonen
of eene samenspraak met haar te houden. Reeds 5
jaren ongeveer had J. het voorrecht van dien vertrouwelijken omgang met God — met andere woorden : reeds 5 jaren iced zij aan telkens wederkeerende vlagen van krankzinnigheid toen zij zich
eindelijk door nieuwe vizioenen en nieuwe stemmen
uit den hemel aangespoord voelde, om niet larger
achter koeien en schapen te loopen, maar het werktuig in de hand des Heeren te worden om Frankrijk
te redden, dat, door binnenlandsche onlusten geteisterd en verzwakt, nagenoeg geheel veroverd was
door de Engelschen. Nauwlijks had zij openbaarheid
gegeven aan de grootsche taak, haar door den hemel
opgedragen, of eenige dweepzieke boeren verklaarden zich bereid om haar te volgen, en aan het hoofd
van deze kleine bende verliet J. het gehucht, met
een vaandel in de eene en een zwaard in de andere
hand. Aan alle nieuwsgierigen, die vroegen wat er
gaande was, werd het doe] van haren tocht met
geestdrift kond gedaan, en reeds spoedig was hair
gevolg aangegroeid tot een talrijken zwerm. Zoo
toog zij naar Chinon, in Touraine, waar Karel VII
op dat oogenblik een weelderig hofleven leidde, als
een vorst, die zich onbezorgd geheel kan overgeven
aan bet vermaak, en niet als een vorst, die van den
eenen dag op den anderen gevaar liep zijne kroon te
verliezen ; want de eenige stad van gewicht, die de
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koning van Frankrijk nog bezat, nl. Orleans, werd
door eene duchtige engelsche armee belegerd, en
zou zich waarschijnlijk reeds spoedig moeten overgeven. Niet dan met zeal- veel moeite en na herhaalde malen te zijn afgewezen, rnocht het J. eludelijk gelukken tot eene audientie bij den koning te
worden toegelaten: en in weerwil dat zijne hovelingen den draak met haar stakes, bestow, hij haar het
opperbevel toe Le vertrouwen over een klein gedeelte
zijner troepen. Hij geloofde wel niet aan hetgeen J.
hem zeide, dat zij door God werd gezonden om hem
naar Rheims te brengen, waar hij als koning zoo
worden gezalfd ; maar zooveel was zeker, dat zij het
goed meende: hij kon er dus niets anders bij verliezen (Ian eenige soldaten. Aan het hoofd der kleine
troepenrnacht, die onder hare bevelen gesteld was,
rukte J. op naar het belegerde Orleans; en het geloof aan hare goddelijke zendiug vervulde die soldaten met eene onbeschrijfelrjke geestdrift. Dat
geestdrift in den oorlog bet halve werk is, bleek bier
beter dan ooit: 29 April 1429 gelukte het J. met
hare soldaten binnen de belegerde stad te komen,
en nu deed zij met hare betide zulke stoute navallee, dat de vijand acht dagen later het beleg opbrak
(8 Mei). Dat no de geestdrift bij de fransche armee
algemeen werd, laat zich gemakkelijk begrijpen; en
zoo mock het J. gelukken Karel werkelijk naar
Rheims te brengen, door een land heen, dat aan
tale kanten in de macht was van den vijand. Op
dezen tocht werden verscheidene steden aan de
Engelschen ontweldigd en de slag van Patay gewonnen, waarin de Engelschen (aangevoerd door Talbot) zulk eene gevoelige nederlaag leden ; en 17
Juli 1429 werd Karel VII werkelijk te Rheims als
koning gezalfd. Nu verklaarde J. hare heilige taak
volbracht, en wilde terugkeeren naar hare geboorteplaats ; doch zij liet zich door de dringende beden
des konings overhalen, om hem nog meer diensten
te bewijzen, en bleef bij de armee. In 1430 wierp
zij zich met eenig krijgsvolk in Compiegne, dat belegerd werd door de Burgundiers (Bourguignons)
en de Engelschen; doch bij eenen uitval, dien zij vervolgens nit de belegerde stad deed, werd zij door
de Burgundiers gevangen genomen (24 Mei); deze
leverden haar nit aan de Engelschen te Rouaan, en
nu ging de komedie voor J. veranderen in een treurspel, want hare rol van heldin werd no verwisseld
in die van martelares. Beschuldigd van ketterij en
van tooverij, werd zij voor eene rechtbank gebracht,
(lie gepresideerd werd door den bisschop van Beauvais (zie CAUCHON); het proces &nude vier voile
maanden, en eindigde hiermede, dat de acme J. in
Jan. 1431 veroordeeld werd om levend verbrand te
worden, welk vonnis 30 Mei daaraanvolgend werkelijk te Rouaan aan haar werd voltrokken. Karel VII
liet later haar proces herzien, en hare onschuld
spreken, terwijl hij hare familie tot den adelstand
verhief. Te Rouaan en te Orleans werden haar ter
eere ntonumenten opgericht ; en hare romantische
geschiedenis is door vele dickers bewerkt : Schiller
en Al. Soumet hebben elk eene uitmuntende tragedie
geschreven, waarin J. de hoofdpersoon is; Casimir
Delavigne heeft haar verheerlijkt in eene treffende
elegie ; hetzelfde deden Ozaneaux en de Engelschman Southey, elk in een schoon dichtstuk ; belachlijk gemaakt is de geschiedenis van J. door Voltaire
in een kluchtdicht, dat overvloeit van vinnige spotternijen op het bUgeloof en van onkieschheden, die
maken dat La Pucelle d' Orleans van Voltaire geen
geschikte learntr is voor vrouwen.
Jeanne Hachette. Zie

Jean Paul. Zie RICHTER (J. P. F.).
Jean-Pied-de-Port (St.-), stad met 2400
inw. in 't fransche dept. Basses-Pyrdndes, aan de
Nive en aan den voet der Pyreneen, 7 a 8 uren gaans
bewesten Manl6on; werd gesticht in 716, behoorde
lang aan Spanje, (loch ward bij het tractaat der Pyreneen (1659) afgestaan aan Frankrijk ; de 1680
gebouwde citadel bestrijkt den weg naar Spanje.
Jearim, berg aan de landpaal van den stain
Jude ; Jozua 15: 10.
Jeathrai, een nit het geslacht der levieten ;
I Citron. 6: 21.
—JEBA1L.
Jeball. eZie
Jebchar,o1Jibchar, noon van David; I Chr. 3 : 6.
Jeberechja, varier van Zacharia ; Jezaia 8: 2.
Jebus, en Jebusi, oude namen van Jeruzalem ;

zie JEBUS1ETEN.

Jebusieten, fr. Jebuseens, een tot de Ammonieten behoorend canaanitisch yolk in het zuiden
van Palestina ; hunne hoofdstad was de sterkte Jebus
(vermeld Richt. 19 : 10, 11; I Chron. 11: 4, 5) of
Jebusi (Jozua 18: 28), die vroeger Salem had geheeten ; fang hield deze sterkte stand in de oorlogen der J. met de israel. stammen Juda en Simeon,
doch eindelijk werd zij voor goed veroverd door
David, die haren naam in Jeruzalem veranderde, en
er de hoofdstad zijns rijks van maakte. In het 0. T.
zijn de J. vermeld: Gen. 10: 16 ; 15: 21; Jozua
15: 8, 63; 18 : 16; Richt. 1: 21; 19: 11; II Sam.
24: 16; I Chron. '1: 14; 11 : 4; 21: 15.
techdeja, I) een leviet nit de Kehathieten ;
I Chron. 24: 20. — 2) overste over David's ezelinnen ; I Chron. 27: 30.
Jecholia, vrouw van Amazia, die koning van
Juda was, en moeder van Azaria of Uzzia, die zijns
vaders opvolger werd; II Kon. 15: 2; 11 Chron. 26: 3.
Jeclioilia,dezelfde die II Chr. 36 : 8, 9 genoemd
wordt Jehojachin, volgde 597 v. Chr. zijnen varier
Jojakim op als koning van Juda, (loch had slechts
Brie maanden geregeerd, toen hij door Nebukadnezar van den troon gestooten en gevankelijk naar
Babel weggevoerd werd ; I Chron. 3: 16, 17; Esth.
2: 6; Jerem. 24: 1; 27: 20; 28: 4; 29:2.
Jechonias, een in 't geslachtregister van Jens; Matth. 1: 11, 12.
Jecker, berg. rivier. Zie JEKER.
Jedaja, vijf verschillende personen in het 0. T.:
I Chr. 4: 37; 9: 10; 24: 7; Ezra 2: 36; Neb. 3:
10 ; 7: 39; 11: 10 ; 12: 6-21; Zach. 6: 10, 14.
Jedan, een der Aroe-eilanden, is onbewoond,
behoort tot de residentie Banda (nederl. 0. 1.).
Jedburgh, stad in het schotsche graafschap
Roxburgh, 7 a 8 mijlen bezuidoosten Edinburg, ligt
aan den Jed (die zich in den Teviot outlast), en
heeft 3000 inw.; het is eene ,oude stad, die reeds
dagteekent van voor de 10e eeuw.
Jeddo, hoofdstad van Japan, op de oostkust
van Nipon, aan de uitwatering van den Todagawi,
is een der volkrijkste steden van de wereld, als
hebbende tusschen de 2 en 3 millioen inwoners.
Midden in de stad ligt op eene hoogte, omringd van
grachten en wallen, het paleis van den taikoen of
koebo (d. i. de wereldlijke keizer), welk paleis ruim
1 geogr. mijl in omtrek beslaat, daar het, behalve
de appartementen voor den keizer en voor zijne
vrouwen, tevens vertrek ken bevat voor al de mannelijke afstammelingen en bloedverwanten des keizers.
Tot 1854 waren de Hollanders tie eenige vreemdelingen, die (en dat nog met een uiterst lastig ceremonieel) binnen J. werden toegelaten; sedert dien
tijd zip te J. reeds gezantschappen van vreemde

Jedi
mogendheden gevestigd (zie JAPAN). 111 1855 (12
Nov.) teed J. vreeselijk door eerie aardbeving
Jedi, ziener van lion. Salomon ; I I Chron. 9: '29.
jediabl, 1) een der zones van Benjamin ;
I Chron. 7: 6, 10, 11. — 2) twee helden van
David; I Chron. 11: 45; 12: '20. — 3) een der
kinderen van Meselemja den portier; I Chron. 26:2.
Jedida, vrouw van Anion, koning van Juda,
en moeder van zijnen opvolger Josia ; It hon. '22:1.
Jedid-Jah, dezen naam gaf Cod aan het kind,
door Bathseba gebaard aan David, die het bij de
besnijdenis Salomon genoemd had ; II Sam. 12: 25.
Jeduthun, opperzangmeester in den tempel;
I Chron. 9: 16; 16: 38, 41, 42; 25: 1, 3, 6;
11 Chron. 5: 12; 29: 14; 35: 15; Neh. 11: 17.
David dichtte voor J. de psalmen 39, 62 en 77.
Je—ef, eiland in den Molukschen archipel, bij de
oostkust van Gilolo, onder den sultan van Tidore.
.
Jef . . . . Zie JEPH
Jefferson, eene groote menigte steden, enz.
in de Vereenigde Staten van N.-Amerika zijn dus
genoemd ter eere van den president (Thom. J.),
0. a.: 1) Jefferson-City, hoofdstad van den staat
Missouri, aan den Missouri, en door den grooten
Pacific-spoorweg in gemeenschap met St.-Louis;
heeft 3500 inw. — 2) Jeffersonville, stad in Indiana,
graafschap Clerk, aan den Ohio; 3500 mw.
Jefferson (Thomas), van 1801 tot 1809 president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
geb. 2 April 1743 te Shadwell in Virginie, begon
zijne loopbaan als advocaat, werd 1769 lid der Wetgevende vergadering van Virginie, 1775 vertegenwoordiger van dien staat in het Congres, was een
der voornaamste mannen in den strijd tegen Engeland, en stelde de onafhankelijkherdsverklaring
op, die 4 Juti 1776 door het Congres werd aaugenomen. Als lid der Wetgevende vergadering van
Virginie gaf hij aan dien staat eerie andere grondwet,
werd 1779 gouverneur van Virginie, 1781 amerik.
gezant te Parijs, 1786 dito te Londen. In 1789 werd
hij staats-secretaris van het gouvernement der Unie,
uit welke betrekking hij 1793 zijir ontslag tram ;
daarop werd hij 1801 tot president der Unie gekozen, en als zoodanig herkozen 1805; toen men hem
ten derden male met die hoogste waardigheid Wilde
bekleeden, bedankte hij voor die eer (1809), omdat
zijne herbenoeming-opnieuw in strijd zou geweest
zijn met de wetten der Unie. Niettemin ging hij
voort nuttig te zijn voor den Wei Van de Vereenigde
Staten, wijdde zich in het bijzonder aan de belangen
eerier door hem gestichte universiteit, en stierf
zonder eenig vermogen na te laten 4 Jul' 1826.
Verscheidene philosoph. en staatk. werken heeft J.
geschreven, o. a. een hoek over Virginie (gedrukt
1781), in het Fransch vertaald onder dezen titel
Notes stir la Virginie (Parijs 1786).

Jefferson Davis. Zie DAVIS.
Jeffreys, of Jeffrys (sir George), engelsch
staatsman, bekleedde reeds hooge amhten onder
Karel II, en werd bij de troonsbeklimming van Jacobus 11 door dezen tot lord-kanselier benoemd. Hij
maakte zich gehaat en veracht door de strengheid
en wreedheid, waarrnede hij alien vervolgde, die
geen blinde aanhangers van de Kroon waren. Toen
Jacobus II verdreven was (1688) zocht J. zich te
redden door de vlucht ; loch hij werd herkend en
gevat, en in den Tower gevangen gezet, waar hij
1689 stierf van verdriet. Even berucht als L's wreedherd was ook zijne onmatigheid.
Jefrêmow, stad in het russ. gouvt. Toela, aan
de Metsja, 16 mijlen bezuidoosten Toela ; 9800 inw.
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Jegar—Schadutha, het gedenkteeken, opgericht ter plaatse waar Laban zijnen schoonzoon
Jacob achterhaahl had ; Gen. 31: 47.
Jegdalia, of Jigdalia, vader van Harlan ; Jerenr.
35: 4.
Jegeal, of Jigeal, een der kinderen van Sernaja ;
I Chron. 3: 22.
Jegin, vier eilanden in den Wageoe-Misoolarchipel (nederl. 0. I.), bewesten Nieuw-Guinea ;
ze staan onder Salwati.
Jegorjewsk, stad in bet russ. gouvt. Nazar',
aan de Goesslenka, 12 rnijlen benoordw. Rjazan ;
5600 inw.
Jegun, stad in 't fransche dept. Gers, 4 urea
gaans benoordw. Audi ; 2200 inw.
Jehalelel, afstammeling van Juda ; I Chron.
4: 16.
Jehan, zooveel als Jean, Johan en Jan.
.e AA UTHON.
Jehan d'Authon. Zie
Jehan de Meung. Zie"m EU NG .
Jehanabad, of Djehanabad, stad in britsch

0.1., pres. Bengalen, 10 mijlen bezuidoosten Benares ; 1200 inw.
Jehazia, cen dergenen, die aangesteld werden
om op te nemen wie der lsraelieten in de baby'.
ballingschap vreemde vrouwen hadden genomen;
Ezra 10: 15.
Jehezkel, een der joodsche priesters; I Chron.
24: 16.
Jehia, een der portiers van de Verbonds-ark ;
I Chron. 15 : 24.
Jehiel, een der portiers van den tempel; 1 Chr.
15, 16, 23, 27, 29; Il Chr. 20, 21, 29, 31, 35;
Ezra 8 en 10. In I Chron. 26 Jehieli.
Jehizkia, 1) een overste des yolks in Ephrarrn ;
II Chron. 28: 12. — 2) koning van Juda, dezelfde
als Hizkia (zie dat art.), words onder den naam J.
in het 0. T. vermeld: II hon. 20: 10; II Chron.
28, 29, 30, 31, 32 en 33 ; Jerem. 15: 4; Micha 1: 1.
Jehoadda, eene afstammeling van Saul; I
Chron. 8: 36.
Jehoahaz, koning van Juda ; zie JOACHAZ.
Jehoe, eiland in den Molukschen archipel, bij
de westkust van het oostelijk scheireiland van Gilolo;
staat onder den sultan van Tidore.
Jehojachin, volgde zijn vader Jehojakim op
den troon als koning van Juda ; II Chron. 36 : 8, 9;
is dezelfde als Jechonia (zie dat art.).
Jehojada, overste der Aaronieten ; I Chron.
12: 27.
Jehojakim, koning van Juda; zie ELJAKIM 2).
Jehoram, koning van Juda, was 32 jaren oud
toen hij zijnen vader Josaphat opvolgde, en regeerde
8 jaren; II Kon. 9: 16, 25, 29.
Jehoshaphat, Zie JOSAPHAT.
Jehovah, naarn van den eenigen God der Hebreers ; vergelijk ADONAI.
Jehu, 1) koning van Israel (876-848 v. Chr.),
was eerst veldheer van koning Jorarn, loch doodde
dezen op last van den profeet Eliza, door wien hij
zelf tot koning gezalfd werd, ors het goddelooze
geslacht van Achab en de Baalsdienst uit te roeien.
Hij werd echter door de Syriers verslagen, en moest
hun al bet land beoosten den Jordaan prijsgeven.
Na 28 jaren geregeerd te hebben stierf te Samaria, en werd opgevolgd door zijnen zoon Joahaz. In
het 0. T. is J. vermeld I Kon. 19: 16, 17 ; II Kon.
9: 2 en v.; 10: 1 en v.; 12: 1; 13: 1; 14: 8; 15:
12; II Chron. 22: 7-9; 25: 17; Hosea 1: 4. —
2) een profeet in Israel, voorspelde aan koning Baeza
den val van diens geslacht (I Kon. 16 : 1, 7, 12) en
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aan koning Josaphat diens overwinning op de Ammonieten en Moabieten (II Chron. 19 en 20).
3) een man uit den stam Juda I Chron. 2: 38.
4) een afstammeling van Simeon ; I Chron. 4 : 35.
5) een der helden van David ; I Chron. 12: 3.
Jehubba, afstammeling van Aser ; I Citron.
7 : 34.
Jehud, stad in den stam Dan; Jozua 19: 45.
Jehuda, schrijver van de Dia,loghi de arnore
( Rome 1535). Zie .ABBABANEL.
Jehudi, een hoog beambte van Jojakim, koning
van Juda, verbrandde de door Baruch voorgelezene
profetie van Jeremia; Jerem. 36: 14, 21, 23.
Jehus, zoon van Esau en Aholibama ; Gen. 36:
5, 14, 18; I Citron. 1 : 35.
Jejeebhoy (sir Jamsetjee), een uitstekend
parsi, geb. 15 Juli 1783 uit arme ouders, werd door
eigen inspanning en vlijt een der rijkste kooplteden
van Endre, en heeft zich door zijne edele hoedanigheden, en vooral door zijne milddadige menschlievendheid, de achting niet slechts van zijne geloofsgenooten, maar vati de geheele beschaafde wereld
verworven. Reeds in 1840 werd hij door de koningin
van Engeland tot den ridderstand verheven ; en 6
Aug. 1857 werd hem de titel van baronet geschonken, welke titel nog nooit aan eenen 'tidier verleend
was, en die bij zijnen flood (14 April 1859) is overgegaan op zijnen oudsten zoon, die met J.'s andere
zonen de handelszaak buns waders is blijven voortzetten. Om hospitalen, inrichtingen van opvoeding
en onderwijs, en herbergen voor reizigers te stichten,
groote wegeu aan te leggen, enz. heeft J. bij zijn
!even maim 3 millioen ropijen geschonken ; het vermogen, door hem nagelaten, bedroeg over de 8 milhoen ropijen.
Jekabze61, stad waar afstammelingen van Juda
woonden; Neh. 11: 25.
Jekameam, een der levieten; I Chron. 23:
19; 24: 23.
Jekamja, 1) een -uit den stam Juda ; I Chron.
2) een zoon van Sealthiel; I Chron. 3: 18.
2: 41.

Jekaterinburg,ofCatharinenburg,versterkte

stad in anat. Rusland, gouvt. Perm, aan den Isset
en aan de oosthelling van het Oeral-gebergte ; 17,000
mow.; is 1723 gesticht door Peter den Groote.
Jekaterinodar, versterkte hoofdstad der
tsjernomorische Kozakken, aan de Zwarte Zee, in
het dal van den Koeban, 30 mijlen noordelijk bewesten Stawropol ; 9000 inw.; heette in de tniddeleeuwen Tmoetarakane, en was veeltijds een bijna
ouafhankelijk prinsdom ; in 1792 werd het vergroot
door Catharina 11, en naar haar J. genoemd.
Jekaterinograd, vestingstad in het russischcaucasische gouvernement Stawropol, aan den Terek,
4 mijlen bewesten Mosdok ; 6000 inw.; werd 1777
gesticht door Potemkin, ter eere van wien er door
Catharina II een triomfboog opgericht is.
Jekaterinoslaw, stad met 13,000 inw. in
het zuiden van europ. Rusland, aan den Dnieper,
waar de watervallen beginnen, ligt 165 mijlen oostelijk beztuden Petersburg, en werd 1787 door Potemkin gesticht, op last en ter eere van Catharina 11
ter gedachtenis van hare reis in de Krim ; het is de
stapelplaats voor den handel op Odessa, en tevens
de hoofdplaats van het gouvernement J., dat ruim
1225 vierk. mijlen groot en met 1,043,000 zielen
bevolkt is. In het westelijk gedeelte wordt dit
gouvt. besproeid door den Dnieper . ; door de nijverheid van honderden kolonisten nit allerlei nation,
is dit gouvt. op vele plaatsen een toonbeeld van bloei
en welvaart. De voornaamste zetel der duitsche ko-

Jellum
lonisten is Chortits of Chortitskaja ; de armenische
kolonisten wonen hoofdzakelijk te Nachitsjewan.
Joker, of Jecker, fransch Jeer, kleine rivier,
ontspringt te Lens-St.-Remi, nabij Huy, in de belg.
prov. Luik, komt langs Tongeren in belg. Limburg,
loopt door Canne en nadert zoo Maastricht, deelt
zich in twee takken, die beiden in Maastricht komen,
en zich aan de zuidoostzijde der stad weder vereenigen, om zich vervolgens in de Maas te ontlasten.
Jekuthiel, afstammeling van Juda ; I Chron.
4 : 18.
Jelabuga, stad in het russ. gouvt. Wjatka,
aan de Kama ; 5700 inw.

Jelal ...... Zie DJELAL . . . .
Jelatma, of Jelatom, dezelfde russische stad
als Elatma. Zie ELATMA.
Jelatom. Zie J ELATMA.
Jelay, rivier op Borneo, Wester-afdeeling, rijk
Matan ; aan de J. woont het grootste getal Dajaks
bijeen, namelijk omstreeks 2000.
Jeletz, of Eletz, russ. stad, aan de Sosna, heeft
ruim '22,000 inw., 15 kerken, vele fabrieken, en is
vermaard door zijne verzendingen wild en zijd van
tarwemeel; zie voor verdere bijzonderheden ELETZ,
waar de bevolking onjuist opgegeven is.
Jelgada, dezelfde stad als Mitau, in Koerland.
Jelisawetgrad, d. Elizabethstad, stad in
bet russ. gouvt. Kherson (Cherson), aan den Ingoel;
14,000 inw.; gesticht door keizerin Elizabeth.
Jelisawetopol, d. Elizabethstad, vroeger
Gansha of Kandsag genaamd, stad in het russ. gouvt.
Tiflis (in Georgie), aan de Ganshinka, die zich in
den Koer outlast, ligt 19 mijlen bezuidoosten Tiflis,
en heeft 11,000 inw.; bestond reeds in den tijd der
Arsacieden, werd 1088 door de Seldzjoeken onderworpen, 1235 door de Mongolen veroverd, viel daarna
in handen der Perzen, aan wie het eindelijk ontweldigd werd.cloor de Bussen.
Jell, een der Shetland-eilanden ; 2700 zielen.
Jellachich, een oud aanzienlijk croatisch geslacht, van welks leden wij noemen : J. de Buzim
(Frans, vrijheer van), oostenrijksch generaal, geb.
1746 te Petrinia, heeft zich voornamelijk onderscheiden in de oorlogen tegen Frankrijk ; in 1805
had hij Vorarlberg te verdedigen, Bloch werd toen
genoodzaakt zich (14 Nov.) over te geven aan Augereau. Hij stierf 4 F'ebr. 1810 te Szala-Apathy.
J. (Jozef, graaf van), oudste zoon van den vorige,
geb. 16 Oct. 1801, klom in oostenrijksche krijgsdienst tot de hoogste rangen op, en werd bij den
aanvaug der onlusten van 1848 op verlangen der
Croaten benoemd tot banus van Croatie, en tot luitenant-veldmaarschalk bevorderd. Ms zoodanig trad
hij als tegenstander van de Magyaren op, rukte met
40,000 man grenstroepen op naar Weenen, en werkte
mede tot de bemachtiging van die stad. In Weenen
1849 benoemd tot veldtuigmeester, aanvaardde hij
het opperbevel over de zuider-armee, waarmede hij
het hoofd moest bieden aan Bem; aanvankelijk behaalde J. eenige voordeelen, loch werd 14 Juli 1849
bij Hegyes door de overmacht van den vijand geslagen. In Fehr. 1853 werd hij opperbevelhebber van
een observatie-korps aan den Beneden-Donau, April
1854 verheven tot den erfelien gravenstand, en
stierf 20 Mei 1859 te Agram als gouverneur van
Croatie en Slavoine. Men heeft van hem een bundel
Gedichte (Weenen 1850).
Jellebirt, het friesche dorp Tjallebert.
Jellore, ind. stad. Zie DJALLOR.
Jellum, of Hielum, dorp in Friesland,) uur
gaans bezuidw. Leeuwarden; 130 inw.

Jelna
Jelna, of Jelnja, stad in het russ. gouvt. Smolensk, aan de Desna ; 3800 inw.
Jelsum, vroeger Hielsum, of Helsum, dorp in
Friesland, I uur grans benoorden Leeuwarden ; 400
inw.; Balthasar Bekker bracht hier de laatste dagen
zijns levens door en is hier ook begraven.
Jelum, rivier. Zie DJELEM.
Jemappes, of Jemmapes, belgisch dorp, prov.
Henegouwen, 5 kwartier gaans bewesten Bergen
(Mons), aan de Haine ; 10,000 inw.; schitterende
overwinning 6 Nov. 1792 van de Franschen (onder
Dumouriez) op de Oostenrijkers (onder den hertog van Saksen-Teschen en generaal Clerfayt). Het
departement 3. van bet eerste fransche keizerrijk
bestond nagenoeg uit het oude Henegouwen, en had
Bergen tot hoofdplaats.
jeMen,landstreek in zuidwestelijk Arabie,heette
bij de ouden Gelukkig Arabic, en grenst ten W. aan
de Roode Zee, ten Z. aan de golf van Aden, ten 6.
aan Hadramaut (dat menigmaal onder de benaming
J. medebegrepen wordt) en ten N. aan Hedzjas. Onder de heerschappij der Himjarieten of Homerieten,
omstreeks 30 eeuwen vOOr Mahomed's tijd, bloeiden
hier de rijken Scheba, Thaphar en Aden ; en van Darius' tijd of tot in de middeleeuwen was Athana
(Aden) de voornaamste landingplaats voor de schepen der Grieken en Romeinen. Reeds van oudsher
heerschte in J. het Jodendom ; in de 2e eeuw werd
bier nit Abyssinie het Christendom ingevoerd. De
vervolging, waaraan de Christenen bloot stonden van
de zijde der laatste Himjarieten, werd een der hoofdoorzaken van de verbrokkeling des rijks onder de
slagen der Ethiopiers ; en sedert Mahomed won de
Islam veld in J. Doch ook onder de heerschappij der
kalifen behielden de inheemsche vorsten, die zich
afstammelingen van de Himjarieten noemden, eerie
zekere onafhankelijkheid. Sedert Aden in handers
van de Engelschen is (sinds 1839), staatAle imam
van Sana bet hoogst in aanzien. Het iiamaat Sana
(ook imamaat Jemen genoemd) heeft tot hoofdstad
Sana, en bevat o. a. nog de volgende steden: Moka,
Damar, Beit-el-Fakih, Koesma, Otoema, Lohera, enz.
Jemima, de oudste der drie dochters, waarmede
Job gezegend werd na zijne beproeving ; Job 42 : 14.
Jemmapes. Zie J-EMAPPES.
Jemsehid, koning van Perzie. Zie DJEMSJID.
Jemtland, ofJamtland, landschap in het Boorden van Zweden (in Norrland), heeft tot hoofdplaats
Ostersund, en vormt met het Herjea-dal het lan
Ostersund. Het is een ruw bergland, rijk aan koperen ijzermijnen, met groote bosschen, vele meren,
schoone rivieren, en verdrent den naam van .het
Zwitserland van het Noorden".
Jemuel, een zoon van Simeon ; Gen. 46 : 10;
Exod. 6: 14.
Jena, stad aan de Saale, in het groothertogdoin
Saksen-Weimar, 5 uren gaans beoosten Weimar;
7000 inw. Het was de hoofdstad van het voormalige
heriogdom Saksen-Jona, en heeft eene beroemde
universiteit, gesticht 1547, doch eerst geopend 2Fehr.
1558 ; geschiedkundig merkwaardig is J. door de
schitterende overwinning, die Napoleon hier 14 Oct.
1806 behaalde op de Pruisen, welke overwinning
(gepaard met die, welke Davoust den eigen dag bij
Auerstadt bezocht) over bet lot van Pruisen besliste,
en voor Napoleon de poorten van Berlijn opende.
Jenar, of Jener, heter Djener, dorp op Java,
resid. Bagelen ; in 1828 twee overwinningen der
Nederlanders op de muitelingen.
Jenibazar, of Novibazar, stad in het turksche
ejalet Bosnie, aan de Rasjka, 27 mijlen bezuidw.
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Bosni-Serai ; 15,000 inw.; beroemde jaarmarkten ;
ligt aan de kruising van verscheidene wegen, en is
de belangrijkste stad voor het verkeer van Turkije
met Bosuie.
Jeni—Cheher, fransche spelling van Jenisjeer.
Jenidzje—i—Karasoe, stad in europ. Turkije
(in Roemelie), 11 uren gaans benoordoosten Kavala ;
2500 inw.; derdhalf uur gaans van J., aan de zee,
de ruinen van het oude Abdera.
Jenidzje—i—Kizilaghadi, stad in europ.
Turkije (in Roemelie), aan de Toendzja, 11 uren
gaans benoorden Adrianopel ; 2600 inw.
Jenidzje—i—Wardar, stad in europ. Turkije
(in Roemelie), op den noordoever van het Meer van
Jenidzje, 1 I uren gaans beoosten Saloniki ; 6000
inw.; in den omtrek wordt de beste tabak van geheel
Macedonie gebouwd ; nabij J. de rumen van Pella.
Jeni-Hissar,het oudeliermteumpromontorium,
kaap in de straat der Dardanellen.
tTeni—Kale, d. Nieuwburg, stad en vesting
aan de oostpunt van de Krim, in het russ. gouvt.
Taurie, aan de zeeengte, waardoor de Zwarte Zee in
gemeenschap staat met de Zee van Azof; 1000 inw.
In 1703 werd deze stad door de Turken gesticht,
om den ingang der Zwarte Zee voor de Russen of to
sluiten, doch 1771 werd J. door de Russen veroverd.
Jenil, spaansche rivier. Zie XENIL.
Jeni-Sjeer, naam van verscheidene dorpen in
aziat. Turkije, die gebouwd zijn op de rumen van
steden der oudheid, zooals Antiochie, Magnesia aan
den Meander, enz. Het voornaamste J. is dat in Anatoile, 14 mijlen bezuidw. Biga, niet ver van de plaats
waar het oude Troje gestaan heeft, en dial, bij het
Promontorium Sigaum. Zie ook LARISSA.
Jeni—Sei. Zie
Jeni-Soe, de Gallus der ouden, rivier in aziat.
Turkije, ontspringt op het Olympisch gebergte, vormt
een meer nabij Amegheal, en outlast zich na eenen
loop van 10 mijlen in de Sakaria. In de landstreek
langs de oevers dezer rivier plaatst men de avonturen en de eeredienst van Cybele en Atys.
Jenissei, groote rivier in het noorden van
Azle, ontstaat uit de vereeniging van den Grooten
en Kleinen Kern, baant zich eenen weg door het
Sajanisch gebergte, komt in aziat. Rusland, loopt
door de gouvernementen of prov. Irkoetsk, Jakoetsk
en Jenisseisk, neeint links den Sym en den Toeroekhan in zich op, rechts de drie rivieren Toengoeska, en valt na 750 mijl. loop in de noordelijke
IJszee, bij Kantarsk, waar zij de Golf van J. vormt.
Jenisseisk, russisch gouvernement in OostSiberie, strekt zich nit van China tot , aan de noordelijke IJszee, tusschen het gouvernement Irkoetsk
en de prov. Jakoetsk, telt op eene uitgestrektheid
van 45,708 vierk. mijlen eene bevolking van slechts
303,000 zielen, bestaat meerendeels nit onbebouwd,
woestliggend viakland met veel moerassen,en bevat
ook de Jenisseesche Steppe. De hoofdstad is Krasnojarsk aan den Jenissei; doch de voornaamste stad,
waarnaar het gouvernement zijnen naam draagt, is
J., aan den Jenissei, 85 mijlen benoordoosten Tomsk,
met 7000 inw. en eene helangrijke jaarmarkt in
de maand Augustus.
Jenkens—baai, bock aan de noordwestkust
van het eiland St.-Eustatius; hier landden in den
nacht van 24 op 25 Nov. 1781 omstreeks 400 Franschen, die de britsche bezetting, sterk 675 man,
alsook den britschen gouverneur Cockburn, krijgsgevangen, en zich van het eiland meester maakten.
Jenkinson (Anton), engelsch reiziger uit de
16e eeuw, reisde van 1546 tot 1572, bezocht Rus-
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land, was een der eerste Europeanen, die doordrongen in het binnenland van Azie, bracht eenigen tijd
door bij de Uzbekische Tartaren, en werd na zijn
terugkeer in Engeland door koningin Elizabeth in
ambassade gezonden naar den russischen tsaar
(1571). De beschrijving van zijne reizen is opgenomen in de verzamelingen van Pnrchas en Thevenot ;
doch zijne verhalen verdienen geen onvoorwaardelijk geloof.
Zie GENUS.
Zie n JENNY
—.
Jenne,a frik.
I stall. _.e
Jenner (Edward), uitvinder van de koepokinenting, geb. 17 Mei 1749 te Berkeley in het engelsche graafschap Gloucester, sedert 1775 heelmeester aldaar, deed zijne eerste inenting 4 Mei
1796 bij gelegenheid eener pokken-epidemie, en
maakte zijne ontdekking bekend in een geschrift,
getiteld : Inquiry into the causes and effects of the
variolw vaccince (Londen 1798), waardoor zijne hellrijke uitvinding zich snel over geheel Europa en
Amerika verbreidde. Zooals wel te denken is, ontbrak het hem niet aan benijders en vijanden ; hij is
echter terecht als een weldoener van het menschdom erkend, en tweemaal zelfs met eene nationale
belooning (10,000 pond sterl. in 1802, en 20,000
p. st. in 1807), alsmede met het burgerrecht van
Londen vereerd. Hij stierf te Berkeley 26 Jan. 1823.
Jenotajewsk, siad in het russ. gouvt. Astracan, aan de Wolga ; 2000 inw.; bestuurszetel voor
de Kalmukken.
Jephtha, 6e rechter over Israel (1243-1237
v. Chr.), was een zoon van Gilead, en verloste zijn
y olk van het juk der Ammonieten. Op het oogenblik,
waarop hij den beslissenden veldslag ging slaan tegen de Ammonieten, zegt de bijbelsche legende, deed
hij de gelofte aan God, dat hij, zoo hij als overwinnaar uit den strijd mocht treden, aan den Heer het
eerste levende wezen zou offerers, hetwelk hij ontmoeten zou bij zijn wederkeeren naar zijn huis. Hij
bevocht de overwinning ; en de eerste, die hij bij
zijne tehuiskomst ontmoette, was zijne eenige dochter, die dan ook, daar hij zijn vvoord aan God gestand wilde doen al bloedde zijn vaderhart eronder,
aan den Heer offerde. Deze legende schijnt slechts
eene andere lezing op de uit dezelfde eenw (doch
lets vroeger) dagteekenende geschiedenis van Agamemnon en Iphianassa. Het rechterschap van J. is
in het 0. T. beschreven in hoofdst. 11 en 12 van
het boek der Richteren. In het N. T. wordt J.'s naam
genoemd Hebr. 11 : 32.
Jephunne, 1) vader van Kaleb ; Num. 13 : 6 ;
I Chron. 4: 15. — 2) een afstammeling van Aser ;
I Chron. 7: 38.
Jepitan, of Jepifan, stad in het russ. gouvt.
Toela, aan den Don, 10 mijlen bezuidoosten Toela ;
2900 inw.
Jequitinhonha, rivier in het oostelijk deel
van Brazilie, was vroeger vermaard door de diamanten, die uit Naar bed werden opgevischt; zij ontspringt in de prov. Minas-Geraes, baant zich bij
Sebastiao-do-Salto eenen weg door de Serra-dosAimores, en outlast zich als Rio-Grande of Rio-deBelmonte in den Atl. Oceaan. In 1843 werd door
het brazil. gouvernement eene aanzienlijke som gelds
toegestaan om de J. bevaarbaarder te maken.
Jerah, een zoon van Joktan ; I Chron. 1: 20.
Jerahmeel, 1) kleinzoon van Juda (I Chron. 2),
was de stamvader der Jerahtneelieten, vermeld
I Sam. 27: 10; 30: 29. — 2) een afstammeling van
Merari ; I Chron. 24: 29. — 3) een hoop beambte
van koning Jojakim; Jerem. 36 : 26.

Jeramoth, een der Israelieten, die in de baby'. gevangenschap vreemde vrouwen genomen hebben ; Ezra 10: 29.
Jerba, eiland. Zie ZEBBY.
tiered, 1) de vader van Henoch ; Gen. 5 : 15.
I Chron. 1: 2. — 2) een afstammeling van Juda ;
I Chron. 4: 18.
Jeremai, een der Israelieten, die in de babyl.
gevangenschap vreemde vrouwen genomen hadden ;
Ezra 10 : 33.
Jeremias, 1) een der vier zoogenaamde groote
profeten, geb. omstr. 630 v. Chr., werd reeds op
zijn 14e jaar van den geest der profetie vervuld,
profeteerde onder koning Josia en diens opvolgers,
en voorspelde den ondergang van Jeruzalem en de
Babylonische gevangenschap. Tijdens de regeering
van Zedekia werd hij om zijne onheilspellende voorzeggingen in den kerker geworpen ; doch toen Nebukadnezar Jeruzalem veroverd had (587 v. Chr.)
werd hij door dezen op vrije voeten gesteld, met
vergunning om in Judea te mogen blijven wonen.
Reeds kort na zijne invrijheidstelling echter nam J.,
vergezeld van een aantal Joden, de wijk naar Egypte,
waar hij omstr. 570 v. Chr. stierf. De profetien van
J. zijn te boek gesteld door Baruch (zie dat art.),
en vormen van het 0. T. een afzonderlijk boek van
52 hoofdstukken. gevolgd door J.'s Klaagliederen
in 5 hoofdstukken.
Jeremias, 2) vader van Hamutal, de vrouw
van koning Josia, dus de grootvader van de koningen
Joahaz en Zedekia ; II Kon. 23 : 31 ; 24 : 18. —
3) een voornaam hoofd in den halven stam Manasse;
I Chron. 5 : 24. — 4) een priester ten tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 2 ; 12: 1, 12, 34.
Jeremias
Gotthelf, h_umor.st. Zie —ITZIUS.
Jeremie, havenstad ter noordkust op het zuidwestelijk schiereiland van het eil. Haiti ; 5000 inw.
Jerez, spaansche stad. Zie XERES.

200

-ARGEAU.
Jergeau, ffransche
h td
Jeria, bet hoofd der kinderen van Hebron ;

I Chron. 23: 19 ; 24: 23; 26: 31.
Jeribai,een van David's helden; I Chron. I I : 46.
Jerica (Pablo de), spaansch fabeldich ter, geb.
15 Jan. 1781 te Vittoria, studeerde de rechten, koos
echter den koopmansstand tot loopbaan, bracht als
uitgewekene van 1814 tot 1820 in Frankrijk door,
bekleedde toen eenige ambten in zijn vaderland,
doch keerde 1823 voor goed naar Frankrijk terug.
Zijn laatste werk waren de Miscelanea instructiva y
entrelenido (4 dln. Bordeaux 1836).
Jericho, lat. Hiericus, in de oudheid een der
bloeiendste 'steden van Palestina, 150 stadien (7 uren
gaans) benoordoosten Jeruzalem, en twee uren gaans
bewesten den Jordaan, was een der voornaamste
steden van de Jebusieten, en gold voor den sleutel
van bet land Canaan, toen de Israelieten dat land
in bezit kwamen nemen. Na een beleg van 7 dagen
werd J. door Jozua veroverd op eene miraculeuze
manier (zie in bet 0. T. hoonstuk 6 van het boek
Jozua); en nadat de Israelieten al wat er van waarde
in hunne hadden viel (goud, zilver, koper, enz.) geborgen hadden, werd de stad door hen platgebrand.
Later weder opgebouwd, werd J. opnieuw eene
bloeiende stad met eene profeten-school; en was
vooral vermaard door bare verzendingen van balsem;
doch door Titus en Vespasianus belegerd, ingenomen en verwoest, heeft J. zich nooit meer hersteld,
en is thans slechts een armzalig dorpje (Rikah) in
het pachalik Damascus. Behalve in Jozua 6 wordt
J. in den Bijbel vermeld in de volgende hoofdstukken: Num. 22; Dent. .32, 34; Jozua 3, 5; II Sam.

Jerichow

Jerseke

10; I Kon. 16 ; II Kon. 2 ; I Chron. 19 ; II Chron.
28 ; Ezra 2 ; Neh. 3, 7 ; Jerem. 39, 52 ; Matth. 20 ;
Marc. 10 ; Luc. 10, 18, 19 ; Hebr. 11.
Jerichow, vlek met 1700 inw. in het pruis.
reg.-district Maagdenburg ; dit vlek geeft zijnen
naam aan twee kreisen van pruisisch Saksen, nl.:
J. I (26 vierk. mijien, met 62,500 zielen), hoofdpl.
Burg, en J. II (25 vierk. mijien, met 50,700 zielen), hoofdpl. Genthin ; in J. II ligt het vlek J., ruim
3 uren gaans benoordw. Genthin.
een kleinzoon van Issaschar ; I Chr. 7:2.
Jerija, de wachtmeester, die Jeremia gevangen
nam ; Jerem. 37 : 13, 14.
Jerim, stad met citadel in Jemen (Arable), op
eene steile rots, 16 a 17 mijlen bezuidoosten Sana.
Jerimoth, 7 verschillende personen in het
0. T.: I Chron. 7, 12, 24, 25, 27; H Chron. II, 31.
Jerioth, bijwijf van Kaleb: I Chron. 2: 18.
Jermak, hetman der Donsche Kozakken in het
laatst der 16e eeuw, werd door Semen Stroganow
overgehaald tot eenen aanslag op Siberie, en stelde
zich in 1580 aan het hoofd van 6000 man in beweging. Na met zijne kozakken verscheidene overwinningen op de Tartaren bevochten te hebben, zag hij
zijne krijgsmacht geminderd tot 500 man, toen bet
hem 4581 gelukte Koetsjoem, een khan der Tartaren, de nederlaag toe te brengen, en diens boofdstad
Sibir te veroveren; nu onderwierpen zich ook de
naburige khans aan zijn gezag, en weldra was hij
meester van geheel Siberie. Doch wel voorziende,
dat hij zich niet lang zou kunnen staande houden,
hood hij bet veroverde land aan Rusland aan ; en
Iwan IV, die dit geschenk aanvaardde, zond hem
dadelijk de noodige versterking. Omstreeks 3 jaren
later (1584) werd J. door een opperhoofd der Tartaren in eene hinderlaag gelokt, en vermoord. Te
Tobolsk is hem een gedenkteeken opgericht.
Jerningham (Edward), dramatisch d ich ter,
geb. 1727 in bet engelsche greafschap Norfolk, genoot zijne opleiding in Frankrijk, werd roomschkatholiek geestelijke, en stierf 1812. Zijne
vruchten zijn verzameld in 4 din. (1806).
Jerobeam, twee koningen van Israel (zie in
het 0. T. de boeken I en II Kon., I en II Chron.,
Hosea en Amos), nl.: J. I, de zoon van Nebat, werd
door tien stammen van het Israelitische yolk als
koning uitgeroepen, toen Rehabeam (Salomon's zoon
en opvolger) zijn yolk verdrukte, Tot residentie
werd door J. gekozen de stad Sichem ; en om de
bedevaarten van zijn yolk naar den tempel te Jeruzalem tegen te gaan, liet hij te Dan en Bethel twee
gouden kaheren ter aanbidding opnchten. Na ongeveer 30 jaren geregeerd te hebben, werd bij opgevolgd door zijnen zoon Nadab. — J. II, een
afstammeling van Jehu, regeerde anderhalve eeuw
later, als opvolger van Joas, en voerde met goed
geluk oorlog tegen de Syriers, aan wie bij Damascus
en Hamath weder ontweldigde, en breidde de grenzen van zijn rijk uit naar het noorden en naar het
zuiden. Daar hij echter een afgodendienaar was,
even als zijn naamgenoot, werd hem door de profeten Hosea en Amos den ondergang voorspeld van
zijn rijk, dat eene prooi zou worden van de Assyriers.
Jerocham, vader van Elkana ; I Sam. 1: 1.
Jeroessa, of Djeroessa, dorp in nederl. 0. I.,
hoofdplaats van het Zuidwester-eiland Roma (GrootRoma), dat tot de residentie Banda behoort; het
dorp heeft 800 inw., ligt op de zuidwestzijde van
het eiland, aan de helling van eenen berg, omstr.
400 vt. boven den spiegel der zee, en heeft aan de

westzijde eene groote, schoone vallei. Vroeger lag
dit dorp aan het strand, doch werd zoo berhaaldelijk door zeeroovers verontrust, dat men het meer
landwaarts in verplaatst, en met een klipsteenen
muur omringd heeft.
Jeroham, 6 verschillende personen in het
0. T.: I Chron. 6, 8, 9, 12 en 27; II Chron. 23 ;
Neh. 11.
Jerome, fransche naam voor Jeronimus. Zie
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HIeRONYMUS.

Jerome Bonaparte, jongste broeder van
Napoleon I, geb. 15 Nov. 1784 te Ajaccio, was in
fransche zeedienst opgeklommen tot schout-bijnacht (contre-amiral), kornmandeerde 1806-7 met
generaal Vandamme in Silezie, en werd 1 Dec. 1807
door zijn broeder (den keizer) tot koning van Westfalen verheven. In 1812 aan het hoofd van een
armee-korps gesteld, beging hij misslagen, die Napoleon noopten hem van de armee terug te zenden
naar zijnen troon, dien hij echter 26 Oct. 1813 door
de wereldgebeurtenissen genoodzaakt werd voor goed
te verlaten. Had hij al niet zuinig geregeerd, er
moet althans van hem getuigd worden, dat hij zich
door een verstandig regeeringsbeleid zoowel als door
praalvertoon en welwillendheid bij zijne onderdanen
bemind had weten te maken. In 1814 begaf hij zich
naar Zwitserland, vervolgens naar Gratz en Triest ;
gedurende de Honderd Dagen (1815) weder in Parijs,
benoemde Napoleon hem tot pair van Frankrijk; en
bij Ligny en Waterloo streed J. met echten heldenmoed. Na den val der napoleontische dynastie hield
hij afwisselend verblijf in Zwitserland, Wurtemberg,
Oostenrijk en Italie, en verkreeg eerst in 1847 eene
voorloopige vergunning om in Frankrijk terug te
keeren ; 27 Dec. 1848 werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van 't Hotel der Invalieden te Parijs, 1850 tot maarschalk, 1852 tot president van
den senaat, keizerlijk prins en eventueel troonopvolger. Hij stierf 24 Juni 1860. Hij was 27 Dec.
1803 in den echt getreden met (de 1861 gestorvene) Elizabeth Patterson, dochter van een koopman
te Baltimore, die hem een zoon schonk (Jerome
Napoleon, geb. 6 Juli 1805), doch welk huwelijk in
1805 op verlangen van Napoleon door echtscheiding
werd ontbonden, waarna J. 12 Aug. 1807 een huwelijk aanging met prinses Friedrieke Catherine
Sophie Dorothea van Wurtemberg, geb. 21 Fehr.
1783, gest. te Lausanne 28 Nov. 1838, die hem
31 jaren de grootste trouw bewees, en die hem 3
kinderen heeft geschonken, nl.: 1) Jerome Napoleon
Bonaparte, prins van Montfort, geb. 24 Aug. 1814
te Triest, kolonel in wurtemb. dienst, ongehuwd
gest. te Castello bij Florence 12 Mei 1847; 2) Mathilde Letitia Wilhelmine Bonaparte, prinses van
Montfort, geb. 27 Mei 1820 te Triest, schoon en vol
geest, 1841 gehuwd met graaf Anatole van Demidoff
(1853 van hem gescheiden), 18 Dec. 1852 tot fransche prinses verklaard ; 3) Napoleon Joseph Charles
Paul Bonaparte, veelal prins Napoleon genoemd, geb.
9 Sept. 1822 te Triest, 18 Dec. 1852 door Napoleon III tot keizerlijken prins en eventueelen troonopvolger, alsook tot divisie-generaal benoemd, is
sedert 30 Jan. 1859 gehuwd met prinses Clotilde,
dochter van Victor Emmanuel, den koning van
Italie.
Jeronymieten. Zie HICR0NYMIETEN.
Jerrold (Douglas), engelscli humorist, geb. 3
Jan. 1803 te Sheerness, gest. 8 Juni 1857 te Londen, schreef een aantal humoristische romans en
blijspelen, enz. Veelgelezen zijn zijne,)Bedsermoenen".
Jerseke, of Jers ik zeeuwsch dorp. Zie YERSEKE.
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Jersey

Jerusalem

Jersey, het oude Ccesarea, het grootste der ommuurde, slecht en onregelmatig gebouwde, somengelsch-normandische eilanden, is 7 vierk. mijlen
here stad, sedert 1840 residentie-stad van een pacha,
groot, bevolkt met 57,200 zielen, heeft tot hoofdpl.
met 20 a 25,000 inw., waaronder 7500 Christenen
St.-Helier, is zeer bergachtig, en ornringd door roten 3600 Joden. De voornaarnste gebouwen zijn de
sen; het behoorde vroeger tot het hertogdom Norprachtige moskee (E1-Haram) van kalif Omar, ter
mandie, sedert de regeering van Hendrik I aan Enplaatse waar Salomon's tempel gestaan heeft ; de
kerk van het Heilige Graf met den Calvarie-berg en
geland gekomen, behoort J. tot 't graafschap Southandere plaatsen, die aangewezen worden als gedenkampton, doch heeft nog altijd zijne eigene wetten.
plaatsen van het Iijden van Christus; de kerk van
De Franschen hebben herhaalde malen, doch vergeefs, pogingen gedaan ow J. weder machtig te
St.-Salvator en het Franciscaner-klooster, waar alle
Christenen, van onverschillig welke geloofsbelijdenis,
worden.
Jersey (New-), een der Vereenigde Staten van gastvrij worden opgenomen. De Grieken hebben te
Noord-Arnerika, grenst ten N. aan den staat NewJ., waar sedert 1845 ook hun patriarch woont, een
groot klooster en 13 kerken; ook de Armeniers,
York, ten 0. aan den Oceaan en aan de Hudsoncoptische,
syrische en ethiopische Christenen hebrivier, waardoor het van den staat New-York geben
kerken en kloosters. De stad heeft zeven poorscheiden is, ten Z. aan de Delaware-baai, waardoor
ten (waarvan een dicbtgemetseld is); van de Stehet van den staat Delaware is gescheiden, ten W.
phanus-poort naar den Calvarie-berg loopt de Via
aan de Delaware-rivier, die het van den staat Pennsylvanie scheidt, heeft tot hoofdstad Trenton, is Dolorow (de Lijdensweg van Christus), die 1220
schreden lang is. De voornaamste bron van bestaan
322 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 674,000
is het verkeer met de talrijke bedevaartgangers, inzielen. De eerste, die de kust van New-J. aandeed,
zonderheid bet verkoopen van reliquien, amuletten,
in bet begin der 17e eeuw, was de zeevaarder Hudcrucifixes, rozenkransen, enz. — Toen de Israelieson ; na hem kwamen de Hollanders. De Engelschten bezit kwamen nemen van het Beloofde Land
man Delaware liet zijnen naam aan de Delawarebaai, die hij 1610 ontdekte. Jacobus 1 sehonk dit
droeg J. den naam van Jebus. David verhief J. (in
plaats van Sichern) tot residentie- en hoofdstad van
territorium aan de engelsche Compagnie van Virginie, die er zich ecbter niet gevestigd beeft; de Hol- zijn rijk ; en Salomon verfraaide en versterkte de
stad, en liet er (op den heuvel Moriah) den prachlanders bouwden er het fort Nassau (tegenw. Gloutigen tempel bouwen, die naar hem genoemd is. Oncester), en de Zweden koloniseerden een gedeelte
der Hizkia werd J. belegerd door Sanlierib, doch
van New-J., en noemden dat aanvankelijk Helsingontkwam als door een wonder aan het dreigende
borg, welken naarn ze later in Nieuw-Zweden vergevaar. Door Nebukadnezar werd J. driemaal ingeanderden ; de Hollanders verdreven de Zweden, en
nomen (606, 598 en 596 v. Chr.), en eindelijk werd
werden op hunne beurt 1664 verdreven door de
bet door hem verwoest (587 v. Chr.). Door Cyrus
Engelschen, die den naam in Neu-Jersey veranderden, welke naam na de onafhankelijk-verklaring is
werd eene halve eeuw later vergunning gegeven om
J. weder op te bouwen (536 v. Chr.), hetgeen echblijven bestaan.
Jersey City, of Paulus-Hook, stad in den ter slechts zeer langzaam volbracht werd. Langn.-amerik. staat New-Jersey, aan den Hudson, zamerband evenwel begon J. weder te bloeien, vooral
onder de opvolgers van Alexander. Doch de onvertegenover New-York en 12 mijlen benoordoosten
draagzaamheid der Seleucieden vervulde J. met
Trenton ; 30,000 inw.
Jerubbaal, bijnaam van Gideon, omdat hij wanorde en bloedvergieting, en werd oorzaak van
den opstand der Maccbabeen, die met eenen gunhet altaar van god Baal omvergehaald had ; Richt.
6 : 32; 7: 1 ; 8: 29, 35; 9: 1--57 ; I Sam. 12: 11. stigen intslag bekroond werd (166-161 v. Chr.).
Jerubbeseth, de vader van Abimelech ; If Vervolgens 64 v. Chr. werd J. ingenomen door Pornpejus, en 71 na Chr. door Titus, die er eene verSam. 11 : 21.
Jeruel (de woestijn van), vermeld II Chron. schrikkelijke verwoesting aanrichtte, en bijna de
gansche stad verdelgde (longe clarissimam urbem
20 : 16.
Jerusa, docbter van Zadok, was de moeder orientis, non Juchece modo wordt J. genoemd door
van koning Jotham ; II Kon.'15 : 33; II Chron. 27 :1.
Plinius: 5, 15). Anno 130 veroverd door Julius
Jerusalem, of Jeruzalem, bet Hierosolyma der Severus, werd J., ofschoon niet zoo groot als vroeger, wader opgebouwd door keizer Adriaan, die den
Grieken en Bomeinen, oude stad in Palestina, hoofdnaam veranderde in 'Elia Capitolina, en die bet
stad van den stam en het koningrijk Juda, lag onherschiep in eene heidensche stad door het verbod,
geveer even ver van de Middellandsche Zee als van
dat geen Jood er een voet in mocht zetten (136).
het Zoutrneer (Asphaltites lacus), nabij de bronnen
Door keizer Constantijn en diens moeder Helena
van de beck Kedron. De geschiedschrijver Flavius
ontving de stad Karen vorigen naam terug, en werd
Josephus, die den omtrek van J. op 33 stadien
J. in eene christen-stad herschapen. Later veroverd
schat, bescbrijft de stad als omringd van een Briedoor de Perzen (614), kwam J. 628 weder aan het
dubbelen ringmuur, voorzien van 13 poorten, en
Byzantijnsche rijk, doch vial 636 in banden der
bij wijze van amphitheater op verscbeidene heuvelen
Sarraceenen ; en 1086 door de Seldzjoeken genomen,
gebouwd, waarvan de voornaaniste waren die van
werd J. kort daarna bemachtigd door de KruisSion en die van Acra. Aan de zuidzijde lag het dal
vaarders (15 Juli 1099) onder Godfried van Bouillon,
van Hinnom en de wijk Maspha ; aan de oostzijde
die nu verheven werd tot koning.
het dal van Josapbat en de berg Moriah. Dat gedeelte van J., dat op den berg Sion gebouwd was,
Jerusalem (het koningrijk), bestond bit Palestina, met de daaraan onderhoorige leenen, t. w.:
werd de Bovenstad of de Stad Davids genoemd ; daar
bet prinsdom Tiberias, het graafschap Tripoli en
zag men het paleis van David, en later het paleis van
bet graafschap Edessa (het prinsdom Antiochie was
Herodes of citadel Antonia ; op den berg Moriah
onafhankelijk van J.). De stad J. was bet middelstond de prachtige tempel, die gebouwd was door
punt van dit nieuwe koningrijk, dat het toppunt
Salomon. De bevolking van J. werd geschat op
van zijnen bloei bereikte omstreeks het midden der
120,000 inw. Tegenwoordig beeft J. weinig of niets
12e eeuw, toen ook de ridders van St.-Jan en de
meer van zijnen voormaligen luister ; het is eene
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Ternpelheeren tot grootheid kwamen. Doch in het
laatst van het derde kwartaal der 12e eeuw, onder
koning Amalrik, begon de !ulster van het koningrijk
J. reeds te tanen, en reeds kort daarna werd het
door den usurpator Guido van Lusignan op den
rand van den afgrond gebracht. Na den slag bij Tiberias (1187) viel de hoofdstad J. in handen van
Saladijn, die reeds meester was van het grootste
gedeelte des rijks ; waarop Guido in 1190 afstand
van de kroon deed aan Richard Leeuwenhart, die
haar opdoeg aan Hendrik van Champagne; mar
noch deze (gest. 1196), noch zijn opvolger Amalrik II, noch diens opvolger Jan van Brienne was in
staat het verlorene te herwinnen. De koningen van
J. waren sedert 1187 eigenlijk slechts koning in
naam, zonder dat door den 3en, 4en en 5en kruistocht eenige noemenswaardige verandering plaats
greep in lien staat van zaken, waarin eerst eene
kortstondige wijziging kwam in 1229, toen keizer
Frederik II, die door huwelijk aanspraak had op den
troon van J., aan het lioofd van den ben kruistocht
de heilige stad veroverde, en Al-Karnel noodzaakte
tot teruggave van nagenoeg het geheele grondgebied,
waaruit het koningrijk J. vroeger bestaan had. Doch
reeds in 1239 werd de stad J. opnieuw veroverd
door de Ongeloovigen, en in 1291 werd ook het
laatste overschot, dat nog van het koningrijk J.
bestond, voor goed door de Mamelukken aan de
Franken ontweldigd. Ziehier de koningen van J.:
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Jerusalem (concilie van), of h et eerste cecumenische concilie, dezen naam geven de Roomschkatholieken aan de bijeenkomst der apostelen in bet
jaar 50 onder jaartelling, in welke bijeenkomst de
verhouding der nieuwe godsdienst toChet Oude Verbond werd vastgesteld. Bij die gelegenheid werken
alle Heidenen, die bet Christendom aannamen, vrijgesteld van de besnijdenis en verdere plechtigheden,
die door de wet van Mozes voorgeschreven waren
aan de Joden. Zie in het N. T. hoofdst. 15 der Handelingen.
Jerusalem, naam van voormalige kloosters in
de Nederlanden: 1 ) abdij van edele jonkvrouwen der
orde van St.-Augustinus, in het dorp Biezelinge op
het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd ook wel
genoemd ))klooster Bethlehem", was gesticht omstr.
962, en ging teniet in de beeldstormerij ; de laatste
abdis, Catbarina Neskens, die met hare nonnen naar
Antwerpen gevlucht was, stierf aldaar 17 Jan.1612.
— 2) klooster van Kruisbroeders te Culenborg gesticht 1492 (reeds 1430 was de grond er voor geschonken). In bet midden der kerk van het klooster
stond eene nabootsing van het heilige graf op den
Calvarie-berg te Jeruzalem ; dit kunstgewrocht werd
door de beeldstormers vernield, en daardoor hield
de toevloed van bedevaartgangers op, die eene rijke
bron van inkornsten voor het klooster waren ; door
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den oorlog van 1572-1576 geraakte het klooster
geheel in verval, en werd weldra door de monniken
verlaten; 1649 is de kerk ingestort, later oak bet
koor, en 1749 is het weinige, dat nog van het klooster bestond, afgebroken. — 3) J. of Gerkesklooster
(zie dat art.) in Friesland. — 4) Augustijner nonnenklooster buiten de Waardpoort te Utrecht, gesticht 1420 (en niet 1418), werd in 1493, omdat
het zooveel van het krijgsvolk te lijden had, verplaatst
naar binnen de stad, onder den naam van Agnietenklooster ; zie n° 22 van dat art.
Jerusalem (Job. Friedrich Wilh.), duitsch
kanselredenaar, geb. 22 Nov. 1709 te Osnabruck,
gest. te Wolfenbuttel 2 Sept. 1789, schrijver van
verscheidene stichtelijke werken, was de varier van
Karl Wilhelm 3., die als veelbelovend jongeling te
Wetzlar in een aanval van zwaarmoedigheid zich
zelven doodschoot (herfst 1772), en Gothe aanleiding gaf tot het schrijven van zijn wereldvermaarde 'Leiden des jungen Werther".
Jeruzalem, (stad, koningrijk, concilie, kloosters) zie de (tegenwoordig verouderde) spelling
JERUSALEM.

V
(lord).
ST.-VINCENT
(I d) Zie S
Jervis (lord).
Zie
Zi JEZAIA.
Jesaias, pr o rfeet. __
Jesana, stad in 't kon. Israel ; II Chron. l3: 19.
Jesarela, zangrneester David's; I Chron. 25:14.
Jeschil-Irmak, rivier. Zie
Zi _ESJ1L-_RMAK.
Jesehurum, of Jeschurun, het hebreeuwsche
yolk ; Dent. 32 : 15 ; 33 : 5, 26 ; Jezaia 44 : 2.
Jesd, of Jezd (Yezd), stad in het Z. W. van het
perzische landschap Khorassan, bijna in het midden
van Perzie, 34 mijlen bezuidoosten Ispahan ; 60,000
inw.; is de gewichtigste stapelplaats voor den handel met Kerman, Medzjed en Ispahan.
J. of Jesdabad, stad met 1000 huizen, 4 a 3 mijlen benoordwesten het vorige J.
Jesdedgerd, perz. koningen. YESDEDZJERD.
Jesebeab, overste der priesters; I Chr. 24 : 13.
Jeser, een zoon van Kaleb; I Chron. 2: 18.
Jesi, het oude
stad in de ital. prov. Ancona, aan den Esino of Esi, 6 uren gaans bezuidw.
Ancona ; 9500 inw.
Jesia, of Jissia, een der babyl. ballingen, die
vreemde vrouwen hadden; Ezra 10: 31.
Jesid, sticbter van de secte der Jesieden.
Jesid, kalifen, nl.: J. I, tweede ommiadische
kalif, regeerde te Damascus van 680 tot 683, overwon Hosein (Hussein) den zoon van Ali, voerde een
verdelgenden oorlog tegen den weerspannigen Abdallab, belegerde Medina en verwoestte het (681);
hij stond op het punt Mekka te gaan berennen, toen
bij stierf. Zijn naam is een afschuw voor de Sjyieten.
J. II, negende ommiadische kalif, neef en opvolger van Omar II, regeerde van 720 tot 724, was
een wellusteling, een vervolger van de Christenen,
en een iconoclast (d. vernieler van gewijde beelden). — III, neef van Jesid II, bewerkte den
dood van zijnen neef Walid II om diens troon te
kunnen beklinimen, doch regeerde slechts zes maanden (744), en werd opgevolgd door Merwan II.
beroemd musulmansch
veldheer, stadhouder van Khorassan (702), maakte
zich een naam door zijne krijgsbedrijven, doch was
een doom in de oogen van zijnen mededinger, generaal Hedzjasj, die wist te bewerken dat J. in ongeDade viel bij kalif \Valid Toen deze 715 was opgevolgd door zijnen broeder Soliman, werd J. tot
stadhouder van Irak benoemd, vervolgens weder als
zoodanig over Khorassan aangesteld, en maakte zich
die onderscheiding waardig door de schitterendste
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Jesieden

krijgsbedrijven. Onder Omar II en Jesid 11 werd het
er door zijne benijders weder op aangelegd om hem
in ongenade te storten, hetgeen oorzaak werd dat
hij zich te Bassora onafhankelijk verklaarde (720).
Maar reeds kort daarna leed hij de nederlaag in cenen
veldslag aan den Euphraat, waar hij zelf sneuvelde;
300 leden zijner familie werden toen onthoofd.
Jesieden, eene koerdische secte in het Sindzjar-gebergte tusschen Mossoel en Khaboer (pachalik Bagdad), in bet pachalik Aleppo, in Diarbekir en
in de russische prov. Eriwan. Hun zielental wordt
op 200,000 begroot. Zij hebben een ingewortelden
haat tegen bet Islamismus, drinken onmatig veel
wijn, brengen de Mahomedanen, die hun in handen
vallen, meedoogenloos om het !even door de gruwelijkste martelingen, randen niet zelden de karavanen
aan, doch toonen zich jegens de Christenen zeer
welgezind. De hoogste eer bewijzen zij aan den Duivel of Boozen Geest; wijders vereeren zij zekeren
scheik Jesid als den stichter, en eenen scheik Hadi
als den hervormer van hunne secte. Door Redzjidpacha zijn de J. in 1834 grootendeels uitgeroeid.
Jesimeel, een vorst in stam Juda ; I Chr. 4 : 36.
Jesimoth. Zie BETH-JESIMOTH.
Jesisai, afstammeling van Gad ; I Chron. 5 : 14.
Jesjil-Irmak, rivier in Klein-Azle, ontspringt
op den Anti-Taurus,en outlast zich beoosten Samsoen
in de Zwarte Zee.
Jeslum, of Jislum, dorp in Friesland, 2 uren
gaans bewesten Dockum; 120 inw.
Jesnitz, stad in Anhalt-Dessau, aan de Mulde,
4 uren gaans bezuiden Dessau : 3400 inw.
Jeso, japansch eiland. Zie JESSO.

Jesohaja. Zie ISOHAJA.
Jesreel. Zie -ISREeL.
Jesse, in Matth. : 5. 6. Luc. 3: 32. Hand.

13: 22. Rom. 15: 12 de Nader van koning David,
die in het 0. T. Isar heet. Zie
Jesselmere, hritsch-ind. vorstendom en stad.
Zie DJESSALMIR.

Jessen, stad in 't pruis. reg.-district Merseburg, 10 mijlen benoordoosten Merseburg ; 2600 inw.
Jesso, of Jeso (Yeso), het noordelijkste der
groote eilanden van bet keizerrijk Japan, van Nipon
slechts door eene zeeengte (straat Sangar) gescheiden, is met de onderhoorige eilandjes 13 a 1400
vierk. mijlen groot, zeer bergachtig en boschrijk,
rijk aan metalen, wordt bewoond door de Ainoes, en
heeft slechts aan de zuidkust japan Qche nederzettingen (Matsmai of Matsoemaje en Hakodadi of Kakokade). Het eiland J. werd eerst in de 17e eeuw
aan de Europeanen bekend ; 1620 werd het ontdekt
door den Jezuiet d'Angelis, 1643 bezochten het de
Hollanders voor het eerst, 1739 de Russen.
Jessore, britsch-ind. district. Zie DJESSORE.
Jessulmere, vorstendom en stad in britsch
0. I. Zie DJESSALMIR.
Jesua, of Jesus, stad in Juda ; Neb. 11: 26.
Jesua, of Jesus, 1) een overste der priesters ten
tijde van David ; I Chron. 24: 11 - 2) een leviet
ten tijde van Hizkia ; II Chron. 31 : 15. - 3) een
hoogepriester ; Ezra 2: 2 ; 3: 2, 8, 9 ; 4: 3; 5: 2;
10: 18; Neh. 7: 7; 12: 1, 7, 10, 26. - 4) een
voorvader der wedergekeerden nit Babel ; Ezra 2 : 36;
Neh. 7: 11, 39. - 5) een leviet ; Ezra 2: 40; 8: 33;
Neh. 7: 43; 8: 8; 9: 4, 5; 10: 9; 12: 8, 24. 6) vader van een der opbouwers van Jeruzalem;
Neh. 3: 19. - 7) zoo noemt Nehemia (8: 18) Jozua, den beroemden opvolger van Mozes.
Jesua-Joab, een voorvader der wedergekeerden uit Babel ; Ezra 2: 6.

Jesuaten, eene geestelijke orde, 1363 te Siena
gesticht door den heiligen Johannes Colombino. Ze
werden J. genoemd, omdat ze altijd den naam van
Jezus op de lippen hadden ; ze wijdden zich aan de
verpleging van zieken, en verkochten medicamenten,
door henzelven bereid. Buiten Italie hebben de J.
zich niet verspreid ,en 1618 is hunne ordeopgeheven.
Jesuiten. Zie JEZUlETEN.
Jesuitessen. Zie ZULTESSEN.
Jesus, hebr. Jehosuah, of Jezjoeah, d. Verlosser, was tijdens den aanvang der christelijke jaartelling een naam, even algemeen in zwang als iedere
andere ; om de personen, die dozen naam droegen,
van elkander te onderscheiden, werd er Of de naam
buns vaders Of die van hunne geboorteplaats bijgevoegd, bijv.: J., de zoon van Nun ; J., de zoon van
Jozadak ; J., de zoon van Sirach ; J., van Nazareth,
enz. Er was zelfs, in den stam Juda, eene stad, die
den naam van J. droeg. Door de Christenen is echter, om dien naam J. nitsluitend aan den stichter
van hunne godsdienst toe te kennen, vooralle overige
personen, en ook voor de zooeven bedoelde stad,
die naam J. veranderd in Jesua; de eenige uitzondering, daarop gemaakt, betreft den zoon van Sirach,
die den naam J. behouden heeft, doch met bijvoeging van zijns vaders naam. Volgens de tegenwoordige spelling wordt de naam J. algemeen geschrewij verwijzen dus, bebalve naar
yen met eene z
de artt. JESUA, naar de artt. JEZUS-CHRISTUS en
JEZUS-SIRACH.

Jether, I) J. of Jethro, de schoonvader van
Mozes; Exod. 3 : 1 ; 4: 18 ; 18: 1-12. - 2) oudste zoon van Gideon ; Richt. 8: 20. - 3) de vader
van Amasa ; II Sam. 17: 25 ; I Kon. 2: 5, 32;
I Chron. 2: 17. - 4) afstammeling van Juda (achterkleinzoon van Jerahmeel en Atara); I Chron. 2:
32. - 5) afstammeling van Juda (zoon van Ezra);
I Chron. 4: 17. - 6) afstammeling van Aser;
I Chron. 7: 38.
Jetheth, een vorst in Edom ; Gen. 36: 40;
I Chron. 1: 51.
Jethra, vader van Amasa ; zie JETHER 3).
Jethrieten, afstammelingen van KirjathJearim ; II Sam. 23: 38; I Chron. 2: 53.
Jethro, schoonvader van Mozes ; Zie JETHER 1).
Jetur, een der zones van Ismael; Gen. 25: 15;
1 Citron. 1: 31; 5: 19.
Jetiel, afstammeling van Juda ; I Chron. 9: 6.
Jeuk (de), kleine rivier in belgisch Limburg.
Jeupara, of Rio-de-Machado, rivier in Brazilie, prov. Mato-Grosso, ontspringt in de comarca
van Juruena, en valt na een noordwestelijken loop
van 57 mijlen in den Madeira (in de prov. Para).
Jells, 1) afstammeling van Benjamin ; I Chron.
7: 10. - 2) afstammeling van Jonathan ; I Chron.
8: 39. - 3) afstammeling van Gerson; I Chron.
23: 10, 11. - 4) zoon van Rehabeam ; II Chron.
11: 19.
Jeux floraux, d. i. Flora- of Bloemenspelen,
poetische wedstrijden, die sedert 1324 jaarlijks te
Toulouse worden gehouden, en waarbij your de beste
stuk ken prijzen worden uitgeloofd, bestaande in
bloemen , kunstig vervaardigd van goud of van zilver. Reeds in 1322 hadden 7 burgers van Toulouse
(sept trobadors de Tolosa) zich vereenigd tot een
genootschap ter heoefening en aanmoediginz van de
zoogenaamde Vrolijke kunst (gay saber, d. dichtkunst); dit genootschap noodigde alle beoefenaars
dier kunst uit tot eenen wedstrijd, die 1 Mci 1324
te Toulouse werd gehouden, waaruit reed, in het
volgende jaar het Consistori de la gaya sciensa ont-

Jeiiz
stond, dat zich, in weerwil van een aantal tegenheden, staande hield tot 1484, doch toen in verval
geraakte. In 1500 herleefde het genootschap door
de ijverige bemoeiingen van Clemente Isaure ; en
1695 werd het op voorstel van Laloubere hervormd,
en voortaan Academie des Jeux floraux genoemd,
onder welken naam het nog tegenwoordig bestaat.
De J.-f. hebben dus wets gerneens met de romeinsche Flora-spelen, welke zich plachten te kenmerken door ontucht en liederlijkheid (zie het artikel
FLORALIeN).

Jetiz, afstammeling van Benjamin ; I Chr. 8 : 10.
Jever, stad met 4300 inw. in het groothertog-

dom Oldenburg, 15 wren gaans benoordw. Oldenburg, is met de Noordzee verbonden door en bevaarbaar kanaal, en heeft tot zeehaven het dorp
Hooksiel. Het Jeverland kwam 1663, door bet nitsterven van het oude oldenburgsche huis, aan AnlialtZerbst, en door het uitsterven van dit huis 1793 aan
keizerin Catharina II van Rusland (geboren prinses
van Anhalt-Zerbst). In 1807 stond keizer Alexander
het Jeverland aan Holland of ; 1814 werd het aan
Oldenburg toegevoegd.
jewpatoria, zooveel als Eupatoria.
Jeypoor. Zie.e n–JEYPOER.
Jezabel, 1) J. of Izebel, vrouw van koning
Achab van Israel, was de dochter van Ethbaal, koning van Sidon. Zij verleidde Karen man tot de
afgodendienst, en was eene bittere vervolgster van
den profeet Elias, liet Naboth vermoorden, en bedreef een aantal gruwelen meer. Toen Jehu den
troon beklommen had, liet hij J. in haar paleis te
Jizreel vatten, en nit een der ramen op straat werpen, waarop hij met zijne paarden over haar lijk
reed. Zie in bet 0. T. de hoofdstukken 16, 18, 19,
21 van I Kon. en 9 van II lion. — '2) eene valsche
profetes ; Openb. 2 : 20.
Jezaia, 1) de eerste der zoogenaamde groote
profeten, zoon van Amos, wordt gezegd een broeder
te zijn van koning Amazia ; hij profeteerde onder
de koningen Uzzia, Jotham, Achas en Hizkia, en
was 130 jaren oud, toen hij, onder de regeering van
koning Manasse, ter flood gebracht (door midden
gezaagd) werd, omstr. 694 v. Chr. Zijue profetien
vormen een afzonderlijk boek in het 0. T.; sleeks
de 39 eerste hoofdstukken zijn eigenlijk van J.; de
hoofdstukken 40-46 zijn later g,eschreven, door
een ander (in de babylonische gevangenschap).
Jezaia, 2) kleinzoon van Zerubbabel; I Chron.
3: 21. — 3) een der zonen van Jeduthun ; I Chron.
25: 3, 15. — 4) afstammeling van Eliezer, den zoon
van 1110zes, I Chron. 26: 25. — 5) een der met Ezra
wedergekeerden uit de babyl. gevangenschap ; Ezra
8 : 7. — 6) een der Levieten, die Ezra ontbood ;
Ezra 8: 19. — 7) afstammeling van Benjamin; Neh.
11 : 7.
Jezanja, veldoverste van Zedekia, tijdens den
ondergang van het rijk Juda; Jerem. 40: 8; 42: 1.
Jezdechast, stad in de perzische prov. Fars,
aan den weg van Sjiras naar Ispahan, is eene natuurlijke bergvesting.
Jezebel. Zie -EZABEL.
Jezer, 1) een zoon van Naphtali ; Gen. 46 : 24 :
Num. 26: 49; I Chron. 7: 13. — 2) in Num. 26 :
30 wordt een J. genoemd als zoon van Gilead, dus
als achterkleinzoon van Manasse ; doch in I Chron.
7 wordt van dezen J. geen melding gemaakt. Intusschen heeten de beide J. in Numeri stamvaders
der Jezerieten.
Jezia, een dergenen die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 25.
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Jezid en Jezieden. Zie -IESID, JESIEDEN.

Jeziel, een der krijgshelden, die de zijde van
David kozen ; I Chron. 12: 3.
Jezohar, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 7.
-IZRE-.
st a d.
Jezrael,
d Zie
7i I
6L
Jezuleten, of leden van het Genootschap van
Jezus, worden de leden genoemd van eene geestelijke orde, door Ignatius van Loyola (zie LOYOLA) in
beginsel ontworpen te Parijs in 1534, doch eerst
sedert 1537 te Venetie door hem georganiseerd
opgericht te Rome 1539, en bij de pauselijke bul van
27 Sept. 1540 als orde erkend en goedgekeurd door
Paulus III. Het doel der orde was in het bijzonder
het pausdom en de roomsch-katholieke Kerk te verdedigen en te beschermen tegen het meer en meer
veldwinnende Protestantismus, en in het algemeen
de uithreiding van het gel000f door bekeering van
ongeloovigen en ketters, en het geven van onderwijs
aan de jeugd. Behalve de drie geloften van armoede,
kuischheid en gehoorzaamheid, die door de J. afgelegd werden, werd nog eene vierde gelofte van hen
gevorderd, namelijk : dat zij zich, blindelings gehoorzamende, zonder loon overal zouden heenbegeven waarheen de pans hen zou zenden, en dat ze aan
het volbrengen van de hun toevertrouwde of opgedragene taak al hunne krachten zouden besteden en
alle middelen, waarover zij beschikken konden. Ontegenzeggelijk is het, dat de ijver der J. zeer veel goeds
heeft gesticht ; dat ze, als zendelingen des geloofs,
het Christendom hebben bekend gemaakt in de verst
verwijderde oorden en onder de meest onbeschaafde
volken ; dat ze dientengevolge zich ook inzonderheid
verdienstelijk hebben kunnen maken jegens de aardrijkskunde en geschiedenis, gelijk ze overigens onder hunne leden hebben geteld uitstekende mannen
in alle vakken van wetenschap ; dat zij overal krachtige bevorderaars zijn geweest van het onderwijs. In
weerwil echter van deze onbetwistbare groote verdiensten, zou er moeilijk een juist antwoord zijn te
geven op de vraag : Wat is de Orde der J. voor de
wereld meer geweest — een zegen of een vloek? De
juiste beantwoording van die vraag is daarom te
onmogelijker, daar de drijfveren der handelingen
van de orde in een ondoordringbaar duister gehuld
liggen, verborgen achter een ondoordringbaren sluier,
waarvan het slechts nu en dan gelukt is een onbeduidend tipje op te lichten ; het weinige, dat de wereld er bij die gelegenheden van ontdekt heeft, schijnt
intusschen overvoldoende te zijn om op hen toepasselijk te maken de woorden van Mattheus (7 : 15):
In schaapskleederen komen ze tot u, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Grijpend naar iuvloed
en macht en rijkdom vertoont zich de orde der J.
van hare wording of aan ; geen middelen van welken acrd ook acht zij ongeoorloofd, om (gelijk het
beet omnia ad majorem Dci gloriam) hare oogmerken te bereiken, zoo zelfs, dat de schandelijke lens
))het doel heiligt de middelen" meer dan eens historisch bewezen is inderdaad de leus der orde te
zijn, ofschoon de J. die lens ten stelligste verloochenen en verwerpen. Met eene moraal, die zich laat
plooien en kneden naar alle omstandigheden, verloochenen de J. heden wat zij gisteren geleerd hebben. Men denke slechts aan het beruchte boek, waarin
Mariana (die een sieraad der Orde wordt genoemd)
de stelling heeft nedergelegd, dat koningsmoord geoorloofd kan zijn; nanwlijks had de vlijtige lezing
van dat boek den ellendeling Ravaillac den moord
doers plegen op Hendrik IV, of dat boek, dat krachtens een vonnis van het parlement van Parijs door
beulshanden verbrand werd (1610), werd plechtig
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door de orde der J. verloochend; en alleen aan die
verloochening hadden de J. te danken, dat ze nit
Frankrijk (waar ze pas weder waren toegelaten) niet
op nieuw werden gebannen, Welk lot hen anders onvermijdelijk zou hebben getroffen, in weerwil hun
niet kon worden bewezen, dat ze in de misdaad van
Ravaillac de hand hadden gehad. Ze ontkenden dat
ten sterkste ; even als pater Anthonis Timmermans
alles ontkend had, die, om de zware vermoedens tegen
hem, wegens medeplichtigheid aan den moordaanslag
op prins Willem I (zie JAUREGUI), tot straf te Antwerpen (1586) levend werd gevierendeeld, doch later door de J. vereerd werd als een martelaar, als
een onschuldig ter dood gebrachte, wien men niets
had kusanen bewijzen. Een zeer opmerkelijk verschijnsel is het inderdaad, bij alles wat reeds in den
loop van drie eeuwen aan de J. te Taste is gelegd,
dat het aan bepaalde bewijzen tegen lien steeds ontbroken heeft. Dit alleen reeds moet, bij eenig onbevooroordeeld nadenken, tot de gevolgtrekking Leiden :
of de orde der J. is eene vereeniging van personen,
die, bezield door de edelste, menschlievendste en
onbaatzuchtigste beginselen, desalniettemin blootstaan aan allerlei even onverdiende als boosaardige
aantijgingen ; of de orde der J. is eene kweekschool
van doortrapte sluwheid. Maar als men dan ziet hoe
ze zich aanhoudend hebben weten in te dringen in
de gunst van monarchen en van grooten der aarde —
hoe ze, in weerwil van hunne gelofte van persoonlijke
armoede, van alles altijd en overal partij hebben weten te trekken om als orde in het bezit te geraken
van onmetelijken rijkdom — hoe ze, in weerwil van
hunne gelofte van onvoorwaardelijke individueele
gehoorzaamheid aan den pans, zich zelven als orde
hebben weten te stellen buiten en boven de geheele
kerkelijke hierarchie, zoodat de pans — het opperhoofd der roomsch-katholieke Kerk — tegenover de
orde der J. niets is, ja geheel en al het werktuig van
den wil der orde, en zijn nederigheids-titel van
Knecht der knechten" tegenover de J. inderdaad
eene waarheid is geworden — dan komt men tot de
sIotsom: onnoozelheid en onschadelijkheid kunnen
onmogelijk de eigenschappen zijn van de orde der
J. Om den eigenlijken geest van de orde der J. te
leeren kennen, moet men niet afgaan op hetgeen
partijdigen, of zoogenaamde vijanden der orde, dienaangaande geschreven hebben ; men putte dien geest
nit de geschriften van mannen, die door de J. zelven
als iiitblinkende sieraden der orde geroemd worden ;
men leze de Medulla theologice moralis van pater
Busembaum (zie dat art.), het Liber theologice moralis
van pater Escobar (zie dat art.), den nit de echtste
bronnen geputten Catechism° de' Gesuiti (gedrukt
1820 te Leipzig), en het in 1762 op last van het
Parlement van Parijs aldaar gedrukte (doch zeer
zeldzaam gewordene) boek, getiteld : Extraits des

provincialen (die ieder aan het hoofd der J. staan in
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assertions dangereuses et pernicieuses en tout genre,
que les soi-disant Jdsuites ont dans tous les tons et
persevdrament soutenues, enseigndes et publides dans
leurs livres avec l'approbation de leurs supdrieurs et
gdnéraux. — Een generaal staat aan het hoofd der

orde ; van 9 Juli 1829 tot Juli 1853 is die hooge
waardigheid bekleed door een Nederlander, namelijk
pater Johannes Roothaan. Die generaal wordt door
de paters uit hun midden gekozen, blijft die waardigheid bekleeden tot aan zijnen dood, heeft zijne
residentie te Rome, en wordt bijgestaan door eenen
raad van vijf adsistenten en eenen monitor, op welken laatste meer bepaaldelijk de taak rust om op de
handelingen van den generaal het toezicht te houden. Door den generaal en zijnen raad worden de

eene kerkelijke provincie), als ook de weder onder
deze gestelde superioren en rectoren benoemd. Al de
genoemde waardigheidbekleeders in de orde der J.
worden niet anders dan nit de professen gekozen,
dat wil zeggen, nit de leden van den hoogsten der
drie graden, waarin de orde der J. gesplitst is. De
professen maken eigenlijk de kern der orde uit; zij
alleen zijn tot den vollen omvang der ordesplichten
verbonden, en zij alleen hebben het recht om mede
te stemmen, wanneer er een nieuwe generaal moet
worden gekozen. Onder hen staan de coadjutores en
de novitii. Als novitii (kweekelingen) worden in de
orde niet anders toegelaten dan jongelieden van
goeden aanleg en vlug begrip, die dan hunne opleiding ontvangen in zoogenaamde novitiaat-huizen,
waar ze twee jaren moeten doorbrengen als proeftijd ; eerst na afloop van die twee proefjaren worden ze als eigenlijke leden van den minsten graad
in de orde opgenomen, namelijk als coadjutoren ;
als zoodanig behoeven ze nog geen klooster-geloften
of te leggen, zoodat dan ook menigmaal aanzienlijke
wereldlijke personen, ja, zelfs vorsten (o. a. Lodewijk XIV) als coadjutor in de orde der J. opgenomen zijn. Hooger dan deze staan de scholastici of
geestelijke coadjutores (leden der orde in den tweeden grand). Van hen worden wel degelijk de kloostergeloften gevorderd, en als werkkring wordt hun
hoofdzakelijk aangewezen het onderwijs-geven aan
de jeugd. — Reeds spoedig na het ontstaan der
orde kwam in Europa het onderwijs der hoogere
standen zoo goed als uitsluitend in handen der J.
Hun vierde generaal, Claudius Aquaviva (1581—
1615) werd de eigenlijke schepper van hunnen
pedagogiscben werkkring, door de nitvaardiging
(1599) van de Ratio et institutio societatis Jesu
waarbij de zoogenaamde 'Jezuieten-scholen" werden
gesplitst in Studia inferiora (gymnasien) en Studia
superiora (universiteiten). Het hoofdstreven der J.
bij hun onderwijs was: aan den geest hunner leerlingen eene richting te geven, die geheel en al
strookte met de belangen der orde ; en hoezeer zelfs
de Protestanten moeten toestemmen, dat de ontwikkeling in kennis, die op de scholen der J. werd
opgedaan, verreweg die van andere inrichtingen van
onderwijs overtrof, is het evenzeer een onloochenbaar feit, dat alles in hun onderwijs-stelsel er volkomen op berekend was (en nog is) om bij de leerlingen het »eigen-denken" te dooden. Bij zulk eenen
onberekenbaren invloed, dien de J. op het opkomend
geslacht uitoefenden, kwam de niet minder groote
invloed, dien ze zich wisten te verschaffen, door,
als biechtvaders van vorsten en grooten der aarde,
bet gemoed van deze hunne biechtelingen te kneden
naar bun welbehagen, en zoodoende metterdaad de
wereld te regeeren. Het kon echter niet missen of
hunne rustelooze zucht om zich overwegend in
wereldsche zaken te mengen en, in het geheel, hun
streven om butane orde hoe langer hoe rijker aan
macht, invloed en wereldsche goederen te maken,
moest hun zelfs in de roomsch-katholieke Kerk vele
benijders en bestrijders verwekken. Slechts ter loops
zullen wij bier aanstippen den vinnigen strijd der
J. met de Jansenisten (zie JANSENISTEN), die eenen
aanvang nam reeds kort nadat het hun eindelijk
gelukt was (1603) weder in Frankrijk te warden
toegelaten, waar ze 1594 uit het land waren gebannen. Reeds dertien jaren vroeger (1581) had
bun een gelijk lot in Engeland getroffen ; en vier
jaren later (1598) werden ze op hoog gezag ook uit
Portugal verjaagd. Bewonderen moet men echter de
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geslepenheid en de volharding, waarmede zij, overal
waar ze verdreven werden, weder wisten binnen te
sluipen en zich te nestelen, zoodat het bijv. reeds in
1601 (dus 20 jaren na de eerste verdrijving) in
Engeland noodig was andermaal eene wet nit te vaardigen, waarbij alle J. nit dat rijk werden verbannen.
Omstreeks denzelfden tijd werden de J., door de
1585 in Japan op den troon gekomene nieuwe dynastie, uitgereeid ; en aan hun heersch- en baatzuchtig
streven en wroeten was het te wijten, dat het rijke
Japan, eene halve eeuw te voren argeloos en goedhartig opengesteld voor geheel de wereld, toen onverbiddelijk gesloten werd voor de europeesche beschaving, en ruim twee eeuwen ontoegankelijk bleef.
Maar vooral ook de 18e eeuw was voor de J. een
tijdperk van worsteling, waarin het gold .te zijn of
niet te zijn". Nadat ze 1717 verdreven waren nit
Rnsland, werden ze 1753 ook verjaagd uit geheel
China, dat land, dat een der eerste schouwplaatsen
was geweest van hunnen ijver ter uitbreiding van
het geloof, nadat reeds van 1541 tot 1551, dus in
10 jaren tijds, door den onvermoeiden Franciscus
Xaverius, geholpen door eenige leden zijner orde,
honderdduizenden tot het Christendom bekeerd
waren in Goa, Travancore, Cochinchina, Malakka,
Ceylon en Japan, terwijl gelijktijdig door andere
leden der orde met den gewenschten uitslag aan de
zendingstaak gearbeid werd in Brazilie en Paraguay.
In laatstgenoemd land vooral verschaften zij zich
eenen overwegenden invloed, zoo zelfs dat er zware
vermoedens tegen hen bestonden, dat ze ijverig de
hand hadden gehad in den opstand aldaar tegen het
portugeesche gezag. Deswege, en wegens deelneming
aan een beraamden moordaanslag op koning Jozef I,
werden de J. in Portugal door den ijver van den
vermaarden minister Pombal gerechtelijk vervolgd ;
als altijd evenwel, kon ook bier weder niets tegen
hen bewezen worden, hetgeen echter niet belette,
dat ze 3 Sept. 1759, ter zake van hoog verraad, uit
Portugal werden gebannen. De orde telde toen
in al hare graden 22,589 leden.
In Frankrijk, waar ze reeds lang aanstoot hadden
gegeven, stond Choiseul aan het hoofd van hunne
bestrijders ; en van een handels-proces tegen pater
Lavalette trok hij partij om te bewerken, dat de orde
der J. 1764 ook in Frankrijk werd opgeheven. Onder
den invloed van Choiseul en van ,den spaanschen
minister Aranda werden de J. 1767 ook verdreven
uit Spanje, Napels, Parma en Malta; en diezelfde
invloed, die schier alom de openbare meening voor
zich had, noopte eindelijk paus Clemens XIV de bul
Dominus ac redemptor noster uit te vaardigen
(21 Juli [16 Aug.] 1773), waarbij de orde der J.
geheel en al opgeheven, dat wil zeggen vernietigd
werd. Reeds kort daarna (22 Sept. 1774) stierf deze
pans — men heeft beweerd, ten gevolge van vergiftiging, doch dit is niet bewezen. Sleehts uit Spanje
en Portugal werden de J., na de opheffing van hunne
orde, geheel verdreven. In Italie, Duitschland, Frankrijk, Hongarije en Polen werd hun vergund als particulieren verblijf te houden. Frederik II liet hen
zelfs als priestess van het koninklijk school-onderwijs voortbestaan, hetgeen eerst door zijn opvolger
werd opgeheven. In de poolsche provincien van Rusland werden ze ongehinderd als leden eener geestelijke orde geduld, en bekwamen 1782 zelfs vergunning om lit hun midden een vicaris-generaal te
kiezen. Uit het eigenlijke Rnsland waren de J. (gelijk
we hierboven reeds hebben aangestipt) sedert 1717
gebannen. Bij oekaze van 1 Jan. 1817 werden ze
op nieuw uit Petersburg en Moskou gebannen, en

bij oekaze van 25 Maart 1820 werd de orde der J.
in geheel het russische rijk opgeheven. Intusschen
had reeds veel vroeger pans Pius VII de orde weder
erkend in Wit-Rusland en Litauen, haar 1804 hersteld ook in Sicilie, en bij de bul Sollicitudo omnium
(7 Aug. 1814) werd de orde der J. geheel en al door
hem hersteld. Het is in een beknopt Woordenboek
de plaats niet om in bespiegelingen te treden over
de beweerde onfeilbaarheid van den pans; de opheffing van de orde der J. door pans Clemens XIV
en bet herstellen van die orde door paus Pius VII
mag echter aan de voorstanders van die onfeilbaarheid wel ter overweging worden aanbevolen. Het
wroeten en woelen der J. in het tijdperk, dat tusschen 1773 en 1814 ligt, is grootendeels in een ondoordringbaar duister gehuld ; vooral wat betreft in
hoeverre zij in aanraking zijn geweest met de Rozenkruisheeren en de Illuminaten. Hunne poging om
onder den naam van Vicentijnen weder als geestelijke
orde op te treden, was reeds 1787 mislukt. Het door
Peccanuari (een Tiroler) in 1796 gevormde genootschap der Paters van het Geloof" werd door de J.
verloochend, ofschoon ze later bij de restauratie der
Bourbons onder lien naam teruggekeerd en oogluikend toegelaten zijn in Frankrijk, waar ze vervolgens
gedurende eenige jaren bloeiende scholen hebben
gehad, die echter 1828 op hoog gezag gesloten zijn,
terwijl de orde zelve 1830 in Frankrijk geheel opgeheven werd ; niettemin zijn de J. feitelijk in Frankrijk blijven bestaan. Hetzelfde kan ook gezegd worden van Spanje, waar de orde der J. 1815 hersteld,
doch 1835 weder opgeheven, en 1855 op nieuw gebannen werd. Ook in Portugal, waar het herstel der
J. slechts van 1832 tot 1833 wettelijk erkend is geweest, hebben zij zich weder weten in te dringen.
In Nederland, Belgie, Engeland, Ierland en de amerikaansche staten zijn de J. verspreid en ijverig
werkzaam in den geest der orde. In Zwitserland
werd 1818 in het kanton Freiburg een collegie der
J. opgericht, terwijl ze zich ook in de kantons Wallis, Schwytz en Lucern nederzetteden, doch 1847
aanleiding gaven tot den zwitserschen burger-oorlog
(zie DuFoua), welke hunne verdrijving nit geheel
Zwitserland ten gevolge had. Doch reeds weder hebben zij, met hunne rustelooze volharding, eenige
kantons weten over te halen, om de algemeene bondswet te ontduiken en hier en daar een Jezulet als
professor aan te stellen, hetgeen in 1866 op nieuw
vertoogen van den Bondsraad aan de regeering van
die kantons heeft uitgelokt, en waarschijnlijk vroeg
of laat andermaal tot eene uitbarsting zal leiden. In
de steden, waaruit het koningrijk Italie is samengesteld, is sedert de sticking van dat koningrijk (1860)
hun invloed gebroken ; in Belgie, waar die invloed
sedert 1830 groot was, is die ten gevolge van den
overmoed der J. reeds in 1857 gefnuikt. Maar geen
wetten van gouvernementeu, geen pauselijke bullen,
geen verbannings-decreten, geen kerkergrendels,
geen burger-oorlogen, niets ter wereld is in staat
de machtige orde der J. te vernietigen verlichting
alleen is het wapen, waarmede de invloed der J. kan
worden beperkt binnen zulke grenzen, dat hunne orde
voor niemand een Steen des aanstoots meer kan zijn.
JezuIeten—kloosters (voormalige) in de
Nederlanden: 1) te Breda, in de St.-Jansstraat.
2) te Groningen ('t Jezuietenhuis) in de Popkenstraat.
— 3) te ' s-Hertogenbosch, in 1609 door de paters
betrokken; is thans de zetel van bet provinciaal gouvernement van Noord-Braband. — 4) te Luxemburg,
in de bovenstad, door de Jezuieten betrokken 1594,
door hen ontruimd 1773, toen de bul van pans Cle-
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mens XIV in Luxemburg afgekondigd was. — 5) te
Maastricht, in de Heerenstraat,1580 door de Jezuleten betrokken, die door den hertog van Parma in
de stad gebracht werden ; 1605 aanmerkelijk vergroot ; 1638, toen de Jezuleten de hand gehad hadden in het gepleegde verraad, op bevel der Algemeene
Staten door de Jezuleten ontruimd. Zoodra Lodewijk XIV de stad veroverd had (1673) keerden de
Jezuleten er terug, en bij den vrede van Nijmegen
(1679) werd hun met zekere beperkingen vergund
te Maastricht te blijven ; doch zoodra de bul van
pans Clemens XIV afgekondigd was, hebben de Jezuleten dadelijk hun klooster moeten ontruimen
(22 Sept.); met al de daarin aanwezige roerende goederen is het toen in het openbaar verkocht, en uit
de opbrengst werden aan de verdrevene Jezuleten
jaarlijksche pensioenen uitgekeerd. — 6) te Roermond, in de Jezuletenstraat, gesticht 9 Sept. 1611,
was vroeger door St.-Hieronymus-kanunniken bewoond, die het afstonden aan bisschop Lindanus ;
ook de tweede bisschop bewoonde het; de derde
schonk het aan de Jezuleten; 1774 ontruimd krachtens de bul van pans Clemens XIV.
Jezuletessen, eene geestelijke orde, in 1534
door twee engelsche dames (Warda en Tuittia) gesticht, in navolging van de door Loyola gestichte
orde der Jezuleten. Zij deden de geloften van kuischheid, armoede en gehoorzaamheid, doch leefden niet
in kloosters ; zij predikten in de kerken. Deze orde
werd 1631 opgehgven door pans Urbanus VIII.
Jezus, dezelfde naam als Jozua of Jesua (zie
JESUS), wordt tegenw. slechts gebezigd om er den
stichter van het Christendom mede aan te duiden,
die als zoodanig ook even menigvuldig Jezus-Christus (of eenvoudig Christus) genoemd wordt, terwijl
de Joden hem den naam van Jezus van Nazareth
hebben gegeven, naar de woonplaats van Jozef den
tim merman, die getrouwd was met Maria. Volgens de
theologische voorstelling der bijbelsche legende is
J. de tweede persoon der goddelijke Drieeenheid,
de mensch geworden God en Zaligmaker der wereld, door den Heiligen Geest verwekt bij de Maagd
Maria, die, aldus op eene bovennatuurlijke wijze
zwanger geworden, toch niet ophield maagd te zijn;
en bij het concilie te Rome (20 Nov. 1854) is de
Onbevlekte ontvangenis der Heilige Maagd en Moeder Gods verheven tot een onaantastbaar leerstuk
der roomsch-katholieke Kerk, waarmede overigens
alle rechtzinnige (of orthodoxe) Protestanten volkomen instemmen. In de zoogenaamde Moderne theologie, dat wil zeggen bij het vrijör denkende deel
der Protestanten, is J. niets anders dan de vrucht
van Maria's vleeschelijke gemeenschap met eenen
man, verwekt en ter wereld gekomen even natuurlijk als alle andere menschen, doch is hij door het
verheven standpunt, waarop zijne groote verstandelijke begaafdheden en de practische toepassing van
zijne uitstekende deugden hem geplaatst hebben,
een waarachtig toonbeeld geworden van de hoogste
volmaaktheid, die de menschelijke natuur ooit bereiken kan, terwijl hij door het ijverig verkondigen
van eene nieuwe zedeleer de stichter is geworden
van het Christendom, even als Mozes, Mahomed,
Confucius en anderen de stichters geweest zijn van
verschillende godsdiensten, alleenlijk met dit onderscheid, dat het Christendom boven al die andere
verreweg de zuiverste moraal bevat en verreweg de
voorkeur verd ient. De geschiedenis vanJ.is beschreven
door de vier Evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas
en Johannes, welke vier Evangelien het voornaamste
gedeelte vormen van het Nieuwe Testament.

Jisei
Jezus Christus. Zie het vorige art. JEZUS.
Jezus Siraeh, eigenlijk Jezus Sirachs, d. i.
Jezus de zoon van Sirach, een vermaard joodsch
schrijver, vermoedelijk omstreeks 3 eeuwen vroeger
geboren dan Jezus van Nazareth, heeft eene verzameting meerendeels voortreffelijke zedespreuken geschreven in den trant der Spreuken van Salomon ;
ze zijn opgenomen in de zoogenaamde Apocryphe
Boeken, die een aanhangsel vormen op het Oude
Testament. De oorspronkelijke hebreeuwsche tekst
is verloren geraakt ; slechts van eene grieksche vertaling, bewerkt door des schrijvers kleinzoon, kennen
wij een afschrift, dat op vele plaatsen verminkt schijnt.
Jezzar, een pacha. Zie DJEZZAR.
Jhalawan, khanaat in Beloedzjistan. Zie het
art. DJHALAWAN.
Jhalinder, stad. Zie DJALANDHAR.
Jhansi, of Djhansi, versterkte stad in britsch
0. I., in Hindostan, 13 mijlen beznidw. Gwalior en
15 mijlen benoordw. Tsjatterpoer (Chatterpour);
werd 1858 aan de rebellen ontweldigd.
Jhellum, het friesche dorp Jellum.
Jhelum, rivier. Zie DJELEM.
Jibleam, stad in den stam Manasse ; Joz. 17:
11 ; Richt. I : 27 ; II Kon. 9: 27.
tTiese, of Jikadaze, stad in Tibet, 35 mijlen bewesten Lassa, is de hoofdpl. der prov.Tsang, en heeft
ruim 100,000 inw.
Jiddah, stad in Arabie. Zie DJEDDAH.
Jiddo. Zie Inn°.
Jidlaph, een der zonen van Nahor; Gen. 22 : 22.
Jidl, of Jeiel, overste der Levieten ; IIChr. 35 : 9.
Jiga—Goenggar, stad met 20,000 huizen in
Tibet, 10 mijlen bezuidw. Lassa.
Jigal, een van David's helden ; II Sam. 23: 36.
Jigeal, een der verspieders van Canaan, uit den
stam Issaschar ; Num. 13 : 7.
Jigona, of Jijona, stad met 3700 inw. in de
spaansche prov. Alicante, ruim 7 uren gaans benoordw. Alicante, is door gebeel Spanje vermaard
door zijn honigkoek, die met Kersttijd zulk eene
groote rol speelt (vooral te Madrid).
Jihon, of Jihoon, rivier. Zie DJIHOEN.
Jijelli, stad in Algeri. Zie DJIDJELI.
Jijona, stad in Spanje. Zie JIGONA.
Jikadazê, stad in Tibet. Zie JlcsE.
Jim, of Ijirn, stad in stam Juda ; Jozua 15: 29.
Jimena, stad in de spaansche prov. Cadix,
ruim 5 mijlen beoosten Medina-Sidonia ; 6600 inw.;
heet voluit : Jimena-de-la-Frontera.
Jimla, de vader van Micha ; I Kon. 22 : 8, 9 ;
II Chron. 18 : 7, 8.
Jimna, 1) een zoon van Aser ; I Chron. 7: 30.
— 2) een Leviet; II Chron. 31 : 14.
Jimzu, het Gimzo uit het 0. T. (II Chron. 28:
18), groote stad in Palestina, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Jaffa, aan den weg naar Jeruzalem.
Jiparana, rivier in Brazilie. Zie JEUPARANA.
Jiphdeja, een afstammeling van Benjamin ; I
Chron. 8: 25.
Jiphtah, stad in den stam Juda ; Jozua 15: 43.
Jiphtah—El (het dal van) lag tusschen de
stammers Zebulon en Issaschar ; Jozua 19 : 14, 27.
Jirmeja. Zie IRMEJA.
Jiron. Zie IRON.
Jirpedl, stad in stam Benjamin ; Jozua 18 ; 27.
Jisbak, een der zonen van Abraham bij het
bijwijf Ketura ; Gen. 25: 2; dezelfde als Isbak (I
Chron. I : 32).
Jise'i, 1) afstammeling van Juda ; I Chron. 2:
31. — 2) zie IsEi.

Jisia
Jisia. Zie IsIA.
zuster van Nahor's huisvrouw Milka;
Gen. 11: 29.
Jismachja, een der opzieners in den tempel;
II Chron. 31 :1'13.
Jismaja. Zie ISMAJA.
Jismerai. Zie ISMER AI.
Jisp, dorp in Kennemerland, pron. N.-Holland,
1 uur gaans bewesten Purmerende ; 500 inw.; 21
April 1667 zware brand, waardoor 150 huizen in
de asch gelegd werden.
Jispa. Zie ISPA.
Jispan. Zie ISPAN.
Jissia, 1) een der zonen van Uzziel ; I Chron.
23: 20; 24: 25. — 2) een afstammeling van Mozes ;
I Chron. 24: 21. — 3) zie JESIA. - 4) zie Ism.
Jithla. Zie ITHLA.
Jithma. Zie ITHMA.
Z. ITHRAN.
Jithnan. Zie ITHRAN. -Jithream, zesde zoon van David ; II Sam. 3 : 5 ;
I Chron. 3: 3.
Jithrieten. Zie ITHRAN 2).
Jitomir, poolsch Zylomiersz, stad in Volhynie
(russ. Polen), 16 mijl. bezuidw. Kiew; 34,000 inw.
Jizdra, stad in europ. Rusland, aan de rivier
J., die zich in de Oka ontlast, ligt 16 mtlen bezuidw.
Kaloega; 2200 inw.
Jizhar. Zie IzaAn.
Jizlia. Zie Ina.
Jizraja. Zie IZRAJA.
Jizreel, 1) de voornaamste stad van den stam
Issaschar, lag in eene vlakte (zie ESDRELON), die de
vlakte van J. genoemd, en besproeid werd door
eene beek J., welke zich ontlastte in den Jordaan.
Te J. het rampzalig uiteinde van koningin Jezabel ;
ook in menig ander opzicht neemt J. eene belangrtke plaats in de geschiedenis der Joden in, en wordt
in het 0. T. vermeld: Jozua 19: 18 (bier Jizreela);
Richt. 6: 33; I Sam. 29: 1, 11 ; II Sim. 2: 9; 4:
4; I Kon. 4: 12; 18: 45, 46; 21:1, 23; II Kon.
8: 29; 9: 10 en v.; II Chron. 22: 6; Hosea I: 4, 5,
11; 2: 21. De bewoners van J. heetten Jizretlieten.
— 2) J. of lzreel, stad in den stam Juda ; I Sam.
25: 43 (zie ook IZREtL).
Jizre61, 1) afstammeling van Juda; I Chron.
4 : 3.— 2) zoon van den profeet Hosea ; Hosea 1: 4.
Jizri, een hoofd der priesters; I Chron. 25 : 11.
Joab, 1) veldheer van David, was een zoon van
diens zuster Zeruja ; hij vernietigde de partij van
Isboseth, David's medestander naar de kroon, en
behaalde verscheidene schitterende overwinningen
op de Syriers en op de Jebusieten : in Psalm 60 : 2
wordt eene overwinning van J. in het Zoutdal vermeld, waarin hij 12,000 Edomieten verslagen had.
Hij bezoedelde echter zijnen roem door de verraderlijke wijze, waarop hij Abner deed vermoorden. Tegen
den in opstand gekomenen Absalom opgerukt, doodde
hij dezen met eigen hand, in weerwil dat David hem
uitdrukkelijk bevolen had zijnen zoon het leven te
sparen. Bij David's dood koos J. de partij van Adonias tegen Salomon ; doch toen laatstgenoemde de
overhand behield, werd J. als rebel ter dood gebracht. In I. Sant 26: 26, bijna al de hoofdstukken
van II Sam., I Kon. 1, 2 en 11 en boek I der Chron.
wordt over J. gehandeld. — 2) een voorzaat van
wederkeerenden uit de babyl. ballingschap; Ezra
8: 9; Neb. 7: 11.

Jiska,

joachaz. Zie JOAHAZ.
Joachim, koningen van Juda, nl. 3. I, of
Jehojakim; zie ELJAKIM 2). — J. II, of Jechonia ;
zie JECH0NIA.
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Joachim, de heilige, wordt door de roomschkath. Kerk gevierd 20 Maart, als vader van Maria,
dus als grootvader van Jezus.
Joachim, keurvorsten van Brandenburg, nl.
J. I, of Nestor, regeerde van 1499 tot 1535,
stichtte de universiteit Frankfort, en was hevig tegen
Luther. — J. II, zoon van den vorige, geb. 1505,
regeerde van 1535 tot 1571, voerde de Reformatie
in zijn rijk in.
Joachim, koning van Napels. Zie MURAT.
Joachimsthal, 1) stad in Bohemen, aan de
Weseritz, 5 uren gaans benoorden Elnbogen ; 5700
inw.; rondom J. zilver-, lood-, tin- en ijzermtnen ;
naar dit J. werden de eerste daalders genoemd
(Joachimsthaler). — 2) stad in 't pruis. reg.-distr.
Potsdam, tusschen het Werbelliner- en Grimnitzmeer ; 2100 inw.; de in een voormalig zomerpaleis
1607 door keurvorst Joachim-Frederik gestichte
prinselijke school werd 1640 als een gymnasium
(Joachimthalsch gymnasium) naar Berlijn verplaatst.
Joad, hoogepriester der Joden. Zie JOJADA.
Joadan, of Joaddan, moeder van koning Amazia ;II Kon. 14: 2 ; II Chron. 25: 1.
Joah, I) kanselier van koning Hizkia te Jeruzalem ; II Kon. 18 :18, 26, 37; Jezaia 29 : 12 ; 36 : 3,
11,22.-2) afstammeling van Levi ; I Chron. 6: 21;
II Chron. 29: 12. — 3) een der portiers van den
tempel ; I Chron. 26 : 4. — J. of Joha, kanselier van
koning Josia; II Chron. 34: 8.
Joahaz, Joachaz, 1) koning van Israel (848832 v. Chr.), zoon en opvolger van Jehu. Het begin
zijner regeering kenmerkte ht door goddeloosheden;
maar nadat hij door Hazael, koning van Syrie, verslagen was, bekeerde hij zich tot God ; II Kon. 10,
13 en 14; II Chron. 25: 17, 25. — 2) koning van
Juda, zoon van koning Josia, maakte zich bij zijns
vaders dood (608 v. Chr.) van het gezag meester;
doch hij werd drie maanden daarna van den troon
gestooten door den egyptischen pharao Necho, die
den waren rechthebbende, nl. J.'s oudsten broeder
Eljakim, koning maakte, die toen zijn naam veranderde in Jojakim; II Kon. 23: 30-34; II Chron.
21 : 17; 25: 23; 36: 2, 4. — 3) vader van Josia's
kanselier Joha of Joah; II Chron. 34: 8.
Joana, of Joanna, fransch Anjouan, een der
Comoro-eilanden.
Joanice, koning van Bulgarije. Zie JOHANNES I.
Joanna. Zie JOANA, JOHANNA en JEANNE.
Joas, 1) koning van Juda, was de jongste der
zonen van koning Ahazia, en de eenige, die door
zijne tante gered werd, toen de ontaarde Athalia al
hare kleinkinderen lief ombrengen, ten einde zelve
den troon te kunnen beklimmen. Door den hoogepriester Jojada in den tempel opgevoed, was J. 7
jaren oud, toen Athalia van den troon gestooten, en
hij als koning uitgeroepen werd (870 v. Chr.). Zoo
tang Jojada hem ter zijne stond regeerde J. verstandig ; doch na des hoogepriesters dood verviel J.
tot afgoderij, en deed den zoon van zijnen weldoener wreedaardiglijk ombrengen. Hij werd verslagen
gen door Hazael, en kort daarna door zijne eigene
onderdanen gedood (831 v. Chr.). In het 0. T. is
hij vermeld II Kon. 11 : 2, 21; 12: 1-20; 13: 1,
10; 14: 1--23; I Chron. 3: 11 ; II Chron. 22: 11 ;
24: 1-25 ; 25: 23, 25.
Joas, 2) koning van Israel, zoon en opvolger
van Joahaz, regeerde van 832 tot 817 v. Chr., behaalde eenige overwinningen op Benhadad, koning
van Syrie, en versloeg Amazia, koning van Juda.
Zie in bet 0. T.: II Kon. 13: 9-25; 14: 1-27;
II Chron, 25: 17-25; Hosea 1: 1; Amos 1:1.
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Joas, 3) de vader van Gideon ; Richt. 6, 7 en 8.
4) coon van Achab; I Kon. 20: 26; II Chr.18: 25.
— 5) een afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 22.
— 6) een kleinzoon van Benjamin ; I Chron. 7: 8.
— 7) een van David's helden ; I Chron. 12: 3.
8) David's schatmeester over de olie ; I Chron. 27 : 28.
Joatham, of Joathan, onder dezen naam wordt
in het geslachtregister van Jezus (Matth. 1: 9) als
zoon van Ozias vermeld de overal in het 0. T. Jotham genoemde koning van Juda, die reeds als
rijksbestuurder het bewind voerde bij het leven van
zijnen vader Azaria (Ozias), daar deze met melaatschheid bezocht was. Toen zijn vader stierf (752
v. Chr.) volgde J. hem als koning op, en regeerde
tot 737 v. Chr. Onder J.'s regeering werd aan de
dienst van Jehovah vastgehouden ; de Ammonieten
en de Syriers leden ge'voelige nederlagen; en Jeruzalem werd door J. versterkt. Hij wordt in het 0. T.
vermeld: II Kon. 15 : 5-38; 16: 1; I Chron. 3:
12; 5: 17; II Chron. 26: 21, 23 (hier en bij Jezaia
en Hosea beet J.'s vader Uzzia); 27: 1, 6, 7, 9;
Jezaia 1 : ; 7 : 1 ; Hosea 1 : 1 ; Micha 1: 1.
Job, 1) de held van een zedekundigen roman
der Hebreen, waarvan de moraal is, dat geen beproevingen zoo zwaar kunnen zijn of met lijdzaam
geduld komt de mensch ze te boven, terwijl dan het
lijden gevolgd wordt door verblijden. De lotgevallen
van dit personage zijn in een afzonderlijk boek, dat
zijnen naam draagt, opgenomen in het 0. T. —
2) een zoon van Issaschar; Gen. 46: 13.
Jobab, 1) kleinzoon van Heber en coon van
Joktan ; Gen. 10: 29; I Chron. I: 23. — 2) een
koning in Edom ; Gen. 36: 33, 34 ; I Chron. I: 44,
45. — 3) een koning in Canaan ; Jozua 11 : 1. —
4) twee verschillende afstammelingen van Benjamin ;
I Chron. 8: 9, 18.
zi JUBBEGA.
Zie
Jobbega, .r.escorp.
f i ha
Jobie, eiland in Australie, is door eene zeeengte
(straat van Jobie) gescheiden van het eiland Schouten.
Jobst, markgraaf van Moravia. Zie JODOCUS.
Jocaste, vrouw van Laius, koning van Thebe,
en moeder van IEdipus. Later werd zij, zonder te
weten dat hij haar zoon was, de vrouw van CEdipus,
die vier kinderen bij haar verwekte (nl. Eteocles,
Polynices, Antigone en Ismene. Toen J. later ont.
dekte dat de vader van hare kinderen haar eigen
zoon was, verhing zij zich ,uit wanhoop.
JOcher (Christian Gottlieb), geb. 20 Juli 1694
te Leipzig, als bibliothecaris der universiteit aldaar
gest. 10 Mei 1758, heeft vooral naam gemaakt door
zijn Allgemeines Gelehrtenlexikon (4 dln. Leipzig
1750-51 ; voortgezet door Adelung, 2 , dln. Lpz.
1784-87, en Rotermund, dl. 1-6, Bremen' 810-22).
jochdai, afstammeling van Juda ; I Chr. 2:47.
Jochebed, dochter van Levi, was geboren in
Egypte, werd de vrouw van Amram, en bij dezen
moeder van twee zonen (Mozes en Aaron) en eene
dochter (Miriam); Exod. 6 :19 ; Num. 26 : 59.
Joehmus (August, vrijheer van Cotignola),
geb. 1808 te Hamburg, nam eerst deel aan den
griekschen vrijheidsoorlog, nam 1835 dienst bij het
engelsche vreemden-legioen, waarbij hij tot 1838
in Spanje diende en opklom tot chef van den grooten staf bij het armee-korps van Cantabrie. In 1840
ging hij in dienst van Turkije over, en hielp IbrahimPacha uit Syrie verdrijven. Van 1841 tot 1848 aan
het ministerie van oorlog te Constantinopel toegevoegd, keerde hij bij de uitbarsting van de revolutie
(Maart 1848) naar Duitschland terug, en werd in
Mei 1849 rijksminister van buitenlandsche zaken en
marine. Toen bet rijksministerie ontbonden werd

koos J. (Dec. 1849) het ambtelooze leven; veelal
was hij op refs, doch woonde anders te Frankfort
aan den Main. Van zijne geschriften verdient melding Der Syrische Krieg (Frankf. 1856).
jocohama. Zie JOKOHAMA.
Joeundus (Joannes), bouwmeester. Zie bet
art. GIOCONDO.
Jodar, stall in Spanje, 4 uren gaans bezuidoosten Uheda en I I beoosten Jaen ; 4000 inw.
Jode (Petrus, of Gerard, de), beroemd plaatsnijder, geb. I 511 te Nijmegen (volgens anderen 1541
te Antwerpen), muntte tevens in verscbeidene vakken van wetenschap uit, en stond bij den aardrijkskundige Ortelius in hooge achting. Na eenigen tijd
in de spaansche armee van Karel V gediend te hebben, vestigde hij zich te Antwerpen, waar hij 1591
stierf. Vooral beroemd is zijn plaatwerk in folio
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Joden, een beroemd yolk, dat eerst den naam
heeft gedragen van Hebreen of Hebreers (naar Heber,
een der voorzaten van Abraham). Later veranderde
die naam in Israelieten (naar Israel, den bijnaam
van Jacob). Eindelijk kwam met de Babylonische
ballingschap (606 v. Chr.) de naam J. in zwang;
Jood (duitsch Jude) wil zooveel zeggen als Judeer
(lat. Judeus), en doordien het koningrijk Juda zich
het !angst had staande gehouden, is ook de benaming
J. sedert in zwang gebleven. Onder verwijzing naar
het artikel HEBREeN, waar de vroegste geschiedenis
der J. tot den dood van Salomon, en naar de artt.
ISRAeL en JUDA, waar die geschiedenis tot den aanyang der Babylonische ballingschap in korte trekken
is geschetst, vangen wij bier aan met den terugkeer
der J. uit Babylonie, waar ze 70 jaren handen doorgebracht. In 536 v. Chr. gaf Cyrus (in den bijbel
Kores genaamd) aan een gedeelte der J. vergunning
om naar Palestina terug te keeren, en (521-516 v.
Chr.) werd de tempi te Jeruzalem weder opgebouwd. Eene tweede afdeeling der J. keerde omstr.
447 v. Chr. naar hun vaderland terug met vergunning van koning Artaxerxes Longimanus (in den
bijbel Arthahsasta); en onder den perzischen schepter leefden de J. ruim eene eeuw in ongestoorde
rust. Door den ondergang van het perzische rijk,
dat ten gevolge van de onherstelbare nederlaag in
den slag van Gaugamela (331 v. Chr.) in handen
viel van Alexander den Groote, kwamen de J. onder
diens gezag ; doch reeds kart na zijnen dood werden
zij de onderdanen van Ptolemeus, koning van Egypte
(320); vervolgens viel Judea in handen van Seleucus Nicator, koning van Syrie (300 v. Chr.); wel
werd het 279 v. Chr. aan de egyptische kroon teruggegeven, doch kwam 203 v. Chr. weder onder het
juk der syrische koningen, die weldra het joodsche
y olk op allerlei wijze begonnen te, verdrukken, en
zelfs aan hunne godsdienstige overtuiging geweld
aandeden. Vooral werd die toestand aanhoudend onuitstaanbaarder sedert 174 v. Chr. totdat eindelijk
(169 v. Chr.) Judas Maccabees, zich aan het hoofd
van zijne vertrapte landgenooten stelde : onder aanvoering van hem en zijne broeders (de Maccabeen)
kwamen de J. in opstand, wierpen het vreemde juk
af, en vochten zich vrij. Verlost van de syrische overheerscbing, en weder een onafhankelijk yolk geworden, stelden zij het hoogste gezag erfelijk in handen
van hunne bevriiders, en de Maccabeen regeerden
over de J. van 166 tot 107 v. Chr. met den titel
van hoogepriester, vervolgens als koning (van 107
tot 40 v. Chr.). Doch verdeeldheid onder de lap
der koninklijke familie had reeds in 65 v. Chr. aan
de Romeinen eene gescbikte gelegenheid verschaft

'Wen
om zich in de zaken van Judea te mengen ; en het
duurde niet lang of de romeinsche invloed begon
zich meer en meer overwegend te doers gevoelen,
totdat Herodes, door lien invloed gesteund, de
dynastic der Maccabeen van den troon stiet (40 v.
Chr.), en zelf koning van Judea werd. Bij zijnen
dood (het jaar na Christus' geboorte) werd zijn rijk
verdeeld onder zijne zonen, en gesplitst in4tetrarchien
(nl. Judea, Galilea, Batanea, Iturea); Archelous werd
zijns vaders opvolger in Judea, met den titel van
tetrarch of viervorst, doch na negen jaren als zoodanig geregeerd te hebben werd hij om zijne wreedheden afgezet, en zijne tetrarchie (waartoe ook Samaria en Idumea behoorden) bij Syrie ingelijfd, dat
als wingewest bestuurd werd door een romeinsch
procurator. Intusschen werd door Caligula (anno 37)
het tetrarchaat Judea hersteld, en Herodes-Agrippa
daarmede begiftigd met den titel van koning; door
keizer Claudius werd het grondgebied van Judea
vergroot, zoodat bet nagenoeg weder dezelfde nitgestrektheid erlangd bad als vroeger onder Herodes
den Groote ; doch reeds anno 44 stierf HerodesAgrippa, en Judea werd weder als wingewest van
het romeinsche rijk behandeld. Een opstand der J.,
in 66 uitgebarsten om het juk van Rome of te werpen, eindigde in bet jaar 70 met de verovering van
Jeruzalem, dat na een moorddadig beleg van 7
maanden ingenomen werd door Titus, en bonderdduizenden J. werden nu uit Palestina weggevoerd
en in ballingschap verstrooid over alle landen. Doch
reeds eene halve eeuw later (120) begonnen de J.
nogmaals de worsteling om hunne onafhankelijkheid
te herwinnen; de sluwe bedrieger Bar-Cochba gaf
zich voor hunnen Messias uit, en werd als koning
door hen uitgeroepen ; doch na een tijd lang met
veel voorspoed den strijd tegen de Romeinen te
hebben gevoerd, zag hij eindelijk de oorlogskansen
tegen zich keeren, en deze laatste worsteling der J.,
die 15 jaren geduurd had, eindigde in 135 onder
keizer Adriaan met een allerverschrikkelijkst bloedbad ; en toen, na de inname van Jeruzalem, BarCochba in zijne laatste vesting (Betber) door de
overmacht der Romeinen was verpletterd, werden
al de J. voor eeuwig uit Jeruzalem gebannen, en de
strengste wetten tegen het Jodendom uitgevaardigd;
van dat tijdstip dagteekent dus de vernietiging der
J. als natie. Wel werd in bet laatst der 2e eeuw hun
toestand iets minder ondragelijk ; doch met de invoering van het Christendom in het romeinsche rijk
(330) brak een tijdperk voor hen aan van steeds
toenemenden druk ; de edicten en de concilie-besluiten tegen de J. werden hoe langer hoe strenger, en
429 werd zelfs hun patriarchaat te Tiberias opgeheven. Na den ondergang van bet Westersch-rom.
rijk leefden de J. in Italie en Sicilie tamelijk ongemoeid, terwijl ze in het Byzantijnsche rijk aan veel
verdrukking, in Frankrijk en Spanje in de 6e en 7e
eeuw aan harde vervolgingen blootstonden. In het
mahomedaansche Oosten genoten zij eene benijdenswaardige rust, en onder de moorsche dynastien in
Spanje namen zij sedert de 8e eeuw bestendig toe
in aantal en in beschaving. Daarentegen hadden ze
veel te lijden in Byzantium, vooral in het begin der
8e eeuw, even als later onder Basilius II. Gelukleiger
tijden beleefden de J. in Italie, inzonderheid in
Sicilie; in 1493 echter werden erop- bevel van Ferdinand den Katholieke omstreeks 100,000 uit Sicilie
verdreven. In Frankrijk en in Engeland hadden ze
groote vervolgiugen te verduren ; nit laatstgenoemd
land werden ze in 1290 verdreven, nit bet zuiden
van Frankrijk in 1395. In het Duitsche rijk waren
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de J. als zoogenaamde .kamerknechten" eigendom
der keizers, die hen aan anderen verkochten naar
welbehagen. De kruistochten, zoomede volksopstanden en verdrijvingen, brachten sedert de 12e eeuw
groote jammeren over de J., voornamelijk 1348-50
tijdens de onder den naam van Zwarten dood heerschende pest, die zich uit Azle over Europa verbreidde,
doch waarvan de J. als de oorzaak werden beschouwd,
daar men hen betichtte vergif te hebben uitgestort
in alle bronnen, putten, enz. Uit verscheidene
rijkssteden, inzonderheid sedert de 15e eeuw, werden de J. voor goed gebannen. Ook in Zwitserland
begonnen 1348 de vervolgingen ; en in ettelijke kan=
tons is de onverdraagzaamheid jegens de J. nog op
den huidigen dag niet uit de wetgeving verdwenen.
Van de in de 14e eeuw in Zwitserland vervolgde J.
namen vele de wijk naar Polen en Litauen, waar aan
de J. reeds vroeger rust gegund en bescherming
verleend was, en waar ze sedert 1264 zelfs zekere
voorrechten genoten. In Spanje bleven de J. tot
omstreeks de 2e helft der 14e eeuw nagenoeg in het
ongestoorde genot van hunne inderdaad belangrijke
privilegien ; dock in 1492 verdreef Ferdinand de
Katholieke zoowel de J. als de Mooren uit zijn rijk,
welke maatregel ten aanzien van de J. ook op Sicilie
werd toegepast (1493), gelijk reeds hierboven is
aangestipt. Drie jaren later volgde Portugal het
voorbeeld van het onverdraagzame Spanje, en moesten de J. ook dat land ontruimen (1495). In het
begin der 16e eeuw waren in het westelijk gedeelte
van Europa bijna Been J. meer te vinden ; de meeste
bidden zich nog op in Duitschland, Italie, Polen,
Turkije, en in Noord-Afrika. Uit de 15e eeuw dagteekende bet gebruik, om, als de J. geduld werden,
hun eene afzonderlijke wijk of buurt der stad te
laten bewonen; terwijl men reeds in de 15e eeuw
schier overal in bet cbristelijk Europa als wet had
voorgeschreven, dat de J., wanneer zij zich op straat
vertoonden, door duidelijke merkteekenen als J. te
herkennen moesten zijn aan hunne kleederen: kortom
verdrukking en vernedering, en niet bet minst teyens afpersing en :uitzuiging, was schier overal bet
stelsel, dat ten aanzien van de J. door de regeerin.
gen in praktijk werd gebracht. Geen wonder, terwijl
de Inquisitie in de roomsch-katholieke landen vooral
de J. niet spaarde, dat velen, om hun leven te redden, het Roomsch-catholicismus omhelsden, maar
vervolgens, zoodra ze er slechts middel toe zagen,
de vlucht namen naar een ander cord, waar ze huiten het bereik' waren van dat geestelijk Scbrikbewind. Vooral toen de Nederlanden bet juk van
Spanje hadden afgeschud, kwamen vele J. de wijk
semen naar ons vaderland, inzonderheid uit Spanje,
en uit Portugal (vandaar de Portugeesche .1.-getneenten
in ons land). Ook in Duitschland was de toestand
der J. sedert de 16e eeuw allerbedroevendet geworden. Op verscheidene plaatsen in het geheel niet
geduld, uit andere plaatsen verdreven, menigmaal
zelfs (en tot schande der 19e eeuw herhalen zich
nog tegenwoordig bier en daar in Duitschland zulke
tooneelen) Mootstiande aan'volkstumulten, aan plundering err mishandeling van een zwerm razend gepeupel, kon het wel niet anders of het herbergzame
Nederland werd een gezegend toevluchtsoord ook
voor de in Duitschland verdrukte J. (vandaar in ons
land de Hoogduitsche 1.-gemeenten). Toen bet den
J. in de 16e en 47e eeuw in Italie al te benauwd
werd gemaakt door de Inquisitie en door de vervolgzucht der pausen-,' vonden .ze' eene toevlucht in
Venetic, Padua,- Florence, Pisa en'LivornO, waar ze
eene goede mate van vrijheid en bescherming von-
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den. In Duitschland, althans in sommige staten van
Duitschland, begon voor de J. een tijd van minder
verdrukking aan te breken, sinds sedert 1778 een
Lessing, een Mendelssohn en een Dohm met nadruk
hunne stem deden hooren in het belang der verdrukte J., en 1782 het oostenrijksche Tolerantieedict werd uitgevaardigd. In Frankrijk, waar de J.
(sedert 1550 o. a. te Bayonne en te Bordeaux) geduld
werden, gal de omwenteling van 1789 aan de wereld
het voorbeeld, dat J. evenveel aanspraak hebben op
de rechten der menschheid als ieder ander, want
in 1791 werd hun door de Constituante, op voorstel
van Gregoire (zie dat art.), gelijkheid voor de wet
met alle andere burgers toegekend. Dat voorbeeld
is sedert door verscheidene gouvernementen nagevolgd. Ook in Nederland zijn de J. geheel geemancipeerd ; z0000k in Belgie, Engeland, Denemarken,
Zweden en Noorwegen. Uit het eigenlijke Rusland
door Nicolaas I verdreven, 'molten de J. echter onder
den russischen schepter in Koerland, de Krim, russ.
Georgie, Caucasie, en vooral talrijk in de voormalige
poolsche landstreken. In Polen zijn gansche steden
en dorpen, die zoo goed als uitsluitend door J. bewoond worden. Sedert 1844 evenwel heeft het russische gouvernement herhaalde malen harde maatregelen tegen de J. genomen. Beter verzekerd is de
toestand der J. in het Posensche en in Galicte, zoomede in Hongarije. In Westfalen werd hun het burgerrecht verleend in 1808; dat voorbeeld volgde
1808 Hessen, 1808 en 181 1 Baden, 1809 Dessau en
Waldeck, 1810 en 181 1 Wurtemberg, Weimar, Meiningen en Frankfort, 1813 Mecklenburg en Beieren.
Nagenoeg volkomene geltjkstelling in de burgerlijke
en staatsburgerlijke rechten lerkregen de J. 1812
in Pruisen. In Wurtemberg werd hun 1828 het voile
burgerrecht verleend ; in Keurhessen werden de J.
1833 geemancipeerd ; ook in Saksen, Hanover en
Brunswijk werd de toestand der J. aanmerkelijk
verbeterd. In al de constitution en wetten, die uit
de staatkundige beweging van 1848 in Duitschland
geboren werden, waren de J. volkomen gelijk gesteld
met alle andere inwoners der verschillende staten ;
die gelijkstelling is echter sedert de reactie weder
(hier meer, daar minder) beperkt geworden. In
Zwitserland begint eerst sedert de laatste jaren een
geest van verdraagzaampeid jegens de J. veld te
winnen. In Spanje worden ze weder geduld sedert
1837. In Amerika leven de J. als volkomen vrije
burgers in Suriname, Jamaica, Canada en in de VereenigdeStaten. De Geschiedenis der Joden in Nederland
is beschreven door Koenen (Utrecht 1843); hun
zielental in ons land kan geschat worden op het
ronde cijfer van 60,000. Over den ganschen aardbol
verspreid leven tegenwoordig omstreeks 5 millioen
J., waarvan ruim 3 millioen in Europa
jodengenooten. Onder deze benaming, die
in het N. T. eenige malen voorkomt (Matth. 23: 15;
Hand. 2: 10 ; 6: 5 : 13: 43) heeft men te verstaan
degenen, die, zonder besneden te zijn, in den God
van Israel geloofden en hem dienden, zonder zich
echter aan de voorschriften der Mozaische wet te
houden. Deze half-bekeerden werden ook Proselieten
der Voorpoort genoemd, omdat ze slechts in deu
voorhol van den ternpel toegelaten werden. Dezulken echter, die zich geheel tot het Jodendom lieten
bekeeren, heetten Proselieten der Gerechtigheid.
Jodocus, de heilige (fr. St.-fosse), zoon van
Juthael, den koning van Bretagne, en broeder van
Judicael, stichtte verscheidene kloosters, en stierf
omstr. 668; kerkelijke gedenkdag 13 Dec.
Jodocus, markgraaf van Moravie, kocht van

Johan Maurits
zijnen neef Wenceslas het hertogdom Luxemburg,
en verkocht dit weder aan den hertog van Orleans,
broeder van Karel VI van Frankrijk. Na den dood
van Robert, die Wenceslas was opgevolgd, werd Jodocus tot keizer verkoren (1410), doch stierf Brie
maanden daarna.
Jodocus Pratensis. Zie JOSQUIN DESPREZ.
Jodoigne, vlaamsch Geldenaecken, marktvlek
in Belgie, prov. Braband, aan de Geete, derdhalf uur
gaans beznidw. Tirlemont (d. Tienen); 3900 inw.
Jodrum, lat. naam der stad Jouarre.
Joel, afstammeling van Benjamin ; Neh. 11: 7.
Joel, I) de tweede der twaalf zoogenaamde
kleine profeten, was een zoon van Pethuel; hij profeteerde in Juda omstr. 700 jaren T. Chr.; zijne
voorspellingen (1 book in 3 hoofdstukken) zijn opgenomen in het 0. T. Hij. wordt ook in het N. T.
vermeld Hand. 2: 16.
Joel, 2) ondste zoon van Samuel; Sam. 8: 2;
I Chron. 4: 35; 6: 33. — 3) afstammelingen van
Ruben ; I Chron. 5: 4, 8. — 4) afstammeling van
Gad ; I Chron. 5: 12. — 5) een leviet ; I Chron. 6:
36; 15 : 7,11,17; 23:8; 26: 22;11 Chron. 29:12.
— 6) een van de hooklen des yolks in den stam
Issaschar; I Chron. 7: 3. — 7) een der helden van
David ; I Chron. 11 : 38. — 8) een van de hoofden
des yolks in den halven stam Manasse; I Chron.
27 : 20. — 9) een dergenen, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen hadden genomen ; Ezra
10: 43. — 10) opziener over de Benjamieten te Jeruzalem ; Neb. 11 : 9.
Joel, 11) ook wel Juhel genaamd, en ook wel
Hoel, hertogen van Bretagne, nl. J. I van
953 tot 980, J. II van 1066 tot 1084, J. III en
Eudes of Odo van 1148 tot 1156.
Joela, eett held Davids. Zie JOHELA.
Joemanang, of Joeminang, dorp op Java,
resid. Djokdjokarta ; 3 Nov. 1825 overwinning der
Nederlanders. op Diepo Negoro.
Joember, dorp op Java, in de vallei van Seloh,
resid. Soerakarta ; werd door de aardbeving van
3 Jan. 1823 ongenaakbaar.
Java.
Zie -.
I zi I OEMANANG
Joeminang, dorp op
Joerang, dorp op Java, in de vallei van Seloh,
resid. Soerakarta ; ongenaakbaar geworden door de
aardbeving van 3 Jan. 1823.
Joessoef. Zie JUSUF.
joezer, een der krijgshelden, die de zijde van
David kozen tegen Saul; I Chron. 12: 6.
Jogbeha, stad in Canaan, gebouwd door de
kinderen van Gad ; Num. 32: 35; Richt. 8 : 11.
Jogli, vader van Bukki, den overste van den
slam Dan bij de verdeeling van Canaan ; Num. 34 : 22.
Joha, 1) een afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8: 16. — 2) een van David's helden ;
I Chron. 11 : 45.
Johan, koning van Saksen. Zie JOHANN.
Johan Maurits, gra a f van N a ssau- Si egen,
geb. 1604, woonde 1632 onder prim Frederik Hendrik bet beleg van Maastricht bij,,werd 1636 door
de West-Indische Compagnie aangesteld als stad-

bonder - van Brazilit, waar hij aan de Portugeezen
verscheidene sterke plaatsen ontweldigde, op het
recief eene nieuwe stad stichtte, die naar hem den
naam waving van Maurits-stad, en een heerlijken
tuin liet aanleggen voor 700 kokosboomen en Dine
zuid-europeesche truchtboomen. Na aan den botal
nischen tuin te Leiden veel belangrijke zeldzaamheden overgezonden te hebben, keerde hij 1644 zelf
naar Nederland terug, en werd tot luit.-generaal der

ruiterij aangesteld; later bedankte hij voor de be-
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trekking van stadhouder van Brazilie, die hem opnieuw aangeboden werd. In 1664 deed hij bij Franeker (zie dat art.) een gevaarlijken val in het water,
waarnaar de brug, die oorzaak van dien val was, nog
tegenwoordig de Maurits-brng beet. In 1665 streed
hij tegen den bisschop van Munster, 1672 tegen de
Franscben, die bij driemaal nit de nabijbeid van
's-Graveland verdreef. Door den kenrvorst van
Brandenburg benoemd tot stadhouder van Cleve,
deed J.-M. veel ter verfraaiing van dat bekoorlijk
oord. Hij stierf 1679.
Johanan, 1) een overste van den stain Juda ;
II Kon. 25: 23, ook vermeld in II Chron. 17: 15;
23: 1; en in de hoofdstukken 40, 41, 42 en 43 van
Jeremia. — 2) verscheidene andere personen in het
O. T.: I Chron. 3: 15, 24; 6: 9, 10; 12: 4, 12;
26: 3; II Chron. 28:12; Ezra 8: 12; 10 : 6, 28;
Neb. 6: 18 ;12 :13, 22, 23, 42.
Johann (Neopumok Maria Jozef), koning van
Saksen sedert 1854, geb. 12 Dec. 1801, zoon van
prins Maximiliaan van Saksen en eene prinses van
Parma, volgde 9 Aug. 1854 zijnen broeder FrederikAugust II als koning op, en behoorde onder de vorsten, die zich in 1866 aan de zijde van Oostenrijk
geschaard badden tegen Pruisen, tengevolge waarvan zijn land door de Pruisen bezet werd ; bij het
einde van den oorlog bleef bij in bet bezit van zijnen
troon, ofschoon de onafhankelijkheid van Saksen in
groot gevaar had gezweefd door bet zegevierende
Pruisen vernietigd te worden.
Johanna, eiland. Zie ANJOUAN.
Johanna, de huisvrouw van Herodes' rentmeester Chusas, was eene bekeerling van Jezus ;
Lucas 8: 3; 24 :10.
Johanna ( p ausin), volgens de Roomsch-katholieken een personage, dat nooit bestaan heeft, en
dat slechts door de vijanden van bet pausdom is
uitgedacht, om het stedebouderschap Gods op aarde
in een bespottelijk daglicht le stellen. Volgens anderen zouden de bewijzen, dat daze pausin werkelijk
bestaan heeft, verdonkeremaand zijn, om de eer van
den Stoel van Petrus te redden, en zijn de maatregelen tot dat einde zoo zorgvuldig genomen, dat het
bestaan van pausin J. met geen mogelijkheid meer
bewezen worden kan. Zooveel is intusschen, volgens
de ijveraars tegen het pausdom, historisch bewezen,
dat Petrus Juliani, toen bij 1276 den pauselijken
Stoel beklom en den naam van Johannes aannam,
zich niet Johannes XX noemde, maar Johannes XXI,
omdat hij bet voor waarheid hield, dat de pauselijke waardigheid van 855 tot 857 bekleed was door
een anderen Johannes VIII, dan den Johannes VIII,
die van 872 tot 882 aan het hoofd der Kerk heeft
gestaan. lntusschen blijkt nit authentieke stukken
(gesteld dat die niet vervalscht zijn), dat Leo IV, die
855 stierf, onmiddellijk is opgevolgd door Benedictus III. Veel is er over bet al dan niet bestaan-hebben van pausin J. geschreven en getwist (o. a. nog
onlangs [1845] is te Milaan in het Licht gegeven door
Bianchi-Giovini een Esame critic° degli atli e
documenti della papessa Giovanna). Door hen, die
bet bestaan van pausin J. eene label noemen, wordt
. in de naamlijst der pausen een Johannes XV vermeld , die slechts een oogenblik paus is geweest (985);
zoodat dan ook volgens ben Petrus Juliani, toen hij
als pans den naam van Johannes aannam, zich niet
anders noemen kon dan Johannes XXI. De fabel
van pausin J., beweren zip, is in de wereld gekomen, doordien pans Johannes VIII (872-882) de
zwakheid bad gehad den patriarch Photius te erkennen ; door hen, die deze erkenning afkeurden,

Johanna

213

werd gezegd, dat de paus zich in dat geval gedragen
had als eene vrouw ; en om deze liguurlijke zegswijze nog sterker nit te drukken zeiden ze, dat de
recbten der Kerk daarbij gebandhaafd waren niet
door een "pans Johannes", maar door eene pausin
Johanna. Na deze verschillende beweringen te hebben opgesomd, die bet al of niet bestaan-bebben
van pausin J. geheel in bet onzekere laten, moeten
wij nog aanstippen, dat men bij sommige oude kronijkschrijvers van dit personage gewag vindt gemaakt, en dat overigens in de Ile, 12e en 13e eeuw
de geschiedenis van pausin J. algemeen onder bet
yolk verspreid was als legende. Volgens die legende
was pausin J. geboortig uit de stad Maintz ; in manskleederen vermomd had zij zich naar Athene begeven en daar gestudeerd ; vervolgens had zij onder
den naam van 'Johannes van Engeland" den geestelijken staat ombelsd, was toen naar Rome gegaan,
en daar reeds spoedig tot de hoogste kerkelijke
waardigheden opgeklommen, totdat zij eindelijk bij
den dood van Leo IV tot zijnen opvolger werd verkoren (855). Twee en een half jaar had zij reeds
als pans gefungeerd, toen haar bedrog op eene veel
schandaal verwekkende manier aan den dag kwam,
doordien zij bij gelegenheid van eene plechtstatige
processie door de barensweeen overvallen werd, en
op de openbare straat een kind ter wereld braeht.
Johanna, koninginnen van Napels, nl.: 3. I,
geb. 1326, oudste kleindochter van koning Robert
van Napels (uit de dynastic van Anjou), en docbter
van bertog Karel van Calabrie. Om haar de recbten
op den troon te verzekeren huwelijkte haar grootvader haar reeds 1333 uit aan prins Andreas van
Hongarije (nit dezelfde dynastie), en toen koning
Robert tien jaren later stierf (1343) beklom J. dau
ook den napelscben troon. Twee jaren later werd
in haar paleis te Aversa, in eene kamer naast haar
slaapvertrek, baar koninklijke gemaal Andreas gewitigd (20 Aug. 1345) door eene bende saamgezworenen, aan welker hoofd Lodewijk van Taranto
stond, die joist op den 2en verjaardag van dien moord
met de koningin in het huwelijk trad (20 Aug.
1347). Door den broeder van haren eersten gemaal,
namelijk koning Lodewijk van Hongarije, die baar
als wreker van zijns broeders dood den ooilog aandeed (1347), werd zij derwijze in de engte gehracht,
dat zij uit haar koningrijk moest vluchten, waarop
zij de wijk nam naar Provence, dat bar toebehoorde ;
en zij kon niet eer in bare italiaansche staten terugkeeren, dan toen de pans, wiens scheidsrechterlijke
uitspraak ingeroepen was, baar onscbuldig bad verklaard aan den op haren eersten gemaal gepleegden
moord. Na den dood van Lodewijk "van Taranto
(1362) schonk J. hare hand aan Jacobus Ill van
Majorca, die slechts koning van Majorca was in naam
en meestentijds verblijf hield in Spanje, waar bij
1374 stierf. Uit geen barer drie huwelijken kinderen hebbende, bad J. hare nicht Margareta van Durazzo tot hare vermoedelijke troonopvolgster benoemd, en baar 1368 uitgehuwelijkt aan Karel den
Kleine van Durazzo. Toen J. ecbter zelve een vierde
huwelijk aanging (met prins Otto van Brunswijk)
schaarde Karel van Durazzo zich aan de zijde van
hare vijanden om baar te beoorlogen, waarop J.
eenen anderen vermoedelijken troonopvolger benoemde, nl. Lodewijk van Anjou, den tweeden zoon
van koning Jan den Goede van Frankrijk; doch eer
deze haar te hulp kon snellen veroverde Karel 16 Juli
1381 Napels, en maakte zich van J. en haren vierden
gemaal meester; en toen Lodewijk van Anjou in
aantocbt was om haar te bevrijden, werd zij op be-
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vel van Karel van Durazzo in het kasteel Muro gewurgd (22 Mei 1382), terwijl haar gemaal zich door
de vlucht (naar Provence) wist te redden. Zij was
eene vrouw van ongemeene schoonheid, maar wulpsch
en los van zeden ; hare hofhouding was prachtig,
maar op de zedelijkheid er van viel geenszins te roemen ; zij beschermde echter kunsten en wetenschappen (o. a. verkeerde de dichter Bocaccio aan haar
hof). — J. II, geb. 1371, dochter van Karel van
Durazzo, was 1389 gehuwd met aartshertog Wilhelmus van Oostenriik, 1106 weduwe geworden, en
bektom bij den dood van haren broeder Ladislas
6 Aug. 1414 den napelschen troon. Zij zocht behagen in verregaande losbandigheid, en overlaadde
Alopo en een aantal andere gunstelingen met eerhewijzen. Slechts noode ging zij er op den aandrang
van de landsgrooten toe over, haar weduwschap te
verwisselen met den echten staat, en 1415 trad zij
in den echt met Jacobus van Bourbon, graaf de la
Marche. Nauwlijks was deze met haar gehuwd, orhij
beijverde zich den Augias-stal barer hofhouding te
zuiyeren, doordien hij Alopo en al de overigen, die
aan de uitspattingen der koningin medepligtig waren, ter dood liet brengen, terwijl zij zelve door hem
gevangen werd gezet. Doch reeds in het volgende
jaar (1416) werd zij door hare onderdanen bevrijd,
en nu werd haar gemaal op zijne beurt als gevangene behandeld, totdat het hem 1419 gelukte te
ontpappen, en de wijk te nemen naar Frankrijk,
waar hij franciscaner monnik werd (hetgeen hij gebteven is tot zijnen dood in 1438). Na zijne ontvla tingnam J. een nieuwen gunsteling of minnaar,
metOname Caraccioli, dien zij eenige jaren later van
kant liet maken. Intusschen had zij, om zich eenen
stinn te verzekeren, in 1420 Alfons V van Aragonie
geadopteerd en tot haren troonopvolger benoemd;
hij had echter geen geduld genoeg om haren dood
of te wachten, en vatte de wapenen tegen haar op.
Nu adopteerde de koningin in zijne ptaats den franschen prins Lodewijk van Anjou (Lodewijk III), en
toen deze 1434 stierf zijnen broeder Rend. Reeds
het ' volgende jaar (1435) maakte de dood een einde
aan haar wellustig leven ; en ofschoon in het eind
hare kroon werd toegewezen aan Alfons van Aragonie, ontwikkelde zich nu meer en meer de naijver
en wangunst tusschen Frankrijk en Spanje, waardoor' tegen bet einde der 15e eeuw geheel Italia in
een oorlogstooneel werd herschapen.

Tordesillas (1555), na bijna 50 jaren als krankzinnige opgesloten gezeten to hebben.
Johanna van Navarre, koningin van Frankrijk, dochter van Hendrik I, koning van Navarre
en graaf van Champagne, trouwde 1284 met Filips
den Schoone, koning van Frankrijk, en behield,
in weerwil dat zij gehuwd was, zelve het bewind over haar eigen erfrijk. Zij verdreef de Aragoneezen en Castillanen uit Navarre, en vernietigde
de armee van den graaf van Bar, die een inval was
komen doen in Champagne (1297). Zij stierf 1305.
— Hare kleindocbter J. II, gehuwd met Filips
van Evreux, regeerde over Navarre 1328-1350.
Johanna van Burgundid, koningin van Frankrijk, dochter van Otto IV, paltsgraaf van Burgundie, trouwde 1307 met Filips den Lange, werd,
even als hare zuster Blanche en hare schoonzuster
Margareta, gevangen gezet wegens overspel 1314,
doch weder in genade door haren man aangenonaen.
Zij stierf 1329 to Roye. — Eene andere J. van Burgundie trouwde 1313 met Filips van Valois. Zij was
eene dochter van Robert II van Burgundie en van
Agnes van Frankrijk, de laatste dochter van den heiligen Lodewijk. Zij was 55 jaren toen zij 1348 stierf.
Johanna van Vlaanderen, vrouw van den graaf
van Montfort. Na de gevangenneming van haren man,
die bet hertogdom Bretagne betwistte aan Karel,
graaf van Blois, zette zij met den bijstand der Engelschen moedig den oorlog voort, en had twee belegeringen te doorstaan in Hennebon (1342 en 1343).
Hare tegenpartij was Johanna van Penthievre, gravin
van Blois, die geholpen werd door den koning van
Frankrijk. Dit is de Oorlog der twee Johannaas.
Johanna van Penthievre, vrouw van Karel van
Blois, voerde den oorlog in Bretagne na de gevangenneming van haren man, en behaalde eenige voordeelen op Johanna van Vlaanderen, gravin van Montfort (zie het vorige art.). Zij was eene nicht van
Jan III, den laatsten hertog van Bretagne.
Johanna Eienriquez, koningin van Navarre
en Aragonie, dochter van Frederik Henriquez, admirant van Castilid, trouwde 1444 met Jan II, koning van Navarre, die toen weduwnaar was. Zij
baarde hem een zoon (Ferdinand, later bijgenaamd
de Katholieke). Zij werd in 1458 als koningin van
Aragonie erkend, toen Jan II in dat rijk zijn broeder
Alfons opgevolgd was. Voor don Carlos, prins van
Viane, een zoon uit des konings eerste huwelijk, was
J. eene harde stiefmoeder ; zij joeg den vader tegen
den zoon in het harnas, en wordt zelfs verdacht
laatstgenoemden door middel van vergif uit den weg
geruimd te hebben (zie CARLOS). De Catalanen, die
den jongen prins liefhadden, kwamen in opstand,
en belegerden de koningin in Gerona ; zij werd ontzet door den graaf van Foix (1463). In 1467 streed
zij tegen Jan, hertog van Lotharingen, die Catalonia
aan haren man betwistte ; en in dezen oorlog legde
zij veel vastheid van wit. en voortvarendheid aan
den dag ; zij stierf 1468 bij het beleg van Rosas.
Johannas, een in 't geslachtregister van Jezus ; Lucas 3 : 27.
Johannes, nit de groote menigte personen,
die dezen naam hebben gevoerd, zullen wij de voornaamste indeelen in 5 rubrieken, voor het overige
tevens verwijzende naar de artikels JAN, JEAN, JEHAN,
JEHAN, JOHN, JUAN, GIOVANNI, enz.
I. Bijbelsche personen.
Johannes de Dooper, neef en tijdgenoot
van Jezus, was de zoon van den priester Zacharias
en Elizabeth, , en was 6 maanden voor de geboorte
van Christus, ter werel,d gekomen te Juta in den
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Johanna,bijgenaamd de Krankzinnige,koningin
van' Castilid, dochter van Ferdinand den Katholieke
en van Izabella, trad 1496 in den echt met den oostenrijkschen aartshertog Filips, en werd de moeder
van Karel V. Zich veronachtzaamd ziende door haren gemaal, aan Wien zij innig gehecht was, verviel
zij daarover tot vlagen van jaloezij en droefgeestigheid, die niet veel verschilden van volslagen krankzinnigheid. In 1504 kwam .zij, gezamenlijk met haren man, op den troon van Castilid, door het overlijden van hare moeder Izabella. Om geheel alleen
te regeeren had Filips het plan opgevat, haar van
het regeeringsbeleid te doen uitsluiten, toen de dood
een einde kwam maker' aan zijn leven. Alsnu werd
J.'s vader Ferdinand tot rijksbestuurder aangestetd,
om bet bewind te voeren namens zijnen kleinzoon
(Karel V), behoudens de bepaling echter, dat zijne
functidn zouden ophouden, indien J. weder in het
bezit kwam van hare verstandelijke vermogens. Toen
Ferdinand stierf (1516) werd Karel, behoudens dezelfde voorwaarde, als koning erkend ; en in al de
besluiten, die hij uitvaardigde, stond zijn naam naast
dien zijner moeder. In haar 75e jaar stierf J. te
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Johannes de Evangelist
slam Juda. In het 15e jaar der regeering van keizer
Tiberius (29 na Chr.) trail J. in de woestijn van
Juda als leeraar en profeet op, en kondigde als kort
ophanden de komst van den Messias aan. Allen, die
in zijne voorspelliag geloofden, moesten zich van de
smetten, die hun leven tot dusverre hadden aangekleefd, zuiveren, ten teeken waarvan ze (door middel van indompeling, die met eene zekere plechtigheid plaats had) door J. in den Jordaan gedoopt
werden ; vandaar zijn bijnaam de Dooper ; die doop
was derhalve het zinnebeeld der inleiding in eenen
nieuwen levenswandel, ontdaan van de zonden, die
den levenswandel van gewone menschen ontsierden.
Ook Jezus wilde door J. gedoopt worden, ofschoon
J. zelf hem erkende als zijn meerdere. Eenigen tijd
daarna werd J. in den kerker geworpen, omdat hij
zich in te sterk afkeurende bewoordingen had nitgelaten over het huwelijk van Herodes-Antipas met
Herodias, de vrouw zijns broeders; en Herodias was
zoo op J. gebeten, dat zij niet rustle, voordat hij op
bevel van Herodes in de gevangenis onthoofd werd
(32 na Chr.). De leerlingeii van J. vormden ook na
zijnen dood eene afzonderlijke secte, en zijn in het
Oosten blijven voortbestaan tot op den huidigen dag
onder den naam van Johannis-Jongeren of JohannisChristenen (Sabeers). Bij de Roomsch-katholieken
wordt de gedenkdag van J. (Sint-Jan) kerkelijk gevierd 24 Juni ; in Engeland wordt J. reeds van oudsher vereerd ais de beschermheilige of schutspatroon
van de bouwkunst en alle daartoe behoorende handwerken. In het N. T. wordt over J., als voorlooper
van Christus, gehandeld in de vier Evangelisten en
in de Handelingen der Apostelen.
Johannes de Evangelist, een der twaalf
apostelen, zoon van Zebedets en Salome, was geboren te Bethsaida in Galilea, en oefende, even als zijn
broeder Jacobus, het handwerk huns vaders als
kostwinning nit, nl. de vischvangst, totdat de beide
broeders (toen J. 25 jaren oud was) gehoor gaven
aan de roepstem van Jezus: Volgt mij na, en ik zal
u visschers van menschen maken (Matto. 4: 19 ;
Marcus 1: 17). Door zijn levendig en toch zachtmoedig karakter werd J. reeds spoedig een van Jezus'
liefste discipelen ; hij was degene, aan wien Jezus,
toen hij stierf, zijne moeder aanbeval (Joh. 19: 26,
27). Zoodra Jezus ten hemel gevaren was, begon J.
te prediken. Na de algemeene vergadering der apostelen te Jeruzalem (het zoogenaamde eerste cecumenische concilie) toog J. naar Klein-Azie, en strekte
zijne zendingsreizen nit tot het land der Parthen.
Hij werd later door de Christenen te Ephesus aangesteld als hun (eerste) bisschop. In het jaar 95
wegens zijnen geloofsijver in hechtenis genomen,
werd hij naar Rome gesleept, waar keizer Domitiaan
hem (zoo luidt althans de legende) in een ketel
kokende olie liet werpen ; doch toen J. ongedeerd
daaruit kwam, werd hij naar het eiland Pathmos gedeporteerd. Hier schreef hij, naar het heweren van
velen, het boek der Openharingen (zijnde het laatste
boek van het N. T.); doch er bestaat meer grond
om voor waarheid aan te nernen, dat het bock der
Openbaringen in het geheel niet door J. geschreven
maar het werk van eenen lateren Johannes is. Na
den dood van Domitiaan bekwam J. vergunning om
naar Ephesus terug te keeren, waar hij anno 101
in 94-j. ouderdom stierf. Het 4e der Evangelien in
bet N. T. wordt voor het werk van J. gehouden
(vandaar zijn bijnaam de Evangelist); en hoezeer
door sommige geleerden alleszins gegrond schijnende
redenen zijn aangevoerd, ten bewijze, dat het Evangelic van J. geenszins door J. zelven geschreven is,

215

wordt toch als zeker aangenomen, dat het geschreven is in Klein-Azie in het laatst der eerste eeuw
onder jaartelling. In bet N. T. zijn overigens drie
Zendbrieven van J. als canonieke boeken opgenomen. De kerkelijke gedenkdag van J. wordt 27 Dec.
gevierd bij de Roomsch-katholieken. Het zinnebeeld
van J. is een adelaar.
II. Heiligen.
Johannes I (paus). Zie onder de pausen.
Johannes Chrysorrhoas. Zie het artikel
JOHANNES DAMASCENUS.

Johannes Chrysostomus, een der grieksche kcrkvaders, die zijnen bijnaam Chrysostomus
(d. Gouden mond) te danken heeft aan zijne onovertroffene welsprekendheid. Geboren omstr. 344
te Antiochie, studeerde hij eerst rhetorica onder
Libanius, en was door zijnen varier (een veldheer
des keizerrijks) voor de rechtsgeleerdheid bestemd ;
doch reeds spoedig liet J. de daartoe strekkende
studien varen, om zich geheel op de godgeleerdheid
toe te leggen. In 374 ging hij de eenzaamheid zoeken in het bergland van Syrie, waar hij verscheidene
jaren doorbracht als kluizenaar; doch de strenge
levenswijs, waaraan hij zich dus onderwierp, verzwakte dermate zijne lichaamskrachten, dat hij zich
(381) genoodzaakt zag naar Antiochie terug te
keeren. Door den heil. Flavianus, bisschop van Antiochie, werd J. tot priester gewijd, en aangesteld
als bisschoppelijk vicaris. In deze betrekking maakte
J. zich al spoedig zoo vermaard door zijne welsprekendheid en heiligheid van levenswandel, dat keizer
Arcadius hem waardig keurde om hem tot den bisschopszetel van Constantinopel te verheffen (398).
Hij bewees den keizer menigmaal gewichtige diensten, en wilt, door den invloed, dies hij op het yolk
urtoefende, meer dan eens opstanden te dempen ;
vooral onderscbeidde hij zich door zijne mildheid
in het geven van aalmoezen en door zijnen ijver voor
de uitbreiding des geloofs. Doch hij had het ongeluk
keizerin Eudoxia te mishagen door de te strenge
afkeuring, die hij over hare gedragingen uitsprak,
zoodat hij door Naar als bisschop afgezet en tevens
gebannen werd. In weerwil van zijne hooge jaren
zag hij zich genoodzaakt groote dagreizen te voet te
maken, toen hij naar zijne plaats van ballingschap
overgebracht werd, zoodat hij van afmatting stierf
onderweg (407) te Comana. Zijn kerkelijke gedenkdag is 27 Jan. Behalve ontelbare editien van sommige zijner geschriften afzonderlijk, zijn al de werken van J. herhaalde males compleet in het licht
verschenen, o. a. de editie van pater Montfaucon in
13 fol.-deelen, grieksch-lat. (Parijs 1718), overgenomen in de verzameling van Guillon (13 dln. in
oct. Parijs 1834).
Johannes Climax. Zie C LIMAX.
Johannes Colombino, gedenkdag 31 Juli.
Zie JESUATEN.

Johannes Damassenus, dus genaamd
omdat hij geboortig was nit Damascus, is evenzeer
bekend onder den naam van Johannes Chrysorrhoas
Hij was geboren omstr. 700, bekleedde eenigen tijd
de hooge betrekking van schatmeester of minister
van finantien des kalifs, en heette als zoodanig AlMansoer ; later monnik in bet klooster Saba bij Jeruzalem, stierf hij 760 (of 754). Zijne werken zijn
uitgegeven door Lequien (2 dln. Parijs 1712).
Johannes Gods, stichter van de vereeniging
der Broeders van Barmhartigheid, geb. 1495 in
Portugal nit behoeftige ouders, werd eerst soldaat,
en leidde een alles behalve Gode welbehagelijk leven.
Uit de krijgsdienst ontslagen 1536, kwam hij tot
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bekeering, en besloot then zijne overige levensdagen
te besteden tot hell van ongelukkige medemenschen.
Hij zette zich metterwoon te Granada neder, en
maakte van zijn huffs een verpleeghuis voor noodlijdenden, in wier behoeften hij voorzag door hetgeen
hij verdiende met handen-arbeid. Het duarde niet
Lang of zijn menschlievend voorbeeld vond navolging
bij veten, die hem in zijn edel streven ondersteunden : zoo was het ontstaan van de Orde van Barmhartigheid. Hij stierf 1550 aan eene ziekte, waardoor
hij aangetast werd ten gevolge van het uit het water
redden van een man, die zonder hem verdronken
zou zijn. Uit hoofde van zijne voorbeeldige godsvrucht gaf de aartsbisschop van Granada hem den
naam van 'Johannes Gods"; door Alexander VIII
werd hij 1690 gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag
8 Maart. De regel voor zijne orde werd eerst in 1556
opgesteld, en de geloften eerst ingevoerd 1570.
Johannes Neopumock. Zie NEOPUMOCK.
Johannes van het Kruis, stichter van de
orde der Carmelieter harrevoeters, geb. 1542 te
Ontiveros in Oud-Castilie, gest. 1591, kwam op
21-j. Ieeftijd in de orde der Carmelieten, en sloot
zich aan de heilige Theresia aan, om die orde te
hervormen. Dit voornemen verwezenlijkte hij in
1568, verkreeg op den door hem vastgestelden regel
de pauselijke goedkeuring 1580, en noemde de leden
zijner orde Carmelieter barrevoeters, omdat ze blootsvoets liepen. Hij onderwierp zich aan den strengsten
leefregel, en maakte zich zoodoende de canonisatie
waardig; kerkelijke gedenkdagen 24 Nov. en (zijn
sterfdag) 14 Dec. Zijn bijnaam heeft men hem gegeven omdat hij, behalve een houten krib om op te
slapen, geen ander huisraad in zijne cel had dan een
kruis van bamboes.
Johannes van Matha, stichter van de
orde der Trinitariers (welke orde zich toewijdde
aan het vrijkoopen van gevangenen), geb. 1161 in
Provence, gest. 1213, stichtte in 1199 zijne orde
met Felix van Valois te Cerfroi bij Meaux. Hij verwierf den steun van Filips-August, en volbracht
verscheidene reizen naar Afrika, telkens van daar
terugkeerende met een aantal vrijgekochte gevangenen. Zijne nagedachtenis wordt kerkelijk gevierd
8 Febr. Zijne volgelingen zijn Mathurijnen genoemd.
III. Pausen.
Johannes (de naam van) is gevoerd door 23
pausen, die door de Roomsch-katholieken worden
opgegeven als volgt :
523-526 Johannes XIII 965-72
Johannes I
Johannes II 533-535 Johannes XIV 983-85
985
Johannes III 560-573 Johannes XV
Johannes IV 640-642 Johannes XVI 985-96
685-686 Johannes XVI(tegnp.)997
Johannes V
Johannes VI 701-705 Johannes XVII 1003
Johannes VII 705-707 Johannes XV1H1003-09
Johannes VIII 872-882 Johannes XIX 1024-33
Johannes IX 898-900 Johannes XX 1045-46
Johannes X 914-928 Johannes XXI 1276-77
Johannes XI 931-936 Johannes XXII 1316-34
Johannes XII 956-963 JohannesXXIII1410-15
Door de Onroomschen wordt die volgorde eenigszins antlers voorgesteld, zooals blijkt uit het volgende
overzicht, waarbij we tegelijk zullen vermelden wat
van ieder in het bijzonder vermeld dient te worden:
J. I, vroeger Catelina genaamd, geboortig uit Toskanen, werd door den oostgothischen koning Theodorik in den kerker geworpen, omdat hij te weinig
voor de Arianen deed ; hij stierf in de gevangenis te
Ravenna 8 Mei 526, doch werd later gecanoniseerd ;
kerkelijke gedenkdag 27 Mei. -- J. II, een Ro-
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mein, met den bijnaam Mercurius. — J. III, nit
Rome, deed veel voor de verfraaiing van de kerken.
J. IV, geboortig uit Salona, beette vroeger
Venantius; hij veroordeelde de leer van den wil in
Christus. J. V, een Antiochier. — J. VI, een
Griek. —J.VII, insgelijks een Griek.— j.VIII,
bekleedde den pauselijken Stoel van 855 tot 857,
doch heeft volgens de Roomsch-katholieken nooit
bestaan (zie pausin JOHANNA) en kan dus niet order
de pausen medegeteld worden. — J. VIII, een
Romein, werd 872 tot pans verkoren als opvolger
van Adriaan II. Door de Sarraceenen in de engte gebracht, riep hij den bijstand in van Karel den Kale,
doch deze stierf eer hij hem te hnlp kon komen.
Door Lambertus, hertog van Spoleto, die zich van
Rome meester wilde maken, werd deze pans gevangen genomen ; hij vond echter middel om te antsnappen, en vinchtte naar Frankrijk, waar hij van
Lodewijk den Stamelaar den noodigen bijstand ontving om op den pauselijken Stoel terug te keeren.
Opnieuw door de Sarraceenen benauwd, wendde
bij zich om hulp tot Basilius, keizer van Constantinopel, en gaf zelfs aan diens verlangen toe, om
Photius als patriarch te erkennen, welke erkenning
hij echter later herriep: nit dit historische feit zou,
volgens sommigen, later het sprookje van eene pausin
verdicht zijn (zie pausin JOHANNA). Door dezen pans
zijn drie keizers gekroond, nl.: Karel de Kale (875),
Lodewijk de Stamelaar (878), Karel de Dikke (881).
Gepresideerd of bijeengeroepen werden door dezen
pans elf concilien, o. a. dat van Troyes (878). —
IT. IX, nit Tivoli, stond aan keizer Lambertus het
recht van inmenging toe bij de verkiezing van pausen. J. X, was door de tnisdadige guest van
Theodora langzamerhand opgeklommen tot de panselijke waardigheid (914), doch werd up bevel van
hare dochter Marosia in de gevangenis geworpen en
gewurgd (928). — J. XI, zoon van Marosia en
van pans Sergius III, werd door zijn eigen broeder
Alberik in den kerker geworpen, waar hij 936 stierf.
— J. XII, vroeger Octavianus genaamd, zoon van
Alberik, was pas 18 jaren oud toen hij pans werd,
en was de eerste, die als pans eenen anderen naam
aannam. In twist geraakt met Berengarins, den koning van Italie, en diens zoon Adalbert, riep J. XII
den bijstand in van den duitschen koning Otto I,
aan wien hij den titel van ' koning van Italie" schonk,
en die 962 door hem tot keizer gekroond werd.
Doch reeds kort daarna maakte hij zich jegens den
nieuwen keizer aan verraad schuldig, door met Adalbert een verbond aan te gaan tegen hem. Over dit
gedrag verontwaardigd, riep de keizer een concilie
bijeen, en liet J. XII 'wegens allerlei heiligschennis"
vervallen verklaren van den pauselijken Stoel, terwijI
Leo VIII in zijne plaats werd verkoren. Niettemin
wist J. XII zich 964 meester te maken van het panselijk gezag, en nam toen in Borne bittere wraak op
zijne tegenstanders. Doch reeds kort daarna (14 Mei
964) werd hij in ontucht met eene gehuwde vrouw
betrapt, en van het leven beroofd. — J. XIII,
een Romein, werd door keizer Otto I beschermd
tegen den romeinschen adel. — J. XIV, vroeger
bisschop van Pavia en aartskanselier van keizer
Otto II, werd door dezen 98i pans, doch stierf 984
in de gevangenis, als slachtoffer van Bonifacius VII.
— Hier begint de opsomming van die in den aanhef
van dit artikel of te wijken. — J. XV (r.-k.
opgave XVI), gaf 993 door de heiligverklaring van
bisschop Ulrik van Augsburg het eerste vourbeeld
van eene geldige canonisatie. — J. XVI (1%-k.
opgave tegenpaus), eigentijk Philagathos, uit Rossano
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in Calabrie, werd 997 pans door Crescentius, doch
tegelijk met dezen door Otto III in den kerker geworpen en verminkt. — J. XVII, een Romein
uit de mark Ancona, met den bijnaam Sicco, werd
1003 pans, doch stierf reeds in datzelfde jaar.
een Romein, die vroeger Fasanus
—J.XVI,
heette. — J. XIX, uit het geslacht der graven
van Tusculum ; onder de regeering van dezen pans
kwam Knut of Canut de Groote van Denemarken in
bedevaart naar Rome. — (J. XX uit de r.-k. opgave
worth bier gemist). — J. XX, een Portugees met
name Pedro Juliani, geboortig uit Lissabon, had zich
als bekwaam geneeskundige en als kundig philosoof
doen kennen eer hij 1276 tot paus verkoren werd ;
hij noemde zich wegens het bestaan-hebben van
pausin Johannes VIII (zie JOHANNA), die niet uit de
rij der pausen geschrapt had behooren te women,
3. XXI; doch hij mocht niet lang aan het hoofd
der Kerk staan, daar hij reeds in het volgende jaar
(1277) te Viterbo gedood werd door het instorten
van een gedeelte van het paleis, waarin hij zich beyond. — J. XXII, vroeger Jacques d'Euse genaamd, een Franschman, geb. 1244 te Cabors, sedert
1310 aartsbisschop van Avignon, werd 1316 verkoren tot opvolger van Clemens V, en was de tweede
paus, die te Avignon zetelde. Hij begunstigde Frankrijk, bestreed de verkiezing van Lodewijk van Beieren tot keizer, deed dezen in den ban, en bood de
keizerskroon aan Jan van Luxemburg, koning van
Bohemen, aan. Hierdoor verbitterd, bewerkte Lodewijk dat Petrus van Corbiére te Rome als tegenpaus
(Nicolaas V) verkoren werd. Johannes XXII nam
echter 1328 dien tegenpaus gevangen, wierp hem
in den kerker, en noodzaakte hem van de pauselijke
waardigheid afstand te doen. De rechtsgeleerden
Marsilius van Padua, Johannes van Gent, en anderen,
die den pans bet recht betwistten zich in burgerlijke
zaken te mengen, deed bij 1327 in den ban. Den
bisschop van Cahors leverde hij aan den wereldlijken
recbter over, onder beschnldiging dat deze hem had
trachten te vergeven. Deze paus stierf 1334. Door
hem zijn in het licht gegeven de twee laatste deelen
van den Corpus juris canonici (de Clementinen en
de Extravaganten). — J. XXIII, vroeger Balthasar Cossa, een Napolitaan, sedert 1402 kardinaal,
werd na den dood van Alex. V op het concilie te Pisa
door 16 kardinalen tot pans verkoren; de overige
brachten hunne stem uit op den te Avignon zetelenden Pierre de Lune, die zicb paus Benedictus XIII
noemde. Omdat Jan Huss niet naar Rome kwam deed
J. XXIII hem in den ban, en sprak het interdict uit
over Praag. Op aandrang van keizer Sigismund gaf
J. XXIII toe, zich aan de uitspraak van een algemeen
concilie te onderwerpen, indien ook zijne twee tegenpausen (Gregorius XII en Benedictus XIII) zich
daartoe bereid verklaarden. Het concilie werd bijeengeroepen te Constans, en de Brie pausen legden er
2 Maart 1415 hunne waardigheid neder, ten einde
door eene nieuwe verkiezing de eenheid in de Kerk
hersteld konde warden. Doch toen J. XXIII begon
te begrijpen, dat hij Diet veel kans had om gekozen
te vvorden, maakte hij zicb 21 Maart heirnelijk uit
de voeten, en vinchtte naar Schaffhausen, met oogmerk om zicb weder gelijk vroeger als pans te doen
gelden. Hierop volgde 29 Mei de uitspraak, waarbij
bij wegens 70 groote schanddaden werd afgezet ;
vervolgens te Freiburg in hechtenis genomen, bleef
hij gevangen zitten tot 1419, toen hij zich vrijkocht,
van pans Martini's V vergiffenis ontving, en tot
deken van het heilige collegie benoemd werd ; doch
hij stierf reeds kort daarna te Florence.
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IV. Keizers van het Oostersch-rotneinsche rijk.

Johannes I, Zimisces, keizer van Constantinopel, geb. omstr. 925, was een bekwaam
veldheer. Door Romanus II met de taak belast om
Nicephorus Phocas te dooden, spaarde bij diens leven, en plaatste hem op den troon (963). Eenige
jaren later spande bij samen met keizerin Theophano
tegen Nicephorus, liet hem vermoorden,en nam toen
zelf den titel van keizer aan (969). Geholpen door
Bardas Sclerus dempte hij den opstand van BardasPhocas (970); vervolgens beoorloogde hij den russischen vorst Swjatoslaw I, behaalde op dezen de
overwinning van Dristra (971), ontweldigde hem
Bulgarije, rukte toen op naar Syrie, waar zijne troepen de nederlaag hadden geleden (972), volbracht
twee schitterende veldtochten (973-974), en ver°verde een aantal steden ; maar in Cilicie werd hij
ziek, en stierf daar 975. Men houdt het voor zeer
waarschijnlijk, dat zijn dood slechts het gevolg was
van vergiftiging door den gesnedene
keizer van Constantinopel
—J.I,Comneus
van 1118 tot 1143, zoon van Alexius Comnenus,
beoorloogde met veel krijgsgeluk de Mahomedanen,
de Serviers en de Turken ; doch hij deed vergeefsche moeite om Antiochie aan de Franschen te ontweldigen. — J. III, Ducas—Vatatius, regeerde te Nicea van 1222 tot 1255, terwijl de Franschen meester waren van Constantinopel ; hij breidde
de grenzen van zijn rijk uit, en boezemde ontzag in
aan zijne naburen. 3. IV, Lascaris, zoon
van Theodorus den Jonge, werd 1259, toen hij nog
zeer Jong was, te Nicea uitgeroepen als keizer; Michael Paleologus liet hem nog in datzelfde jaar van
bet gezicht berooven, en beklom zelf den troon.
Eerst in 1284 stierf J. IV. — J. V, Faleologus,
keizer van 1341 tot 1391, beklom nog zeer jong
zijnde den troon van Constantinopel, en was aanvankelijk slechts keizer in naam, daar al bet gezag
geusurpeerd werd door Johannes Cantacuzenus. Toen
deze in 1355 afstand van den troon deed, begon J. V
alleen te regeeren. Onder zijn bewind ward Thracie
overweldigd door de Turken, waartegen J. V volstrekt geen verzet bood, doch integendeel met Amurad in onderhandeling trail. Zijn 50-jarig keizerschap was slechts eene halve eeuw van ongeluk.
werd eerst rijksbe—J.VI,Cantcuzes
stuurder bij de minderjarigheid van Johannes Paleologus (1341); vervolgens noodzaakte hij den jongen keizer (1347) den troon met hem te deelen;
doch eindelijk de onrust moede, die het keizerschap
hem baarde, deed hij 1355 afstand, en begaf zich
in een klooster. Hij had de nederlaag toegebracht
aan de Bulgaren, de Turken, de Genueezen, die
Constantinopel waren komen belegeren, en onder
zijn bewind genoot het rijk eenen korten tijd van
rust. Hij was ook een bekwaam schrijver ; men heeft
o. a. van hem eene .Geschiedenis van het Oostersche rijk" loopende van 1320 tot 1337 (Parijs, gr.lat. 1645), opgenomen in de verzameling der Byzantijnen. — J. VII, zoon van Andronicus III en neef
van Manuel Paleologus, dwong dezen zijnen oom om
hem als medekeizer deel te laten nemen am' het regeeringsbeleid, toen Constantinopel belegerd werd
door Bajazet (1399); doch na de nederlaag van Bajazet te Ancyra (1402) werd J. door zijnen oom
Manuel ter zijne geschoven. — J. VIII, zoon van
Manuel Paleologus, werd door zijnen vader tot medekeizer benoemd 1419, en regeerde alleen van 1425
tot 1448. Door de Turken aangevallen, zocht hij hulp
bij de Latijnen ; om die hulp te verkrijgen gaf hij
zijne toestemming tot de vereeniging van de griek-
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sche kerken met de roomsche, waartoe het besluit
werd genomen op het concilie van Florence 1439;
doch zijne onderdanen wilden niets van die vereeniging weten, en buitendien was ook de hulp, die
hem gezonden werd, onvoldoende.
V. Verschillende personen.
Johannes I, koning van Bulgarije, ook genaamd Kalo-Johan (fr. Calojean), d. imooie Jan",
usurpeerde 1196 den troon, ten nadeele van de zonen van zijnen broeder Petrus. In 1202 oaderwierp
J. zich aan den paus. Toen keizer Boudewijn zich
weigerachtig toonde om met J. in bondgenootschap
te treden, ruide deze de Grieken tegen hem op, versloeg hem, nam hem te Adrianopel gevangen, en
sloot hem op als gevangene te Ternova, waar keizer
Boudewijn reeds kort daarna stierf. Johannes I rukte
vervolgens op tegen Bonifacius, markies van Montferrat en koning van Thessalonica ; aanvankelijk genoodzaakt die onderneming op te geven, vatte hij
bij den flood van lien vorst (1207) andermaal de
wapenen op, en zou waarschijnlijk in Thessalonica
doorgedrongen zijn, ware hij niet door een zijner
eigene veldheeren vermoord geworden.
Johannes van Gischala, befaamde Jood
uit de eerste eeuw onzer jaartelling, maakte eerst,
aan het hoofd van eene bende roovers, de groote
wegen onveilig, nam toen de wijk naar zijne geboortestad Gischala, omringde die met fortificatie-werken, en wilde Josephus (den geschiedschrijver), die
er het bevel voerde, van het leven berooven. Uit Gischala verdreven, kwam hij er toch weder in, wen
de stad belegerd werd door de Romeinen, en vermaande de inwoners tot eenen kloekmoedigen tegenstand. Toen Gischala zich aan de Romeinen moest
overgeven, nam J. de wijk naar Jeruzalem, waar
zijne bemoeiingen de grootste onlusten verwekten; en
gedurende bet beleg van deze stad door de Romeinen bezoedelde J. zich met misdaden. Gevangen genomen (70 na Chr.) door Titus, werd J. door dezen
veroordeeld om in de gevangenis te sterven.
Johannes van Milaan, latijnsch dichter
uit de Ile eeuw. Zie SALERNO.
Johannes van Salisbury, lat. Joannes
Sarisberiensis, engelsche monnik uit de 12e eeuw,
geb. 1110 te Salisbury in Wiltshire, was een boezemvriend van Thomas Becket, werd 1176 bisschop
van Chartres, en stierf 1182. Hij was een der degelijkste denkers van zijnen tijd ; zijne werken zijn in
het licbt gegeven door Giles' (2 dln. Louden 1848).
Johannes van Udine, ook Giovanni Nanni
da Udine, ital. schilder, geb. 1494 te Udine, gest.1564
te Rome, werkte o. a. in het Vaticaan met Rafael.
Johannes van Zwaben, ook Joannes
Parricida (d. Vadermoorder), kleinzoon van Rudolf van Habsburg, smeedde eene samenzwering met
de opperzwabische ridders Walther van Eschenbach,
Rudolf van Palm, Rudolf van de Warte, Koenraad
van Tegernfeld, Walther van Castelen, en meer andere, tegen zijnen oom keizer Albertus I, omdat deze
hem nog niet het bewind wilde toevertrouwen over
de landschappen, die hem ten deel moesten vallen.
De saamgezworenen vermoordden den keizer 1 Mei
1308 in den omtrek van het oude Vindonissa (Windisch in de Aargau). Ze werken door keizer Hendrik VII in den ban gedaan, en door de weduwe
(Elizabeth) van den vermoorde en zijne dochter
(Agnes, weduwe van den koning van Hongarije) vervolgd met eenen onverzadelijken Borst naar wraak,
die zich zelfs uitstrekte tot al hunne bloedverwanten
en betrekkingen. Van de schuldigen werd er slechts
en gevat, nl. Wart, die tot straf levend geradbraakt

werd; J. stierf als monnik, volgens sommigen te Pisa,
volgens anderen 1360 op zijn familie-kasteel Eigen.
Johannes Erigena, bijgenaamd Scotus, een
scholastisch wijsgeer. Zie SCOTUS ER1GENA,
MACCABEUS.
Johannes Maccabetts. Zie —
Johannes Philoponus, of naar zijne geboortestad Joannes Alexandrinus, gest. omstr. 660,
was door Amroe, den veldheer van Omar, aangesteld
als bewaarder over de Alexandrijnsche bibliotheek,
die echter op bevel van Omar verbrand werd. De
liefde voor de studie was bij J. zoo groot, dat men
hem daarom .vriend van werken" noemde (philos,
vriend ; ponos, werk). Hij schreef scherpzinnige
commentarien op Aristoteles, die (even als eenige
geschriften van godgeleerden en van taalkundigen
inhoud) tot ons genomen zijn. Hij was een monophysiet en werdals tritheist van ketterij beschuldigd.
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JQhannes Secundus. Zie -ANUS —ECUNDUS.
Johannes, bisschop van Asia (te Ephesus),
tut Amid, leefde in de 6e eeuw, was monophysiet,
en in de kerkelijke twisten gewikkeld, schreef in
't Syrisch eene Kerkelijke geschiedenis van zijnen
tijd, waarvan het nog aanwezige in 't Licht is gegeven door Cureton (Oxford 1853 ; in het Duitsch
vertaald door Schtmfelder, Munchen 1862).
Johannesthal, stad in oostenrijksch Silezie,
6 mijlen benoordw. Troppau ; 2000 inw,
Johannes–Convent, voormalig klooster van
Broeders van 't gemeene leven te Amersfoort.
Johannes–Evangelista (St.-) , twee voormalige Premonstratenzer kloosters in Hunsingo, prov.
Groningen, een voor mannen en een voor vrouwen,
gesticht 1163 in den gebouw ; doch om een einde
aan veel scbandalen te maken, werd het mannenklooster reeds in 1204 van bet vrouwenklooster afgescheiden, en een half uur gaans verder geplaatst
onder den naam van Nien-klooster, terwijI dat der
nonnen toen Olde-klooster genoemd werd. Het dorp
Kloosterburen heeft daaraan zijn naam ontleend.
Johanneswald, oude naam van Jansga (St.-) .
Johann–Georgenstadt, grensstad in Saksen (Ertsgebergte), 6 mijlen bezuidw. Chemnitz ;
3700 inw.; mijnwezen. Deze stad is 1654 gesticht
door protestantsche uitgewekenen uit Bohemen.
Johannes, tweede naamvalsvorm van Johannes.
Johannisberg, 1) J. of Bischofsberg, dorp
met 850 inw. in het Nassausche, ruim 4 uren gaans
bewesten Maintz, in het amt Rudesheim, met een
prachtig kasteel op eenen berg, die wereldberoemd
is door den daar gewonnen wordenden Rijnwijn
(Johannisberger). Deze wijnberg met kasteel behoorde
voorheen aan den bisschop van Fulda, kwam vervolgens in eigendom aan den prins van Oranje, later
(1807) aan maarscbalk Kellermann. Vervolgens aangekocht door den keizer van Oostenrijk, maakte deze
er 1816 een geschenk van aan prins Metternich.
Eene halve eeuw later (1866), toen de Pruisen een
einde maakten aan het bestaan van het hertogdom
Nassau, ging een oogenblik het gerucht, dat prins
Metternich (oostenrijksch gezant te Parijs) den J.
verkocht had aan keizerin Eugenie, ten einde zoodoende de Pruisen te noodzaken den J. te eerbiedigen ; doch sedert het herstel van den vrede (1866)
heeft men niet meer daarvan gehoord. De nabijheid
van den J. was in 1762 (in den 7-j. oorlog) het tooneel van een veldslag, waarin Sonbise en LodewijkJozef, prins van Conde, de overwinning bevoch ten.
— 2) kasteel bij Jauernik in Silezie, work steeds
als eigendom bezeten door den prelaat, die prinsbisschop van Breslau is. — 3) dorp in Keurhessen,
amt Fulda ; 200 inw.; kasteel ; minerale bron.

Joiannisiurg
Johannisburg, stad in Oost-Praisen, aan de
Piseck, 14 mijlen bezuidw. Gumbinnen ; 2800 inw.
In de nabijheid de groote Johannisburger Heide.
Johannisga (St.-). Zie -ANSGA (St.-).
Johannis-Jongeren. Zie onder JOHANNES
DE DOOPER.

Johan.niter-orde. Zie .M._ALTEZER..ORDE.
Johannot (Alfred), tweede zoon van Francois J. (die met een cotnpagnon, Charles Andre, de
eerste steendrukkerij te Parijs oprichtte), werd aanvankelijk tot kopergraveur opgeleid (in welk yak
zijne twee broeders, Charles en Tony hebben uitgemunt), doch wijdde zich vervolgens aan de schilderkunst,waarin hij weld ra als meester uitblonk; hij stierf
7 Dec. 1837 te Parijs ; geb. 21 M rt. i 800 te Offenbach.
Johela, of Jodla, een der krijgshelden, die David's zijne kozen tegen Saul ; I Chron. 12 : 6.
John, engelsche naam voor Jan of Johannes.
John (St.-), 1) stad en haven in Nieuw-Brunswijk (britsch N.-Amerika); 25,000 inw.; ligt aan de
uitwatering van den St.-John's-River (zie no 1 van
het volgende art.). — 2) versterkte stad met goede
haven op 't eiland Antigua (een der britsche Kleine
Antillen). — 3) Zie JOHNS (St.-).
John (St.-), verscheidene rivieren in N.-Amerika, o. a.: 1) de St.-John's-River, voornaamste rivier van Nieuw-Brunswijk, komt uit het Lake of
St.-John (in den unie-staat Maine), stroonat eerst
noordoost-, vervolgens zuidoostwaarts, en ontlast
zich, na eenen loop van omstr. 70 mijlen, bewesten
de stad St.-John (zie het vorige art.) in de baai van
Fundy. — 2) rivier in Neder-Canada, valt na een
loop van 4 a 5 mijlen in de Laurentius-rivier be.
noorden het eiland Montreal. — 3) rivier in NederCanada, komt nit Labrador, en valt tegenover bet
eiland Anticosti in de Laurentius-rivier. 4) riv.
in den unie-staat Florida, loopt eerst noord-, dan
oostwaarts, heeft eene lengte van 45 mijlen, en valt
in den All. Oceaan 4 mijlen beoosten Jacksonville.
John (St.-), meren in N.-Amerika, o. a.: 1) in
den unie-staat Maine; nit dit weer neemt de nieuwbrnnswijksche rivier St.-John's-River haren oorsprong. — 2) in Neder-Canada, 24 mijlen benoorden Quebec ; in dit weer ontlasten zich verscheidene
rivieren, terwiji het aan de zuidoostzijde bet ontstaan geeft aan den Saguenay.
John–Bull, d. Jan-Os, schertsende benaming, waarmede men het geheele engelsche yolk bestempelt, waarschijnlijk uithoofde van de ongeschiktheid (of ongeneigdbeid ?) der Engelschen, om zich
naar de gewoonten en gebruiken van andere landen
te schikken, wanneer ze zich buiten hun land bevinden. In Engeland zelf is de benaming J.–B. het
zinnebeeld van engelsche degelijkheid (rechtschapenheid en goede trouw, onder een uiterlijk, dat
zich niet bedriegelijk gepolijst vertoont).
Johns (St.-), hoofdplaats van de britsche koIonic New-Foundland, op de zuidoostkust, met goede
haven, en 25 a 30,000 inw.; werd in 1846 nagenoeg
geheel door brand xernield.
John's–Haven, havenplaats aan de Noordzee, in het schotsche graafscbap Kincardine, ruim
1 uur gaans ten Z. Z. W. van Bervie ; 1100 inw.
Johnson (Benjamin), gewoonlijk Ben Jonson
genaamd, engelsch drawaturg, geb. 11 Juni 1574
te Westminster, gest. 16 Aug. 1637, was zeer bevriend met Shakespeare; en ofschoon hij zich vele
vijanden gemaakt had door zijne satirieke zetten,
werd zijn talent toch zoo bewonderd, dat men hem
met dit korte grafschrift eerde: 0 rare Ben Jonson.
Hij heeft treur-, blij- en kluchtspelen, puntdichten,
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enz. geschreven. Eene complete editie van zijne
werken werd bezorgd : door hem zelven (4 din. in
fol. Londen 1616); door W. Gifford (9 din. in oct.
Londen 1816); door Barry Cornwall (Londen 1838).
Johnson (James), engelsch geneesheer, geb.
1777 te Ballinderry in Ierland, sedert 1 830 lijfarts
van Willem IV, gest. 9 Oct. 1845 te Brighton. Van
zijne vele werken noemen On the influence of
tropical climates (5e druk Londen 1 836 ) .
Johnson (Samuel), engelsch schrijver en lexicograaf, geb. 18 Sept. 1709 te Lichfield in Staffordshire, zoon van een boekverkooper, had eerst eene
school opgezet te Birmingham, doch zag deze poging
om zich een bestaan te verschaffen mislukken, kwam
1737 naar Londen, en begon boeken te vertalen om
aan den kost te komen. In 1747 werd hem door
eene vereeniging van boekhandelaars de task toevertrouwd om een Dictionary of the English language
samen te stellen, welk werk acht jaren later het licht
zag (2 din. Londen 1755), en sedert dien tbd eene
klassieke autoriteit geworden is. Van zijne verdienstelijke letterkundige werken noemen wij er slechts
twee: 'Rasselas of de Vorst van Ahyssinie" (Londen
1759), zijnde een zedekundige roman, die in 8 dagen
tijds door hem begonnen en voltooid werd, ten einde
aan het noodige geld te komen om zijne overledene
moeder te laten begraven; en de ',Levens der Engelsche Dichters", een zijner beste vverken, door
hem geschreven toen hij 70 jaren and was. Hij stierf
te Londen 1 5 Dec. 1784. Eene complete editie van
J.'s werken bezorgden Hawkins (11 din. Londen
1787) en Murphy (12 din. Londen 1796 ; herdrukt
1816). J.'s Dictionary is ontelbare malen herdrukt.
Johnson (Andrew), president der Vereenigde
Staten van N.-Amerika, geb. 29 Dec. 1808 te Raleigh in Noord-Carolina, verloor zijnen vader reeds
zeer jong, en begon op tienjarigen leeftijd zijne
loopbaan als kleermakersjongen. Dear zijne moeder
in behoeftige omstandighedeu verkcerde, moest J.
een ambacht leeren als kostwinning. Op zijn 17e jaar,
na volbrachten leertijd, verliet hij zijne geboorteplaats, werkte twee jaren als kleermakersknecht te
Laurens-Courthouse in Zuid-Carolina, keerde toen
naar Raleigh terug, en vtrtrok reeds spoedig met
zijne moeder westwaarts naar Tennessee. Te Greenville begon hij als kleermakersbaas to werken, en
bier trouwde hij. Door eigen inspanning bad hij reeds
leeren lezen ; zijne vrouw leerde hem nu ook schrijven en rekenen. In 1829 wend J. voor het eerst tot
eene openbare betrekking gekozen, nl. die van alderman ; 1830 koos men hem tot mayor, en dit bleef
hij drie jaren ; 1835 lid der Wetgevende kamer van
Tennessee, 1841 lid van den senaat van dien staat,
1 843 vertegenwoordiger bij 't Congres, 1851 gouverneur van Tennessee en 1855 als zoodanig herkozen.
In 1857 werd hij lid van den senaat der Unie, voor
't voile tijdvak, dat eindigen zou 1863. Inmiddels
barstte de burgeroorlog nit; en na de inname van
Nashville werd J. door den president der Unie benoemd tot militair gouverneur van Tennessee, met
den rang van brigade-generaal. Door de krachtige,
doortastende en toch gematigde houding, welke hij
in die waardigheid aannam, bewees hij een van die
weinigen te zijn, die als het ware geboren zijn om
te regeeren. Daarbij gevoegd zijn kernachtig redenaarstalent, en zijne standvastigheid in staatkundige
overtuigingen, maakten hem voorzeker overwaardig
tot den presidentszetel der Unie te worden verheven,
toen Abraham Lincoln (zie dat art.) 15 April 1865
door moordenaarshand was gevallen. Dat J. in een
land, waar pas de burgerkrijg was gesmoord, te
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worstelen zou hebben met de hartstochten van velen, liet zich wel voorzien ; zijne onverzettelijkheid
en zijne kordaatheid om te spreken juist zooals hij
dacht, berokkenden hem een aantal vijanden; en in
bet laatst van 1866 was de pant tegen hem sterk
genoeg geworden, om in bet congres bet voorstel te
wagen dat de president in staat van beschuldiging
zou worden gesteld, wegens misbruik van macht,
schending der wetten, enz.; de machtiging daartoe
is echter Jan. 1867 door het congres geweigerd.
Johnston, fabriekstad in het schotsche graafscbap Renfrew, anderhalf uur gaans bewesten Paisley, werd gesticht in 1781, telt thans 10,000 inw.
Johnston (Albert Sidney), amerikaansch generaal, geb. 1803 in Macon-county, staat Kentucky,
diende sedert 1835,in Texas, werd 1857 aan bet boofd
geplaatst van de expeditie om Utah tot onderwerping
te brengen, en bleef daar als militair gouverneur,
tot hij bij bet uitbarsten van den burgeroorlog
1861 zijne dienst aanbood aan de Zuidclijke staten, die zich afgescheiden hadden; in het najaar
1861 werd hem bet opper-kommando in 't Westen
toevertrouwd. Aanvankelijk genoodzaakt Tennessee
te ruimen, en zich naar Mississippi terug te trekken,
rukte bij April 1862 weer zegevierend voorwaarts
tot aan den Tennessee, dock werd 6 April 1862
door een Minid-kogel doodelijk gekwetst.
Johnston(Alexander Keith), engelsch geograaf,
geb. 28 Dec. 1804 te Kirkbill in Schotland. Van
zijn vele verdienstelijke werken noemen wij zijn
Geographical dictionary (Londen 1850; 2e dr. 1855).
Johnstown, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 17 uren gaans benoordw. Albany; telt
als gemeente 7000 zielen.
Johore, maleisch rijkje en stad. Zie DJOHORE.
Johstadt, of Josephstadt, grensstad in Saksen,
distr. Zwickau, 9 mijl. bezuidw. Dresden ; 2200 inw.
Joigny, lat. Jovinium of Joviniacum, stad in 't
fransche dept. Yonne, aan de Yonne, 6 uren benrd w.
Auxerre; 6600 inw.; waarschijnlijk gesticht door
Fl. Jovinus, prefect der rom. militie in Gallid (369).
Joinville, 1) stad in het fransche dept. HauteMarne, aan de Marne, 4 uren gaans bezuidw. Vassy ;
3500 inw.; overblijfselen van een beroemd kasteel ;
bier werd 2 Febr. 1585 een verdrag gesloten tusschen de Ligueurs en den koning van Spanje, bepalende, als Hendrik III zonder mannelijk oir na te
laten kwam te sterven, dat dan de kardinaal van
Bourbon op den troon zou'komen, met uitsluiting
van alle kettersche prinsen. Eertijds was J. de hoofdstad 'van eene baronie J., die in de 13e eeuw bezeten
werd door Jan Godfried, sire van J. (zie bet volgende art.), en die 1551 door koning Hendrik II in
een prinsdom J. werd herschapen, ten behoeve van
hertog Frans van Guise ; dit prinsdom werd 1688
gegrfil door mademoiselle de Montpensier, die bet
bij baren dood vermaakte aan hertog I. Hips van
Orleans, in wiens familie het gebleven is. Een zoon
van Lodewijk Filips voert den titel van Prins van J.
(zie 't 2e art. hieronder). — 2) Joinville-le-Pont
gedeelte van het dorp St.-Maur (zie dat art.).
Joinville (Jean, sire de), fransch geschiedschrijver, geb. omstr. 1223 in Champagne, gest.
omstr. 1318, was de vriend en raadsman van Lodewijk den Heilige, lien hij op zijnen eersten kruistocht vergezelde, aan wiens zijde bij dapper streed,
en met wien hij ook de gevangenschap deelde. Na
des konings dood schreef hij de Histoire de St.-Louis
(Poitiers 1547, en dikwijls herdrukt ; uitgegeven
door F. Michel Parijs 1858), een der voortreffelijkste
gedenkstukken uit de letterkunde der middeleeuwen.

Jokneam
Joinville (Francois van Orleans, prins van),
derde zoon van Lodewijk Filips, geb. te Neuilly 14
Aug. 1818, had reeds geruimen tijd al de fasten van
de zeedienst gedragen, toen hij 1836 bevorderd werd
tot luitenant ter zee, onderscheidde zich roemrijk
in den oorlog tegen Mexico (1838), werd 1840 met
de zending belast om het stoffelijk overschot van
keizer Napoleon of le halen van het eiland St.-Helena
en over te brengen naar Frankrijk, bombardeerde
1845 Tanger en veroverde Mogador, en was door
zijne goede diensten reeds opgeklommen tot admiraal der fransche vloot, in welken rang hij zich in
Algerie be yond tijdens het uitbarsten van de omweuteling van 1848, waardoor zijn vader van den
troon werd gestooten. Over Gibraltar zijnen weg
nemende, ging bij naar Engeland, en leeft sedert
als balling. Vijf jaren te voren (1 Mei 1843)
was hij in den echt getreden met Francisca van
Brazilie (geb. 2 Aug. 1824) , die hem Aug 1844 eene
dochter en Nov. 1845 een zoon been. geschonken.
Jojachin, zoon en opvolger van Jojakim, was
18 j. oud toen hij koning van Juda werd ; hij had
pas 3 maanden geregeerd toen Jeruzalem belegerd
werd door Nebukadnezar, door wien J. in het 8e
jaar zijuer regeering gevankelijk werd weggevoerd
naar Babel; H Kon. 24: 6-15; 25: 27; Jerem.
52: 31 ; Ezech. 1 : 2.
Jojada, I ) J., of Joad, hoogepriester der Joden,
redde met behulp van Josabath den jongen prins
Joas voor de bleeddorstigheid der ontaarde moeder,
koningin Athalia, en bracht hem eenige jaren later
(870 v. Chr.) op den troon ; II Kon. 11: 4 en v.;
12:2--9; II Chron 22: 11; 23: 1 en v.; 24: 2 en
v.; Jerem. 29: 26. — 2) raadsheer van David, was
een zoon van Benaja; I Chron. 27: 34. — 3) een
der opbouwers van den muur te Jeruzalem ; Neh.
3: 6. — 4) een hoogepriester ten tijde van Nehemia ;
Neb. 12: 10, 11, 22; 13: '28.
Jojakim, 1) zoon van Josia, heette vroeger
Eljakim, loch nam den naam J. aan, toen hij door
de p ulp van den egyptischen koning Neck) den troon
te Jeruzalem beklom als koning van Juda. Reeds in
bet 8e jaar zijner regeering werd bij cijnsplichtig
aan de Chaldeers; en toen hij zich weder onafhankelijk zocht te maken, kwam een chaldeesch leger
op Jeruzalem aanrukken; eer die stad evenwel in
handen van den vijand viel stied J.; zie JOJACHIN en
vergelijk ELJAKIM 2). Behalve op de reeds onder
Eljakim vermelde plaatsen wordt J. in bet 0. T.
nog genoemd : H Kon. 24 : 1 ; I Chron. 3:16 ; Jerem.
1: 3; 26: 22, 23; 36:28; 52: 2; Dan. 1: 1, 2. —
2) een hoogepriester ten tijde van Nehemia; Neh.
12: 10, 12, 26.
Jojarib, verscheidene personen in bet 0. T.:
I Chron. 9: 10; 24: 7 ; Ezra 8: 16; Neb. 11 : 5,
10; 12: 6, 19.
Jokay (Maurus), hongaarsch schrijver, geb.
omstr. 1820, metterwoon gevestigd te Pesth, heeft
zeer veel (in 't gebeel 132 boekdeelen) geschreven,
o. a. de beide romantische verhalen Die weisse Rose
(duitsch, Pesth 1854) en Die Tiirkentvelt in Ungarn
(duitsch, Pesth 1855). Zijn belangrijkste werk is
eene 'Geschiedenis van Hongarije".
Jokdeam, stad in stain Juda ; Jozua 15 : 56.
jokim, afstammeling van Juda ; I Chron. 4: 22.
Jokmeam, 1) stad in Zebulon ; I Kon. 4: 12;
zie JOKNEAM. ---: 2) stad in Ephraim ; I Chron, 6: 68.
Jokneam, stad of koningrijk in Canaan, werd
bij de in bezit name door de Isra8lieten toegedeeld
aan den stam Zebulon ; Jozua 12: 22; 19: 11; 21:
34. Dit is dezelfde stad als JOKMEAM 1).

Jokohama
Jokohama, Jokoehama of Jokuhama, stad in
Japan, sedert 1855 aangelegd aan de baai van Jeddo,
tegenover de havenstad Kanagawa (zie dat art.),
werd '26 Nov. 1866 geteisterd door een verschrikkelijken brand, die o. a. de geheele wijk der Europeanen in de asch legde ; nog twee later plaats gebad hebbende branden in datzelfde jaar hadden
minder te beteekenen. Bij alle drie die gelegenheden
wedijverden de Japanneezen en de Chineezen met de
Europeanen, om den brand te blusschen.
Joksan, een der zonen, door Abraham verwekt
bij het bijwijf Ketura ; Gen. 25 : 2, 3; I Chron. I : 32.
Joktan, arab. Kachtan, zoon van Heber, en bijgevolg een achterkleinzoon van Sera, werd de slamvader der Joktanieden, die de eerste bewoners waren
van Jemen ; Gen. 10 : 25, 26, 29 ; I Chron. I : 19,
20, 23.
Joktetil, 1) stad in scam Juda ; 15 : 38. —
2) dezen naam gaf Amazia, koning van Juda, aan
Sela, de hoofdstad van het zoogenaamde Steenachtig
Arable, toen hij die stad aan de Edomieten had ontweldigd; H Kon. 14: 7.
Jokwerd, gron. dorp. Zie JUKWERD.
Jol (Cornelis), bijgenaarnd het Houten Been, geb.
te Scheveningen in het laatst der 16e eeuw, klom
van scheepsjongen op tot den rang van admiraal. In
een der vele door hem bijgewoonde zeegevechten
had hij een been verloren (vandaar zijn bijnaam).
In 1638 stevende hij met 12 schepen naar Brazilie,
om de zilvervloot te bemachtigen, hetgeen hem
echter niet mocht gelukken. Hij veroverde het eiland
St.-Thomas, dock bezweek door het klimaat (1641).
Hij was op zee de schrik der Spanjaarden, die reeds
sidderden als ze zijn bijnaam (Pie de palo) slechts
hoorden noemen.
Jolu, of Yola, hoofdstad van het Fellata-rijk
Adamaua, in westelijk Soedan, aan de Benue- of
Binue-rivier, die voor het eerst door eene stoomboot
bevaren werd in 1854, toen het stoomschip 'Pleiades"
de stad J. bezocht heeft. Reeds 3 jaren te voren
(1851) was J. bezocht door den beroemden reiziger
Dr. Barth. De bevolking van J. wordt op 12,000 inw.
geschat.
—.0
—.
n JOLIBA
i 7i
Joliba,.r.iv ier.
Joliet, stad in den n.-amerik. staat Illinois,
aan de rivier Des Plaines en het Illinois-Michigan
kanaal ; 8000 inw.
Jolof, negervolk. Zie DHJOLOF.
Jolsva, stad in Hongarijd. Zie ELTSCH.
Jomanes, rivier. Zie DJOMNAH.
Jomard (Edme Francois), fransch geograaf,
geb. 21 Nov. 1777 te Versailles, gest. te Parijs 1862,
was voor alles wat de geographie van Afrika betrof
eene autoriteit, en gaf een aantal werken in het licht ;
o. a. van de groote Description de 1. Egypte leverde
hij zes deelen.
Jomelli (Nicolo), een der vruchtbaarste ital.
opera-componisten, geb. 1714 te Atelli in het Napolitaansche, schreef zijne eerste opera in 1736, was
van 1748 tot 1765 kapelmeester van den hertog
van Wurtemberg, en keerde eindelijk naar Italie
terug, waar bij 28 Aug. 1774 (te Napels) stierf.
Behalve ruim een 40-tal operaas, leverde hij ook
verdienstelijke kerkmuziek.
Jomjni (Henri, baron), beroemd krijgskundig
schrijver, geb. 6 Maart 1779 te Payerne in Waadtland, ontving zijne opleiding in Frankrijk, ging 1813
na den slag bij Bautzen tot de verbondene mogendheden over, en werd benoemd tot adjudant van
keizer Alexander. Hij maakte zich zeer verdienstelijk
bij het stichten van de militaire akademie te Peters-
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burg, hield later afwisselend verblijf te Lausanne,
Brussel, Petersburg en Parijs, en stierf 1861 in
laatstgenoemde stad.
Jomplan, dorp op Java, residentie Kadoe ; 19
1828ov
overwinning der Nederlanders op een
Ag.
troop mailers.
Jomsburg, in de middeleeuwen eene vesting
op het eiland Wollin in Pommeren, gesticht door
den deenschen koning Harald, zoon van Gorms, ter
verdediging van de wendische koopstad Jumne
(Julinum).
Jona, het schotsche eiland Icolmkill.
Jona, de joodsche profeet Jonas.
Jonadab, I) zoon van Rechab, afstammeling
van Jethro, werd het hoofd van eene secte, welker
leden zich naar hem Rechabieten noemden ; hij onderscheidde zich door strengheid van levenswandel;
zijne leerlingen mochten geen wijn drinken, persoonlijk niets in eigendom bezitten, en zich met geen
landbouw bezig houden. Hij leefde ten tijde van
koning Jehu, omstreeks negendhalve eeuw v. Chr.,
en is in bet 0. T. vermeld H Kon. 10: 15, 23;
Jerem. 35; 6-19. — 2) zoon van David's breeder
Simea, zeer bevriend met zijn neef Ammon (David's
zoon), aan wien J. het middel aan de hand deed om
zijne eigene zuster te verkrachten ; II Sam. 13.
Jonan, een in 't geslachtsregister van Jezus ;
Lucas 3: 30.
Jonas, 1) de vader van den A poste' Petrus ;
Joh. i : 43; 21 : 15, 16, 17. — 2) J., of Jona, een
der zoogenaamde Kleine profeten, leefde omstr. 8
eeuwen v. Chr., ten tijde van Jerobeam II. Door
God met (le taak belast om de inwoners van Nineve
tot boete-doen te gaan vermanen, en hun aan te
koudigen dat bij gebreke van dien hunne stad verwoest zoude worden, had J. den moed niet die taak
te gaan volbrengen ; en om zich uit de voeten te
maken ging hij te Joppe scheep naar Tharsis. Doch
op zee zijnde werd bet schip door een storm beloopen, en al spoedig begreep men, dat J. degene
was, die den toorn des hemels over het schip bracht,
zoodat men het geraden vend hem over boord te
werpen. Dit gedaan zijnde, werd J. door een zeemonster ingeslikt, doch, tengevolge van zijn vurig
bidden tot God, drie dagen later weder uitgespogen
op het strand. Nu ging hij regelrecht naar Nineve,
en deed daar de ontzettende voorspelling hooren:
Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. Teen de stad na verloop van die veertig dagen
ongedeerd bleef, en de voorspelling dus gelogenstraft
werd, zonderde J. zich van de menscheu af, ten einde
niet beschaamd te worden ; doch hij werd over de
ondervondene teleurstelling door God getroost, en
stierf een geruimen tijd daarna, vermoedelijk in zijne
geboorteplaats Gath-hepher. Behalve het Boek van
Jonas, dat in 4 hoofdstukken deze wonderlijke geschiedenis bevat, en onder de kanonieke boeken van
bet 0. T. is opgenomen tusschen dat van Obadja en
dat van Micha, wordt in den Bijhel nog gewag van
J. gemaakt: 11 Kon. 14: 25; Matth. 12: 39, 40, 41;
16: 4; Lucas 11: 29, 30, 32.
Jonath-Elem-Rechokim, vermeld in
Psalm 56: 1.
Jonathan, I ) een der zonen van Saul, beroemd
om zijne dapperheid, maar vooral om zijne hechte
vriendschap veer David, in weerwil dat deze aan J.'s
vader den troon betwistte. In den slag bij Gilboa
tegen de Philistijnen sneuvelde J., even als ook zijn
vader en zijne breeders in dien veldslag den deed
vonden. Behalve in de hoofdstukken 13, 14, 18, 19,
20, 23, 31 van het Eerste boek van Samuel, wordt
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J. vermeld : Il Sam. 1: 4 ; 9: 3 ; I Chron. 8 : 33,
34 ; 9 : 39, 40 ; 10: 2, 6, 8, 11. — 2) zoon van den
joodschen priester Abjathar ; II Sam. 15: 27, 36;
17: 17, 20; I Kon. 1: 42, 43. — 3) onderscheidene
personen in het 0. T.: Richt. 18 : 30; H Sam. 21:
21; 23: 32; I Chron. 2: 32, 33; 11: 34; 20: 7;
27: 25, 32; II Chron. 17: 8; Ezra 8: 6 ; 10 : 15 ;
Neh. 12: 11, 14, 18, 35 ; Jerem. 37: 15, 20 ; 38 :
26 ; 40 : 8.
Jonathan Apphus, of de Maccabeer, zoon
van Mattathias, was een dapper veldoverste, overwon de Galadieten, en werd 158 v. Chr. opperbevelhebber over de armee der Joden. Zie MACCABEUS.
Jonathan-ben-Uziel, een rabbijn uit de
le of 2e eeuw onzer jaartelling, is de schrijver van
den Targum, een der geleerdste werken, die de Joden bezitten, zijnde eene chaldeesche uitlegging van
de meeste hoeken der Heilige Schrift. De Talmudisten laten dezen rabbijn leven in de 5e eeuw v.
Chr. De beste editie van den Targum is die van
Buxtorf den vader (Bazel 1620).

JonathanMaccabeus. Z. JONATHAN APPHUS.
Jonathan, of Broeder Jonathan, schertsende
benaming, waarmede een sluwe, voortvarende, pochachtige snaak bedoeld wordt, als personificatie van
het geheele noord-amerikaansche yolk.
Jonathas, dezelfde naam als Jonathan.
Jones, twee beroemde engelsche bouwmeesters,
nl.:
(Inigo), geb. 1572 te Londen, werd deensch
hof-architect, later architect van Jacobus I en opzichter over de koninklijke gebouwen ; wegens zijn
streven om in Engeland eenen zuiveren bouwtrant
in te voeren, werd bij de Vitruvius van Engeland
genoemd. Hij . stierf te Londen 1651. Eene verzameling van zijne teekeningen verscheen in het licht
(Londen 1727; beste editie met ophelderenden tekst
in 't Fransch en Engelscb, 2 din. Londen 1770).
(Owen), geb. omstr. 1809 in Wallis, werd 1851
—J.
belast met het opzicbt over de uitwendige versiering
van het kristallen paleis, en 1852 werd hem gelijke
taak opgedragen ten aanzien van de decoratie van
het kristallen paleis te Sydenham ; vooral van laatstgenoemde taak kweet hij zich op de loflelijkste wijze
(Alhambra-Court, enz.). Onder zijne geschriften en
plaatwerken munten vooral uit : Plans, elevations,
sections and details of the Alhambra (Londen 1842);
Designs for mosaic and tessellated pavements (Londen 1842); Views on the Nile (Londen 1843) en
inzonderheid the Grammar of ornament (Londen
1856 met pracbtige kleurendrukken).
Jones (John Paul), geb. 6 Juli 1747 te Arbigland in Schotland, dreef eerst als koopvaardijman
slavenhandel, ging vervolgens naar Amerika, waar
hij bij de uitbarsting van den onafbankelijkheidsoorlog 1775 aan het congres zijne diensten aanbood ;
en nu, reeds spoedig tot kapitein bevorderd, begon
hij zijnen even roemrijken als stouten worstelstrijd
tegen Engeland's zeemacht. In 1777 werd hem een
grooter kommando opgedragen in Frankrijk; en ter•
wij1 bet gouvernement van dat land nog draalde met
de oorlogsverklaring tegen Engeland, verliet bij 1778
de haven van Brest, en ondernam op eigen hand een
strooptocht tegen de noordkust van Engeland. In
1779 werd hij commodore van een uit fransche en
amerik. schepen samengesteld eskader, waarmede hij
de engelsche kusten onveilig maakle. Toen de vrede
gesloten was, begon bij handel te drijven in pelterijen, doch trail spoedig, op uitnoodiging van keizerin Catharina r in russ. dienst als schout-bij-nacht ;
de ijverzncht van Potemkin noopte hem Rusland
1789 te verlaten ; hij stierf te Parijs 18 Juli 1792.
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Jones (sir William), engelsch orientalist, geb.
28 Sept. 1746 te Londen, gest. 27 April 1794 te
Calcutta als lid van het hooge gerechtshof aldaar.
Van zijne werken, waarvan door zijne weduwe eene
complete editie is bezorgd (6 din. Londen 1799)
verdienen vooral melding : Grammar of the Persian
language (Londen 1771; dikwijls herdrukt); Potseos
Asiatics commentarii (Londen 1774); enz.
Jonge (Johannes Cornelis de), nederl.geschieden penningkundige, geb. 9 Mei 1793 te Zierikzee,
als rijks-archivaris gest. 12 Juni 1853, schreef o. a.
eene lezenswaardige Verhandeling over den oorsprong
der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten (Leiden 1817);
doch heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door
zijne Geschiedenis van Nederlands zeetvezen (6 dim
1833-48; 2e druk Haarlem 1859-61).
Jbnkoping, of Inkoping, stad in het zuiden
van Zweden, aan het Wettern-meer, 8 uren gaans
bezuidw. Stokholm ; 7500 inw.; haven ; in 1800
werd te J. de vrede met Denemarken gesloten ; bet
is de hoofdplaats van het Ian J., zijnde een slecbts
gedeeltelijk vruchtbaar bergland, ruim 202 vierk.
mijlen groot, en bevolkt met 172,000 zielen.
Jono, dorp op Java, resid. Djokdjokarta, was
goed versterkt en bewoond door Chineezen (met
vrouwen en kinderen 800 zielen), toen het in Juli
1825 omsingeld werd door de muitelingen. Twee
maanden hielden de Chineezen zich dapper staande ;
doch zouden eindelijk voor de overmacht bezweken
zijn, indien niet nog joist bij tijds eene nederl. troepenmacht J. ware komen ontzetten.
jonquiëres, stad in bet fransche dept. Vancluse, derdhalf uur gaans beoosten Orange ; 2200 inw.
Jonson (Ben). Zie JOHNSON (Benj.).
Jonsson (Finnur), ijslandsch geschiedschrijver,
geb. 16 Jan. 1704 te Hitardal op ',Island, sedert
1754 bisschop van Skalbolt, gest. 23 Juli 1789.
Vooral melding verdient zijne Historia erclesiastica
Islandica (4 dln. Kopenhagen 1772-79).
Jonston (Job.), natuur- en geneesk., geb. 1603
te Sambter bij Lissa in Posen, was van schotsche
afkomst. Hij bereisde geheel Europa, en schreef in
't Latijn o. a. de Historie der visschen, vogelen, insecten, viervoetige dieren, boomen, enz. (2 dln. in
fol. Hamburg 1650). Zijne .Algemeene burgerlijke en
kerkelijke geschiedenis" staat te Rome op den Index.
Hij stierf 1675 in Silezie.
Jonzac, stad in het fransche dept. der Beneden-Charente, aan de Seugne, 9 uren gaans bezuidoosten Saintes ; 2700 inw.
Joodsche Schrijvers, zoo noemt men hen,
die door hunne pennevruchten hebben gearbeid aan
de verstandelijke ontwikkeling van het Joodsche
yolk. Uit den aard der zaak hebben de meeste J. S.
geschreven in het Hebreeuwscb. De letterkunde in
die taal laat zich in 9 tijdvakken splitsen, die wij
bier kortelijk zullen overzien. In het le tijdvak (tot
143 v. Chr.) sloot het verstand der Joden zich gestadig vaster aan den inhond, van de Vijf boeken
Mosis en van de Profeten aan. In bet 2e tijdvak (143
v. Chr. tot 135 na Chr.), waarin de schriftverklaring
(Midrasj) zich reeds in Halacha en Haggadah deelde,
ontstonden, bebalve de Targunzs in de chaldeesche
taal, al de apocryphen, schreven Josephus en Philo,
en vestigde Hillel de mondelinge wetsleer, waarin
Schamai, Jochanan-ben-Saccai, de beide Gamaliel,
Elieser-ben-Hyrcan, Jozua-ben-Chananja, en de beroemde Akiba zich onderscheidden. In het 3e tijdYak (135-475) was bet onderwijs in Halacha en
Haggadah bet voornaamste leervak aan de Yowl!
sedert Hillel bloeiende scholen in Galilea, Syriii en
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Rome, sedert 219 in Babylonie onder de Sassanieden, inzonderheid te Sura, Pumbeditha en Neherdia ;
en de voornaamste leeraars, waaronder als laatste
autoriteit van dezen aard Mar-ben-Asche (gest. 467)
schiepen de Misjna en den Talmud. In het 4e tijdvak (475-740) werd in de 6e eeuw de babylon.
Talmud voltooid, ontstond in Palestina van de 6e
tot de 8e eeuw de Masora, en werden, behalve verzamelingen van reeds oudere Haggadahs, ook nieuwe
oorspronkelijke schriftverklaringen geschreven, zooals Pesikta, enz. In bet 5e tijdvak (740-1040) ontwaakte onder de westersche Joden een heilrijke
naijver jegens de Arabieren, en er verrezen geneeskundigen, sterrekundigen, taalgeleerden, schriftgeleerden en kronijkschrijvers. Het laatste gedeelte
van dit tijdvak leverde de beroemde mannen GeonimSaadia (gest. 941), Sjerira (gest. 998) en Hai (gest.
1038). Van de 9e tot de lie eeuw had men te Fez
en te Kairwan beroemde joodsche leeraars en schrijvers, sedert de 8e eeuw ook in Italie, waar de steden
Bari en Otranto zetels waren van joodsche geleerdheid. Den hoogsten trap van luister bereikte de
joodsche letterkunde evenwel na de opheffing van
de babylonische akademien (1040) in Spanje, terwijl die zich reeds in de 10e eeuw uit Italie verplaatst hadden naar Frankrijk, Maintz en Lotharingen. Het 6e tijdvak (1040-1204) is het tijdperk
van den hoogsten bloei der joodsche letterkunde ;
toen werd in de arabische en hebreeuwsche talen
eene rijke verscheidenheid van poetische en van
wetenschappelijke werken voortgebracht door de
spaansche Joden ; inzonderheid verdienen bier genoemd : de wetgeleerden Samuel Halevi en Isaac
Alfasi; de chronograaf en godgeleerde Abrahamben-David : de taalgeleerden Abulwalid en Parchon;
de zedemeester Bechai ; de sterrekundige en geograaf
Abraham-ben-Chija ; de reiziger Benjamin van Tudela ; de dichters Gabirol en Moses-ben-Esra ; de
uitstekende geleerden en dichters Juda Halevi en
Aben-Esra, zoomede de hooggevierde Maimonides.
In Frankrijk blinkt als exegeet boven alle anderen
uit Salomon-ben-Isaac, genaamd Raschi ; en in
Provence de taalgeleerden Joseph en Moses Kimchi.
In Duitschland, vooral te Maintz en te Regensburg,
heerschte groote talmudische geleerdheid ; in Italie
waren Nathan-ben-Jechiel en Hillel-ben-Eljakim het
beroemdst. In bet 7e tijdvak (1204-1492) ontstond, met eene mystieke godsdienstleer, tevens het
getwist tusschen Talmudisten, Philosofen en Kabbalisten. De uitstekendste mannen leefden in Spanje,
o. a. de dichter Charisi ; later in Portugal, in Provence en in Italie ; Duitschland bracht inzonderheid
vele schrijvers over de Wet voort. In bet 8e tijdvak
(1492-1755) bleef de verstrooiing der Joden, die
uit West- en Zuid-Europa werden verdreven, niet
zonder merkbaren invloed op de joodsche letterkunde, terwijl de boekdrukkunst hare krachtige hulp
kwam leenen aan verspreiding van andere werken
des geestes. Terwijl de poolsche Joden zich afgaven
met zemelziftende Talmud-studien, lagen poezie,
taalkunde en wetenschap nagenoeg geheel verwaarloosd, en in de bijbelsche Exegese, de Kabbala en de
talmudische Dialectica leverde vooral de 17e eeuw
veel middelmatigs. In uitgebreider kring werden
o. a. bekend : de godgeleerde en philosoof A bravanel,
de taalgeleerde Elias Levita, de beroemde philosoof
Spinoza. In bet 9e tijdvak, dat van 1755 tot op onzen tijd loopt, opende Moses Mendelssohn voor de
joodsche letterkunde eene nieuwe baan; de gewijde
boeken werden overgezet in de europeesche talen,
en vreemde werken in het Hebreeuwsch; en de
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joodsche dichters en schrijvers van onze eeuw kunnen in talrijkheid en in degelijkheid met de Dietjoodsche minstgenomen wedijveren.
Joodsche Wandelaar, fr. Juif Errant,
duitsch Ewige Jude, eng. Wandering Jew, een fabelachtig personage, dat in de volksoverleveringen van
alle christenlanden eene groote rol speelt. Men verhaalt dat Jezus, zijn kruis dragende, en van vermoeidheid een oogenblik willende rusten voor de
deur van zekeren Jood, met name Ahasuerus of
Ashaverus, door dezen op ruwe wijze werd voortgejaagd; en dat Christus hem toen bestraffend
deze woorden toevoegde : 'Gij zult zonder ergens
rust of duur te vinden op de aarde ronddolen totdat
ik zal wederkomen !" waarop die Jood werkelijk
dadelijk begon te loopen, en sedert dien tijd altijd
loopende is gebleven tot op den huidigen dag. Indien men den J. W. niet beschouwt als een zinnebeeld van de verstrooiing der Joodsche natie over
de gebeele aarde, daalt de historie van dit personage
tot een ellendig sprookje af.
Jooneer, ind. stad. Zis DJUNYR.
Joppe, of Jopa, stad in Palestina. Zie JAFFA.
Jora, voorvader van wederkeerenden uit de babylon. ballingscbap ; Ezra 2 : 18.
Jorai, afstammeling van Gad ; I Chron. 5: 13.
Joram, 1) koning van Juda (880-877 v. Cbr.)
was de zoon en opvolger van Josaphat ; hij lien zich
door zijne slechte vrouw Athalia regeeren, op wier
aanhitsen hij zijne broeders en een aantal rijksgrooten ter dood liet brengen. Door de Idumeers, Philistijnen en Arabieren te gelijk beoorloogd, zag hij
zijn land door hen verwdesten te vuur en te zwaard.
In het 0. T. wordt zijn naam genoemd : I Kon. 22: 51;
II Kon. 1: 17; 8: 21, 23, 24; 11: 2;12: 18;
I Chron. 3: 11; II Chron. 21: 1, 3, 4, 5, 9, 16 ;
22: 1, 6, 11; in het N. T. Matth. 1: 8.
Joram, 2) koning van Israel (887-876 v.
Chr.), ook Jehoram genaamd, was de zoon: van Achab,
en broeder en opvolger van Ahazia. Hij was in oorlog met de Syriers, door wier koning Benhadad hij
belegerd werd in Samaria ; en hij was op het punt
om de stad over te geven, toen de vijand eensklaps
bet beleg opbrak. Later werd hij gekwetst bij het
beleg van Ramoth in Gilead, en begat zich near
Jizreel om zijne wooden te laten genezen. Terwijl
hij zich dear beyond verklaarde zijn veldheer Jehu
zich tegen hem, en rukte op naar Jizreel om hem te
overrompelen; wel tong J. de in aantocht zijnde bende
tegemoet, loch werd door Jehu met een pijI doorscboten. In het 0. T. wordt deze J. vermeld: II Kon.
1: 17; 3; 1, 6; 8: 16, 25, 28, 29; 9: 14, 15, 16,
17, 21, 22, 23, 24, 29 ; II Chrona 22: 5, 6, 7.
Joram, 3) de zoon van koning,Thol van Hamath ; II Sam. 8 : 10. — 4) een afstammeling van
Mozes, uit Eliezer; I.Chron. 26 : 25. — 5) een priester ten tijde van Josaphat ; II Chron. 17: 8.
Jorat, duitsch Jurten, bergketen in het zwits.
kanton Waadt, aan den noordoever van het, meer
van Geneve ; hoogste berg 2858 vt.
Jordaan, lat. Jordanes, de voornaamste rivier
in het oude Palestina, beet tegenw. Nahr-el-Arden,
of El-Sjeria, of Sjeriah-el-Kebir, en wordt gevormd
door de drie beken : Nahr-el-Hasbáni, Banias en den
zoogenaamden kleinen Jordaan, welke heken zich
aan den noorderrand van bet meer El-Hoeleh vereenigen ; na eenen loop van 15 mijlen of omstr. 30
uren gaans outlast de J. zich in de Doode Zee. Van
de rivier de J. wordt menigvuldig melding gemaakt
in den Bijbel; de twee voornaamste momenten.ztin
(in het 0. T.: Jozua 4) waar de Israelieten droog.

Jordaans

Josephine

voets door het bed van den J. gaan ; en (in het N. T.:
Matth. 3, Marcus 1, Lucas 3, Joh. 1) waar Jezus in
den J. gedoopt wordt door Johannes.
Jordaans (Jacobus), of Jordaens, nederl.
schilder, geb. 1594 te Antwerpen, gest. aldaar 1678,
was een leerling van Van Ort en van Rubens.
Jordan (Camille), geb. 11 Jan. 1771 te Lyon,
Dam deel aan den opstand der bevolking aldaar tegen
het Schrikbewind, en moest dientengevolge zijn behowl zoeken in de vlucht; 9 Thermidor in Frankrijk teruggekeerd, werd hij 1796 benoemd tot lid
van den Raad der Vighonderd; moest zich 18 Fructidor opnieuw uit de voeten maken, keerde echter
na 18 Brumaire weder terug, voorspelde het despotismus van Bonaparte in een vlugschrift (Vrai sens
du vote national pour le consulat a vie), leefde onder
bet keizerrijk ambteloos, werd na de restauratie lid
van de Kamer der afgevaardigden, waar hij redevoeringen (gedrukt Parijs 1826) deed, die als toonbeelden van staatkundige welsprekendheid melding verdienen. Hij stierf 19 Mei 1821.
Jordanes, lat. naam van den Jordaan.
Jordanes, geschiedschrijver. Zie JORNANDES.
GIORDANO.
Zi Zie
G
Jordanus, sc hilder.
Jorhaut, ind. stad. Zie DJORHAT.
Jorim, een in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3 : 29.
Joris (Sint-). Zie GEORGE.
Jorkeam, kleinzoon van Hebron ; I Chr. 2: 44.
Jornacum, latijnsche naam van het zwitsersche vlek Giornico of Irnis. Zie G1ORNICO.
Jornandes, of Jordanes, geschiedschrijver uit
de 6e eeuw, geboren uit gothische ouders, was eerst
notaries van den koning der Alanen, doch omhelsde
bet Christendom, en werd omstr. 552 bisschop van
Ravenna. Twee werken van J. zijn tot ons gekomen, nl. De origine mundi, eene chronologische schets
der Algemeene geschiedenis, loopende tot Justinianus
(uitgeg. in fol. door B. Rhenanus, Hazel 1531), en
De Gothorum origine et rebus gestis, eene geschiedenis der Gothen, loopende tot Vitiges (met het werk
van Cassiodorus uitgegeven door Fournier, Parijs
1558). De jongste editie van J. is die van Closs
(Stuttgart 1861).
Joroeba, Yoruba, ook Yarriba, bloeiend negerrijk ter kuste van Guinea, bewesten den benedenloop van den Niger, met bOschrijke en uitnemend
vruchtbare landstreken, en talrijke, sterk bevolkte
steden, waaronder de hoofdstad Abbeokoeta.
Jorquera, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordoosten Chinchilla ; 3400 inw.
Jortrijp, friesch dorp. Zie JUTRIJP.
Joruba, negerrijk. Zie JOROEBA.
Jorullo, Xorullo, een 3910 vt. booge vulcaan
in den mexicaanschen staat Mechoacan, is 14 Sept.
1759 eensklaps ontstaan.
Jorwerd, oudtijds Everwirdt, dorp in Friesland,
2 uren gaans bezuidw. Leeuwarden ; 450 inw.
Josa, een vorst in den stam Simeon; I Chron.
4: 34.
Josabad. Zie JOZABAD.
Josabath, of Josabeth, ook Joseba, in bet 0. T.
vermeld II Kon. 11 : 2 en II Chron. 22: 11, dochter
van Joram koning van Juda, was de vrouw van den
boogepriester Jojada, die haar behulpzaam was om
Joas, den jongsten zoon haars broeders, te redden uit
de banden der ontaarde koningin-weduwe Athalia.
Zie JOJADA.

2) een der twaalf bestelmeesters van Salomon ; I Kon.
4:97.
— 3) de vader van koning Jehu; II Kon. 9:
2. !14. — 4) een van David's helden; I Chron. 11:
43. — 5) een priester ten tijde van David ; I Chron.
15: 24.
Josaphat, 6) koning van Juda, noon en opvolger van Asa of Assa, regeerde van 904 tot 880 v.
Chr., handhaafde de zuivere Jehovah-dienst en het
onderhouden van de wet, en in bondgenootschap
met den koning van Israel overwon hij de geallieerde
legermacht der Moabieten, Ammonieten en Edomieten. Hij wordt in het geslachtregister van Jens
vermeld Matth. 1: 8, en in het 0. T. in de hoofdstukken 15 en 22 van I Kon.; 1, 3, 8 en 12 van
II Kon.; 3 van I Chron.; 17-22 van II Chron.
Josaphat (Dal van), een dal in de nabijheid
van Jeruzalem, naar men wil tusschen die stad ten
0. en den Olijfberg ten W., is 7 a 8 urea gaans
lang, en wordt bssproeid door de beek Kedron of
Kidron, waarnaar bet ook wel Dal van Kedron genoemd wordt, terwiji het ook wel voorkomt onder
den naam van Dal van Siloa. In dit dal versloeg Josaphat de Brie tegen hem verbondene legers (zie
het vorige art.). De profeet Joel (3: 2, 12) zinspeelt
waarschijnlijk op die overwinning; doch aan zijne
woorden is de verklaring gegeven, dat het .Laatste
Oordeel" eenmaal in dit dal zal worden gehouden.
— Van de vele bekoorlijke plaatsen, waaraan men
later dezen naam heeft gegeven, vermelden wij bet
Dal van Josaphat in de onmiddellijke nab4heid van
Brussel, wel de moeite waardig voor hen, die van
eene heerlijke wandeling houden.
Josavja, een van David's helden; I Chr. 11 : 46.
Josbekasa, een van David's zangmeesters ;
I Citron. 25: 4, 24.
Joscheb Baschebeth, een van David's
helden ; II Sam. 23: 8.
Joseba. Zie JOSABATH.
Joseph. Zie JOZEF.
Joseph (pater), eigenlijk Francois Leclerc du
Tremblay Joseph, geb. te Parijs 4 Nov. 1577, gest.
te Buell 18 Dec. 1638, eerst capucijn, daarna stichter van de benedictijnen van Calvari, speelt in de
fransche geschiedenis van lien tijd eene gewichtige
rol als vertrouweling van kardinaal Richelieu.
Josephine (keizerin), geb. 23 Juni 1763 op
Martinique, uit de familie Tascher de la Pagerie,
ontving bij den doop de namen Marie Rose Josephine,
en kwam op haar 15e jaar naar Frankrijk ; 13 Dec.
1779 trad zij in den echt met vicomte Alex. Beau.harnais. uit Welk huwelijk geboren werden: Eugenius (later hertog van Leuchtenberg) en Hortensia
(later gemalin van koning Lodewijk en moeder van
keizer Napoleon III). Nadat zij haren man door het
revolutionaire schrikbewind naar het schavot had
zien slepen, werd ook zij zelve in den kerker geworpen, en had het behoud van haar leven alleen te
danken aan Tallien. Reeds spoedig oefende zij op
haren bevrijder eenen grooten invloed uit ; vervolgens op den directenr Barras. Zich met een verzoek
tot generaal Bonaparte te werden hebbende, werd
deze derwijze voor haar ingenomen, dat hij haar ten
huwelijk vroeg; 9 Maart 1796 trad zij met hem in
den echt. Zij deelde in den bijzonderen voorspoed
van haren man, en beklom met hem den troon, met
den titel van keizerin, Van de macht, wItartoe zij
zich verheven zag, maakte zij geen ander gebruik,
dan om goed te doen ; het eenige, waarover Napoleon
zich menigmaal te ergeren had, was hare te groote
onbekrompenheid in het uitgeven van geld; overigens hield hij innig veel van haar, gel4jk zij van
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Josadak. Zie JOZADAK.
Josaphat, I) kanselier van David ; H Sam. 8:

16; 20: 24 ; I Kon. 4: 3; I Citron. 18: 15.

Josephinos
hem. Doch hun huwelijk kinderloos blijvende, besloot
Napoleon tot echtscheiding, die 16 Dec. 1809 voltrokken wend; veel kostte het J. zich in die scheiding
te schikken, en sedert leefde zij in keizerlijke pracht
te Navarre bij Evreux ; zij stierf 27 Mei 1814 en
werd te Ruel bij Maimaison bijgezet.
Josephinos,eene staatkundige partij inSpanje.
Zie AFRANCESADOS.
Josephstadt, I) oudtijds Pless, stad en vesting in Bohemen, aan de uitwatering van de Mettau
in de Elve, 4 uren gaans benoorden KOniggratz ;
2600 inw.; de vesting, gebouwd 1781-87, is een
der gewichtigste van de oostenriiksche monarchie.
— 2) zie JOHSTADT.
Josephus (Flavius), joodsch geschiedschrijver
en krijgsoverste, geb. te Jeruzalem anno 37 na Chr.,
behoorde tot de secte der Phariseen. Door zijne tegen de romeinsche overheersching in opstand gekomene landgenooten tot bewindvoerder over Galllea gekozen (anno 67), weal hij in de vesting Jotapata belegerd door Vespasianus en Titus, en hield
zich zeven weken staande, eer hij zich aan eerstgenoemden overgaf. Na de onderwerping van Jeruzalem
voerden Vespasianus en Titus hem naar Rome, waar
hem een aanzienlijk jaargeld werd toegelegd, en waar
hij vermoedelijk anno 95 stierf. Te Rome schreef J.
zijne .Geschiedenis van den joodschen oorlog" eerst
in bet Syrisch, later in het Grieksch ; zijne ),Joodsche
oudheden" in 20 boeken, zijnde de geschiedenis der
Joden tot aan de verovering van Jeruzalem ; zijne
eigene levensbeschrijving, eene lofrede op de zeven
Maccabeesche martelaren, enz.; al die werken zijn
in het Grieksch geschreven, en met eene latijnsche
vertaling in 't licht gegeven door Haverkamp (2 din.
Amsterdam 1726). Latere editien van J.'s werken
leverden: Dindorf (2 din. Parijs 1845-47) en Bekker (2 din. Leipzig 1855-56).
Josepin, ital. scbilder. Zie CESARI (Giuseppe).
Joses, 1) een bioedverwant en discipel van
Christus; Matth. 13: 55 ; 27: 56; Marcus 6: 3;
15: 40, 47. — 2) een nit het geslachtregister van
Jezus; Lucas 3: 29. — 3) een leviet, medgezel van
Paulus; Hand. 4: 36; zie BARNABAS.
Josias, of Josia, 1) koning van Juda, zoon en
opvolger van Amon, was 8 jaren mid toen hij (639
v. Chr.) den troon beklom. Hij trachtte de Jehovahdienst te herstellen, zonder echter , daardoor den
nabijzijnden ondergang des rijks te kunnen verhoeden. In den veldslag bij Megiddo tegen den egypt.
koning Necho werd J. doodelijk gekwetst (608 v.
Chr.) en stierf te Jeruzalem. In het 0. T. is J. vermeld : I Kon. 13:2 ; II Kon. 21: 24; I Chron. 3: 15;
Jerem. 1 : 2 en v.; Zeph. 1: 1 en v.; en in 't geslachtregister van Jezus: Matth. I : 10, 11. — 2) een der
wedergekeerden nit Babel; Zach. 6: 10.
Josias, 3) prins van Coburg.Zie FREDERIK JOS1AS.
Josibja, varier van Jehu ; I Chron. 4: 35.
Josipha, een voorvader van de wederkeerenden
uit Babel; Ezra 8 : 10.
Josquin Desprez, of: des Pres, lat. Jodocus
Pratensis, waarschijnlijk nit St.-Quentin in Picardie,
componist uit de 1 5e eeuw, was 1471-84 te Rome
werkzaam onder Sixtus IV, kwam later ais muziekd irecteur naar Kamerijk, en stierf aidaar omstr. 1512.
Josse (St.-), een heilige. Zie JODOCUS.
Josse (St.-) ten Noode, beigisch dorp, beoosten en bij Brussel ; 3500 inw.
Josselin, marktvlek in het fransche dept. Morbihan, 3 uren gaans benoordw. Pioermel ; 2700 inw.;
in de nabijheid van J. op de heide van My-Voie
1351 bet gevecht der Dertig (zie DERTIG).
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Jost (Isaac Marcus), geb. 22 Febr. 1793 te
Bernburg, sedert 1835 hoofdonderwijzer aan de
joodsche reaal-school te Frankfort, waar hij 25 Nov.
1860 stierf. Behalve door een aantal boeken over
taalkunde, heeft hij zich vooral verdienstelijk gemaakt door historische werken, o. a. de volgende :
Geschichte der lsraeliten (9 din. Berlijn 1820-29),
waaraan zich aansluit de Neuere Geschichte der
Israeliten (3 din. Berlijn 1846-47); wijders de
Allgemeine Geschichte des jildischen Volks (2 din.
Berlijn 1831-32) en de Geschichte des Judenthums
and seine Sitten (3 din. Leipzig 1857-59).
Josua, ffr. _ osu_. Zie
zi JozuA.
Jotapata, stad in Palestina, in het zuidelijk
gedeelte van den stam werd 47 dagen lang
verdedigd door Fl. Josephus tegen de Romeinen.
Jotapianus, romeinsch veldheer, liet zich te
Syrie als keizer uitroepen bij den dood van Alexander Severus, van wien hij zich een bloedverwant
noemde ; doch hij werd spoedig verslagen, en sneuveide in 't jaar 249.
Jotba, geboorte-piaats van Amon's moeder;
II Kon. 21:19.
Jotbath, of Jotbatha, een der legerplaatsen van
de Israelieten in bunne 40-jarige omzwerving ; Num.
33: 33, 34; Dent. 10:7.
Joten, in de noordsche mythoiogie de Reuzen.
Jotham, 1) koning van Juda ; zie JOATRAM.
2) jongste zoon van Gideon ; Richt. 9: 5, 7, 21, 57.
— 3) afstammeling van Kaleb ; I Chron. 2 : 47.
Jou (Mont-), lat. Mons Jovis. Zie BERNARD (St.-).
Jouan (golf van), kleine zeeboezem aan de kust
van bet fransche dept. der Zee-Aipen ; voor deze
golf der Middell.-Zee liggen de Lerina-eilanden.
Jouarre, 1) lat. Jovara of Jodrum, stad in het
fransche dept. Seine-Marne, ruim 4 uren gaans beoosten Meaux ; 2800 inw. — 2) dorp in 't fransche
dept. Seine-Oise, ruim 4 uren gaans benoordoosten
Rambouillet ; 1400 inw.
Joubert (Nicolas), bofnar. Zie ANGOULEVENT.
Joubert (Barthelemy Catherine), een der fransche krijgsheiden tijdens de eerste republiek, geb.
14 April 1769 te Pont-de-Vaux, trad 1791 als vrijwilliger in dienst ; door zijne uitstekende dapperheid klom hij spoedig op, werd 1795 op bet slagveld bevorderd tot brigade-generaal, en verving 1798
Bonaparte ais opperbevelhebber der armee in Italie.
In den slag bij Novi, tegen de oostenrijksch-russische
armee onder Suwarow, werd J. doodelijk gekwetst
15 Aug. 1799. Het Directoire dacht er juist ernstig
over om aan J. het hoogste gezag toe te vertrouwen.
Joudpoor, of Joudpore. Zie DJAUDPOER.
Jouê, vlek in bet fransche dept. der BenedenLoire, 6 uren gaans benoordw. Ancenis; 2300 inw.
Jounpoor, ind. stad. Zie DJOUNPOER.
Joura, eiland, het oude Gyaros. Zie GYAROS.
Jourdain, fransche naam van den Jordaan.
Jourdain, of Isle-en-Jourdain, stad in het
fransche dept. Gers, aan de Save, 6 uren gaans benoordoosten Lombez ; 4000 inw.
Jourdain (A. L. M. M. Brechillet-), fransch
orientalist, geb. te Parijs 1788, gest. 1818. Van zijne
vele werken noemen wij : La Perse, ou Tableau du
gouvernement, de la religion, de la littdrature de cet
empire (5 din. 1814).
Jourdan (Matthieu Jouve-), Coupe-The bij-

genaamd, geb. 1749 te Saint-Just bij Puy, was een
der bloeddorstigste onmenschen, die uit de groote
fransche omwenteling te voorscbijn traden ; in het
dept. Vaucluse deed hij stroomen bloeds vergieten,
doch op bevel van bet comite voor openbaar
15
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gevat, eindigde hij zijn door gruwelen gebrandmerkt
Leven op het schavot 27 Mei 1794.
Jourdan (Jean Baptiste, graaf), maarschalk en
pair van Frankrijk, geb. 29 April 1762 te Limoges,
diende sedert zijn 16e jaar in Amerika, werd 1790
benoemd tot kapitein der nationale garde-te-paard,
diende in Belgie onder Dumouriez, werd 1793 divisiegeneraal, onderscheidde zich in den slag bij Hondschoote, werd twee dagen later opperbevelhebber
van de Noorder-armee, en in 't voorjaar van 1794 aan
het hoofd geplaatst van de Maas-en-Sambre-armee.
Hij bemachtigde Dinant en Charleroi, en won den
vermaarden slag bij Fleurus (26 Juni 1794); hij
trok den Rijn over; doch door aartshertog Karel op
den linker Rijn-oever teruggedrongen, werd hij vervangen (1796) en benoemd tot lid van den Raad der
Vijfhonderd. In 1799 tot opperbevelhebber van de
Donau-armee benoemd, werd hij 25 Maart van dat
jaar door aartshertog Karel geheel en al verslagen
bij Stockach. Ofschoon hij zich als tegenstander van
de aanmatigingen van Bonaparte deed kennen, droeg
deze hem in 1800 het bewind over Piemont op ;
1803 werd J. lid van den senaat, en 1804 maarschalk ; zoowel in Napels, als 1808 in Spanje, stond
J. als generaal-majoor koning Jozef ter zijne, in
1814 stond hij aan het hoofd van de 7e militaire
divisie. Door Lodewijk XVIII werd J. in 1815 tot
graaf verheven, 1819 tot pair; 11 Aug. 1830 benoemd tot gouverneur van het hotel der Invalieden,
stierf hij 23 Nov. 1833.
Joure, I) dorp in Friesland ; zie HJAURE.
2) J. of de Jouwer, vlek in Friesland, 2 uren gaans
benoordw. Heerenveen, 3 uren gaans benoordoosten
Sloten; 2500 inw.; geboorteplaats van professor
E. A. Borger (dichter en oostersch taalgeleerde);
veel leed J. bij den watervloed Febr. 1825. De eerste
aardappel, die in Friesland gepoot is, werd te J. in
den grond gebracht. Het eerste friesche marktschip,
dat Amsterdam bezocht, kwam van J.
Joussouf. Zie JUSUF.
jouvence, of St.-Gengoux-te-Royal, stad in
het fransche dept. Saone-Loire, 9 uren gaans benoordw. Macon ; 1600 inw.; de vermaarde bron of
fontein van J., welks water gezegd werd de schoonheid der jeugd te verzekeren aan hen, die er zich
in baadden.
Jouvenet (Jean), fransch historie-schilder,
geb. 21 Aug. 1647 te Rouaan, gest. 5 April 1717
als directeur der akademie te Parijs.
Jouwswier, of Jouwsweer, dorp in Friesland,
1 uur gaans benoordoosten Dockum.
Joux (dal en meer van) in het zwitsersche kanton Waadt : het vischrijke Joux-meer of Lac-de-Joux
is 2 uren gaans lang en een half uur gaans breed, en
wordt doorstroomd door de Orbe, welke rivier ook
het Joux-dal doorstroomt, zijnde een landschap
tusschen twee ketenen van het Jura-gebergte, met
omstr. 5000 bewoners en Le-Sentier tot hoofdplaats.
In de 12e eeuw was dit dal nog eene woestenij;
toen werd er een klooster gesticht ; doch het werd
hoofdzakelijk bevolkt door Protestanten, na de herroeping van het edict van Nantes.
JOME, (kasteel van) in het fransche dept. Doubs,
op eenen berg, 5 kwartier gaans bezuidoosten Pontarlier, heeft tot gevangenis gediend voor Fouquet,
Mirabeau en Toussaint-Louverture.
fransch vlek, dept. Yonne,
4 uren gaans benoorden Avallon ; 1300 inw.
Jouy, 1) fransch dorp, dept. Seine-Oise, aan
de Bievre, anderhalf uur gaans bezuidoosten Versailles; 1800 inw.; beroemde fransche katoen-druk-

kerijen,1760 opgericht door Oberkampf. - 2) Jouysur-Morin, bet wide Gaudiacus, fransch dorp, dept.
Seine-Marne, ruim 4 uren gaans beoosten La FerteGaucher; 1800 inw.
Jouy (Victor Joseph Etienne, genaamd : de),
geb. 1764 te Jouy hij Versailles, eerst militair, werd
sedert 1798 bekend als schrijver van novellen, vaudevilles, komieke operaas, groote operaas, treurspelen, enz.; 1830 werd hij door Lodewijk Hips
aangesteld als bibliothecaris van het Louvre ; hij
stierf 4 Sept. 1846 te St.-Germain-en-Laye. Zijne
Oeuvres completes (28 dln. Parijs 1823-28) zijn
voorzien van aanteekeningen door hem zelven.
Jove (Paul). Zie Jovius.
Jovellanos (don Gaspar Melchior de), eigent(ik
Jove-Llanos, spaansch letterkundige en staatsman,
geb. 5 Jan. 1744 te Gijon in Asturie, was van 1797
eenigen tijd minister van justitie, doch viel door de
kuiperijen van Godoy in ongenade, werd herhaalde
males gebannen, en bracht 7 jaren (1801-1808)
in gevangenschap door. Alle aanhiedingen van koning
Jozef wees hij van de hand, werd een ijverend lid
der centrale junta, en bewerkte, na de ontbinding
daarvan 1810, de benoeming van een regentschap
en de bijeenroeping van de Cortes, waardoor hij de
redder van zijn vaderiand werd. Hij stierf 27 Nov.
1811. Eene complete editie van zijne werken bezorgde Cailedo (7 dln. Madrid 1830--32; nieuwe
Truk 8 dln. Barcelona 1839).
Jovianus (Flavins Claudius), geb. te Singidunum, werd bij den dood van Julianus (363) als
keizer uitgeroepen, en zag zich genoodzaakt met de
Perzen eenen onvoordeeligen vrede te sluiten, als
bet eenige middel om het overschot te redden van
een Leger, dat door Julianus in eene gevaarlijke
stelling was gebracht. Zich naar Constantinopel begevende om zich te laten kronen, werd J. door den
dood overvallen.
Jovien, fransch voor Jovianus.
Jovin? fransch voor Jovinus.
Jovimacum, lat. naam der stad Joigny.
Jovinianus, een monnik te Milaan, begon
omstr. 388 te ijveren tegen bet vasten, tegen het
monnikwezen en tegen het celibaat der geestelijken,
gelijk hij ook ontkende het maagd-blijven van Maria
na de geboorte van Jezus; door Siricius te Rome en
Ambrosiu4 te Milaan veroordeeld, werd J. door keizer Theodosius gebannen, en stierf 412.
Jovinus, geboortig uit Reims, romeinsch consul in 367, bevelhebber der rom. ruiterij in Gallie,
werd bij de troonsbeklimming van Jovianus in zijne
provincie als keizer uitgeroepen, doch bedankte voor
die onderscheiding, en hielp zelf den opstand dempen, die slechts uitgebroken was ten zijnen voordeele. Onder verscheidene keizers stond hij in hoog
aanzien, totdat hij 379 stierf. Vermoedelijk is door
hem de stad Joigny gesticht. J., usurpeerde den
keizerstitel in 411 onder Honorius, en werd 413
gedood door Ataulphus.
Jovis (Mons). Zie BERNARD (St.-).
Jovius (Paulus), Paolo Grovio, beroemd schrijver uit de 16e eeuw, geb. 1483 te Como, gest. 1559
te Florence, oefende eerst de geneeskunst uit, en
gep oot de bescherming van de pausen Leo X, Adriaan VI en Clemens VII. Bij de plundering van Rome
(1527) door den connetable van Bourbon alles verloren hebbende wat hij bezat, werd J. begiftigd met
het bisdom Nocera door Clemens VII, die zijn best
deed om J. rijk to maken ; van den franschen koning
Frans I ontving J. een jaargeld, dat de connetable
van Montmorency echter under Hendrik II deed in-
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trekken. Zijn voornaamste werk is eene .Geschiedenis van zijnen tijd loopende van 1494 tot 1547"
(2 dln. in fol. Parijs 1553). Ook zijn zoon Paolo
Giovio heeft zich als schrijver doen kennen,
Joyeuse, lat. Gaudiosa, stad in het fransche
dept. Ardèche, aan de Baume en aan den voet der
Cevennen, 3 urea gaans van l'Argentiére en 10 urea
gaans bezuidw. Privas; 2700 inw.; vroeger hoofdplaats van de heerlijkheid J., die verheven werd
1423 tot baronie J., 1450 tot vicomte en 1581 tot
hertogdom J. Zie het volgende art.
Joyeuse, fransch adellijk geslacht. In de 13e
eeuw bracht Vierne d'Anduze de heerlijkheid Joyeuse
ten huwelijk mede aan Randon, heer van Châteauneuf. Reeds in 1423 in eene baronie herschapen,
werd Joyeuse in 1450 ten behoeve van Tanneguy
de J. verheven tot een vicomte, en kwam als zoodanig aan J. (Guillaume, vicomte de), geb. 1520, gest.
1592, die sedert 1582 maarschalk van Frankrijk
was. —J. (Anne de), zoon van Guillaume, geb. 1561,
was de gunsteling van Hendrik 111, die hem tot hertog van J. verhief, en 1582 tot admiraal van Frankrijk benoemde, na hem het jaar te voren (1581) de
zuster der koningin ten huwelijk gegeven en de
bruiloftskosten (rnim een half millioen guldens Pedal.) betaald te hebben. In 1586 werd J. naar
Guyenne gezonden om de Hugenoten te beoorlogen;
doch na eenige onbeduidende voordeelen behaald te
hebben, verloor hij 20 Oct. 1587 tegen den koning
van Navarre (later Hendrik IV) den slag bij Contras,
waarin hij sneuvelde. — J. (Francois, hertog van),
broeder van den vorige, geb. 24 Juni 1562, gest. als
kardinaal 27 Aug. 1615, voerde de gewichtigste onderhandelingen tusschen het hof van Frankrijk en
dat van Rome. — J. (Henri, hertog van), broeder
van de beide vorigen, geb. 1567, gest. 1608 als laatste van zijnen stam, vocht mede in den slag van
Coutras, werd toen capucijner monnik (1587), legde
1592 de monnikspij af, en stelde zich aan het hoofd
der Ligueurs in Languedoc, was een der laatste, die
zich aan Hendrik IV onderwierpen, en ontving van
dezen den maarschalksstaf, doch zeide 1600 opnieuw
vaarwel aan de wereld, en keerde naar zijn klooster
terug. Voltaire zingt nopens hem in de .Henriade":

tien oudere broeders, die hem aan een troep slavenhandelaars verkochten, door wie hij vervolgens als
slaaf verkocht werd aan Potiphar, een der hofgrooten van den koning of pharao van Egypte. Het
duurde niet lang of de vrouw van Potiphar vatte
eenen misdadigen hartstocht voor J. op ; doch toen
zij hare wulpsche begeerten schipbreuk zag lijden
op J.'s kuischheid, maakte zij hem zoo zwart bij
baren man, dat die den kuischen J. in den kerker
liet werpen. Door het uitleggen van droomen verwierf J. in de gevangenis eene vermaardheid, die
eindelijk ter oore kwam van den pharao. Toen ook
deze van J.'s gaaf om droomen nit te leggen de proef
had genomen, ontsloeg hij J. uit de gevangenis, verhief hem tot eersten minister, en gaf hem Asnath,
de flochter van Potiphera, den egyptischen hoogepriester te Heliopolis (in den Bijbel On genaamd)
tot vrouw. Bij Asnath verwekte J. twee zonen
(Manasse en Ephraim), en kwam meer en meer in
de gunst bij zijnen koninklijken meester, die hem
eindelijk tot onderkoning verhief, toen de voorzorgen tegen den door J. voorspelden hongersnood werkelijk bleken hoog noodig te zijn geweest. Door lien
hongersnood, die zich ook over andere landen uitstrekte, werden de zonen van Jacob naar Egypte gedreven, om te zien of ze daar graan konden koopen ;
en toen J., zonder dat zijne broeders hem herkenden,
van hen hoorde, dat zijn vader nog leefde, bewerkte
hij bij den koning, dat aan zijne gansche familie het
landschap Gosen werd ingeruimd. Dien ten gevolge
gaf de aartsvader Jacob aan J.'s beide zonen zijnen
zegen met gelijke rechten als aan zijne eigene zonen ;
en J. was 110 jaren oud toen hij stierf. Zijne geschiedenis is in het 0. T. verhaald in de 21 laatste
hoofdstukken van het bock Genesis. — Jozef, een
uit den stam Issaschar; Numeri 13: 7. — J., een
zoon van Asaph ; I Chron. 25 : 2, 9. — J., een der
Israeheten,die in de babyl.ballingschap vreemde vrouwen badden ; Ezra 10: 42. — J., priester ten tijde
van Jojakim ; Neh. 12 :14. — Jozef de timmerman,
woonde te Nazareth, en was reeds tamelijk bejaard toen hij met Maria in ondertrouw stond ; doch
bespeurende dat zij zwanger was, wilde hij haar verstooten, daar hij nog geen gemeenschap met haar
gehad had. Er kwam evenwel een engel uit den
hemel, die hem bekend maakte hoe Maria zwanger
was geworden door een wonder Gods, en nu werd
J. gewillig de pleegvader van het kind (Jezus), dat
Maria ter wereld bracht, redde het door de vincht
naar Egypte, toen Herodes zijn moordbevel had nitgevaardigd, en wordt dan ook door de roomschkatholieke Kerk als heilige vereerd 19 Maart ; ook
werd hem ter eere eene ridderorde ingesteld (zie
JOZEFS-ORDE). Hij wordt in het N. T. genoemd in
de hoofdstukken 1 en 2 van Matth.; 1, 2, 3 en 4 van
Lucas; 1 en 6 van Joh. Lezenswaardige legenden,
hem betreflende, zijn te vinden in de in het Arabisch
geschrevene Historia Josephi [abri lignarii. — J.,
drie verschillende personen in het geslachtregister
van Jezus ; Lucas 3: 24, 26, 30. — J., genaamd
Barsabas, bijgenaamd Justus, een van de twee (de
andere was Matthias) over wie het lot werd geworpen door de apostelen, om de opengevallene plaats
van den verrader Judas aan te vullen ; Hand. 1 : 23.
— Jozef van Arimathea (d. i. Jozef nit de stad
Ramathaim in stam Benjamin), lid van den hoogen
raad te Jeruzalem, en beimelijk een discipel (een der
70 jongeren) van Jezus, nam diens lijk van 't kruis af
en legde het in een nieuw graf, dat hij kort te voren
had laten maken in eene rots; Matth. 27: 57, 59;
Marcus 15: 43, 45 ; Lucas 23: 50 ; Joh. 19 : 38.

Vicieux, penitent, courtisan, solitaire,
Il prit, quitta, reprit la cuirasse et la haire.

Deze weerhaan stierf 1608 in Italie, te Rivoli, terwig hij barrevoets eene bedevaart,deed. — J. (Jean
Armand, nit een zijtak van het geslacht), geb. 1631,
was markies van Joyeuse- Grandpre, diende onder
Lodewijk XIV in Vlaanderen, Holland en Duitschland, werd 1693 verheven tot maarschalk, kommandeerde den Iinkervleugel in den slag bij Neerwinden
(29 Juli 1693), waar hij gekwetst werd, en stierf
kinderloos 1710.
Joyou, gewone naam van Joseph Cadoudal.
Jozabad, verscheidene personen in bet 0. T.:
H Kon. 12: 21 (zie JOZARAR); I Chron. 12: 4, 20 ;
26: 4; II Chron. 17: 18; 24: 26; 31: 13; 35: 9;
Ezra 8: 33; 10: 22, 23; Neh. 8: 8; 11: 16.
Jozadak, een leviet, die door Nebukadnezar
gevankelijk weggevoerd werd naar Babylon, was de
vader van den hoogepriester Jozua ; I Chron. 6: 14,
15; Ezra 3: 2, 8; 5:2; 10:18; Neh. 12:26;
Haggai 1 : 1, 12, 14 ; 2 : 3, 5 ; Zach. 6: It.
Jozakar, een der moordenaars van koning
Joas (de andere was Jozabad); II Kon. 12: 21.
Jozef, verscheidene bijbelsche personen, nl.:
Jozef, zoon van den aartsvader Jacob bij zijne
liefste huisvrouw Rachel, werd als lieveling zijns
vaders reeds spoedig een doors in het oog zijner
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Jozef, twee keizers van het heilige Roomsche
rijk, d. keizers van Duitschland, nl.: J. I, geb.
te Weenen 26 Juli 1678, koning van Hongarije sedert 1689 en roomsch koning sedert 1690, volgde
1705 zijnen vader, Leopold I, als keizer op, en
regeerde met evenveel beleid als kracht. Hij beperkte
den invloed der Jeznieten, deed belangrijke conessien aan de Protestanten in Hongarije en Bohemen,
en zette den spaanschen successie-oorlog krachtig
door; ofschoon hij zijne troepen onder prins Eugefins groote overwinningen op de Franschen zag
bevechten (bij Turijn 1706, bij Malplaquet 1709),
mocht hij het einde van dien oorlog niet heleven ;
want hij stierf 17 April 1711, zonder een troonopvolger na te laten, zoodat hij werd opgevolgd
door zijn broeder Karel VI. Door J. I was eene keizerlijke staatsbank opgericht, eerie akademie van
wetenschappen en kunsten te Weenen gesticht, het
kasteel SchOnbrunn gebouwd, en veel gedaan ter
verhetering van het lot der boeken. — J. II, geb.
16 Maart 1741, roomsch koning sedert den Hubertusburger vrede (1764), volgde 18 Aug. 1765 zijn
vader, Frans 1, als keizer op, ofschoon eigenlijk
slechts in naam, daar zijne moeder, de keizerinweduwe Maria Theresia, geheel en al het gezag in
handen hield, zoodat J. II eigenlijk eerst bij haren
flood (1780) werkelijk zelf begon te regeeren. Bij de
eerste deeling van Polen (1772) was zijn rijk vergroot geworden met Galicie, Lodomerie en het
graafschap Zips, dus eene vermeerdering van 1400
vierk. mijlen grondgebied met eene bevolking van
3 millioen zielen. Doch tweemaal had Frederik II
zijne vergrootingsplannen tegenover Beieren verijdeld, nl. eerst door den beierschen successie-oorlog,
en toen door den vorstenbond. Vooral echter de
ijver, waarmede J. H zijne hervormingen binnenslands doorzette, trok de algemeene aandacht ; binnen
acht dagen tijds werden 700 kloosters door hem
opgeheven, tervq1 de kloosters, die nog bleven bestaan, rechtstreeks onder het gezag der bisschoppen
werden gesteld ; daarop volgde 15 Oct. 1781 bet
vermaarde Tolerantie-edict ; en zelfs het bezoek, dat
pans Pius VI bij dezen keizer te Weenen kwam afleggen (1782), vermocht niet hem van zijne hervormings-plannen af te brengen. Tegenover de Vereenigde Nederlanden ging J. II op niet minder willekeurige wijze te werk, dan tegenover de geestelijkheld in zijn eigen land; in 1781 verklaarde hij het
Barriére-tractaat (zie dat art.) voor vervallen, 1782
zette bij die verklaring met geweld door, en dwong
ons in 1785, behalve eenig grondgebied, nog 9
millioen guldens zoogenaamd als schadeloosstelling
af. Maar het einde van zijne loopbaan was niet gelukkig ; in al zijne staten heerschte misnoegen, dat
in Hongarije en in de Nederlanden uitbrak in openbaren opstand ; een oorlog zonder rechtvaardige reden 1788 door hem tegen de Turken begonnen,
baarde hem almede veel teed ; de omwenteling, die
1789 in Frankrijk begon, vervulde hem met bezorgdheid over zijne zuster Marie-Antoinette; en
nadat hij in Jan. 1790 alle gedurende zijne regeering
nitgevaardigde keizerlijke besluiten (alleen bet Tolerantie-edict uitgezonderd) opgeheven verklaard had
in Hongarije, de Nederlanden, Tirol en Bohemen,
stierf hij, gebroken van verdriet, 20 Februarij 1790,
zonder kinderen na te Eaten, en werd opgevolgd
door zijnen broeder Leopold II.
Jozef, Jozef-Emmanuel, koning van Portugal,
was 35 jaren ond, toen hij 1750 zijnen vader, Jan V,
opvolgde op den troon. De voornaamste gebeurtenissen order zijne regeering waren : de aardbeving
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1755, die het grootste gedeelte van Lissabon vernielde ; de verdrijving 1759 van de Jezuteten, die
verdacht werden de hand te hebben gehad in eene
samenzwering tegen bet leven des konings; en de
nitvaardiging 1773 van een edict, waarbij de stuitende onderscheiding tusschen Christenen en nieuwe
Christenen werd afgeschaft. Door de wijze raadgevingen van J.'s voornaamsten minister, den markies
de Pombal, werden koophandel, nijverheid en beoefening der wetenschappen aangemoedigd, en de
macht der Inquisitie binnen zekere grenzen beperkt.
Jozef II stierf 1777.
Jozef Bonaparte, oudste broeder van keizer
Napoleon I, geb. 7 Jan. 1768 te Corte op Corsica,
was bestemd voor de rechtsgeleerde loopbaan, en
nog niet lang gehuwd met Julie Clary, de dochter
van een koopman te Marseille, toen de verheffing van
zijnen broeder hem 1796 tot het openbare levenriep;
1797 ging hij als fransch gezant naar Rome, doch
verliet die stall na den moord, daar gepleegd op zijn
aide-de-camp Duphot (zie dat art.). Gedurende het
consulaat gebezigd als diplomaat, teekende hij 1801
den vrede van Luneville, 1802 dien van Amiens,
werd bij de oprichting van het keizerrijk verheven
tot prins des rijks, en 30 Maart 1806 tot koning van
Napels en Sicilie. Na eene korte regeering, waarin hij
zich bij het napolit. yolk bemind had gemaakt, zonder evenwel den adel voor zich te kunnen winnen,
verplaatste Napoleon I hem 6 Juni 1808 naar Madrid,
op den troon van Spanje, die hem echter door het
spaansche yolk gewapenderhand betwist werd. Tweemaal zag hij zich genoodzaakt zijne nieuwe residentie-stad te verlaten, en eindelijk, na de nederlaag
hij Vittoria, keerde hij 1813 voor goed in Frankrijk
terug, werd 1814 luitenant-generaal des rijks en
opperbevelhebber der nationale garden, sloot de Capitulatie van Parijs, en begaf zich na de abdicatie
van Napoleon naar Zwitserland (Waadt). In 1815
weder in Frankrijk verschenen, ging hij na den slag
van Waterloo scheep naar Noord-Amerika, waar hij
onder den naam van Graaf van Survilliers elf jaren
doorbracht, hoofdzakelijk in Nieuw-Jersey. In 1830
protesteerde hij, ten gunste van den hertog van
Reichstadt, tegen de troonsbeklimming van Lodewijk Filips, ging 1832 naar Engeland, bekwam 1841
vergunning om in Italie te wonen, en stierf te Florence 28 Juli 1844. Hij was een verstandig, goed,
en in zijne manieren eenvoudig man; veel licht over
de geschiedenis des keizerrijks werpen zijne: ?moires
et correspondance politique et militaire du roi Joseph,

in 't licht gegeven door A. du Casse (10 dln. Parijs
1853-55).
Jozef (pater). ti e JOSEPH.
Jozefs—orde, eene orde ter erkenning van
burgerlijke verdiensten, ter eere van den heiligen
Jozef ingesteld 19 Maart 1807 door Eerdinand III,
groothertog van Wurtzhurg, door hem medegenomen naar Toskanen, en daar 1817 vernieuwd, doch
bij decreet van 19 Maart 1860 door bet voorloopig
bewind opgeheven.
Jozua, 1) zoon van Nun, nit den stam Ephraim,
opvolger van Mozes als aanvoerder der Israelieten,
veroverde een groot gedeelte van Canaan, dat hij
onder de stammer Israels verdeelde. Hij was 110
jaren oud toen hij stierf. Behalve in de boeken Exod.,
Num., Deut. en elders in bet 0. T., waar melding
van hem gemaakt wordt, is zijne gesehiedenis beschreven in het boek Jozua, dat nit 24 hoofdstukken
bestaat, en onder de kanonieke boeken is opgenomen tusschen boek Deuteronomium en dat van de
Richteren ; waarschijnlijk is het boek Jozua reeds
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in David's tijd geschreven. — 2) een Beth-Semiet,
op wiens akker 70 der voornaamste en 50,000 geringere inwoners van Beth-Semes door den Heer
doodgeslagen werden, orndat ze in de Verbonds-ark
hadden gekeken ; I Sam. 6 : 19. — 3) een hoogepriester, zoon van Jozadak (zie dat art.).
Juan (don) van Oostenrijk, twee perso nen van dien naam, t.w.: 1) een der helden van de
16e eeuw, was een natuurlijke zoon van Karel V,
verwekt bij eene duitsche dame, Barbara van Blombergh genaaind, en werd 1545 te Regensburg geboren. Door Filips zoon van Karel V en diens opvolger in Spanje, werd eerst alle inogelijke inoeite
aangewend om J. te bewegen den geestelijkeu staat
te omhelzen; toeu dit niet gelukte, werd J.1570 met
de taak belasi, on] eenen opstand der Mooren in
Granada te onderdrukken. Ilij kweet zich van die
taak op doortastende wijze, en noodzaakte de opstandelingen om voor goed Spanje te ruimen. Vervolgens (1571) door de christen-vorsten gekozen
om het bevel te voeren over de vloot, die zij tegen
de Turken uitzonden, won hij den vermaarden slag
van Lepanto, waarin de Turken 30,000 man en ongeveer 200 schepen %erloren. In 1576 werd hij door
Filips II naar de in opstand zijnde Nederlanden gezonden als landvoogd, en maakte aauvankelijk een
goeden indruk ; doch zijne huichelachtige dubbelhartigheid werd reeds spoedig door Prins Willem I
doorgrond, en het duurde met lang of hij werd door
de Algemeene Staten verklaard eat vijand des lands
to zijn. Wel behaalde J. eene overwinning op de
staatsche armee in de vlakte van Gembloux (1578)
en bemachtigde verscheidene steden; (loch toen begon het krijgsgeluk hem van alle kanten tegen te
zijn ; de pest woedde in zijn leger, hij zelf werd
aangetast door eene zware ziekte, en stierf 1 Oct.
1578 in eene armoedige hut te Bonge bij Namen.
Zijn lijk werd ontleed, in reiskoffers gepakt, eu te
paard door Frankrijk naar Spanje vervoerd ; daar
werden de stukken aaneengehecht, waarop de aanzienlijke doode werd bijgezet in het Escuriaal.
2) een spaansch veldheer, natuurlijke zoon van Filips IV bij eene tooneelspeelster met name Marie
Calderona, gel). 1629 te Madrid, werd door zijnen
vader als zoon erkend en verheven tot groot-prior
van Castilie, terwijl hij hem 1647 het opperbevel
toevertrouwde over de spaansche troepen rn Italie,
rn welke hoedanigheid J. zich meester maakte van
Nape's. Teruggeroepeu naar Catalonie, bracht hij
Barcelona tot onderwerping, welks inwoners zich
onder bescherming van Frankrijk* gesteld hadden
(1652). Vervolgens ging hij naar Vlaanderen om de
Franschen te bevechten, die aangevoerd werden door
Turenne, doch verloor hier den slag in de Milner!
14 Juni 1658 (zie DUINEN). Daarna naar Portugal
gezonden, waar hertog Jan van Bragauza koning was
geworden door de samenzwering van Pinto, leed J.
de nederlaag bij Estremos. Na den dood van Filips IV
in ongenade gevallen hij de regentes, werd J. echter
weder aan het hof geroepen, zoodra Karel Il meerderjarig was geworden, en door dezeii benoem(I tot
eersten minister. Hij toonde echter voor die hooge
betrekking niet opgewassen te zijn, en stierf 1679.
Juan (eigeulijk Joao) de Castro, portngeesch
onderkoning der Indien. Zie CAsTRo (Joao de).
Juan Fernandez, spaansch zeevaarder. Zie
FERNANDEZ (Juan).
Juan-Fernandez-eilanden, twee eilanden in den Grooteu Oceaan ; bet westelijkste van de
twee heet Mas-a-Fuera,het oostelijkste Mas-a-Tierra;
laatstgenoemd eiland wordt bedoeld als men van
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het eiland Juan-Fernandez spreekt. Het ligt 66 rnijlen bewesten Chili, verheft zich tot 3000 vt. boven
den spiegel der zee, heeft eene slechte haven (SanBautista of Cumberland) aan de noordzijde, aan de
Curnberland-baai. In de 16e eeuw ontdekt door
den spaanschen zeevaarder Juan Fernandez, °raving
het 1750 eene nederzetting van Spanjaarden, die
het echter reeds spoedig weder verlieten. Tegenwoordig behoort J.-F. aan Chili, welks gouvernement het in erfpacht heeft gegeven aan kolonisten
uit de Vereenigde staten en nit Tahiti. Op (lit eiland
met indertijd zekere Schot, met name Alexander
Selkirk, door zijn schip achtergelaten zijn, en er 4
jaren hebben doorgebracht eer hij verlost werd, welk
avoutuur aan Defoe de stof heeft gele‘erd orn zijir
wereldverrnaard geworden verhaal ',Robinson Crusoe te schrijven.
Juarez (Benito), een der merkwaardigste mannen van de 19e eeuw, geb. 1807 op een dorp bij
Jatlau in den mexicaanschen staat Oaxaca (Oajaca),
werd opgeleid voor de rechtsgeleerde loopbaan, klom
allengs op tot de hoogste rechterlijke betrekking in
zijnen geboorte-staat, die hem 1846 als vertegenwoordiger afvaardigde naar het congres te Mexico.
Van 1848-52 bekleedde hij met veel bekwaamheid
den post van gouverneur van Oaxaca. Ouder het bewind van Santa-Anna (Santana) gebannen, hield hij
eerst eenigen tijd in HaIanna verblijf, daarna in
Nieuw-Orleans, totdat hij zich in het voorjaar van
1855 over Acapulco naar den ouden Alvarez begaf,
ander wiens presidentschap (sedert 4 Oct. 1855) J.
optrad als minister van justitie. In die betrekking
vaardigde hij de befaamde wet van 24 Nov. 1855
(ley Juarez) nit, waarbij al de privilegien der geestelijkheid en der armee werden opgeheven. Nadat
Comonfort voorloopig het presidentschap aanvaard
had 11 Dec. 1855, werd J. weder tot gouverneur
van Oaxaca benoemd, in Nov. 1857 tot secretaris
van staat, later tot voorzitter van het hooge gerechtshof. loch toen Comonfort in Jan. 1858 de vlucht
had genomen, proclameerde J. zich 11 Fehr. 1858
als constitutioneel president van Mexico ; als ear
natuurlijk gevolg van den burgeroorlog hield hij zijne
residentie eerst te Guanajuato, daarna te Colima,
toen le Veracruz, eer hij den zetel van zijn gouvernement kori overbrengen naar de hoofdstad Mexico,
waar hij 11 Jan. 1861 zijnen zegevierenden intocht
deed, en 1 I Juni door het congres opnieuw tot president gekozen en met onbeperkt dictatoriale macht
bekleed werd. Nauwlijks begon het sedert eene halve
eeuw aanhoudend door omwentelingen geteisterde
Mexico eenigszins tot een toestand van orde en rust
te kowen, toen de landing der Franschen en Spanjaarden de hartstochten der partijen alweder deed
ontbranden. Door de vreemde wapenen tut zijne
hoofdstad verdreven, heeft J. zich staande gehouden
tot op den huidigen dag ; en hij is, zoo niet de eenige,
dan toch wel een der voornaamste oorzaken, waardoor de fransche expeditie in Mexico is uitgeloopen
op teleurstelling en mislukking.
Juba, of Dzjoeba, havenplaats in Oost-Afrika,
hoofdstad van een rijkje J. op de kust van Zanzibar,
aan de uitwatering van de rivier J., die zich, na
eenen zuidoostelijken loop, in den Indischen Oceaan
outlast.
Juba, koning van Numidie, zuon van Hiernpsal II,
volgde omstr. 50 v. Cbr. zijnen vader op, en koos in
den partij-oorlog van Cesar en Pompejus de zijde
van laatstgenoemden, nam na den slag bij Pharsalus
bet overschot van de overwonnene armee up, suckle
Cato te hulp, die zich in Utica opgesloten had, en
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vereenigde zich met Q. Metellus Scipio, om aan Cesar
slag te leveren bij Thapsus, na welken slag hij, om
zijne nederlaag niet te overleven, zich liet doodsteken door Petrejus, zijnen deelgenoot in het ongeluk
(46 v. Chr.). Zijn rijk werd een romeinsch wingewest. — J. II, zoon van den vorige, werd na den
slag bij Thapsus als gevaugene naar Rome gebracht,
waar Cesar niets aan zijne opvoeding liet ontbreken,
zoodat de jongeling al spoedig zeer gezien was bij
Augustus, die hem in den echt liet treden met Cleopatra Selene (de dochter van Antonius en de vermaarde Cleopatra), en hem omstr. 30 v. Chr. als
schadeloosstelling voor het rijk, dat hij van zijnen
vader had moeten erven, een koningrijk schonk, gevormd nit de beide Mauritanian en een gedeelte van
Getulie. Na ruim eene halve eenw geregeerd te hebben, stierf J. II in het jaar 23 na Chr. Als een gelukkig beoefenaar van geschiedenis en natuurkunde,
had J. II verscheidene werken geschreven in de
grieksche taal, o. a. .Geschiedenis van Arabie",
.Oudheden van Assyria", .Verhandeling over den
Landbouw" , enz.; doch alles wat hij geschreven
heeft is verloren geraakt.
Jubal, de eerste vervaardiger van muziek-instrumenten, een afstammeling van Cain ; Gen. 4 : 21.
Jubbega, oudtijds Jobbega of Jobbema, dorp
in Friesland, vierdhalf uur gaans beoosten Heerenveen ; 850 inw.
Jubbelpoor, ind. stad. Zie DJABBALPOER.
Jublains, het oude Diablintes, later Nteodunum
genaamd, dorp in het fransche dept. Mayenne, derdhalf uur gaans bezuidoosten Mayenne ; 1400 inw.;
oudtijds de hoofdstad der Aulerci Diablintes.
Jutar, kustrivier in het oostelijk gedeelte van
Spanje, ontspringt op de Muela-de-San-Juan, bezuiden de bron van den Taag, en valt, na eenen loop
45 mijlen, beneden Cullera in de Middell. Zee.
Jucawert, oude naam van Jukwerd.
Juchal, een dergenen, die door koning Zedekia tot den profeet Jeremia werden gezonden, om'
zijne voorbede in te roepen; Jerem. 37: 3; 38 : I.
Juda, 1) twee verschillende personen in het
geslachtregister van Jezus; Lucas 3: 26, 30. —
2) vierde zoon van den aartsvader Jacob, door hem
verwekt bij Lea, werd het hoofd van den slam Juda,
den voornaamsten der 12 stammen Israels. Het gebied van den stam J. was gedeeltelijk gevormd uit
het land der Jebusieten en ' uit dat der Hethieten;
het strekte zich uit tusschen den stam Simeon ten
W. en het Zoutmeer ten 0., werd ten N. begrensd
door den stam Benjamin en ten Z. door Arable. De
hoofdstad van den stam J. was Jeruzalem. Na de
scheuring, door Jerobeam bewerkt, bleef de stam J.
getrouw aan den zoon van Salomon, en werd de kern
van het koningrijk Juda (zie het volgende art., n°. 2).
Juda (het koningrijk), 1) een rijkje op de Slavenkust (Guinea), tusschen de rijkjes Ardra, Popo
en Dahomey; aan het laatstgenoemde is J. schatplichtig ; het heeft eene hoofdplaats J., aan de Hoch t
van Guinea gelegen, 18 mijlen bezuiden Abomey.
2) het rijk, dat 962 v. Chr. na den afval der 10 stammen, die Jerobeam tot koning namen (zie IsRAeL),
gevormd werd door de twee stammen Juda en Benjamin, die trouw bleven aan Rehabeam, den zoon
van Salomon. Het koningrijk J. besloeg nauwlijks
een zesde gedeelte van Judea, en was dus, wat uitgestrektheid in grondgebied betrof, veel kleiner dan
het koningrijk Israel ; doch de twee stammen Juda
en Benjamin waren in zielental zoo sterk als de andere tiers stammen te zamen, zoodat de bevolking
van beide rijken (Juda en Israel) nagenoeg gelijk
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stond. Schier onafgebroken waren de beide rijken
met elkander in oorlog gedurende derdbalve eeuw;
en na dus elkander aanhoudend verzwakt tehebben,
vieren ze eindelijk in de macht van den vreemdeling.
Het koningrijk J., ofschoon kleiner, hield zich nog
honderd dertig jaren langer staande, dan het koningrijk Israel, dat reeds in 718 v. Chr. door Salmanassar werd vernietigd, terwiji .1. eerst bezweek 587 v.
Chr., toen het de prooi werd van Nebukadnezar, die
den laatsten koning van J. (Zedekia) en het grootste
gedeelte der bevolking gevankelijk wegvoerde naar
Babylonie. De twintig vorsten, die over het koningrijk J. geregeerd hebben, zijn
v. Chr.
v. Chr.
962 Jotham
752
Rehabeam
946 Achaz
Abia
737
723
944 Jehizkia
Asa
904 Manasse
694
Josaphat
Amon
640
Joram (met Josaphat
sedert 883) alleen 880 Josia
639
877 Jehoahaz
Ahazia
608
Athalia (koningin) 876 Jehojakim(Jojakim) 608
870 Jehojachin(Jojachin)
Joas
ook gen. Jechonia 597
Amazia
831
803 Zedekia
597-587
Uzzia
Judaismu.s, de godsdienst der Joden.
Judas, de verrader, geboortig uit de stad Arioth
In den stam Juda (daarom Judas Iscarioth genaamd),
een der twaalf apostelen, bekend nit de geschiederns
van Jezus, die door hem aan de Joden overgeleverd werd.
Judas, ook genaamd Thaddeus, of (Matth. 10 : 3)
Lebbeits, een der twaalf apostelen, broeder van Jacobus den Jonge. De zendbrief van den apostel J.,
opgenomen onder de kanonieke boeken van het N. T.,
is hoogstwaarschijnlijk niet door J. geschreven. De
Roomsch-katholieken vieren zijn gedenkdag te gelijk
met lien van Simon 28 Oct.
Judas, bijgenaamd Galtlefts, een oproermaker;
Hand. 5 : 37.
Judas, te Damascus, de huiswaard van Paulus;
Hand. 9 : II.
Judas, bijgenaamd Barsabas, een leeraar in de
eerste christenkerk ; Hand. 15: 22, '27, 32.
-ACCABEUS.
Judas Maccabees. Zie m
Judea, Judaea, landschap in het zuidwesten van
Syria. Nu eens wordt onder den naam van J. geheel
Palestina verstaan, dan weder slechts dat gedeelte
van Palestina, dat het zuidwestelijkst lag, en de 4
stammen Dan, Simeon, Juda en Benjamin bevatte.
In den ruimsten zin opgevat, was J. ten tijde van
Jezus ingedeeld in zes landschappen, nl. Galilea,
Samaria, het eigenlijke Judea, Trachonitis, Iturea of
Perea, ldumea. Het landschap J. ontleende zijnen
naam aan den stam Juda, die daarin altijd de voornaamste rol speelde. Zie PALESTINA.
Judenburg, het oude Idunum, stad in Stiermarken, aan den Mar, 10 mijlen benoordw. Gratz ;
3000 inw.; door brand geteisterd 1807 en 1818.
Judex (Mattheiis), geb. 1528 te Dippoldiswalde,
kwam als prof. der theologie te Jena in twist met
Strigel, werd dientengevolge afgezet, ging toen eerst
Wisrnar, later naar Rostock, waar hij 1564 stierf.
naar,
Hij was de voornaamste schrijver der Maagdenburger Centurion (13 din. in fol. 1562).
Judicael, koning van armoricaansch Britannia
(Bretagne), deed 612 afstand van den troon ten
gunste van zijnen broeder Salomon, en ging in een
klooster ; 20 jaren later (632) kwam bij weer uit
zijn klooster op den troon, en 6 jaren daarna (638)
keerde hij weer in zijn klooster terug, waar hij 658
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stierf. De roomsche Kerk vereert hem als een heilige
16 Dec.
__CA
AMENANUS.
Judie°llo,
ti Zi
Judith, I) een der vrouwen, die Esau nam ;
Gen. 26: 34. --- 2) joodsche beldin, dochter van
Merari, weduwe van Manasse, eerie vrouw van buitengewone schoonheid, bekend nit bet boek Judith
(een der Apocryphe boeken) door hare historie met
Holophernes; zie BETHULIA.
Judithphaas, oude naam van Jutpbaas.
Judson (Adoniram), geb. te Malden in Massachnsetts 9 Aug. 1788, op zee gest. 12 April 1850,
was lang als zendeling werkzaam onder de Birmaneezen, en beeft zich jegens de studie der birmanische taal en letterkunde zeer verdienstelijk gemaakt ;
o. a. is de gebeele bijbel door hem in 't Birmanisch
vertaald.
Juggernaut, Ind. stad. Zie DJAGGERNAT.
Jugorische Straat, of Jugrische Straat, de
zeeengte in de noordelijke IJszee, waardoor de noord oostpunt van europ. Rusland gescheiden wordt van
het eiland Waigatsj.
Jugriers, of Ugriers, in het begin der middeleeuwen een finsche volksstarn op de oevers der
Wolga, in het land Jugrie, de voorouders der tegenwoordige Oostjaken en Wogoelen, en waarschijnlijk
ook van de Magyaren, welke alle door de hedendaagsche ethnografen en taalgeleerden onder den
naam van jugrische (of ugrische) rolIceren werden
saarngevat.
Jugurtha, koning van Numidie, zoon van
Mastanabal, werd opgevoed aan het hof van zijnen
oom Micipsa, met wiens beide zonen (Adherbal en
Hiempsal) J. gezamenlijk het rijk erfde (119 v.
Chr.). Liever alleen willende regeeren, liet J. reeds
116 v. Chr. zijnen neef Hiempsal van het leven berooven. Toen Adherhal deswege, en orn een gelijk
lot le ontgaan, de hulp der Romeinen ingeroepen
had, werden verscheidene romeinscbe veld heeren,
die tegen J. werden afgezonden, door J. omgekocht,
en ook Adberbal van het leven beroofd (112 v. Chr.)
in de stad Cirta, waar J. hem belegerd had. Eindelijk evenwel kreeg J. met een romeinsch veldheer
te doen, die zich met door zijn good liet ornkoopen,
ill. Cecilius Metellus, die hem 109 v. Chr. de nederlaag toebracht. Verrolgens ook door Marius verslagen, werd J. 106 v. Chr. door zijnen scboonvader
Bocchus, den koning van Mauritania, aan de Romeinen uitgeleverd, en 104 v. Chr. bij den zegevierenden intocht te Rome door Marius als gevangene
medegevoerd, en vervolgens in den kerker geworpen, waar men hem van bonger het ornkomen. De
oorlog der Romeinen tegen J. is beschreven door
Sallustius.
Juhel, hertogen van Bretagne. Zie
Juillae, fransch vlek, dept. Corréze, 7 arm
gaans benoordw. Brives ; 2600 inw.
Juillet, fransche naafi] der maand Jab.
Juist, eilandje in de Noordzee, behoort tot het
arnt Norden der hanov. landdrostij Attrich, is een
kwartier gaans breed en circa 3 wren gaans Lang;
150 bewoners.
Jujuy, stad met 7000 inw. in Zuid-Amerika,
14 mijlen benoorden Salta, is eene hoofdplaats voor
het handelsverkeer tusschen het La-Plata-land en
Peru, Bolivia en 't noordelijk gedeelte van Chili,
het is de hoofdstad van den skull J., die tot de
Argentijnsche confederatie behoort, 1577 vierk.
mijlen groot is, en ruim 33,000 bewoners telt. De
stad J. ligt op den rechter-never van de rivier J.,
die nit het Andes-gebergte komt, van bet W. naar
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het 0. stroomt, in het bovengedeelte van Karen loop
den imam San-Salvador draagt, in haren benedenloop Rio-Grande beet, en zich na eenen loop van
omstr. 90 mijlen in den Verrnejo ontlast, 34 mijlen
beoosten Salta.
Jukagieren., yolk in Siberie, schijnt verwant
met de Korjeeken, nomadiseert in de gouvernementen Tomsk en Irkoetsk, doch is in de tweede belft
der 19e eeuw sterk aan het verminderen.
Jukwerd, of Jukwirt, dorp in Fivelgo, prov.
Groningen, een kwartier gaans benoordw. Appingedam ; 100 inw.
Jules, fransche naam voor Julius.
Juli (de dagen van) 1830. Zie JULI-OMWENTELING.
Julia, somwijlen noemt men zoo 't eil. Nerit a.
Julia, naam van een aantal steden, meerendeels
door Julius Cesar gesticht, hersteld of verfraaid, o. a.:
J., tegenw. Gyula in Hongarije.
J. Augusta, vroegere naam van Parma.
J. Ccesarea, in Mauritania; tegenw. Chercheli.
J. Chrysopolis, in het oude Italia ; tegenwoordig
Borgo-San-Donino.
J. Concordia, in Hispania ; het latere Nertobriga.
J. Felix, 1) in Phenicie ; zie BERYTUS. - 2) in
oud Britannia ; tegenw. Berwick.
J. Joza of J. Traducta, in Hispania (in Betica);
tegenw. Tarifa.
J. Libyca of J. Livia, in Hispania Tarraconensis ;
tegenw. Puycerda.
J. Materna, in Gallie; tegenw. Arles.
J. Pax, later Pax Julia, in Hispania (in Lusitanie),
bezuiden den Taag en hewesten den Anas; tegenw.
Beja.
J. Traducta. Zie J. JOZA.
J. Zilts, tegenw. Arsilla in Marokko.
De overige namen zoeke men op het woord, dat
op J. volgt.
Julia, dochter van Julius Cesar, werd door haren vader ten huwelijk gegeven aan Pompejus, als
een onderpand voor de goede verstandhouding tusschen hen. Lang wist zij, door de zachtheid van
haar karakter, de uilbarsting of te wenden van de
twisten tusschen baren vader en baren echtgenoot.
Met baren dood (55 v. Chr.) hield de groote invloed
op, die bet uitbreken van den burgeroorlog zoo lang
had weten. tegen te houden.
Julia, de eenige dochter van keizer Augustus
bij zijne tweede vrouw Scribonia, geb. 39 v. Chr.,
uitblinkende door schoonheid, vernuft en al de boordeelen eerier verfijnde opvoeding, bezoedelde al die
gavel] door een allerliederlijkst levensgedrag. Eerst
werd zij de vrouw van haren neef Claudius Marcellus ; vervolgens trouwde zij met Agrippa ; eindelijk
trod zij op aansporing van hare stiefrnoeder Livia
in den echt met Tiberius, om dezen de opvolging
op den troo p te verzekeren. Dit laatste huwelijk was
van kracht totdat Augustus haar, orn hare schandelijke gedragingen, naar bet eiland Pandataria bij
Napels verbande; later werd haar de stad Rhegium
(Reggio) tot verblijfplaats aangewezen, waar Tiberius, toen bij keizer was geworden, haar van gebrek
liet ornkomen. Zij stierf anno 14 na Chr. Hare zonen waren reeds vOOr haar gestorven ; hare oudste
dochter J., de vrouw van L. Paullus, wedijverde in
ontucht en losbandigheid met eene andere eene
dochter van Germanicus en Agrippina.
Julia Domna, de vrouw van Septimius Severus, moeder van Caracalla en Geta, deed na den
dood van haren man te vergeefs al het mogelijke
orn de eendracht tusschen bare beide zonen te bewaren ; zij beleefde bet verdriet haren zoon Geta in
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hare amen te zien doodsteken door zijnen broeder.
Nadat ook Caracalla vermoord was, maakte zij uit
verdriet zelve een einde aan haar leven (217).
Julia, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
nl.: 1) tnaagd en martelares, geb. te Carthago, werd
gevankelijk naar Syrie gebracht, en van daar naar
Corsica, waar zij in 439 stierf voor het geloof; gedenkdag 22 Mei. — 2) van eene andere J. wordt
de kerkelijke gedenkdag gevierd 7 Sept.
Juliaansche Kalender. Zi e _ALENDER.
Juliacum, stad in Germante ; tegenw. Julich.
Juliana, de heilige, maagd en martelares, stierf
in 308 voor het geloof in Nicomedie ; kerkelijke gedenkdag 16 Fehr.
Julianehaab, deensche kolonie in Groenland,
is de hoofdplaats van het district J., dat het zuidwestelijk gedeelte der westkust van Groenland
beslaat ; de kolonie J. is gesticht in 1775 en heeft
thans 2600 inw.
Julianisten, eene partij der Monophysieten.
Julianus (Didius), rom. keizer. Zie het art.
DID1US JULIANUS.

Julianus (Fla vi us Claudius), bijgeriaamd

Apostate, d. i. de Afvallige, zoon van Julius Constan-

tinus, die een broeder was van Constantijn den
Groote. Hij was geb. te Constantinopel in 331, doch
werd door de monnikachtige opvoeding, die hij ontving, of keerig van het Christendom, en voelde zich
daarentegen aangetrokken door de grieksche poezie
en philosophie. Door de gunst van Ensebia, de vrouw
van zijnen neef Constantijn II, werd bij door dezen
met den titel van ,,cesar" begiftigd (355) en tot stadbonder van Gallie benoemd ; hij vestigde als zoodanig zijnen zetel te Lutetia (Parijs). Hij onderscheidde
zich in verscheidene veldtochten tegen de Germane'', en versloeg hen totaal anno 357 te Argentoraturn (Straatsburg). Omstr. vier jaren later van Constantius bevel ontvangen hebbende een gedeelte zijner
troepen uit Gallie naar het Oosten te zenden, kon
hij aan dat bevel niet voldoen, naardien de troepen
weigerden te gehoorzamen, terwijl ze hem zelven
uitriepen als keizer (Maart 360). Constantius kwam
dadelijk met een leger aanrukken, doch stierf underweg ; en zoodoende bleef J. meester van het geheele
rijk (361). Nauwlijks in het bezit van de keizerlijke
macht, verwierp hij het Christendom openlijk ; vandaar zijn bijnaam. Te Constantinope1 aangekomen,
maakte hij een einde aan vele misbruiken, en toonde
de teugels van het bewind kunnen voeren met
wijsheid en beleid. Vervolgens toog hij ten oorlog
tegen de Perzen, onderwierp Armenie en Mesopotamie, trok den Tigris over, nam Ctesiphon in, en rukte
voorwaarts in Assyrie ; doch daar dit land verwoest
was geworden door den vijand, zag J. zich genoodzaakt den terugtocht aan te nemen. Op dien terugtocbt doodelijk gekwetst, stierf hij des nachts daaraanvolgende aan zijne wond (Juni 363). Ms scbiijver van uitmuntende werken verdient hij geroemd
te worden ; zijne geschriften zijn verzarneld door
Martinius en Cantoclarus (Parijs 1583), door Petavius (Parijs 1630) en door Spanhemius (Leipzig
1696).
Julianus, twee heiligen der roomsch-kath.
Kerk: 1) bisschop van Mans, gesproten uit een aanzienlijk romeinsch geslacht, stierf omstr. 286; kerkelijke gedenkdag 27 Jan. — 2) tijdgenoot van den
vorige, stierf den marteldood your het geloof te Brivas, bij de Arvernen, in de Christen-vervolging van
Diocletiaan; kerkelijke gedenkdag 28 Aug.
Julianus de la Rovero, later pa us Julius II.
Julias, stad in Galilea ; zie BETH-SA1DA.

Julii Mons
het Juliacum der ouden, het Noll. Gulik, fr. Juliers, stad in Rijnpruisen, 6 uren grans
benoordoosten Aken, bij de Roer; 5200 inw. (behalve het garnizoen); zeer oude stad en eertijds residentie der graven van J.; werd in den JulichS,chen
successie-oorlog ingenomen door prins Maurits van
Nassau (1610); doch 1622 bemachtigd door de
Spanjaarden, die meester van J. bleven tot 1'659.
In 1794 werd J. door de Franschen in bezit genomen , en vervolgens hij Frankrijk ingelijfd, doch 1814
aan Pruisen afgestaan ; 1860 zijn de vestingwerken
van J. geslacht.
Jillich(voorm. hertogdom),Juliacensis ducalus,
was een landschap op den linkeroever van den Riju,
ter grootte van 75 vierk. mijlen, grensde ten N. aan
Gelre en het land van Cleve, ten W. aan 't land van
Cleve, ten Z.W. aan 't hertogdom Limburg, ten 0.
aau 't keurvorstendorn Keulen, en werddoorstroornd
door de Roer; under het fransche keizerrijk maakte
dit hertogdom deel uit van het departement der Roer,
tegenw. beboort het zoo goed als geheel tot de pruisische Rijnprovincie; slechts een klein gedeelte is
bij nederl. Limburg gevoegd, nl. ongeveer het tegenwoordige kanton Satan!. De voornaamste steden
In het hertogdom J. waren : Aken, Duren, Aldenhoven, Zulpich, Oaten, enz. In de 12e eeuw een erfelijk
graafschap geworden ten behoove van Wilhelm I,
had er bij den dood (1247) van den vierden graaf
(Gerard II) eene deeling plaats; de oudste zoon
behield voor zich en zijne afstammelingen den titel
van graven van J.; de graven der jongere linie noemden zich voortaan graven van Berg. Onder de graven
van J. onderscheidde zich vooral Wilhelm V, die
1357 door keizer Karel IV tot hertog van J. werd
verbeven, terwijl bij als erfgenaam van zijne moeder
tevens hertog van Gelre werd. Reeds in 1423 werden de beide hertogdormnen weder gescheiden ; het
hertogdom J. kwam aan Adolf, graaf van Berg, zoodat het graafschap Berg er mede vereenigd was, toen
1511 de mannelijke scam uitstierf met Wilhelm VIII,
en door zijne dochter Maria, die sedert 1503 gehuwd
was met Jan III, hertog van Cleve, aan het hertogdom Cleve werd getrokken, in weerwil dat daartegen geprotesteerd werd door de Albertinische linie
in Saksen, die aanspraak op J. wilde doen gelden.
En toen 1609 de dynastie van Cleve uitstierf, flan,
de zoogenaamde Jfilichsche successie-oorlog eenen
aanvang, die eerst 1666 eindigde met eene minnelijke schikking. Later kwam J. aan de keurhessische linie, doch moest krachtens den vrede van
Luneville 1801 aan Frankrijk afgestaan worden ;
bet Weener congres 1814 werd J. aan Pruisen toegewezen ; aanvankelijk werd daarvan gevormd eene
provincie Julich-Cleve-Berg, welke prov. evenwel later bij de Rijnprovincie is gevoegd.
Julien, fransche naam voor Julianus.
Julien (Stanislas Aignan), geb. 20 Sept. 1799
te Orleans, professor der chineesche taal, en sedert
1854 administrateur van het College-de-France, is
erkend als de eerste autoriteit voor bet Chineesch
in geheel Europa. Behalve een aantal chineesche
drarnaas en romans, heeft hij vertaald het 'Boek der
belooningen en stratfen" (Parijs 1835), het 'Bock
van den goeden wander (Parijs 1841), de illistoire
de la vie de Hiouen-Thsang" (Parijs 1853); ook gaf
hij in het hat Memoires sur les contrees occidentales
(2 dln. Parijs 1857-58), Conies chinoises (3 dln.
Parijs 1862), enz.
Juliers, fransche naam van Julich.
Julii Forum, tegenw. Frejus.
Julii Mons, lat. naam van Olmutz.

Junias

Juliobona
Juliobona, I) tegenw. Lilleborine, gallische
stad, in Lugdunensis la, bij de Caleten, aan de uitwatering van de Seine, lag voorheen aan de zee, doch
ligt thans ongeveer een half uur gaans van de kust.
— 2 tegenw. Weenen, stad in- Opper-Pannonie, dezelfde als Flaviana Castra, of Vindobona.
Juliobriga, tegenw. Valdeviejo, of Aguilardel-Campo, stad in Hispania Tarraconensis, in het
noorden, bij de Cantabren, nabij de bronnen van
den Iberus.
Juliodunum, stad in Gallie ; tegenw. Loudon.
Juliomagus, stad in Gallie ; tegenw. Angers.
Zie ANDEGAVENZEN en ANGERS.
Juli—omwenteling. de omwenteling van
27, 28 en 29 Jul! 1830 te Parijs, waardoor Karel X
en de oudste tak der Bourbons van den franschen
troon geworpen, en Lodewijk Filips tot koning verheven werd.
juliopolis, naam van verscheidene steden in
Klein-Azie, Egypte, enz. Zie GORDIUM, TARSUS,
NICOPOL1S, enz.
Julisehe Alpen. Zie ALPEN.
Julium Carriicum, tegenw. Zuglto, stad in
Cisalpijnsch Gallie, bij de Carnes, benoordw. Aquileja, tusschen de Alpen en den Tilavemptus.
Julius, de centurio, door wren Paulus en eeuige
andere gevangenen overgebracht werden naar italic ;
Hand. 27.
Julius, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
nl.: 1) een rotneinsch soldaat, ondergirig den marteldood voor het geloof in Neder-Mesie, omstr. 302;
kerkelijke gedenkdag 27 Mei. — 2) pans Julius I;
kerkelijke gedenkdag 12 April.
Julius, drie pausen, nl.: J. I, van 337 tot 352,
was geboren te Rome, handhaafde Athanasius tegenover Arius, en werd later heilig verklaard. —
J. II, geb. te Abizal bij Savone, was een neef van
pans Sixtus IV, en heette voor zijne verhelling Julianas de la Rovero. Als opvolger van Pius III kwam
hij 1503 op den pauselijken Stoel, wasoorlogzuchtig
en in het beleid der staatkunde verstandig, daarbij
een bevorderaar van kunst en wetenschap. Met keizer Maxinailiaan en Lodewijk XII van Frankrijk sloot
hij (1508) den zoogenaamden Kamerijkschen bond
(Ligue de Cambray) tegen Venetie; doch reeds kort
daarna sloot hij met Venetie de zoogenaamde Heilige
Ligue tegen Frankrijk. Terwijl J. II zelf dezen oorlog tegen Frankrijk bestuurde, riep de fransche koning een bijzonder concilie te Pisa bijeen, om over
het gedrag van den pans uitspraak te doen ; en terwijl de pauselijke troepen (waaronder een turksch
hulpkorps) door de fransche werken verslagen te
Bologna (1511) en te Ravenna (1512), werd J. II
door het concilie van Pisa in zijne pauselijke waardigheid geschorst. Doch J. II riep een algemeen
concilie in het Lateraan te Rome bijeen, vernietigde
de besluiten van het concilie van Pisa, sprak het interdict nit over Frankrijk, outsloeg de fransche onderdanen van hunnen eed van getrouwheid aan Lodewijk XII, en joeg Hendrik VIII tegen Frankrijk in
het harnas. Doch te midden van al die bedrijven
stierf hij 21 Fehr. 1513. — 3. III, veer zijne
verheffing Giovanni Maria Giocchi genaamd, opende
het concilie van Trente weder, dat door den dood
van Paulus III zijue zittingen gestaakt had, kwam
met Venetie in geschil over de inquisitie, en trachtte
de Nestorianen tot de roomsche Kerk te brengen.
Hij bekleedde de pauselijke waardigheid van 1550
tot 1555.
Julius Africanus, geschiedschrijver. Zie het
art. AFRICANUS.

233

Julius Cesar. Zie CESAR.
Julius Nepos, keizer. Zie NEPOS.
Julius Obsequens, geschiedschrijler. Zie
heti art. OBSEQUENS.

Julius Romanus, G who beroemd schiltier, geb. te Rome 1492, gest. 1546 te Mantua, was
een !ceding van Rafael.
Julius Vious, stad in Germania. Zie bet art.
GERMERSHEIM.

Julus, zoon van Eneas en Creiisa. Zie ASCAN1US.
Jumet, belgisch marktvlek, prov. flenegouwen,
5 kwartier gaans benoorden Charleroi; 13,000 inw.
Jumibges, lat. Gerneticum, ook wet U nnedica,
vlek in het fransche dept. der Beneden-Seine (in
bet nude Normandie), 5 uren gaans bewesten Rouaan ; 1700 inw.; rumen van eene beroemde benetlictijner abdij, die 654 gesticht was door den heiligen Philibert.
Jumilla, het oude Gemellt.e, stad in de spaansche prov. Murcia, ruin 8 mijlen benoorden Murcia;
9700 inw.; romeinsche oudheden; J. werd aan de
Mooren ontweldigd door de Aragoneezen, en door
de Castillanen veroverd onder Hendrik v. Trastamara.
Jumillac—le—Grand, marktvlek in 't fransche dept. Dordogne, 8 uren gaans beoosten Neutron ; 3500 inw.
Jumna, riv. in Hindostan. Zie DJOMNAH.
Jung—Breslau, stad. Zie INOWRACLOW.
Jung—Buntzlau, stad in Bohemen, aan de
lser, 13 ureic gams benoordoosten Praag; 8000 inw.
Jung—Linster, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg,circa 3 uren gaans benoordw.Luxemhurg.
Jung —Stilling, mysticus. Zie STILLING.
Jungfrau, een majestueuze piek der Alpen,
op de grensscheiding der zwits. kantons Bern en
Waadt, is 12,827 vt. hoog.
Junghuhn (Franz Wilhelm), natutirkundige
en geograaf, geb. 26 Oct. 1812 te Mansfeld in pruisisch Saksen, diende eerst eenigen tijd als officier
van gezondheid in Algerie ; van 1835, toen hij te
Batavia aankwam, was hij tot 1848 onvermoeid bezig met geleerde nasporingen, Met slechts op gelieel
Java, maar volbracht zelfs van 1840-42 de hem
door bet gouvernewent toevertrouwde even moeilijke als gevaarlijke taak zijue nasporingen te doen
in het land der als kannibalen zoo beruchte Battas
op Sumatra. Nadat hij sedert 1849 eenigen tijd met
verlof in Europa doorgebracht had, keerde hij, ininiddels te Leiden gehuwd, met zijne vrouw naar
Java terug, waar hij aan het hoofd was geplaatst van
de nieuw-aaugelegde kina-cultour. Te vroeg echter
werd deze onvermoeid werkzatne man met zijne
veelomvatteride geleerdheid aan de wetenschap ontrukt ; bij stierf 20 April 1864 te Lembang bij Bandong iu de Preanger-regentschappen op Java. Van
vele uitmuntende werken, die wij aan hem te danken hebben,noemen wij : Die Battalander in Sumatra
(2 din. Berl. 1847); Java, seine Gestalt, P flanzendecke
und innere Bauart (3 din. Leipzig 1852 ; 2e druk
1854); Topographische und naturwissenschaftliche
Reisen (Magdeburg 1845); enz.
Jungmann (Joseph Jakob), een der voornaamste grondvesters van de nieuwe boheemsche
taal en letterkunde, geb. 17 Jail 1773 te Hudlitz in
Bohemen, als prof. te Praag gest. 14 Nov. 1847.
Zijne hoofdwerken zijn : Slownik Cesko-Nemecky
(5 din. Praag 1835-39), Geschichte der bohmischen
Sprache und Lileralur (2e druk Praag 1848).
Jungwoschitz, stad in Bohemen, kreis Tabor,
aan den Blanitz; 2100 inw.
Junias, een der eerste Christenen ; Rom. 16: 7.
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Juniata

Jupiter

Junta, d.
Vereeniging. In Spanje de naam
Juniata, rivier in Pennsylvanie, ontlast zich,
na een loop van 30 rnijlen, boven Harrisburg in den
van elke vereeniging van personen, die hetztj van
Susquehannah.
gouvernententswege aangesteld, of eigener autoriteit
Junin, voorheen Los Reyes, dorp in Peru ; bier bijeengekomen is, om zich met de leiding van staatkundige aangelegenheden te belasten.
versloeg Bolivar de Spanjaarden 6 Aug. 1824, en
'lupine, in middeleeuwsch latijn Jobii Villa,
baande zich zoodoende den weg tot de beslissende
stad in de belg. prov. Luik, een half nor gaans beoverwinning bij Ayacucho. Dit dorp heeft zijnen
naam gegeven aan het departement J., bevolkt met oosten Luik ; 1600 inw.; was de geliefkoosde verblijfplaats der familie Heristall ; bier stierf Pepijn
ruim 220,000 zielen, hoofdplaats Cerro-de-Pasco.
Junius, twee romeinsche geslachten ; tot het van Heristall.
oudste (patricische) geslacht behoorde Rome's eerste
Jupiter, voor deze godheid werd Barnabas
aangezien door de Lycaoniers, toen Paulus een kreuconsul (zie BRUTUS, biz. 590 dl. I); tot het andere
pelen man genas ; Hand. 14.
(plebejische),dat historisch optreed t bij de eerste pleJupiter, de Zeus der Grieken, koning der goden,
bejische decessie met den volkstribuun L. Junius Bruzoon van Kronos (Saturnus) en Rhea, naar zijnen
tus (493), behooren o. a. de samenzweerders tegen
vader ook wel Kronion genaamd, was volgens
Cesar (zie de 2 artt. BRUTUS, biz. 591 dl. I).
Junius Brutus, 1) zie het vorige art. — legende op den berg Ida geboren en opgevoed. Daar
Saturnus den hemeltroon van zijn broeder Titan
2 ) pseudoniern ; zie LANGUET.
Junius (Adriaan), verlatijnscht voor Adriaan slechts had ontvangen onder beding, dat hij geen
kinderen van het mannelijk geslacht zou grootbrende Jonge, nederlandsch geleerde uit de 16e eeuw,
gen, moest J. bij zijne geboorte dadelijk worden vergeb. 1 Jub 1512 te Hoorn, eerst geneesheer te Haarlem, vervolgens te Kopenhagen eerste lijfarts des slonden door zijn eigen varier; doch de moeder had
deernis met het lieve kind, en in plaats van Karen
konings van Denemarken, kon zich niet aan het
pasgeborene, gaf zij aan Saturnus een grooten steen,
klimaat wennen, en keerde terug naar Haarlem, werd
dien hij voor bet kind aanzag en binnenslikte. Nu
vervolgens als rector aangesteld, en stierf nabij Midwerd J. heimelijk grootgebracht op bet eiland Creta,
delburg 16 Juni 1575. Men heeft o. a. van hem
waar hij gezoogd werd door de geit Amalthea, en
Lexicon Grwco-latinum (Bazel 1548 in fol.); De anno
waar de Cureten en Coryhanten your zijne opvoeding
et mensibus (Bazel 1553 in oct.); Nomenclator omnium
zorgden. Het bestaan van J. lekte intusschen reeds
rerum (Augsburg 1555 in oct., dikwijls herdrukt).
spoedig nit, en nu kwam Titan, door zijne zonen
Junkseilon, eiland. Zie DJONKSEILON.
Juno, bij de Grieken Here, koningin der goden, geholpen, Saturnus van den troon stooten en in eene
gevangenis werpen ; toen J. dit hoorde was hij pas
dochter van Saturnus en Rhea, zuster en vrouw van
den jaar
doch reeds sterk genoeg, om zijnen
Jupiter, bij wien zij moeder werd van Vulcanus en
vader nit den kerker te gaan verlossen, en kern weder
Hebe, volgens sommige lezingen ook van Lucina.
op den troon te plaatsen. Later begon Saturnus bang
Buitendien was zij ook de moeder van Mars; doch
te worden your de eerzucht van zulk eenen machtidezen telg had zij alleen voortgebracht, zonder Jugen zoon, waarom hij J. allerlei lagen legde ; doch
piter's medewerking, uit naijver, omdat Jupiter almet zoodra had J. dit doorzien, of hij smeet zijn
]een, zonder hare medewerking, Minerva voortgevader van den troon, verdreef hem van den Olympus,
bracht had. Doorgaans wordt aan de godin J. een
en rnaakte zich van bet hoogste gezag meester ; wel
trotsch en jaloersch, wraakgierig karakter toegestond hij aan zijne broeders ook een gedeelte van het
schreven. Gebelgd omdat de herder Paris niet aan
gezag af (nl. aan Neptunus het gebied over de zeeen
haar, maar aan Venus den gouden appel had toegeen aan Pluto het gebied over de onderwereld), doch
wezen, verwekte J. den Trojaanschen oorlog, en
voor zich zelven behield hij den heinel en de aarde,
rustte niet, voordat de ongelukkige stad Troje veren regeerde van dat oogenblik af aan als opperheer
woest was. De gedurige minnarijen, die Jupiter buiover de lotgevallen der menschen, als toedeeler van
ten haar om had, verbitterden haar zeer ; en al zijne
belooning en straf aan ieder naar verdienste. Hij had
minnaressen en zelfs de kinderen, door Jupiter aldus
reeds spoedig zijn gezag te verdedigen tegen eenen
verwekt, werden door J. ' rusteloos vervolgd. Door
geweldigen opstand : de Reuzen kwamen den hemel
bare onophoudelijke vlagen van jaloezie werd Jupiter
bestormen, om de Titanen te wreken en J. van den
op zekeren tijd zoo boos, dat bij haar aan eene gootroon to werpen ; doch J. slingerde met zijne blikden keten liet ophangen tusschen hemel en aarde.
sems al die hemelbestormers neder in afgronden, en
Bijzonder vereerd werd J. te Samos, te Argos, te
bleef meester van het gezag. Hij nam zijne zuster
Olympia, te Carthago en te Rome. Men beschouwde
Juno tot vrouw, en verwekte bij haar Vulcanus, Hebe
haar als beschermgodin der huwelijken en der kinen Lucina ; doch Juno's trotschheid en jaloerschheid
dergeboorten. De pauw, het zinnebeeld van schoonheid en hoogmoed, was aan haar toegewijd. Zij wordt veroorzaakten hem veel onaangename momenten.
Hij troostte zich echter zoo goed mogelijk, door zich
gemeenlijk voorgesteld, gezeten op eenen troon, met
te vermeien met allerhande minnarijen buiten Juno
de diadeem op het hoold en den schepter in de hand;
om ; als minnaressen van J. worden o. a. genoemd :
naast haar staat een pauw, en achter haar is Isis
lo ; Semele, de moeder van Bacchus; Ceres, de moebezig de kleuren van den regenboog te ontplooien.
der van Proserpina ; Mnemosyne, de moeder der
Bekendste bijnamen van J. waren Lucina en Pronuba.
Junonen, onder dezen naam werden bijzondere Muzen ; Latona, de moeder van Apollo en Diana ;
Mara, de moeder van Mercurius ; Alcmene, de moegeniussen verstaan, die zooveel waren als beschermder van Hercules ; enz. Geheel alleen bracht by Miengelen der vrouwen.
nerva of de Wijsheid voort, die geheel levensvatbaar
tTunonia, een der Gelukkige (Canarische)eilanen in voile wapenrusting ter wereld kwam nit J.'s
den ; tegenw. het eiland Palma.
hersenpan. Om zijne teeldrift te kunnen beviedigen
Junonia Faliscorum. Zie FALERII.
Junonis Promontorium, 1) in Betica ; nam hij allerlei gedaanten aan : Danae verleidde
in de gedaante van een gouden regen, Leda bezwantegenw. kaap Trafalgar. — 2) kaap van den Pelogerde hij in de gedaante van een zwaan, Europa
ponnesus, in het zuidwesten.
schaakte hij in de gedaante van een Stier. Hij wordt
Junot, Zie .A.BRANTES.

Jura

Justinianus

afgebeeld, gezeten op een gouden of ivoren Croon,
met een schepter in de linker- en een bliksem in de
recbterhand : aan zijne voeten staat een adelaar met
uitgespreide vleugels, en bij hem staat Ganymedes,
zijn schenker. De eik was aan J. gewijd. Door de
gansche aarde werd J. aangebeden; in de gebeden
der Romeinen werd hij Optimus maximus genoemd ;
zijne beroemdste tempels waren te Dodona in Griekenland, te Olympia in Elis, te Ammon in Libye, en
het Capitool te Rome.
Jura (eiland), een der Hebrieden, benoordoosten
het eiland Islay, behoort tot het schotsche graafschap
Argyle, is 7 a 8 vierk. mijlen groot, heeft 1100 bewoners, en op de oostkust een stadje 3.
Jura (gebergte), Juratus of Jurassus mons, eerie
bergketen, die zich als vertakking van de Alpen uitstrekt over Zwitserland en Frankrijk, loopt, van het
Z. W. naar het N. 0., door de westelijke kantons
van Zwitserland en door de fransche departementen
Doubs, Jura en Ain. Door hare vertakkingen vomit
dit gebergte eene groote menigte valleien ; de voornaamste zijn die van Joux, Moutiers-Travers, Valangin, de Doubs, de Ain, de Rhone, enz. De hoogste
pieken van het J.-gebergte zijn: Mont-Credoz, 5210
vt.; Reculet, 5196 vt.; Pre-de-Marmiers, 5300 vt.;
Mont-Tendre, 5170 vt.; enz.
Jura (departement), een der grensdepartementen van Frankrijk, grenst ten N. aan het dept. der
Boven-Saone, ten W. aan de departementen SaOneLoire en Cote-d'Or, ten Z. aan het dept. Ain, ten
0. aan Zwitserland ; de hoofdpl. is Lons-le-Saulnier.
Het dept. J., gevormd uit een gedeelte der FrancheComte, is ruim 91 vierk. mijlen groot, bevolkt met
299,000 zielen, en ingedeeld in vier arrondissementen (Lons-le-Saulnier, Dole, Poligny, St.-Claude).
Juraken, een yolk van den samojeedschen
stam, aan den benedenloop van den Jenisei in NoordSiberie.
Jurhaut, ind. stad. Zie DJORHAT.
Jurieu (Pierre), protestantsch godgeleerde, geb.
1637 te Mer in Orldanais (Frankrijk), zoon van een
predikant, werd 1674 professor te Sedan; doch bij
de opheffing van die protestantsche hoogeschool
(1681) en de religie-vervolging, kwam J. naar Holland, en werd predikant bij de waalsche gemeente
te Rotterdam (1682), waar hij 1713 stierf. Kan
men zijne groote geleerdheid niet ontkennen, men
moet hem echter een onverdraagzaam, twistziek en
dweepzuchtig drijver noemen, die geen tegenspraak
dulden kon. Van zijne vele werken noemen wij
slechts: Histoire du Calvinisnie et du Papisme mis
en paralléle (2 din. Rotterdam 1682).
Jurjura, lat. Ferratus mons, eene keten van het
Atlas-gebergte in Noord-Afrika, dezelfde als Djerdjera (zie dat art.); in den J. de gevaarlijke bergpas
Biban (zie BIBAN).
Jurten, bergketen. Zie JORAT.
Juruena, rivier in Brazilie, prov. Mato-Grosso,
ontspringt op de Serra-Parecis, en outlast zich in
den Arinos, eer deze zich in den Topayos stort.
Jusabhesed, een afstammeling van Jechonia ;
I Chron. 3: 20.
Jussey, stad in het fransche dept. der BovenSaOne, 8 uren gaans benoordw. Vesoul ; 2800 inw.;
romeinsche oudheden.
Jussieu, fransche familie, onder welker leden
men verscheidene beroemde kruidkundigen telt, nl.:
3. (Antoine de), geb. 8 Juli 1686 te Lyon, prof.
aan den botaniscben tuin .te Parijs, gest. 22 April
1758. — J. (Bernard de), broeder van den vorige,
geb. 17 Aug. 1699 te Lyon, gest. 6 Nov. 1777 te

Parijs; hij is het hoofd van eene talrijke school geworden. J. (Joseph de), jongste broeder der
twee vorigen, geb. 3 Sept. 1704 te Lyon, gest. 11
April 1779 te Parijs, rnaakte als botanicus den tocht
merle naar Quito (1735) voor de graadmeting.
3. (Antoine Laurent de), neef der vorigen, geb. 12
April 1748 te Lyon, gest. 17 Sept. 1836 te Parijs ;
beroemdste werk : Genera plantarum seoundum
ordinem naturalem disposita (Parijs 1789). — J.
(Adrien de), zoon van den vorige, geb. 23 Dec. 1797
te Parijs.
Jussuf. Zie JUSUF.
Jussulmere, vorstendom en stad in britsch
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0. 1. Zle DJESSALMIR.

Juste (Theodore), belgisch geschiedschrijver,
geb. 1818 te Brussel, secretaris der centrale commissie y our het onderwijs. Voornaamste werken van
J. zijn : Histoire elementaire et populaire de la Belgique
(3e druk Brussel 1848); Histoire de la revolution
beige de 1790 (3 dln. 1846); Precis de l'histoire du
moyen-age (5 din. 1848) ; Les Pays-Bas sous
Philippe II (2 din. 1855); enz.
Justina, romeinsche keizerin (de namen volnit: Flavia Justina Augusta), dochter van Justus,
landvoogd van Picenum. Zij was eerst gehuwd met
den tiran Magnentius, werd toen (368) de vrouw
van keizer Valentinianus, en liet na diens dood Valentinianus II als keizer uitroepen, met wren Gratianus bewilligde het rijk te deelen. Herhaalde malen
trachtte zij het Arianismus in haar rijk in te voeten,
doch de uitvoering van dat plan werd verijdeld door
den hell. Ambrosias. Toen de tiran Maximus een
groot gedeelte van Italie veroverd had (387), was
J. genoodzaakt de wijk te nemen naar Thessalonica,
waar zij 388 stierf.
Justina, twee heiligen der roomsch-kath. Kerk,
ni.:1) maagd en martelares, omgekomen in de christen-vervolging van Diocletiaan, is de beschermheilige
van de stad Padua ; kerkelijke gedenkdag 7 Oct. —
2) den marteldood gestorven 304 in Nicomedie;
gedenkdag 26 Sept.
Justiniana, I) zeestad in Afrika; z. ADRUMETUM.
2) twee steden van bet Byzantijnsche rijk, in Thracie en Dacie, vergroot of verfraaid door Justinianus;
om ze van elkander te onderscheiden werden ze genoemd J. Prima (zie TAURESIUM) en J. Secunda (zie
ULPIANUM).

Justiniani, ital. familie. Zie GIUSTINIAN1.
Justinianus I, keizer (527-565) van het
Byzantijnsche rijk, geb. 483 te Tauresium in Mesie,
neef err opvolger van Justinus I, was gehuwd met
Theodora, eene vrouw, even vermaard door hare
schoonheid, als door hare losbandigheden, die een
gedeelte van J.'s regeering ontsierd hebben. Die regeering is vooral vermaard door de partijschappen
in den circus, genaamd de Groenen en de Blautven,
en door de krijgsbedrijven van Belisarius en den
gesnedene Narses tegen de Gothen van Italie en de
Vandalen van Afrika, alsook door Belisarius' overwinningen op de Perzen. Maar bovenal is de regeering van J. beroemd, doordien hij het groote werk
der wetgeving (Justiniaansche u'etgeving) tot stand
bracht : hij liet namelijk al de wetten en verordeningen van zijne voorgangers bijeenbrengen door
eene opzettelijk daartoe benoemde commissie van
rechtsgeleerden,aan welker hoofd Tribonianus stond;
uit de aldus met zorg geschifte verzameling werd
een Corpus juris civilis gevormd, waardoor het romeinsche recht op hechte grondslagen kwam te rusten. Ook door de uitvoering van grootscbe bouwwerken (o. a. tie Sophia-kerk) vereeuwigde hij zijne
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Justinopolis

Jusuf-ben-Taschfin

regeering, die in Nov. 565 eindigde met zijnen dood,
toen hij werd opgevolgd door zijnen zoon Justus H.
J. II, volgde 685 zijnen vader Constantinus
Pogonatus op den byzant. troon, en voerde later den
met zeer vleienden bijnaam Rhinometus (d. afgesneden neus), doordien hij zich zOO gehaat maakte
door zijne tirannie en door zijne wreedheden, dat
zijue onderdanen tegen hem in opstand kwamen,
hem den neus afsneden, en hem naar den thracischen
Chersonesus verbanden (694). Tien jaren bracht hij
in ballingschap door, gedurende werken tijd zijn rijk
geregeerd werd, eerst door Leontius, vervolgens
door Absimar-Tiberius; in 705 werd J. op zijnen
troon hersteld door Tribellius, den koning der Bulgaren, en stierf vermoord 711.
Justinopolis, 1) het door Justinianus I ter
cere van zijnen oom Justinus I weder opgebouwde
JEgida, in Istrie ; zie CAPODISTR1A. - 2) het onder
Justinus I door eene aardbeving verwoeste Edessa
iu Mesopotamie, werd onder den naam van J. weder
opgebouwd ; zie EDESSA 2).
Justinus (Marcus Justinianus), romeinsch geschiedschrijver, moet geleefd hebben tusschen de 2e
en 4e eeuw na Chr. Hij heeft een uittreksel in 44
boeken geschreven van het sedert verloren geraakte
groote werk over de algemeene geschiedenis van
Trogus Pompejus, die ten tijde van Augustus geleefd
heeft. De nieuwste editien van J.'s werk zijn die van
Hartwig (3 din. Brunswijk 1860) en die van Jeep
(Leipzig 1859).
Justinus, de heilige, bijgenaamd de Phitosoof,
veelal ook genaamd J. de Marlelaar, geb. omstr. 100
na Chr. te Flavia-Neapolis (het oude Sichem in Samaria), was aanvankelijk platonisch wijsgeer, doch
werd tot het Christendom bekeerd, en schreef o. a.
(door Braun in 't, licht gegeven, 2e druk Bonn 1860)
twee Apologien voor het Christendom, de eersteaan
Antoninus Pius, de tweede aan Marcus Aurelius, die
hem in 165 te Rome liet onthoofden. Door de
roomsch-kath. Kerk heilig verklaard, wordt J. kerkelijk herdacht 13 April. Al de door J. geschrevene
werken zijn o. a. door Otto uitgegeven (2e druk
3 din. Jena 1847-50).
Justinus I, bijgenaamd de Oude, keizer van
het Byzantijnsche rijk, geb. 450 in Thracie, was eerst
veehoeder, later soldaat. Zijne eerste waardigheden
begon hij te bekleeden onder keizer Leo, en werd
bij den dood van Anastasius (518) door kuiperijen
op den troon gebracht. Hij regeerde verstandig, en
wist gedurende eenigen tijd de godsdienst-twisten
te sussen. Zijne regeering werd beroerd door de
partijschappen der Groenen en Blauwen. Hij stierf in
527, na zijnen neef Justinianus reeds tot medekeizer
te hebben gekozen. — J. II, bijgenaamd de Jonge,
neef van Justinianus I, volgde dezen op den troon
565, en begon zijue regeering tamelijk goed, doch
gaf zich reeds spoedig over aan liederlijkheid en
wreedheid, terwijl hij het regeeringsbeleid geheel
overliet aan zijne gemalin Sophia, die eene zee van
rampen over het rijk bracht (zie NARSES). In den
laatsten tijd zijns !evens was J. II krankzinnig; hij
stierf 578, na 574 Tiberius Constantinus, den bevelhebber van zijne lijfwacht, tot troonopvolger benoemd en geadopteerd te hebben ; zie TIBERIUS.
Justus, d. de Rechtvaardige, 1) bijnaam van
Jozef Barsabas, die met Matthias het tweetal vormde,
waaruit een apostel zou worden gekozen bij toting,
voor de opengevallene plaats van Judas Iscarioth ;
Hand. I : 23. — 2) een geloovige te Corinthe ; Hand.
18: 7. — 3) bijnaarn van zekeren Jezus, een der
eerste Christenen ; Coloss. 4: 11.

Justus, de heilige, aartsbisschop van Lyon in
het laatst der 4e eeuw, woonde de coucilien bij van
Valence 374 en Aquilea 381, en bestreed daar de
Arianen. Hij verliet zijn aartsbisschoppelijken zetel,
om zijn Leven als kluizenaar te gaan eindigen in de
woestijnen van Egypte. Kerkelijke gedenkdag 2 Sept.
Justus Lipsius. Zie LIPS1US.
Jusuf (lousouf, Jussuf, Joesoef), een naam die
hetzelfde beteekent als Jozef, is gedragen door een
aantal koningen van Marokko en van Granada ; ook
door een emir, die voor de oostersche kalifen over
Spanje regeerde van 747 tot 756, en in den slag van
Lorca tegen de Ommiaden sneuvelde.
Jusuf, fransch generaal, geb. in April 1805 op
het eiland Elba, woonde nog op dat eiland in 1814,
en heeft er toen Napoleon I nog gezien. Naar Florence gezonden om te studeeren, werd het schip door
zeeroovers genomen, en zoo werd de knaap als slaaf
eigendom van den bey van Tunis, die hem Turksch,
Arabisch en Spaansch liet leeren. Op eene minnarij
met de dochter van den bey betrapt door een gesnedene, die door J. overhoop werd gestoken, moest
hij zich redden door de vlucht ; vier soldaten, die
hem achtervolgden, deed hij achtereen in het zand
bijten, en met levensgevaar bereikte hij een fransch
schip; 2 Dec. 1830 trail hij in fransche dienst in
Algerie, onder den naam van Jusuf-Mameluck ; 25 Mei
1831 kapitein bij het le regiment afrikaansche japers, werd hij in zeer gewichtige zendingen als folk
gebezigd, eu legde in den oorlog, bij veel talent, den
grootsten heldenmoed aan den dag. In 1836 bezocht
hij Parijs, en was daar de algemeen gevierde man.
In Algerie teruggekeerd, klom hij spoedig in rang
op, werd 1839 genaturaliseerd tot Franschman. In
1845 bezocht hij andermaal Parijs, ging daar tot het
Christendom over, en tronwde er met eene nicht
van generaal Guilleminot. In Algerie terug, was hij
van 1845 tot 1848 bij al de vijandelijke ontmoetingen met Abd-el-Kader, werd 24 Dec. 1851 brigadegeneraal; in 1854 vocht hij tegen de Russen in de
Krim ; Nov. 1854 keerde hij naar Algerie terug, werd
18 Maart 1856 tot divisie-generaal bevorderd, en
maakte 1857 de tweede expeditie tegen de Kabylen
merle. Reeds in 1850 was te Parijs een merkwaardig boekje van generaal J. in bet licht verschenen,
getiteld La guerre en Afrtque. Deze man, wrens leven slechts eene aaneenschakeling was van avonturen, stierf in Maart 1866.
Jusuf—Balkin (Aboel Fethah), stichter van
de dynastic der Zetrieten 971-984) wreekte den
dood van zijnen vader Zetrt-ben-Moenas (zie dat art.)
door eene overwinning op de Zenaten (971), onderwierp Bugia (Boedzja), Biscara, Bafra, enz., strekte
zijn gezag uit tot de woestijnen van Sahara en tot
Barkah, ontving van kalif Moez-Ledintllah geheel
musultnansch West-Afrika als leen, veroverde Tlemcen, Fez, Sedzjelrnesse, en liet, na ecne twaalfjarige
regeering, den troon na aan zijnen zoon Aboel Kasem-al-Mansoer.
Jusuf—ben—Taschfin, musulmansch vorst
iu Afrika, werd verkoren 1069, stichtte de stad Marokko, waarvan hij zijne hooldstad maakte, en verdreef de Zetrieten uit West-Afrika. Naar Spanje geroepen door de musulmansche vorsten, die niet
opgewassen waren tegen koning Alfons VI van Castilie, werd deze koning totaal door Jusuf versiagen
te Zelaka bij Badajoz (1086); waarop J. ee ,i grout
gedeelte van het spaansche grondgebied veroverde.
Ofschoon machtig, erkende deze vorst het oppergezag der abbassidische kalifen van Bagdad, en nam
in zijne officieele stukken slechts den titel aan van
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Emir-al-Moslemim (d. i. vorst der geloovigen). Hij
stierf 1106.
Juta, of Jutta, stad in den stam Juda ; Jozua
15: 55; 21: 16.
Jutay, zuid-amerik. rivier. Zie JATAHY.
Jutecalpa, stad in Middel-Amerika, staat
Honduras. hoofdplaats van het dept. Olancho ; 4000
inw.; middelpunt van een rijk goudmijn- en veeteeltdistrict.
Jilterbogk, stad in 't pruis. reg.-district
Potsdam, aan den Angerbach, 12 uren gaans bezuiden Potsdam ; 6800 inw.; in de Nicolas-kerk wordt
de aflaatkraam van Tetzel bewaard. Bij J. overwinning der Zweden, onder Torstenson, op den oostenrijkschen generaal Gallas (1644); en dicht bij J. ook
de nederlaag der Franschen 6 Sept. 1813 in den
slag van Dennewitz (zie DENNEWITZ).
Jutes, fransche naam voor Jutten.
Jutfaas. Zie.e -I-UTPHAAS.
Jutland, deensch Jylland, de Cimbrische Chersonesus der onden, in nieuw-lat. Julia of Juellandia,
provincie van Denemarken, wordt ten N. door het
Skager-Rack, ten 0. door het Kattegat, ten Z. door
Sleeswijk, en ten W. door de Noordzee begrensd,
beslaat het noordelijk gedeelte van bet Cimbrische
schiereiland, is slechts in 't oostelijk gedeelte vruchtbaar, heeft eene uitgestrektheid van ruim 430 vierk.
mijlen, is bevolkt met omstr. 704,000 zielen, en
heeft tot hoofdpl. Viborg. De oorspronkelijke bewoners van J. waren de Cimbren (vandaar de benaming
Chersonesus Cimbrica); later kwamen de Gothen,
die onder den naam van Jutten (Jutce of Gutce) met
eigene koningen deze landstreek bewoonden, en er
hunuen naam aan gegeven hebben ; in het laatst der
9e eeuw werd J. veroverd door den deenschen koning
Gorm den Oude.
Jutphaas, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
1 uur gaans zuidetijk bewesten Utrecht, en 1 uur
gaans ten 0. N. 0. van IJselstein; 1400 inw.; teed
veel in de Stichtsche oorlogen ; werd 1348 door
hertog Willem van Beieren in brand gestoken, 1481
nogmaals door Joost van Lalaing; 1672 hadden de
Franschen hier eene schans opgeworpen.
Jutrosehin, stad in 't pruisische reg.-distr.
Posen, kreis KrOben, aan de Horla; 2000 inw.

Jutrijp, of Jortrijp, dorp in Friesland, drie
kwartier gaans bezuiden Sneek ; 160 inw.
Jutta. Zie Juta.
Jutten, bewoners van Jutland. Zie ook GUTIE.
Jutuntorum Forum, stad in Italia ; tegenwoordig Crema.
Juturna, eene nimf, zuster van .Turnus, was
de minnares van Jupiter, die haar de heerschappij
over de wateren van Latium toevertrouwde. Zij had
eene eigene bron tusschen Laurentum en Ardea ; bet
water van die bron bezat geneeskracht, en werd bij
offeranden gebezigd. Te Rome werden J. ter eere de
zoogenaamde Juturnalien gevierd; op bet Forum was
het Lacus Juturnai.
Juvavum, of Juvavia, oude naam van Saltzburg.
Juvenalis (Decimus Junius), beroemd latijnsch
hekeldichter, geb. omstr. het jaar 42 te Aquinum in
het land der Volscen, was eenigen tijd advocaat te
Rome. In zijne 15 satiren (de 16e is onecht) hekelt
hij scherp de dwaasbeden en ket zedebederf van
zijnen tijd. De beste editien zijn die van 0. Jahn
(dl. 1, Berlijn 1851) en Ribbeck (Leipzig 1859).
Juvencus (Cajus Vettius Aquilinus), latijnsch
dichter, gesproteu uit een aanzienlijk spaansch geslacht, en gest. 331, had reeds vroeg den geestelijken
staat omhelsd. Hij leverde eene dichterlijke omwerking in hexameters van het boek Genesis, en eene
dito levensbeschrijving van Jezus Christus, hoofdzakelijk naar Mattheus. De beste editie van zijne
werken leverde Gebser (2 dln. Jena 1827). — J.
(een andere) leefde in de 12e eeuw, en schreef eene
xlevensbeschrijving van Attila", die 1604 te Ingotstadt gedrukt is.
Juventas, godin der jeugd. Zie HEBE.
Juvernia, somwijlen your Hibernia, zooveel
als lerland.
Juvignê, of J.-des-Landes, stad in 't fransche
departem. Mayenne, 2 uren gaans bewesten Ernde;
2800 inw.
Ju.vigny, 1) plaatsje met 800 inw. in 't fransche Kanaal-dept., 2 uren gaans benoordw. Mortain.
— 2) 1.-sous-Andaine, stadje in 't fransche dept.
Orne, 3 uren gaans bezuidoosten Domfront; 2000 inw.
Jylland, deensche naam van Jutland.
Jynteeah, stad in Hindostan. Zie GENTLAH.
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K
(NB. De woorden, die men op K niet mocht vinden, zoeke men op C, Ch of Q.)

K op fransche muntstukken beteekent: dat ze
geslagen zijn aan de munt te Bordeaux.
K. en B. op oostenrijksche muntstukken wit zeggen : de Cremnitzer ertsgroeven Kermcz en Banya.
Kaab, voluit Kaab-ben-Zoheir, arabisch dichter,
tijdgenoot van Mahomed, gest. 622 na Chr., was
begonnen met tegen den Profeet te schrijven ; doch
weldra ziende, dat hij van Mahomed's aanhang bet
ergste zou hebben te vreezen, schreef hij een lofdicht
op hem (uitgegeven te Leiden, in 't Latijn vertaatd
door Lette, 1748 , en door Freitag, Bonn 1822). Dit
lofdicht is een der zeven Moallakat (de 7 dichtstukken, die in den tempel te Mekka opgehangen zijn).

Kaaba, het voornaamste heiligdom der Mahomedanen is bet vierkante, 34 vt. hooge en 27 vt.
breede gebouw in de heilige moskee te Mekka, in
welks zuidelijken hoek de 2 ellen hooge, zwarte, in
zilver gevatte steen Hadzjar-el-Aswad gemetseld is,
die door Mahomed in plaats van Jeruzalem tot Kiblah
(d. i. tot voorwerp der richting van de gebeden der
geloovigen) gesteld werd, en die reeds bij de heidensche Arabieren een voorwerp van vereering was.
Kaag (de), of de Kage, dorp in Zuid-Holland,
2 uren gaans benoordw. Leiden, Iigt op de westpunt
van een eiland, dat insgelijks de K. beet, en dat in
het geheel met omstr. 200 zielen bevolkt is.
Kaam, het n.-brab. dorp Chaarn.
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Kaapland

Kaapland, of Kaap-kolonie, de omstr. 1651
aan de Kaap de Goede Hoop (zie GOEDE HOOP) door
Nederlanders gestichte kolonie. Reeds in 1648 werd
de 0. I. Compagnie door den heelmeester Riebeek
opmerkzaam gemaakt van hoeveel belang het zuidelijkst gedeelte van Afrika was als aanlegplaats voor
de schepen, die naar en van Indie voeren ; waarop
genoemde Riebeek aan het hoofd van eeneuitrusting
geplaatst werd, die 1651 de grondslagen Iegde tot
het bezit van deze kolonie, waar reeds in 1652 eerie
stad gesticht werd (zie KAAPSTAD). Tot 1795 bleef
deze kolonie in het bezit der Nederlanders, doch
werd toen veroverd door de Engelschen, die wel is
waar 1802 bij den vrede van Amiens het K. aan de
Nederlanders teruggaven, doch zich reeds in 1806
opnieuw meester daarvan maakten, en 1814 bij den
vrede van Parijs in het bezit van bet K. bleven. Ofschoon dus de kern der bevolking nog uit afstammelingen van Nederlanders bestaat, zijn er onder de
200,000 Europeanen in het K. ook vele Duitschers,
en vooral ook Engelschen, naardieu de kolonie
thans reeds meer dan eene halve eeuw Engelsch is
(de gansche bevolking, met inbegrip van Hottentotten, Kaffers, Betjoeanen, en verdere inboorlingen,
werd 1856 op ruim 267,000 zielen geschat). Het K.
grenst ten N. aan het Namaqua-land en aan de
landstreken door Korannas, Hottentotten en Bosjesmannen bewoond, ten 0. aan het Kafferland en de
Indische Zee, die zich ten zuiden van het K. vereenigt met den Atlantischen Oceaan, waardoor het
K. aan de westzijde bespoeld wordt. Het K. heeft
eene uitgestrektheid van circa 9000 :vierk. mijlen,
is meerendeels bergachtig, wordt besproeid door eene
menigte rivieren, waarvan de Berg-riv., de Breede
riv., de Oranje-riv. en de Visch-riv. de voornaamste
zijn. Het K. is ingedeeld in twee groote provincien,
nl. de West-prov. of eigenlijke Kaap, en de Oostprey. of Uitenhage ; zijnde deze weder ingedeeld in
21 districten, t. w. I) Kaap, of Kaapsch-district
(Cape Division), wel het kleinste, maar tevens het
helangrijkste en best bebouwde district der gansche
kolonie, met de hoofdstad der kolonie (de Kaapstad)
en D. a. onder aan den Tafelberg den beroemden
wijngaard Constantia (Kaapwijn, Constantia-wijn);
2) Stellenbosch, het voornaamste district voor den
wijnbouw van het K.; 3) Malmesbury; 4) Paart of
Parel: deze 4 districten liggen in het zuidwesten.
Wijders op de zuidkust: 5) Swellendam, het voornaamste district voor den graanbouw van bet K.;
6) Caledon; 7) George; 8) Uitenhage; 9) Albany;
10) Fort Beaufort ; 11) Port Elizabeth. Op de noordwestkust : 12) Clanwilliam. In het binnenland:
13) Worcester; 14) Beaufort ; 15) Graaf Reynet ;
16 Somerset. In het noordoosten : 17) Colesberg.
In bet oosten : 18) Cradock ; 19) Victoria ; 20) Albert; 21) Britsch Caffraria. De hoofdplaats van 't
district Albany is Graham Town, die van Victoria
is Alice; van de overige dragen de hoofdplaatsen
denzelfden naam als de districten. Vergelijk de artt.
ORANJE-VRLISTAAT en TRANSVAALSCHE REPUBLIER.
Kaapsche Boer-en, de landbouwers in de
-Kaap-kolonie, afstammelingen van de oorspronkelijke
holtandsche kolonisten, en daarom ook wel genaamd
Hollandsehe Boeren.

Kaapstad, eng. Capetown, versterkte zeestad
en haven in Zuid-Afrika, hoofdstad der Kaap-kolonie,
aan de westkust, op de noordhelling van den Tafelberg en aan den zuidwest-oever van de Tafelbaai ;
26,000 inw. (waaronder de helft kleurlingen van
allerlei soort, en eene menigte Mahomedanen); is de
zetel van den britschen.gouverneur der Kaap-kolonie,

Kaasheuvel
en sedert 1847 ook de zetel van een bisschop. In
1652 gesticht door de Hollanders, is de K. eene
geheel in den hollandschen trant gebouwde stad.
Groene Kaap, bet oude
Kaap—Verd, d.
Arsenarium Promontoriunz, de westelijkste landtong
van Afrika in den Atl. Oceaan, tusschen de rivieren
Senegal en Gambia, werd 1445 door de Portugeezen
ontdekt (door dom Fernandez).
Kaapverdische eilanden, d. Eilanden
van de Groene Kaap, eene nit tien eilanden en eenige
eilandklippen bestaande portugeesche bezitting, gezamenlijk circa 81 vierk. mijlen groot, met 87,000
zielen bevolkt, en aan de westkust van Afrika gelegen, 70 mijlen van Kaap-Verd. De K. worden onderscheiden in twee groepen, nl.: eene westelijke groep
(Eilanden boven den wind), waartoe behooren de
eilanden Sao-Antao, Sao-Vincente, Sta.-Lucia en
Sao-Nicolao ; en eene oostelijke groep (Eilanden
onder den Wind), waartoe behooren de eilanden
Brava, Fogo, Santiago, Boavista, Majo en Sal. De
meeste dezer eilanden zijn van vulcanischen oorsprong. De havenplaatsen zijn : Porto-Grande op
Sao-Vincente, Preguizo op Sao-Nicolao, Porto-Praja
op Santiago en voornamelijk Boavista. Het grootste
eiland is Santiago, groot 36 vierk. mijlen ; het belangrijkste echter is Boavista. De gouverneur resideert te Porto-Praja. De K. werden 1456 ontdekt
door Cadamosto.
Kaas— en Broodspel, deze benaming werd
aan de oproerige beweging gegeven, die 1491 in
Holland begon. De oproerlingen, meerendeels boeren uit Kennemerland, hadden op bunne vaandels
eene groene kaas en een gerstenbrood afgebeeld, ten
teeken, dat het hun, getijk ze dan ook voorgaven, om
niets anders te doen was dan om brood en kaas ;
vandaar dat alien, die aan deze beweging deelnamen,
met den naam van Kaas- en Broodvolk bestempeld
werden. Ze liepen het eerst te hoop te Alkmaar,
plunderden daar het finis van Nicolaas van Boshuizen, den a lgemeenen rentmeester van Noord-Holland,
en bedreven een aantal geweldenarijen rneer. Van
Alkmaar trokken zij naar Hoorn, overal onderweg
hun werk van plundering en vernieling voortzettende,
waarbij zij het voornamelijk gemunt hadden op de
oude kasteelen of sloten. Dat deze oproerige bende
van dag tot dag aangroeide is lichtelijk te begrijpen;
en in 1492 rukte zij tegen Haarlem op, waar de
magistraatspersonen en vele aanzienlijke burgers
wel al het mogelijke deden om hen buiten de stad
te houden ; doch het grauw daarbinnen, niets liever wenschende dan gemeene zaak met de oproerlingen te maken, opende hun de Kruispoort, en nu
stormde de woeste hoop regelrecht naar het raadhuis, waar de regeering vergaderd zat: de schout
(Nicolaas van Ruiven), zijn broeder en twee schepenen werden door de onverlaten doodgeslagen,
vele huizen van aanzienlijke inwoners geplunderd,
de rekenboeken der achterstallige belastingen verbrand, kortom geheel Haarlem was in de macht van
het gepeupel, dat vervolgens, na nog eene menigte
kasteelen en adellijke huizen in Kennemerland geplunderd en vernield te hebben, voortrukte naar
Leiden en naar Rotterdam, waar de ,huizen Kralingen, Spangen en weer andere het lot der verwoesting
ondergingen. Eindelijk werd hertog Albrecht van
Saksen met eene aanzienlijke legermacht naar de
Nederlanden gezonden door keizer Maximiliaan, en
met geweld van wapenen ward toen aan deze onlusten spoedig een einde gemaakt.

Kaasheuvel (de),
Kaatsheuvel.

verbasterde benaming voor

Raatsbaan
in Le,.
1 1 Zie
_.e _F RANKRIJK, VI.
Kaatsbaan (Eed .n
Kaatsheuvel (de), veelal de Ketsheuvel genaamd, verbasterd ook wel de Kaasheuvel, dorp in
de Meierij van 's-Hertogenbosch, I uur gaans bezuiden Waalwijk ; omstr. 900 inw.
Kaba, 1) marktvlek in het hongaarsche comitaat
Bihar; 6000 inw. — 2) K., of Boekit-Kaba, vuurspuwende berg op Sumatra, omstr. 50 uren gaans
van Palembang ; hevige uitbarsting 24, 25 Nov. 1834.
Kabaal—ministerie. Zie C ABAL.
Kabal, zooveel als Kaboel.
Kabalang—eilanden, zooveel als Vosseneilanden : zie onder ALEUTEN.
Kaban—Maaden, stad in aziat. Turk ije (Diarbek), bij den Enphraat, '20 mijl. benoordw. Diarbek.
Kabara, stad op den linkeroever van den NW ;
2000 inw.; ligt 1 mijl van Timboektoe, waarvan het
de havenplaats is.
Kabardah, of Kabardip, een meerendeels door
Tsjerkessen en Kabardijnen (Tartaren) bewoond
bergland aan den noordelijken voet van den Caucasus, wordt gemeenlijk gesplitst in twee, nagenoeg
slechts in naam aan Rusland onderworpene landstreken, nl.: de Groote Kabardah, tusschen Koeban,
Malka en Terak, beslaande 206 vierk. mijlen, en bevolkt met ornstr.50,000 zielen; en de Kleine Kabardah,
rechts van den Terak, groot 30 vier. mijlen en bevolkt met 25,000 zielen.
Kabauw, dorp in de prov. Utrecht. Z. CABAUW.
Kabbala. Zie CABALS.

Kabeljauwschen. Zie HOEKSCIJEN.
Kaboe, of Erang-Kaboe, volksstam op het
nederl. 0. 1. eiland Sumatra, r( sid. Palembang, in
de binnenlanden. De K. doen niemand kwaad, doch
weigeren alien omgang, zooveel met de andere inlanders als met de Europeanen.
Kaboel, of Kabul, eigenlijk Kabal, de oude
Cophes (zie dat art.), een der groote rivieren in Azie,
die zich in den Indus ontlasten, doorstroomt de
provincie of het koningrijk K. of Kabulistan, zijnde
het noordelijk en noordoostelijk gedeelte van Afghanistan, van Welk land reeds melding in het 0. T.
wordt gemaakt (Jozua 19 : 27; I Kon. 9: 13). De
geschiedenis van K. is grootendeels ineengeweven
met die van Afghanistan (zie dat art.); van beide
namen bedient men zich onverschillig, wanneer men
bedoelt het rijk, dat zich na den dood van NadirSchach in 1747 vormde, en dat achtereenvolgend
geregeerd werd door Achmed-Khan (1747-1773),
Timoer-Schach, zoon van Achmed (1773-1792),
Zehman-Schach, zoon van Timoer (1792-1802),
Mahmoed-Schach (1802-1818). De laatste koningen zagen hunne macht ondermijnen door aanhoudende twisten met de leden van hun eigen geslacht,
en door gedurige opstanden van de onder hen
staande landvoogden der provincien ; ei genlijk werd
K. overweldigd door Rundzjet-Sing, vervolgens
(1839-42) door de Engelschen, die er zich echter
niet staande hebben kunnen houden. De hoofdstad
K., aan de rivier K., ligt 40 mijlen benoordoosten
Kandahar, is eene versterkte Mad (met de citadel,
genaamd Bala-Hissar), heeft 60,000 inw., en is de
residentie van den koning of inlandschen vorst.
Reeds sedert de 7e eeuw was K. de residentie van
eenen Hindoe-vorst ; keizer Baboer (gest. 1530) had
K. verheven tot hoofdstad van het door hem gestichte
Mongoolsche rijk in Indie ; door Nadir-Schach werd
K. 1739 ingenomen en geplunderd ; door TimoerSchach werd K. 1774 verheven tot hoofdstad van
geheel Afghanistan; door de Engelschen is K. verwoest in 1842.

Kades-Barnea
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Kaboeloesoe, onbewoond eiland in den Molukschen archipel, een der Sangir-eilanden, 2 mijlen
benoordoosten Sangir, wordt door de bewoners van
den Molukschen archipel voor heilig gehouden.
Kaboesjan, Kabuschan, Chabuschan, of Kotsjoen, stad en vesting in de perz. prov. Khorassan,
14 mijlen bewesten Medzjed ; 20,000 inw.
Kabr—Ibrahim, of Khatil, het oude Hebron
of Kiriath-Arba der Joden ; zie HEBRON 4).
Kabroewang, of Kabroang, eiland in den
Molukschen archichel, is een der Talautsche eilanden, ligt omstr. 70 mijlen benoorden Ternate, en
bezuidoosten het Salibabo-eiland, waarvan het door
eene 1 mijl breede zeeengte gescheiden wordt ; bevolking omstr. 4000 Maleiers.
Kabulistan, of Kabul. Zie KABOEL.
.e I{—ABOESJAN.
Kabuschan. Zie
Kabylen, lat. Cabyli, de bergbewoners van het
Atlas-gebergte in Algiers en Tunis, zijn een yolk
van berberischen oorsprong, gesplitst in eene groote
menigte stammen, die tot in den jongsten tijd hoofdzakelijk van rooverij leefden, en feitelijk onafbankelijk waren gebleven, totdat bet den Franschen, na
hen herhaalde rnalen te hebben beoorloogd, eindelijk 1857 is mogen gelukken hen tot onderwerping te brengen. In Algerie verstaat men onder den
naam van Kabylie de aan de oostzijde tot de provincie Constantine behoorende kuststreek bergland,
die doorloopen wordt door de ontoegankelijke gevaarten van het Djurdjura-gebergte, wordende die
kuststreek gesplitst in Groot-Kabylie, dat zich in de
gedaante van een drieboek uitstrekt tusschen de
kustplaatsen Dellis en Djidjeli en de stad Setif; en
Klein-Kabylie, oostelijk aan het vorige grenzende,
en zich uitstrekkende van Djidjeli tot Philippeville.
Men schat bet getal weerbare mannen der K. op
80,000. Een andere K.-stam zijn Sjauja of Sjowijah,
d. i. veehoeders, in het Auras-gebergte.
Kabyna, eiland in den Molukschen archipel,bezuidoost. Celebes, omstr. 9 mijl. lang en 4 mijl. breed.
Kabzeel, stad in stam Juda; Jozua 15: 21.
Kach . . . . fransche spelling. Zie KASJ . ...
Kacheti, of Kakheti, landschap in het voormalige koningrijk Georgie (in het tegenwoordige
gouvt. Tiflis), belioort sedert 1802 aan Rusland.
Kadawong, of Kadauong, landgoed op Java,
resid. Batavia, aan de Mokervaart ; bier liet de gouverneur Zwaardekroon 1722 de eerste koffieboomen
planten, die liij uit Arable bad laten kotnen.
Kaddalor, eng. Cuddalore, zeestad in het
britsch-ind. presidentschap Madras, district ZuidArcot, aan de baai van Bengalen, 5 uren gaans bezuidw. Pondicheri en 20 mijlen bezuiden Madras.
Kaddapa, eng. Cuddapah, district van britschIndie, presidentschap Madras, werd 1800 aan de
Engelschen afgestaan, nadat ze in dat jaar de stad
K. handen bemachtigd, die voorheen onder een aan
den vorst van Golconda onderhoorigen radjah stond,
doch later in handen was gevallen van Aureng-Zeyb.
Kader—Billah, abbassidische kalif, regeerde
van 991 tot 1031, en bleef al dien tijd in vrede met
zijne naburen.
Kades, of Kadesj, in de oudheid eene levietenen vrijstad in den israelit. stam Naphtali in Palestina, was te voren eene canadnitische koningstad
geweest, die reeds ten tijde van Abraham bestond
en worth in het 0. T. veelvuldig vermeld : Gen. 14:
7; 16: 14; 20: 1; Num. 13: 26; 20: 1,14, 16,22;
27: 14; 33: 36, 37; Deut. 1: 46; 32: 51; Richt.
11: 16, 17; Ps. 29: 8 ; Ezech. 47: 19; 48: 28.
Kades—Barnea, in fransche boeken Cades-

Kadizjah

Kafferland

Barrie (zie dl. 1, biz. 612), stad aan het oosteinde
der woesttjti Sin; in het O. T. vermeld : Num. 32:
8; 34: 4; Dent. 1 : 2, 19 ; 2: 14; 9: 23; Jozna 10 :
41; 14: 6, 7; 15: 3.
Kadizjah, fr. Kadiehah, de eerste vrouw van
Mahomed. Zie KHADIDZJA.
Kadjak, het grootste eiland in russisch Amerika, door de zeeengte Schelechow van Aljaska gescheiden, wordt hewoond door het y olk der Konjagen of Kadjaken, wier taal tot den Eskimo-stam
behoort; ze zijn omstr. 1800 zielen sterk, en belijden meerendeels het Christendom.
Kadjang, of Katjang, klein vorstendom op de
zuidelijke landtong van het soendasche eiland Celebes, met de hoofdpl. K., is afhankelijk van Boni.
De vorst van K. kwam 1824 in opstand tegen het
nederlandsch gezag, waarop majoor le Bron tegen
bet stadje K. oprukte, en bijna het slachtoffer werd
van het verraderlijk gedrag van den vorst van K.;
door de edele zelfopotfering van den vorst van Bonthain werd de majoor gered, die daarop het huffs
van den vorst van K. (waarin deze met een zestigtal
medeplichtigen, die er alien hunnen dood vonden)
in brand liet schieten, en vervolgens de geheele
kampong in de asch legde.
Kadjars. 1) dynastie, 2) bergen. Zie het art.

Engelschen ; in het midden der 14e eeuw weder hevige gevechten tusschen de Vlamingen en Engelschen, welke laatste in 1406 andermaal bet Land
van K. afstroopten, nadat ze 22 Mei met eene sterke
vloot het Zwin binnengeloopen waren. In 1484 onderging bet land van K. bij den opstand der Vlamingen gelijk lot door de troepen van aartshertog Maximiliaan. Even als de Spanjaarden bij hunne aanslagen op Sluis, zochten later ook de Franschen zich
van het land van K. meester te maken ; 1708 gelukte
hun dat niet, doch wel 1747 onder Lowendahl en
1794 onder Moreau.
Kadzjars, of Gadzjars, bergketen, waarmede
in bet noorden het groote plateau van Kobi eindigt,
en welke te beschouwen is als eene voortzetting van
den Thiang-Sjan, of 't Hemelsche gebergte, ofschoon
zich tusschen die twee ketenen een groot plateau
(Kobi) uitstrekt. De K. loopen van het W. naar bet
0., en in de nabijheid van Darin in Mongolie loopen
ze uit in de met eeuwige sneeuw bedekte bergen
van den Ta-Hang.
Kadzjars, Kadjars, Kadscharen, d. Vluchtelingen, aanvankelijk werd deze naam door de Turken gegeven aan de turksche deserteurs, aan wie
schach Abbas I in het laatst der 16e eeuw eene
wijkplaats verleende ; ze vestigden zich in vrij grooten getale in Mazanderan, waar ze weldra een machtigen volksstam vormden. Uit dien stam was onder
de regeering van schach Thamasp II over Mazanderan een landvoogd aangesteld, wiens zoon Mohammed-Hassan-khan zich omstreeks 1748 onafhankelijk verklaarde, bij gelegenheid van de perzische
onlusten, veroorzaakt door den dood van Thamasp.
Na eerst slechts over de noordelijke provincien
(Mazanderan, Ghilan, Asterabad) geregeerd, en verscheidene mededingers (o. a. Kerim-khan) te beoorlogen gehad te hebben, maakten de K. zich 1794
voor goed meester van den troon van Perzie. De
vorsten uit de dynastie der K. zijn :
van 1748 tot 1758
Mohammed-Hassan-khan
Aga-Mohammed, zoon van den
1794 n 1797
vorige ........
Baba-khan, die meer bekend
is onder den naam van
Feth-Ali-schach, neef van
1797
1834
Aga-Mohammed . . . .
Mohammed-Mirza,
kleinzoon
van Feth-Ali .....
184
Kaf, bij de Arabieren het wereld-omvattende
gebergte, waar alle feeen, geniussen, goede en kwade
geesten, enz. verblijf houden.
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KADZJARS.

Kadkod, dreef handel met Tyrus; Ezech.

27: 16.

Kadlubek, of Kadlubko (Wincenty), poolsch
kronijkschrijver, geb. te Karmow in de 12e eeuw,
als cistercienser monnik in het klooster Jedrzejow
gest. 1223, schreef in het Latijn eene kronijk van
Polen, die tot 1203 loopt (Chronicon regni Polonite,
gedrukt 1612) en die de eenige historische bron is,
waaruit alle kronijkschrijvers na hem geput hebben.
Kadmiel, een der levitische wederopbouwers
van den tempel te Jeruzalem; Ezra 2 : 40 ; 3: 9;
Neh. 7: 43; 9: 4, 5;10: 9; 12: 8, 24.
Kadmonieten, een canahnitisch yolk ten
tijde van Abraham ; Gen. 15: 19.
Kadnikow, stad in 't russ. gouvt. Wologda,
aan de Sodima ; 2200 inw.
Kadoe, residentie van Java ; vierk. mijlen ;
452,000 zielen; wordt door meer dan honderd rivieren besproeid ; voornaamste berg,en: Marbaboe,
Sendoro, Soembing, Merapi, Tidar, Trajoemaas ; in
bet oostelijk gedeelte dezer I'esid. hevige aardbeving
27 en 28 Dec. 1822.
Kadoe—Gede, district derresidentie Cheribon
op Java ; in April 1842 hadden bier verscheidene instortingen van bergen en grond-inzakkingen plaats.
Kadom, stad in 't russ. gouvt. Tambow, aan
de Moksja,25 mijlen benoorden Tambow; 5700 inw.;
gesticht door de Tartaren ; overwinning der Russen
op de Bulgaren 1209.
Kadscharen. Zie KADZJARS.
Kadijk, n.-holl. dorp. Zie KWADIJR.
Kadzant, lat. Cadsandria, dorp in het voormalige Staats-Vlaanderen, tegenw. prow. Zeeland,
5 kwartier gaans benoorden Sluis, en zesdhalf uur
gaans bezuidw. Middelburg; 450 inw.; is een der
oudste plaatsen van dat gewest ; werd omstr. 850
door de Denen geplunderd en verbrand ; lecd veel
door den watervloed van 19 Nov. 1404, en liep bij
dien van 17 Sept. 1477 geheel onder. Het Land van K.
was voorheen een eiland, doch is later (17e eeuw)
ingedijkt ; werd in de 13e eeuw te vuur en te zwaard
verwoest door de troepen van graaf Floris V van
Holland, in 1303 door de Zeeuwen ; eenige jaren
later streden hier de Vlamingen dapper tegen de

Kaferistan. Zie KAFFERLAND.
Kaffa, 1) stad ; zie CAFFA. - 2) K., of Kafa,
landschap en koningrijk in het zuidwesten van
Abyssinie, heeft tot koofdstad Bonga.
Kafferland, 1) Kaferistan, in Middel-Azie,
tusschen Peshawar, Koendoes, Badakhzjan en Gilgit. — 2) Cafiraria, in bet zuidoosten van Afrika,
van de grenzen van bet Kaapland tot aan de Delagoa-baai ; door de aanhoudende vijandelijke invallen, waarmede de Kaffers sedert 1835 tot 1853 onophoudelijk bet Kaapland verontrustten, werd 1852
eene aanzienlijke engelsche troepenmacht tegen de
Kaffers afgezonden, hetgeen ten gevolge heeft gehad,
dat de grenzen der Kaap-kolonie zich aanmerkelijk
hebben uitgebreid, nl. van de Keiskama tot de
Groote Kei-rivier, zijnde dit het district, dat tegenwoordig den naam draagt van Britsch-Caffraria,
groot 200 vierk. mijlen, met ruim 56,000 zielen
(waaronder omstr. 4000 europeesche kolonisten);
hoofdplaats King-Williamstown.

Rafters

Kaisersberg

Kaffers, 1) de bewoners van Kaferistan in
Middel-Azie, beeten eigenlijk Siahpoeschen (d. i.
Zwartrokken), doch worden K. genoemd, omdat ze
Heidenen zijn (het arab. Kafir beteekent ongeloovige).
Deze K. zijn een fraai gevormd menschenras, dat tot
Glen indo-germaanschen stam behoort. — 2) de bewoners van Caffraria in Afrika : dit zijn de volkeren,
die eigenlijk bedoeld worden, wanneer wij van Kaffers spreken. Ze vormen een eigen typos onder de
afrikaansche volkeren, in het zuiden licht en zuiver
bruin, hoe noordelijker men komt hoe donkerder,
tot ze ei g enlijk geheel zwart zip; van de overige
Negers onderscheiden ze zich, doordien ze grooter
en sterker zijn, met goed geevenredigde lichaamsvormen. Ze zijn te splitsen in 4 groepen, nl.: de
Amakosa, de Amatemba of Tamboekis, de Amaponda
of Mamboekis, en de Amazulah, ook Zulah of Zoeloe
genaamd ; laatstgenoemden vormclen slechts eene
kleine groep, maar hebben hun grondgebied in de
19e eeuw aanhoudend nitgebreid tot aan de Delagoabaai. gedeelte dezer Zulah stichtte, na moorddadige oorlogen met de Betjoewanen, ornstr. 1830
in het stroomgebied van de Oranje-rivier een tweede
Zulah-rijk, doch sedert 1835 lc,vamen ze in veelvuldige botsingen (net de bewoners van het Kaapland. Zie KAFFERLAND 2).
Kagilnik, rivier in 13essarabie, outlast zich
door het Sasyk-meer in de Zwarte Zee.
Kagosima, stad met 180,000 inn'. in Japan,
behoorende tot het gebied van den pries van Satsoema, die zich zoo vijandig en overnioedig jegens
de Europeanen gedroeg, dat, orn hem te tuclitigen,
de stad K. 15 Aug. 1863 door de Engelschen gebombardeerd en platgeschoten werd.
Kagul, 1) stad met 4000 inw. in Moldavie, behoorde tot 1856 onder de russische prov. Bessarabie.
— 2) stad in britsch Indie, in het rechtsgebied van
het Bombay-gouvernement, in het rijkje Kolapore,
ligt op 16 gr. 32 min. N.-breedte, en 74 gr. 23 min.
0.-lengte.
Kahath, ook Kehath, of meestal Kohath, een
der zonen van Levi, was de stamvader derKahathieten,
die op de omzwerving door de woestijn de Verbondsark en de heilige vaten droegen ; Gen. 46 : 11;
Exod. 6: 15 en v. Num. 3: 17 en v.; 4: 2 en v.;
7: 9; 10: 21; 26: 57, 58; Jozua 21: 4, 5, 10 ;
I Citron. 6:1 en v.; 9: 32; 15: 5; 25: 6, 12 ; 11 Chr.
20: 19; 29: 12; 34: 12.
Kahira, zooveel als Cairo.
Kahla, stad in Saksen-Altenburg, aan. de Saale,
7 uren gaans hezuidoosten Weimar; 3000 inw.
Kahlenberg, of Kalenberg, ook Wienerwald
genaamd, gebergte in Neder-Oostenrijk, een tak van
de Norische Alpen, strekt zich nit tot aan den Donau
een weinig benoordwesten Weenen, waar de laatste
pieken, de Kahlenbergen, zich 1515 vt. hoog verhefren, en waarvan vooral de Josephsberg en de
Leopoldsberg door het heerlijk gezicht over den
omtrek beroemd zijn. Hier kwam 1683 de armee
van Sobieski urn Weenen te ontzetten, toen die stad
belegerd was door de Turken. Aau den voet van den
Leopoldsberg het zoogenaamde Kahlenberger
zijnde een dorpje met 550 inw., waar omstreeks de
helft der 14e eeuw de door zijne koddige grappen
en snakerijen bekende pastoor Wigand van Thebe
(de Pfaffe von K.) woonde. — K. heet ook een
2866 vt. hooge piek hij Altenberg in het saksische
Ertsgehergte; en nog een andere K. ligt in den
Oberhartz tusschen Zellerfeld en Klausthai.
Kdi-fong-f0, of Khai-fong-fo, hoofdstad van
de chineesche prov. Honan, aan den boang-ho, met

bloeienden handel, is de voornaamste woonplaats
der Joden in China, en heeft thans 200,000 inw.,
vciOr 1642 had het er ritim 500,000, doch verloor
meer dan de helft der bevolking tijdens een beleg,
toen de dijken doorgestoken werden.
Kaianieden, of Kaianiers, onder dezen naam
verstaan de Perzen de tweede dynastie, die over hun
land geregeerd heeft. De dynastic der K. werd gesticht door Kai-Kobad (wellicht den Dejoces der
Grieken), toen deze de dynastic der Pisjdadiers opvolgde omstr. 733 v. Chr. De voornaamste vorsten
nit de dynastic der K. zijn geweest: Kai-Kaoes (Astyages); Kai-Kosroe (Cyrus), 536; Lohrasp (Cambyses) 530 ; Goesjtasp (Darius Hystaspis), 521;
Xerxes, 486; Ardesjir-Diraz-Dest (Artaxerces Longirnanus), 471; Xerxes H, Sogdianus en Darab (Darius Nothus), 424 ; Artaxerxes Mnemon, 404; Artaxerxes Ochus, 362; Arses, 338; Darab II (Darius
Codomannus), 336, die 331 van den Croon werd
gestooten door Alexander den Groote, en met wien
de dynastic der K. eindigde.
Kaimes (lord). Zie HOME (Henry).
Kainardzji, of Koetsjoek-Kainardzji, stad of
dQrp in het turksche sandzjak Silistria, 9 mijlen
bezuiden Silistria, bekend door den vrede, die bier
21 Juli 1774 gesloten werd tusschen Catharina II
en de Porte, waarbij al het land tusschen den Dnieper en den Bog aan Rusland afgestaan, de Zwarte
Zee V001' de Rnssen geopend, en de onafhankelijkheid
der Tartaren in de Krim en in Koeban verzekerd
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werd.

Kainsk, versterkte stad in Siberie, gouvt.
Tomsk, aan den Om; 2700 inw.; gesticht om de
Kalmukken en kirghtzen in bedwang te houden.
Karr-Eddin. Zi e —ARBAROSSA II.
Kairwan, of Kirwan, stad in het binnenland
van Tunis, 7 mijlen van de zee; 12,000 inw.; vele
moskeen, waaronder de groote Okba-moskee. Vermoedelijk staat deze stad op de plants van het oude
Vices-Augusti. Zijne belangrijkheid heeft K. te danken aan de Arabieren; in 670 werd bet de hoofdstad
van een machtig vorstendow, dat aanvankelijk onder
de kalifen stond, doch zich onafhankelijk maakte
onder de Aglabieten (780-909). De Aglabieten
werden nit K. verdreven door de Fatimieten, en deze
regeerden tot 972, toen Moez-Ledinillah, meester
van Egypte geworden, het bewind over K. opdroeg
aan Jusuf-ben-Zetri, die het hoofd werd van de
dynastic der Zeirieten. De Almohaden van Marokko
overweldigden K. in 1150. Toen deze dynastic in
de 13e eeuw ophield, kwam K. onder het gezag der
vorsten van Tunis, aan welks pacha K. nog ten huidigen dage schatplichtig is.
Kaisarieh, verscheidene steden van d ien naarn;
de voornaamste zijn : 1) in aziat. Turkije, in Caramanic, 28 mijlen benoordoosten Konieli ; 30,000
inw.; het is bet oude Cesarea in Cappadocie, en werd
onder de regeering van Valerianus ingenornen en
ontvolkt door den perzischen koning Sapor ; destijds
had het 400,000 inw. 2) stad in Syrie, 12 mijlen
benoordw. Jeruzalem, ligt tegenw. in rumen en is
bijna onbewoond ; het is het nude Cesarea, Straton's
Burg of Drusus Burg. Zie overigens voor beiden het
art. CESAREA.
Kaisersberg, stad in het fransche dept. ran
den Bovenrijn, can de Weiss, 4 uren gaans bezuiden
Colmar; 3900 inw.; geboorteplaats van den hervormer Matthias Zell en van Joseph Lange. Gesticht
door keizer Barbarossa, was deze stad van den aany ang of eene vrije rijksstad. Met Munster en Turkheim vormde K. wat men noemde de dynastic van
16
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Kaiserslautern

K., onderhoorig aan de prefectuur van Hagenau.
Rudolf van Habsburg maakte zich meester van K. in
de 13e eeuvv; het werd aan Frankrijk afgestaan
1648. Veel had K. te lijden in de oorlogen tusschen
Frankrijk en Duitschland in de 17e en 18e eeuwen.
Kaiserslautern, stad in Rijnbeieren, ruim
6 mijlen benoordw. Spiers; 12,000 inw.; gewichtig
is K., doordien het den bergpas bestrijkt, die uit de
Vogesen naar Landau en Maintz loopt. De Franschen
leden daar tweemaal de nederlaag tegen de Pruisen
en tegen de Oostenrijkers, 1793 en 1794 ; Moreau
verdreef de Oostenrijkers uit K. in 1795 ; toen werd
de stad aan Frankrijk getrokken, en behoorde tot
1814 tot het dept. Mont-Tonnerre.
Kaiserstuhl, 1) stadje in het zwits. kanton
Aargau, aan den Rijn, 8 uren gaans benoordoosten
Aarau; 1000 inw.; Iigt ter plaatse van het oude
Forum-Tiberii. — 2) eene bergengroep in den hadener Bovenrijn kreis, bestaat uit ongeveer een
50-tal kegelbergen, waarvan de hoogste (de eigenlijke K. of het Doodshoofd) 1785 vt. hoog is.
Kaiserswalde, fabriekdorp in den boheemschen kreis Leitmeritz bij Schluckenau ; 1800 inw.
Kaiserswerth, stad in 't pruis. reg.-district
Dusseldorf, rechts aan den Rijn ; 2400 inw.
Kajan, rivier. Zie ARRAN.
K
.e —A1ANIEDEN.
Kajanieden. Zie
Kajem—Biamrillah, abbassidische kalif,
zoon van Kader-Billah, regeerde van 1031 tot 1075.
Hij zag zich genoodzaakt voor eenigen tijd Bagda I
te verlaten, doch werd op zijnen troo p hersteld door
den sultan van Khorassan, Togrul-Beg, wiens hulp
hij ingeroepen had. De dienst, hem dus bewezen,
moest hij echter betalen met zijne algeheele afhankelijkheid van Togrul-Beg en diens opvolgers.
Kakabaka—vallen, prachtige watervallen
(ruim 170 vt. hoog) van den White-Fish-River,
nabij bet Bovenmeer in Noord-Amerika.
Kakheth, of Kaketia. Zie Haulm.
Kakig I, koning van Armenie van 989 tot
1020, uit het geslacht der Bagratieden, overwon
verscheidene oproerige volkeren in Oost-Armenie
(989-992), voerde nog eenige andere oorlogen, en
verfraaide zijne hoofdstad. — K. II, Iaatste bagratidische koning in Arnienie, was 17 jaren toen
hij den troon beklom, en regeerde van 1042 tot
1079. Zich naar het hof van Constantinus Monomachus begeven hebbende (1045), werd hij door dien
vorst gevangen gehouden, totdat hij er in toestemde
hem (Constantinus) tot zijn troonopvolger in Armenie te benoeinen; in mil daarvoor bekwam hij
toen eene stad in Cappadocie. Later eenige strooptochten op het grondgebied der Grieken gedaan
hebbende, werd hij op zulk een nienwen tocht gevangen genomen, en ter flood gebracht 1079.
Kakondi, in Senegainbie de inheemsche naam
der rivier, die door de Europeanen Nunez genoemd
is; aan die rivier, en 35 mijlen benoorden SierraLeone, ligt de hoofdstad K., waar majoor Peddi en
kapitein Campbell gestorven zijn.
Kakovoeni, tegenwoordige naam van het gebergte Teneron in den Peloponnesus; daarnaar droeg
het wildste gedeelte der Mainoten den naam van
Kakovoenisten.

Kalah. Zle -ALACH.
Kalahari, groote woestiju in het binnenland

van Zuid-Afrika, strekt zich uit van de zuidoevers
van het Ngami-meer tot aan de Oranje-rivier, tusschen het laud der Groot-Namaqua in het W. en
dat der Betjoeanen in het O.
Kalamantin, de inheemsche °awn van Borneo.

Kalender
Kalarasch, NIA in Walachijé, aan den Donau,
tegenover Silistria, was dikwijls een punt van veel
gewicht in den russisch-turkschen oorlog van 1854.
Kalau, stad in 't pruis. reg.-district Frankfort,
aan den Dober, 11 mijlen bezuidw. Frankfort; 2500
inw.; nabij K. het dorp Kabel met minerale bron.
Kalavrita, of Kalaverta, het oude Cyncetha,
stad in Griekenland, aan den voet van het Khelmosgebergte, 11 a 12 uren gaans bezuidoosten Patras;
2000 inw. Van K. gingen 1770, en ook 1821, de
eerste pogingen nit, om Griekenlands vrijheid en
onafhankelijkheid te herstellen.
Kalawang—eilanden, of Vossen-eilanden.
Zie onder ALEUTEN.
Kalb (Charlotte von), geboren von Ostheim,
geb. 25 hill 1761 te Waltershausen bij Gotha,
woonde 1787 te Weimar, stond met Schiller in zeer
nauwe betrekking, werd in den laatsten tijd haars
levens blind, en stierf 12 Mei 1843. Zij heeft zich
ook als schrijfster doen kennen.
Kalb (Johan, baron von), geb. 1732 bij Neurenberg, was officier in fransche dienst, werd 1763
door Choiseul naar Noord-Amerika gezonden, om
den toestand der engelsche bezittingen op te namen.;
doch bij zijn terugkeer in Frankrijk in ongenade
gevallen, bracht hij eenigen tijd op zijn buitenverblijf bij Versailles door, en begaf zich 1776, vergezeld van een aantal voorname personen, waaronder
generaal La Fayette, naar Amerika, waar bij 1777
aangesteld werd als generaal-majoor. In 1780 kommandeerde hij de achterhoede van generaal Gates,
toen deze zich met Caswell vereenigde, en sneuvelde
roemrijk in den slag van Clermont.
Kaldenkirchen, stad in Rijnpruisen, distr.
Dusseldorf, 4 uren bezuidw. Kempen ; 2800 inw.
Kalebieten, de bewoners van of herkomstigen nit Caleb-Ephrata. Nabal was een Kalebiet ;
Sam. 25:3.
Kaled. Zie —HALED.
Kaleda, in de ondrussische mythologie de god
van den Vrede, wiens feest gevierd werd 24 Dec.;
uit (hen hoofde heet nog tegenwoordig bet Kerstfeest in het Russiseh Kaliady.
i
KAHLENBERG. — 2) een
Kalenberg, 1) z.e
prinsdom in Hanover, behoort tot de landdrostij
Hanover, is ruim 48 vierk. mijlen grout, bevolkt
met 220,000 zielen, wordt in het Z. W. besproeid
door de Weser, en in het N. W. door de Leine.
Kalender. Onze tegenwoordige K. is van lieverlede ontstaan nit den romeinschen K. De namen
van verscheidene maanden zijn herkomstig nit de
vroegste tijden van Rome, toen het jaar slechts 10
maanden of 304 dagen had. De eerste maand des
jaars was toen aan Mars, den god des oorlogs, toegewijd (de maand Maart), en de laatste of tiende
(tiers = deem) maand was December. Door den
vredelievendeo Numa Pompilius werden in 713 v.
Chr. nog twee maanden daarbij gevoegd, namelijk
Januari en Februari, zijnde de eerste, waarmede van
dien tijd of het jaar aanving, aan Janus, den god
des vredes, toegewijd. Door die vermeerdering met
twee maanden ontstond een maanjaar van 355 dagen, dat dus 104- dag korter was dan het zonnejaar,
zoodat door lengte van tijd de jaargetijden van de
eene maand op de andere versprongen. Om aan deze
onregelmatigheid een erode te waken besloot Julius
Cesar (in het jaar van Rome 708, d. i. 46 v. Chr.),
op aanraden van den wiskunstenaar Sosigenes, het
burgerlijke jaar in overeenstemming met het sterrekundige jaar te brengen, en zulks in dier voege, dat
voortaan de jaargetijden iederjaar op dezelfde maan-
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den zouden vallen. De op dies voet vastgestelde K.
draagt dan ook naar Julius Cesar den naam van
Juliaansche K., of Juliaansche tijdrekening. Het
jaar, door Sosigenes berekend op 365 dagen en ongeveer 6 uren, werd nu bepaald op 365 dagen, dus
bijna 6 uren korter, dan het eigenlijk behoorde te
wezen ; doch in dit bezwaar werd voorzien door de
bepaling, dat telkens in het vierde jaar aan do kortste maand (Februari) een dag ter aanvulling zou
worden toegevoegd, tusschen 23 en 24 Febr. ingeschoven ; en daar 24 Fehr. de zesde dag was v(ir
de Calendit, ontvin$ die inschnifdag den naam van
vtweemaal de zesde' (bis sextus); in het Hollandsch
beet die dag Schrikkeldag, en het jaar, dat inet zulk
een dag aangevuld is, Schrikkeljaar (de fransche benaming annde bissextile is rechtstreeks van de latijnsche afgeleid). Deze K. nu, de Juliaansche tijdrekening, was in de geheele christenwereld in gebruik,
ofschoon men reeds lang tot de ontilekking was gekomen, dat die tijdrekening niet volkomen joist was.
Door een dag (24 uren) als aanvulling aan bet 4e
van elke 4 jaren toe te voegen, rekeude men dus
het jaar op 365 dagen en 6 voile uren, terwijl het
zonnejaar slechts 365 dagen 5 uren 48 minuten en
45 seconden lang is, zoodat de aanvang der jaargetijden, hoe onmerkbaar dan ook, ieder jaar versprong (11 minuten en 15 seconden, dus in eerie
eeuw 18 uren en 45 minuten, zoodat er in een tijdsbestek van 128 jaren joist een voile dag verschil
ontstond tusschen het burgerlijke jaar en het zonnejaar). Reeds sedert lang was dit verschil opgemerkt ;
doch eerst in de 16e eeuw werd daarin (1582) herstel aangebracht, door pans Gregorius XIII, die, op
aanraden van den sterrekundige Luigi Lilio, bepaalde,
dat van de maand October in dat jaar ties dagen
zouden wegvallen, en dat voortaan van de eeuwjaren
slechts een der vier een schrikkeljaar zoude zijn,
met andere woorden, dat wel de jaren 1600 en 2000
een schrikkeldag zouden hebben, maar dat daarentegen de jaren 1700, 1800, 1900 (die volgens den
Juliaanschen K. insgelijks schrikkeljaren moesten
wezen) elk slechts 365 dagen zouden telien, gelijk
een gewoon jaar. Op die wijze zou voortaan de
voorjaars-nachtevening altijd op 21 Maart vallen,
terwijl die in dat jaar 1582 reeds 10 dagen vroeger
had plaats gehad. Deze nieuwe tijdrekening, naar pans
Gregorius genaamd Gregoriaansche tijdrekening of
Gregoriaansche K., werd in de' maand October
1582 ingevoerd in Italie, Spanje en Portugal ; ook
in alle overige roomsch-katholieke landen werd die
spoedig aangenomen ; doch in alle protestantsche
landen was men verdwaasd genoeg, om zich tegen
deze verstandige hervorming te verzetten, touter om
de reden, dat die uitging van Rome. Zoodoende had
men Wen tweederlei wijze van tijdrekening, nI. de
Gregoriaansche, die gerneenlijk bestempeld werd
met de benaming van Nieuweit Stijl, in tegenstelling
van de Juliaansche, die nu den naam droeg van
Ouden Stijl. Eerst omstr. 1700 werd in de protestantsche staten van Duitschland de Nieuwe Stijl ingevoerd ; omstreeks denzelfden tijd werd die ook aangenomen in Denemarken en in de Nederlanden;
eene halve eeuw later volgden Engeland (1752) en
Zweden (1753) dat voorbeeld. Thans rekenen nog
slechts de Russen en de belijders der niet-geunieerde
grieksche Kerk volgens den Ouden Stijl, en zijn nil
dus bij de overige Europeanen 12 dagen achter. De
Joodsche K. is zeer verward. Sedert de Babylonische gevangenschap rekenen de Joden naar den
loop der zon en der maan. Het gewone burgerlijke
jaar is een maanjaar van 354 dagen, die in 12 maan-
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den ingedeeld zijn. Ter verevening met den loop der
zon moot van tijd tot tijd eene maand er tusschen
geschoven worden, zoodat zulk een aangevuld jaar
dan nit 13 maanden of 384 dagen bestaat. In den
Mahoniedaanschen K. is het jaar een zuiver maaujaar, geheel onafhankelijk van den loop der zon. Het
gewone jaar der Mahomedanen heeft 354, hun schrikkeljaar 355 dagen : er zijn 11 schrikkeljaren in elk
30-jarig tijd perk; ze verspringen echter onregelmatig,
doch keeren telkens in dezelfde volgorde tern, ul.
het 2e, 5e, 7e, 10., 13e,16e, 18e, '2 k, 24e, 26e en
29e jaar. Ofschoon het niet te ontkennen vast dat de
Fransch-republikeinsche K., die in 1792 in Frankrijk ingevoerd werd, wegens de regelmatigheid der
indeeliog verreweg tie voorkeur verdiende boven de
gewone jaartelling, heeft die K., die nit le ornwenteling was geboren, zich niet lang Lumen staande
houden. Bij die K. was de indeeling des jaars lu 12
maanden behouden; doch de nainen dier maanden
hadden betrekking op de jaargetijden. ledere maand
had 30 dagen, terwij1 aan het geheele jaar nog 5
(aan een schrikkeljaar 6) aanvullingsdagen toegevoegd vverden. Die dertig dagen van elke maand
waren ingedeeld in 3 decaden (tijdvakken van 10
dagen elk). Gelijk reeds gezegd, deze K., die in elle
opzichten bij het gezond verstand de voorkeur verdiende boven iedere andere, moest reeds spoedig
zwichten voor den door de gewoonte van eeuwen
geijkteii K., en 1 Jan. 1806 werd op bevel van
Napoleon weder de Gregoriaansche K. ingevoerd.
Kalidasas, beroemd indisch dicker, leelde
volgens sominigen eene eeuw vOOr Chr. aan bet hof
van koning Vikramaditja, volgens anderen 5 eeuwen
na Chr., en heeft zich door vele gedichten in het
Sanskrit een onsterfelijken neani verzekerd.Zijn voornaamste gedicht is 't drama Sakuntala (uitgegeven
door Bohtlingk, Bonn 1842; dintsche vertaling van
Lobedantz, 2e druk Leipzig 1861 ; Sanskrit-tekst
met fransche vertaling van Chézy, Parijs 1830).
Kalie—Anjar, oud dorp op Java, resid. Pasoeroe%an, regentschap Bang'il, op den noordoosthoek
p an een eilandje in den mond der riv. Bang'il, was
wel eene halve mijl lang, en telde omstr. 3000 huizen,
toen bet in 1706 door de Madureezen verwoest en
verbrand werd, ten einde den nederl. troepen, die op
Bang'il aanrukten, den voorraad of te snijden. Sedert
herbouwd, is K.-A. weder een welvarend zeedorp.
Kalie—Astanie, dorp op Java, I nib' benoorden Cheribon; heeft een der merkwaardigste gedeukteekenen, die op Java worden aangetroffen, ni.
het graf van den beroemden arabischen heilige
lbnoe Moelana, dat echter reeds zeer in verval is.
Kalie—Djiring, dorp op Java, resid. Banjoemaas; 16 April 1827 overwinning der nederl. troepen
op de muiters.
Kalifaat, zoowel het rijk al s de waardigheid
van Kalif. Zit KALIFEN.
Kalifen, d. Stedetionders, titel der eerste opvolgers van Mahomed, die het wereldlijk zoowel als
bet geestelijk gezag in handen hadden (gelijk bet
rijk van een sultan genoemd wordt sultanaat, geeft
men aan het rijk van een kalif den naarn van kalifaat).
Men onderscheidt Brie groote kalifaten, t. w.: 1) het
t)ostersche kalifaat, waarvan aanvankelijk de !loadzetel gevestigd was te Mekka, totdat die na den dood
van Ali verlegd nerd naar Damascus (wider de dynastie der Otniniaden), en tachtig jaren later naar
Bagdad (onder de dynastic der Abbassieden). bit
kalifaat duurde van 632 tot 1258, dus in het geheei
626 jaren. 2) het kalifaat van Cordova, 756 gesticht door Abderamus, nit het geslacht der Ouitnia-
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den, en verbrokkeld 1031. — 3) het kalifaat van
Egypte of der Fatimieten, gesticht 909 door een afstammeling van Fatima, de dochter van den profeet,
en 1171 omver geworpen door Saiadijn. — De Oostersche kalifen verloren alle wereldlijke macht,doordien Rhadi, de kalif van Bagdad, in 935 de waardigheid instelde van emir-al-omra (d. i. emir der
emirs; later veranderd in mir-miran of beglerbeg);
dit werd van toen of de titel van den eersten minister der abbassidische kalifen, welke hooge waardigheid al spoedig erfelijk werd in het geslacht der
seldjoecidische sultans. Niettemin hebben de Oostersche kalifen voortbestaan tot 1516, toen sultan
Selim den laatsten abbassidischen kalif (Motavvakkel)
noodzaakte van zijn kalifaat afstand te doen.
Oostersche kalifen.
tot
tot
632-634 Watek-Billah 842-847
Aboebekr
861
644 Mothawakel
Omar
862
656 Mostanser
Oth man
866
661 Mostain-Billah
Ali
869
661 Motaz
Hassan
870
Moaviah 1, Ommiade 680 Mothadi-Billah
892
683 Motammed-Billah
Jezid I
902
684 Motaded-Billah
Moaviah H
908
685 Moctafi-Billah
Merwan I
932
705 Moctader-Billah
Abdel-Malek
934
Walid 1
715 Kaher
940
717 Rhadi
Soliman
944
720 Motaki
Omar 11
946
724 Mostakfi
Jezid 11
974
743 Mothi
Hezjam
991
744 That
Walid
744 Kader-Billah
1031
Jezid III
744 Kajem-Biamrillah 1075
Ibrahim
750 Moetadi-Biamrillah 1094
Merwan 11
1118
Mostadher
Aboel-A bbas, stamv.
1135
d. Abbassieden 750-754 Mostarzjed
1136
Razjed
Aboe-Djafar-al1160
775 Moctafi
Mansoer
1170
Mohammed-Mandi 785 Mostandzjed
1180
786 Mosthadi
Hadi
1225
809 Nasser
Haroen-al-Razjid
'1226
813 Daher
Amin
1243
833 Mostanser
Al-Mamoen
1258
842 Mostasem
Motassem
Kahle?? van Cordova.

tot
tot
Abderamus I 756-787 Mohammed-al-Ma796
1009
had i , afgezet
Hezjam I
1010
822 Soliman
Al-Hakkam I
852 Mohammed opnieuu' 1012
Abderamus II
1015
885 Hezjam opnieuiv
Mohammed I
1017
889 Hamond
Almondhir
912 Kasim of Kassem 1018
Abdallah
1027
961 Jajah of Yayah
Abderamus III
031
1
976 Hezjam
Al-Hakkam II
afgezet 1006
Hezjam
Fatimitische kalifen.

Zie in het art. EGYPTE, dl. I, biz. 936 kol. 1.
Kalil, turksche stad. Zie KHALIL.
Kalil—Asjraf, sultan van Egypte (1290-93),
noon van Kelaoen, verwoestte Damascus, en tnaakte
zich van nagenoeg geheel Syrie rneester. Hij was bij
zijne onderdanen gehaat, en werd eindelijk vermoord.
Kalil—Pacha, grootvizier van Amurad hevocht 1444 de overwinning in den slag bij Warna,
waarbij de hongaarsche koning Ladislas sneuvelde,
en droeg veel 4 tot de inflame van Coustantinopel
door Mahomed II (1453), die hem echter kort
daarna verwijderde onder voorwendsel van verraad.

K almukken

Kalinadi, eng. Cauly-Nuddy, rivier in het
westen van Decan, benoorden Canara, valt na een
loop van 18 mijl. bij Sedashevagur in den Ind. oceaan.
Kalioega. Zie KAL1-YOEGA.
Kalisch, of Kalisz, stad in russisch Polen, goo t.
Plock, op een door de Prosna gevormd eilandje aan
de pruisische grenzen ; 20,000 inw.; nabij K. werden
de Zweden 1 706 totaal verslagen door de Russen ;
28 Fehr. 1813 werd te K. een bondgenootschap
tusschen Pruisen en Rusland gesioten: in Sept. 1835
groote militaire monstering der pruis. en russ.troepen.
Kalitura, stad op Ceylon. Zie CALTURA.
Kali—yoega, zwarte eeuw, ijzeren eeuw,
de bij de Hindoes in gebruik zijnde jaartelling, is
van gewicht als aanvangspunt van eenige historische
geloofwaardigheid in de geschiedenis van Indie ; de
Brie voorafgegane eeuwen of tijdperken liggen in
den nacht der fabelen gehuld. De K.-jaartelling
neemt een aanvang 3101 jaren vegir Chr. met de
stichting van het rijk Magada of Bahar.
Kalkas—Mongolen. Zie KHALKHAS.
Kalkbrenner (Friedrich Wilh. Mich.), componist en beroemd als piano-virtuoos, geb. 1788 te
Berlijn, richtte 1824 met Pleyel eene piano-fabriek
op te Parijs, en stierf aan de cholera 10 Juni 1849
K. (Christian), vader van den vote Enghien.
rige, componist, geb. 22 Sept. 1755 te Minden, gest.
10 Aug. 1806 te Parijs, waar hij sedert 1796 woonachtig was; behalve ' De Malabaarsche weduvve",
),Don Juan", en een aantal composition
meer, heeft men van hem eene Histoire de la musique.
Kallai, een van de hoofden der vaderen ten
tijde van Jojakim ; Neh. 12: 20.
K311andsti, eiland in het Wenermeer, behoort
tot bet zwcedsche fan Skaraborg.
Kallebodstrand, de watervlakte tusschen
Amager en Kopenhagen.
Kallemberg (Gerard), nederl. zeeheld. Zie
het art. CALLENBURG.
Karnes, stad in 't pruis. reg.-district KOsliu,
kreis Dramburg : 3200 inw.
Kalliwoda (Joh. Wentzel), componist, geb.
21 Febr. 1801 te Praag, gest. Dec. 1866 to Carlsruhe.
Kalmukken, Kalmyken, ook wel Eleuthen
(OW) genoemd, of, gelijk ze zich zelven noemen,
Derben-Eret d. i. de Vier verbondene stammen, vormen de talrijkste en beroemde
natie Ian het Mongoolsche yolk. De eerste der vier
hoofdstammen, de Choscboten, of Khosjoten, staan
under het oppergezag van China, en bewonen de
landstreek van bet Koko-Noon of Blanwe meer ; een
gedeelte van dezen stam is echter omstreeks 1759
( volgens anderen reeds in 1675) naar het gebied
van Astracan verhuisd, en bewoont daar, under het
oppergezag van Rusland, het oeverland aan de Wolga.
De tweede stam, indertijd de rijkste en moedigste,
zijn de Dzoengaren (zie DZOENGARIJe), die in de 18e
eeuw door de Chineezen onder het juk zijn gebracht. De derde stam, de Derbeten, kwamen zich
reeds vroeg in Rusland nederzetten, en hebben zich
in den laatsten tijd gedeeltelijk opgelost in de
Donsche kozakken. De vierde stam, de Torgoten,
kwamen 1616 naar de vlakten fangs de Wolga, loch
keerden later weerendeels naar hunne vroegere
woonplaats terug. Het getal der onder russisch gezag staande K., meest alien nog Bhoeddisten, slechts
neinig Christenen en Mahomedanen, wordt geschat
op 125,000 zielen. De taal der K. is na verwant met
het NIongoolsch, en heeft een eigen letterschrift en
eene cigene letterkunde. Eene kalmuksche spraakkunst leverde Zwick (Donaueschingen 1852).

Kampaspe
Kalne,

stad in het laud Sinear ; Gen. 10 : 10 ;

Amos 6: 2.

Kalocza, stad hongaarsehe cointtaat Pesth,
met ver van den Donau, 44 mijlen hezuideri Pesth ;
13,000 inw.
Kaloega, Kaluga, stad met 36 kerken en
32,000 inw. aan de uitwatering van tie Kaloesjka
in de Oka, ligt 19 mijlen bezuidw. Moskou, en is de
hooldstad van het sedert 1776 afzonderlijke europ.russische gouvernement K., dat circa 561 %lea.
mijlen groot, en met 1,008,000 zielen bevolkt is;
vtiOr 1776 maakte dit gom t. deel nit van het gouvernement Moskou.
Kaloenkong, of Kalongkoiig, koningrijkje in
het binnenland der oostkust van het 0. I. eiland
Bali, grenst ten N. aan Karang-Assarn, ten Z. aan
Granjar.
Kalogria (kaap). Zie ARAXES 2).
Kalo-Johan, koning van Bulgarije. Zie bet
art. JOHANNES I.
Kalpi, of Kalpy, ind. stad. Zie CALPEE.
Kalslagen, dorp in N.-Holland, derdhalf uur
gaans bezuidw. Amstelveen, ligt 4 urea gaans van
A msterdam.
Kama, of Katnadewa, in de indische tnythologie
de god der liefde (Cupido).
Kama, ook de Kleine Wolga genaamd, rivier
in europ. Rusland, ontspringt in de ioorloopers van
het Oeral-gebergte, doorstroomt de gouvernementen
Wjetka en Perm, vorint dan over eene lange uitgestrektheid de grensscheiding tusschen Wjetka en
Orenburg, en ontlast zich in het gouvernement Kazan in de Wolga.
Kamal, havenstad ter zuidwestkust Nan bet
nederl. 0. I. eiland Madura, is de gewone landingsplaats als men van Soerabaja komt.
Kaman (Boekit-), district met ruim 3000 zielen op de westkust van bet nederl. 0. I. eiland Sumatra, in het rijk Menangkaban, bestaat slechts nit
7 dorpen, waarvan het voornaamste Bangsar beet ;
die dorpen liggen amphitheaterswijze in eene ronde
vallei, 5 wren gaans bezuideu het fort de Kock ;
29 Juli 1832 werd dit district door de nederl. troepen veroverd.
Kamara, eene groep eilandjes in nederl. 0. I.,
behoorende tot de Kleine Soenda-eilanden.
Kamassinzen, y olk in Zuid-Siberie, in de
steppen-streek tusschen de kleine rivieren Kan en
Matra, is een overblijfsel van de Samojeedsche bevolking.
Kambing, of Kambong, Geiten-eiland, een der
Kleine Soenda-eilanden, behoort tot de resid. Timor,
ligt bewesten kaap Noel, tegenover Dilly, en heeft
ongeveer 1 mijl in orntrek.
Kambren, zooveel als Ciinbren.
Kamefis, de goden der Drieeenheid bij de oude
Egyptenaren. Zie KHAMEFIS.
Kamehameha, koning der Sandwich-eilanden van 1784 tot 1810, was de grondlegger der beschaving aldaar. — K. II, zoon en opvolger van
den vorige, schafte de afgoderij op de eilanden a!,
en stierf 1824 te Londen. — K. III, zoon van
K. II, geb. 1814, werd zijns vaders op‘olger ; onder
zijne regeering had in 1840 de onaf hankelijkleidsverklaring van de Sandwich-eilanden plaats, die
1844 erkend werd door Noord-Amerika en Engeland ; bet nieuwe koningrijk ontving 1852 eene constitutie. Hij stierf 15 Oct. 1854. — K. IV (Alexander Liholiho), zoon van den vorige, geb. 9 Fehr.
1834, volgde 1854 zijn vader op den troon, trail
19 Juui 1856 in den echt met eene engelsche jonge
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dame, Emma Rooker. Hij slier! in 't laatst van 1863;
hij was een schrander vorst, die veel in Europa gereisd had en de fransche en engelsche talon volkomen achtig was. Zijn broeder,Lot K., geh. 11 Dec.
1830, was door hem aangesteld als opperbevelhebber
der armee.
Kamexetz, of liaminiec-Podolsk, versterkte
stad in russisch Polen, gouvt. Podolie, aan de Sniotrycza ; 18,000 mow.; gesticht in de 16e eeuw, was
K. lang het voornaamste bolwerk van Polen aan den
karat van Turkije ; de Turken veroverden K. in 1672;
het werd bij den vrede van Carbowitz (1699) teruggegeven.
Kamenitz, 1) stad in Bohemen, kreis rfabor,
8 wren gaans bezuidoosten Tabor; 3400 inw. —
2) marktvlek iii Moravie, 4 a 5 wren gaans beoosten
Iglau ; 1700 mw.
Kamensky (Michael Fedorowitsj, graaf), russisch veldmaarschalk, gest. 12 Aug. 1809, onderscheidde zich in den 7-j. oorlog en in de oorlogen
tegen de Turken. — K. (Nikolai Michailowitsj,
graaf), zoon van den vorige, insgelijks russisch generaal, onderscheidde zich in den oorlog tegen
L eden 1808-9.
Kamerik, of Kamerijk, dorp in de nederl. prov.
Utrecht, 1 klein uur gaans ten N. N. 0. van Woerden ; 300 inw.
Kamerka, oude naam van 't utr. dorp Kamerik.
Kamerijk, 1) stad. Zie CAMBRAY. - 2) dorp.
Zie KAMERIK.
Kamierre—Ombo, dorp op Java, resid. Soerakarta ; 2 April 1827 ernstige ontmoeting der nederl. troepen met de muiters, welke laatste na een
hevig gevecht nit hunne sterke stellingen worden
verdreven.
Kamire, dorp op Java, adsist.-resid. Magelang
(resid. Kadoe); 1 Oct. 1828 werd door de muiters
aan de nederl. troepen bier eene gevoelige nederlaag
toegebracht.
Kammersee, groot nicer in Oostenrijk. Zie
bet art. ATTER.
Kamoz, afgod. Zie CHAMOS en CAMOS.
Kamp, legerplaats, d. eene plaats te velde,
waar eene zekere hoeveelheid troepen bijeen getrokken zijn ; ook wel de aillus bijeengetrokkene legermacht zelve. In vredestijd worden de troepen naar
het K. gezonden, om zich in het hedrijf van den oorlog te oefenen; in oorlogstijd dient een K. om zeer
spoedig eene slagvaardige strijdniacht in het veld te
kunnen brengen, den vijand gale te slaan, enz.; laatstgenoemde soort van K. is doorgaans van verdedigings-werken, als schansen, enz. voorzien, en wordt
geretrancheerd K. genoemd. Reeds in de hooge oudbeid waren de Kampen hij alle oorlogvoerende volkeret' in gebruik, als uitvloeisel van eene gebiedende
noodzakelijkheid ; zoo worden zelfs in ons land nog
vele overblijfselen van Kampen der Romeinen aangetrofien. De lerschillende plaatsen, waar de Israelieten achtereenvolgend bun K. opsloegen na lumen
uittocht uit Egypte, zijn vermeld in hoofdstuk 33
van het bock Numeri.
Kamp (van der), predikant te Zierikzee. speelde
eene rol in bet oproer aldaar 1747. Zie CANTZIUS.
Kampa, plaats op het zeeuwsche eiland Walcheren, werd 974 door keizer Otto Haan het klooster van Gent geschonken ; is vermoedelijk het tegenw. stadje Were.
Kampaspe, eene niinnares van Alexander den
Groote, die Naar naakt liet uitschilderen door Apelles, loch Naar vervolgens aan den schilder afstond,
toen hij bespeurde dat deze Naar beminde.

246

Kampen

Kampen, lat. Campi, Campa, , ook Campia en
Campodinium, ook wel Czvitas Campiensis, stad in
de nederl. prov. Overijsel, 3 wren gaans benoordw.
Zwolle, aan den lisel ; gehoorteplaats o. a. van Init.admiraal de Winter. Reeds in 1172 zond Kampen
eene voikplanting naar Zeeland, die daar een gedeelte van Noord-Beveland bevolkte ; en reeds vtiOr
1233 rnoet K. tot stad verheven zijn ; in 't begin der
14e eeuw in oorlog met de Oost-Friezen van Westergoo, en vervolgens met den bisschop van Utrecht
(1336), met den beer van Bronkhorst en de stad
Zutphen (1361), en zoo vervolgens nu met dezen
dan met genes ; 12 Aug. 1572 veroverd door graaf
van den Bergh, den zwager van prins Willem 1, viel
K. reeds 20 Nov. weder in handen van de Spanjaarden ; opnieuw was K. door de Staatschen bemachtigd 1578, en de poging der Spanjaarden 1584 om
de stad te her overen mislukte; doch de verdeeldheid
onder de burgers, die gedeeltelijk Spaanschgezind
waren, gaf 17 Maart van dat jaar aanleiding tot een
oproer, dat echter gelulthig gedempt werd ; 13 Juli
1672 viel K. in bander' der Munsterschen, die het
vijf dagen later overdroegen can de Franschen ; deze
bleven er meester tot 24 Dec. 1673. Met geheel ons
land Fransch geworden onder hit keizerrijk, nam
de fransche bezetting 12 Nov. 1813 de vincht uit K.,
en '13 Nov. vertoonden zich daar de eerste Kozakken. Van 9 Aug. tot 31 Oct. 1779 werd K. geteisterd door pestkoorts en rooden loop; van watersnood teed K. 14-17 Nov. 1775, 20 en '21 Nov.
1776, 27 en 28 Jan. 1820, 4 Febr. 1825.
Kampen (Nicolaas Godfried van), nederl. geschiedschrijver, zoon van een bloemist bij Haarlem,
aldaar geb. 15 Mei 1776, aanvankelijk opgeleid voor
den bloemenhandel, later boekverkooper te Leiden,
1815 aldaar lector der hoogduitsche taal, sedert
1823 werkzaam aan het instittint te Noordhey, 1829
professor der nederl. letterkunde en geschiedenis te
Amsterdam, aldaar gest. 14 Maart 1839. Ms de
voornaamste van zijne vele werken noemen wij:
Verkorte geschiedenis der Nederlanden (2 din. 1819,
verscheidene males herdrukt, ook in het Duitsch
vertaald 2 din. Hamburg 1831-33); Geschiedenis
der Nederlanders buiten Europa (3 din. Haarlem
1831-35); Geschiedenis der lAtteren en wetenschappen
in de Nederlanden (3 din. 's-Hage 1821-26);
Geschiedenis van de fransche heerschappij in Europa

(8 din. Leid. 1815-23); Geschiedenis v. Griekenland
(7 din. 1828-34); Geschiedenis der kruistochten
(4 dln.1824-26); Zedekundige schoonheden der ouden
(1815-23); enz.
Kamper—eiland, eilandje tot de nederl. prov.
Overijsel behoorende, ligt benoorden Kampen, tusschen de monden van den IJsel, en worth ten N. en
ten W. door tie Zuiderzee bespoeld ; bet behoort aan
de stad Kampen, is de vruchthaarste streek van geheel Overijsel, telt omstr. 80 boerenwoningen, eene
bevolking van 600 zielen; in Febr. 1825 leed bet
K. veel van den watervloed.
Kamperveen, dorp in Overijsel, met 1500
verspreld wonende inw., I our gaans bezuiden Kampen, 2 tire') gaans bewesten Zwolle ; iced veel van
watervioed Nov. 1775 en 15 Nov. 1824.
Kampfer (Engelbrecht), duitsch reiziger en
geneeskundige, geh. te Lemgo in het prinsdom Lippe
16 Nov. 1651, bereisde in zijne jeogti het Noorden,
ging 1683 als gezantschapssecretaris met den zweedschen ambassadeur Lodewijk Fabrititis naar Moskou
en !spatial], werd vervolgens scheepsdokter bij de
hollandsche vloot, bezocht als zoodanig de lndien
bracht twee jaren in Japan door, keerde 1693 in

Kanaal-eilanden
Europa terug, werd 'Warts van den prins van Lippe,
en stierf els zoodanig 2 Nov. 1716. Behalve zijn belangrijk boek, getiteld Amanilales exotica (Lemgo
1712) en de door Sloane uit K.'s aanteekeningen
samengestelde History of Japan and Siam (2 din.
Londen 1727), bestaan er nog een aantal kostbare
manuscripten van K. in bet Britsch Museum.
Kampveer, oude naam van 't zeenwsche
stadje Vere.
Kamran eene haat. Zie ARGOEN1.
Kamroep, district van Neder-Assam, in het
britsch-ind. presidentschap Bengalen, is 131 vierk.
mijlen groot, bevoikt met 300,000 zielen ; de hoofdpi.
van (lit district, en tevens hoofdstad van geheel Assam, is Gowhati of Gwahatee.
Kamtschadalen, of, gelijk ze zich zelven
noemen, Itelrnen, d. lnwoners), de bewoners van
Kamtschatka, zijn meerendeels nog Sjamanen, die
van jacht en vischvangst !even en des winters in
onderaardsche woonsteden (joerten) verblijfhouden.
In de 18e eeuw waren ze nog omstr. 100,000 zielen
sterk ; doch door bloedige oorlogen met de Russen,
door de pokken-epidemie, en door het onmatig drinken van brandewiju, is hun getal reeds tot 20,000
verminderd.
Kamtschatka, groot schiereiland van OostSiberie, tusschen de Zee van Okhotsk, de noordelijke
Liszee, en de Zee van K. (zijnde een gedeelte van de
Bering-Zee), is, bij eene lengte van 180 mijlen en
eene gemiddelde breedte van 50 mijlen, in 't geheel
4000 vierk. mijlen groot, wordt besproeid door eene
rivier K., en in de gansche lengte doorloopen door
bergketenen (het KamtschatIctsche gebergie), en is
aan de oostkust ais het ware omzoomd door eene
dubbele rij van 21 nog brandende vulcanen, waaronder de Klioetsji of Kamtschatkaja-Sopka, die bijna
15,000 vt. hoog is. Dit door Kamtschadalen, Korjeeken en Lamoeten bewoonde land werd 1697 door
Kozakken aan de russische kroon onderworpen, en
behoort sedert 1859 tot bet oostsiberische kustgebied. Under de russische volkplaotingen in K. is
Petropawlowsk (Peterpaulshaven) de voornaamste.
Kamtschyk, rivier in europ. Turkije, komt
midden nit den Balkan, ontstaat nit den Deli-K.
(d. i. Wilden K.) en den Akylly-K.(d. Tammen-K.),
en ontlast zich bezuiden Varna in de Zwarte Zee.
Kamtsj ...... Zie KAMTSCH ......
Kanaal, in de oceanographic zooveel ais Straat
of Zeeengte. Doorgaans wordt onder den naam van
K. dat gedeelte van den Atlantischen Oceaan verstaan, dat zich itisschen Frankrijk en Engeland nitstrekt en den Atl. Oceaan met de Noordzee verbindt.
Bij de ouden heette dit Mare Britannicum ; bij de
Engelschen wordt het thans genoemd Britsch K. of
Engelsch K. (British Channel, of veelal kortweg
Channel); de Franschen noemen bet La Manche. Er

is voorzeker gees zee-gedeelte ter wereld, dat zoo
druk bevaren wordt ais het K.; het heeft eene lengte
van 75 mijlen ; de grootste breedte, tusschen de uitwatering der rivier Exe in Engeland en de reede van
Cancale in Frankrijk, bedraagt 35 mijlen ; het smaiste
punt is slechts 5 mijlen breed, en beet bij de Engelschen Straat van Dover, en bij de Franschen
Nauw van Calais.

Kanaal—departement, een departem. van
Frankrijk. Zie MANCHE.

Kanaal—eilanden, deze naam wordt gegeven aan eene groep eilanden in het Britsche Kanaal,
aan de noordwestkust van Frankrijk : de voornaamste
zijn Jersey, Guernsey, Alderney, Sercq en Herm.
Officieel behooren ze onder bet engelsehe graarschap

Kanagawa

Kansoe

Hants, en diocese Winchester, en zijn alles mat van
het oude Normandie tegenwoordig nog behoort aan
Engeland, waarmede ze vereenigd zijn gebleven sedert de Verovering.
Kanagawa, havenstad op het Japansche eiland
Nipon, aan de haai van Jeddo en 4 mijlen van de
hoofdstad Jeddo, is een der havens, die sedert 1854
voor de Europeanen en Amerikanen opengesteld zijn.
Tegenover K., dat winder geschikt was voor het
handelsverkeer, is Jokohama (zie dat art.) aangelegd.
Kanakas, zoo worden door de Noord-Amerikanen en Engelschen de bewoners der Sandwicheilanden genoemd, die menigvuldig als zeelieden
dienst semen.
Kandahar, stad in Afghanistan, met citadel
eu 60,000 inw., ligt 38 mijlen bezuidw. Kaboel, en
is een der schoonste steden van Azle, was van 1747
tot 1774 de hoofdstad van Kaboel, vervolgens hoofdstad van een op zich zelven staand khanaat K.,
totdat dit na den flood van Kohendil-khan, den
broeder van Dost-Mohammed, door dezen bij zijn
rijk ingelijfd werd. In de nabijheid van het tegenwoordige K. ruiner an het oude K. (wellicht het
oude Demetrias), dat reeds bestond ten tijde van
Alexander den Groote, doch dat, in opstand gekomen
tegen Nadir, verwoest werd. De veroveraar liet teen
(le nieawe stad bouwen, (lie aanvankelijk Nadir-abad
(Nadir's-stad) genoemd werd, doch later den ouden
naam K. weder aangenomen heeft. In 1839 werd K.
door de Engelschen bezet.
Kandern, stad in den badener Bovenrijnkreis,
8 a 9 uren gaans bezuidw. Freiburg; 1500 inw.;
20 April 1848 gevecht tusschen de vrijschaar van
Hecker en de hessische en wurternbergsche troepen
order Fred. van Gagern, die daarbij sneuvelde.
en
Kandesch. Zie r
Kandinse, oude naam van 't groningsche dorp
Kanter's.
Kandioten, of Candioten, de bevolking van
Cand ia.
Kandzjam, oude naam van Coimbatore.
Kane, rivier in Siberie, gouvt. Tomsk, ontspringt
op den Kleinen Altai, loopt noordwaarts, en malt na
een loop van 57 mijlen in den Jenissei boven ZawodMednor-Soeganskor.
Kane (Elisha Kent), ainerik. reiziger en geneeskundige, geb. 3 Febr. 1822 te Philadelphia, ging
1844 als scheepsdokter wet het eerste ainerikaansche gezantschap naar China, bezocht vervolgens de
Philippijnsche eilauden, Indie, Ceylon en den Indischen archipel, toog daarna door Egypte en Nubie,
bereisde Griekenland, en keerde 1846 over Europa
naar de Vereenigde Staten terug. Daarna be yond hij
zich eerst op de Kust van Guinea, was toen in den
Mexicaanschen oorlog en bij de ifiexicaansche kustopmeting werkzaarn, totdat hij 1850-52 met de
door Grinnell uitgeruste expeditie arctiscli Amerika
bezocbt. Het incest bekend echter werd IC's naam
door de noordpool-expeditie van 31 Mei 1853 tot
Oct. 1855, waarbij hij zelf am het hoofd stond, en
op welken tocht hij 82 gr. 30 min. noorderbreedte
en de opene Poolzee bereikte. Zijne gezondheid werd
echter op dien tocht derwijze geknakt, dat hij zich
tot berstel naar Havana begaf, doch daar 16 Febr.
1857 stierf. Zijne arctische reizen heeft hij beschreyen in The United Slates Grinnell expedition (NewYork 1854) en Arctic Explorations (2 dln. Philadelphia 1856).
Kanem, landschap in Middel-Soedan, benoorden het Tsjad-mcer, was vroeger een zelfstandig

rij k, doch is thans gedeeltelijk aan Bornoe, gedeeltelijk aan Wadai onderhoorig, wordt door het mabomedaansche yolk der Kanesnboe bewoond, en heeft
Mao tot hoofdstad.
Kaneti, eene plaats in onafhankelijk Tartarije,
aan den weg van Bokhara naar Khokhan. Door Abdullah-Saheb-Keran, khan van Bokhara, werd hier
in 1569 de nederlaag toegebracht aan de khans van
Tasjkehd, Turkestan en Kaptsjak, die te zamen eene
legermacht van 400,000 man tegen hem in het veld
gebracht handen.
Kanew, stad in het russische gouvernement
Kiew,aan den Dnieper, 13 mijlen beznidoosten Kiew ;
6400 inw.; was eertijds eene vesting der grootvorsten van Kiew, werd 1239 veroverd door Batoe-khan,
die er een tartaarschen stadhouder over aanstelde.
In 1782 had keizerin Catharina 11 te K. eene samenkomst met Stanislas August, koning van Polen.
Kang—hi, keizer van China, stichter van de
nog tegenwoordig regeerende Mandzjoe-dynastie,
geb. 1653, was 8 j. oud toen bij 1661 den troon
beklom, en ram reeds op 13-j. leeftijd de teugels
van het bewind zelf in handen, dempte een dreigenden opstand der inlandsche kroon-pretendenten,
voerde gelukkige veldtochten tegen mongoolsche en
tartaarsche volkeren, en stierf 1722. Hij was een
ijverig bevorderaar van letterkunde en wetenschappen ; zelf heeft hij over de 100 boekdeelen geschreven.
Kangrah, ook genaamd Nagorkote, stad in
Lahore, op een berg, niet ver van de Rawi.
Kanischa, of Kanisza, 1) Groot-K., marktvlek
in 't hongaarsche comitaat Salad, aan de rivier K.;
12,000 inw. hoofdmarkt voor Slavonie's slacbtvee.
— 2) Oud-K., Magyar-K., marktvlek in 't bongaarsclie comitaat Bacs, aan de Theiss; 11,000 inw.
Kanne, stond in handelsbetrekking met Tyrus;
Ezech 27: 23.
Kano, of Ghanat, landschap in Middel-Soedan,
tegenwoordig eene provincie van het rijk Sokoto.
De hoofdstad K. heeft 50,000 inw., en was ten tijde
van Edrisi de residentie-stad van den machtigsten
koning in geheel Afrika.
Kanodzje, cog. Canoje, fransch Canouge, bet
nude Kanjakoebdzja, stad in het britsch 0. I. presidentschap Agra, 24 mijlen beoosten Agra, was vroeger de hoofdstad van een machtig rijk, gaf zich 1018
over aan Mahmoed den Gaznevide; doch na den
aftocht van den veroveraar werd de stad door de
radzjaas van Delhi overrompeld en verwoest; zij
heeft zich nooit tot hares bloei van voorheen kunnen herstellen, en is that's eene onbelangrijke stad
wet 16,000 inw. en vele rumen an hare voormalige
grootheid.
Kansa, indisch vorst, mededinger van Krisjna,
en SiwA.
is eerie incarnatie van Siwa. Zie
Kan—soe, provincie van China, in het noordwesten, is 4070 vierk. mijlen groot, bevolkt met
omstr. 20 millioen zielen, en heeft tot hoofdstad
Lan-tsjeeoe.
Kansoe, of Kansoel-el-Ghaury, sultan van
Egypte, op een na de laatste van de dynastie der
bordzjitische Mamelukkeu, werd 1501 v. Chr. ten
gevolge van eerier' opstand als sultan uitgeroepen.
Ilij was vroeger steal geweest, en had den leeftijd
van 60 jaren bereikt toen hij den troon beklom. Hij
vereenigde zich met Venetie tegen de vestiging der
Portugeezen in Indic, dempte herhaalde malen binnenlandsche onhisten, en regeerde tot 1516, toen
de turksche keizer Selim I Syrie kwam oioerweldigen. In de vlakte van Mardzj-Dabek hij Aleppo
werd K. overwonnen en gedood (1516).
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Kant

Kant (Immanuel), de grootste wijsgeer van den
tateren tijd, geb. 22 April 1724 to Koningsbergen,
zoon van een zadelmaker, was sedert 1770 gewoon
hoogleeraar aldaar, en stierf 12 Febr. 1804. Complete editien van K.'s werken leverden G. Hartenstein (10 din. Leipzig 1838-39), K. Rosenkranz
en F. W. Schubert (12 din. Leipzig 1838-44).,
Kantens, dorp in de nederl. prov. Groningen,
4 uren ten W. N. W. van Appingedam ; 600 inw.
Kan—tsjeeoe, stad in tie chineesche prov.
Kiang-si, aan den Tsjang-kiang, niet ver van den
Grooten Muur ; wordt door Marco Paolo vermeld
onder den naam van Kampion of Kan-pian (d.
grens van Kan).
Kantijn-se, oude naam van Kantens.
Kao—li, chineesche naam voor Corea.
Kapas, dorp op Java, resid. Rembang, aan de
Solo; 25 Jan. 1828 sloegen de nederl. troepen hier
eenen aanval van de muiters af.
Kapau, dorp op Sumatra, resid. Paclang, in de
Batangsche bovenlanden, district Agam; was door
de Padries versterkt, doch werd 27 Sept. 1823 door
de nederl. troepen stormenderhand ingenomen;
later weder door den vijand bezet, werd K. opnietiw
door de nederl. troepen veroverd 4 April 1832.
Kapel, het limburgsche dorp Panningen.
Kapel (Blauw-), zie LAPEL. - K. (Moer-), zie
MOERCAPELLE.

Kapel—de—Beerthe, voormalig dorp in 't
noordoosten der prov. Groningen, is 1277 verzwolgen door den Dollart.
Kapel—den—Hout,l, n.-brab. dorp den Hoot
bij Breda.
Kapelle. Zie KAPPELLE.
Kapolna, dorp in 't hongaarsche cornitaat
Heves, aan de Tarna; 1300 inw.; overwinning der
Oostenrijkers onder Windischgratz op de hongaarsche insurgenten 26 en 27 Febr. 1849.
Kaposvar, marktvlek in 't hongaarsche cornitaat Somogy, 8 uren gaans beznidw. Koppany ;
5300 inw.; door de Turken veroverd 1555, 1654,
en 1686.
Kappelle, of Kapelle, dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, 5 kwartier gaans bezuidoosten
Goes, in de 14e en in 't begin der 15e eeuw eene
bloeiende plaats met veel lakenweverij.
Kaptsjak. Zoo noemden de Oosterlingen in de
middeleeuwen het land, dat bewoond werd door de
Cumanen of Polowtzen, tussChen den Oeral en de
Akita (tegenw. bet zuidoostelijk gedeelte van europ.
Rusland). De Mongolen of Tartaren stichtten daar
omstr. 1224 een rijk, waarvan ze reeds spoedig de
grenzen uitbreidden naar het noordoosten, ten nadeele van de Russen ; dat rijk werd geregeerd door
gengiskhanidische khans. Het rijk van K., ook genaamd de Gouden Horde, de Groote Horde, of de
Horde van K. (van het mongoolsche woord orda, dat
tent beteekent, en in ruimeren zin dezelfde beteekenis heeft als ons woord horde, legerdrom, armee)
onderging .verscheidene verbrokkelingen in de 14e
en 15e eeuw. In 1463 werd het gesplitst in 5 afzonderlijke khanaten, nl.: dat der Tartaren of Nogarsche Tartaren, gevestigd tusschen den Don en den
Dniester, op de oostkusten der Zwarte Zee en der
Zee van Azof; dat van de Krim, op het schiereiland
van dien naam, met Or of Perekop en Baktsjee-Serar
als de twee gewichtigste steden; dat van Astracan,
gelegen tusschen de Wolga, den Don en den Caucasus ; dat van het eigenlijke Kaptsjak, ten noorden
van dat van Astracan, tusschen den Oeral en de
Wolga, met de hoofdstad Sarat of Sera], gesticht

Kara- Dagh
door Batoe-khan op den linkeroever der Wolga ; en
dat van Kazan, benoorden 't eigenlijke Kaptsjak,
van de Samara tot aan de stad Wjetka ('Wjatka).
Iwan III, tsaar der Russen, die 1462 den troon beklom, maakte zijn land vrij van de schatplichtigheid,
en lernieligde bet khanaat van Kaptsjak (1481),
tot dat elude bijgestaan door de Nogaische Tartaren. Ilet khanaat van de Krim werd schatplichtig
aan de Russen in 1474, en viel vervolgens in handee vnn de Turken, die het 1784 bij het traktaat
van Constantinopel aan Rusland afstonden. Ilet
khanaat van Kazan, eene eerste maal onderworpen
1486 door Iwan 11I, werd 1552 voor goed bij Busland ingelijfd ; het khanaat van Astracan werd door
de Russen veroverd 1554. Eindelijk werd in de 18e
eeuw ook het khanaat der Nogarsche Tartaren vernietigd.
..1Vaamlijst der Khans van Kaptsjak.
(Over de volgorde zijn de chronologisten het niet
met elkander eens.)
1360
Tsjoe-tsj i-khan
1224 Moeroeth
1236 Toklita-Moetsj
1376
Batoe-khan
Bereke of Burga
1256 Vijandelijke inval
1393
1266
van Tamerlan
Mangoe-Timoer
1406
Toedan-Mangoe
1282 Poelad, sultan
1287 Timoer-khan
1408
Toela-Boega
1291 Onlusten
1430
ToThtagoe
1305 Ulug-Mohammed 1430
Uzbek
1439
Tsjani-beg
1342 Kitsjim
1472
1357 Achmed
Bei di-beg
1481
K h id r,Moerad ,enz. 1359 Verbrokkeling
Kapuvar, marktvlek in 't hongaarsche comitaat tlEdenburg, aan de Kleine Raab; 4400 inw.
Kapyla, of Capila, indisch wijsgeer, is de suchter van eene philosophic, genaamd Sankya, die overbelt naar het materialismus en athersmus. Men weet
niets met zekerheid aangaande K.; zij, die den Sankya
gecommentarieerd hebben, noemen hem, al naar
gelang van de secte waartoe ze behooren, of een
zoon van Brahma, of den mensch geworden Wisjnoe,
of integendeel eene incarnatie van Siwa; het verstandigst is wellicht als men K. voor eene mythe
houdt.
Kara, tarksch woord, dat .zwart" beteekent, is
het aanvangswoord in vele geograpbische en historische namen.
Kara, rivier in bet noorden van Rusland, outspringt in den Oeral, vormt de grensscheiding tusschen de gouvernementen Archangel (in Europa) en
Tobolsk (in Azle), en outlast zich na een loop van
35 mijlen in de Karische golf (Zee van K.), die gevormd wordt door Nova-Zembla aan de eene en een
schiereiland van het gouvernement Tobolsk aan tie
andere zijde.
n-.
kijA Z. IARBER
Kara-Amid, stall in aziat.
Karabagh, vroeger tartaarsch khanaat in het
caucasische landschap Sjirwan, tegenwoordig een
gedeelte van het russische gouvt. Sjamacha ; hoofdplaats K.
Karaboelacb en, Karabulachen, een stam der
Tsjetsjenzen in Caucasie, woont aan de rivieren Assa
en Shunsha, en is omstr. 2000 zielen sterk.
Karaboessa, eiland in de Middell. Zee. Zie
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Karaboghaz, groote zeeboezein aan de oostkust der Caspische Zee, waarrnede de K. slechts door
eene smalle straat verhonden is.
Kara—Cheher, in 't Frause._h voor 14:ARA-S JEER.
Kara—Dagh, d. Zwarte Bergen, district in
Perzie, in Aderbeidzjan, heeft Ahar tot hoofdplaats,
en is rijk aan ijzermijnen.

Kara-Dengiz
Kara—Dengiz, turksche riaarn der Zwarte Zee.
Karadzja—Dagh, lat. Masius mons, bergketen in aziat. Turkije, op de grensscheiding der pachaliks Reha en Diarhek, strekt zich uit van het oosten naar bet wester, tusschen het stroomgebied van
den Eupbraat en dat van den Tigris.
Karadzjitsj (Woek Stephanowitsj), de Noor •
naatnste servische schrijver, geb. 26 Oct. 1787 to
Trsjitsj in Servie, woont sedert 1813 te Weenen.
Zijn hoofdwerk is de uitmuntende Srpske narodne
pjessme (3e druk 3 din. Weenen 1841-46), waartan verscheidene duitsche vertalingen bet Licht hebben gezien, ni.: van Talvj (2e druk 2 din. Leipzig
1853), van Gerhard (Wila, 2 din. Leipzig 1828),
van Kapper (Gesange der Serben, 2 din. Leipzig
1852; Fisrst Lazar, 2e druk Leipzig 1852). Vroeger
waren reeds Ian K. verschenen: Pisameniza srpskoga
jesika (Weenen 1814; 2e druk 1818; duitsche vertaling van J. Grimm 1824) en Srpski rjetschnik (2e
druk Weenen 1852). Later zijn nog van hem gevolgd : Srpske narodne posslowize (2e druk Weenen
1849) en Srpske narodnepripotrijetke (Weenen 1853;
duitsche vertaling door K.'s docker Withetmine,
Berlijn 1854).
GEORGE.
Kara George. Z10 CZERNY GF
Kara-Hissar, I) bet Tyana der ouden, stad

in aziat. Turkije, in Caramanie, 28 mijlen benoordoosteu Konieh, aan eene rivier, die zich in den KizilIrmak outlast ; vele rumen. — 2) stad in aziat.
Turkije, in Erzeroem, 14 mijlen bezpidw. Trebizonde
2200 huizen. —3) Afioem-Kara-Hissar
is de hoofdplaats van het evenzoo genaarnde tucksche livah of sandzjak in Anatolie, dat tusschen de
sandzjaks Angora, Hamid, Kutajeh en Caramanie ligt
en rift is aan schoone dalen en vruchtbare vlakten.
KaraIskakis (George), armatole van Agrapha
in West-Griekeniand, strijder voor Griekeuland's
vrijheid, verdedigde 1825 Missolonghi, tot dit hezweek. Als opperbevelhebber van Rumelie bestuurde
hij de verdediging van de acropolis van Athene, en
vond in Mei 1827 zijnen dood in een gevecht nabij
den weg, die uit den Piraus naar Athene loopt ; 4 Mei
1835 werd hem daar een gedenkteeken opgericht.
— K. (Spiridion), zoon van den vorige, geb. 1822,
genoot zijne opieidung te Munchen, werd grieksch
officier, en nam 1854 deel aan den opstand in Epirus.
Kara—Jusuf, d. Zwarte Jozef, eerste vorst
der turcomanische dynastic, die genaamd wordt van
het Zwarte Lam, omdat ze een zwart schaap in hunne
vaandels afgebeeld hadden, was meester van Diarbek
en van Armenie, toen de komst van Tamerlan hem
noodzaakte naar Egypte te vluchten. Na Tamerian's
dood kwam Jusuf terug, en maakte zich meester van
Irak en van een gedeelte van Mesopotamie en Georgie. Te midden van zijne veroveringen stierf hij te
Tauris in 1420.
Karak, of Kerak, ook wel Kharedzj, eiland in
de Perzische golf, is ongeveer 3 mijlen groot, ligt 7
mijlen van Boesjir (Aboesjeer), heeft eene goede
ankerplaats, 1000 bewoners en een fort ; was door
tie Engelsehen bezet van 1838 tot 1841, en ook nog
een korten tijd sedert 4 liec. 1856.
Karakaralinsk, russische vesting in het gebled der Groote Kirgizen-horde.
Karakapaken,turks.-truchmenische y olksstain, in huh land (het Karakalpaken-land aan het
Aral-weer) onderworpen aan de Kirgis-Kaisaken,
gedeeltelijk aan de Russen, komen ook in alzonderlijke troepjes onafhankelijk in hetCaucasisch gebergte
voor. Ze leiden een half nomaden leven, en noemen
zich zelven Kara-Kiptsjaken (d. Zwarte Veehoe-
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ders). Hun zielental wordt op 300.000 geschat ze
belijden het mahotnedaansche geloof, en staan onder geestelijke khodzjas en wereldlijke khans.
Zwarte Kirgitizen,
Kara—Kirghizen, d.
ook Boeroeten genaamd. Zie BURUTEN.
Karakoel, of Karakol, Karakul, stad in Wallachije, kreis Rotnanatzi ; 7600 inw.
Karakorum, of Karakoram, 1) K. of Aneoeta,
hergketen ; zie ANEUTA. — 2) indertijd de hof-legerplaats van Gengis-khan irr Mongolie;zieEnDENt-Tsmo.
Karaman, turksche naarn y our Caramanie, niet
te verwarren met Kerman.
Karamoessal, het oude Pronectus, stad
aziat. Turkije, in Anatolie, aan de Zee van Marmora,
5 mijlen van Isnikmid.
Kara—Moestafa, groot-vizier van MahoFried IV, had zijne spoedige verheffing te danken aan
de bescherming van Koproli. Na achtereen de waardigheden Nan opperstaltneester, pacha, admiraal,enz.
bekleed te hebben, werd hij 1660 tot grootvizier
benoemd. In 1683 kwam hij het beleg voor Weenen
opslaan, dock werd door Sobieski op de vlucht geslagen. Deze nederlaag werd de oorzaak van zijnen
dood ; want op zijns meestersbevel werd hij onthoofd.
Karampang, of Karampog, dorp op Java,
resid. Madion ; 18 Dec. 1825 overwinning der Nederianders op de muiters, die drie aanvoerders op
het slagveld lieten, waaronder eene vrouw, die door
de getneene Javanen steeds als eene bovennatuurlijke
primes was beschouwd.
(meKaramsin,
AFtoEm),sta.. iinPerzie. Zie
—ERMANSCHACH.
Zi K
Karamsin (Nikolai Michailowitsj), russisch
geschiedschrijver, geb. 1 Dec. 1765, als russisch hofraad en rijks-historiograaf gest. 13(22) Mei 1826
te Tsaarskoje-Selo. Na eerst vreemde landen bezocht
te hebben, vestigde hij zich te Moskou, en schreef
daar zijne .Brieven van eenen reizenden Rus" (6 din.
Moskou 1797-1801), die door Richter in het
Duitsch vertaald zijn (6 din. Leipzig 1802), door
welk werk hij zich aan het hoofd plaatste van eene
nieuwe richting des geestes in Rusland. Door keizer
Alexander werd hem de taak opgedragen eene
,)Geschiedenis van Rusland" te schrijven, van welk
uitmuntend werk bet 12e deel voltooid is moeten
worden door Bludow (12 din. Petersburg 1816--29;
5e druk 1840-43); behalve eene duitsche vertaling
verscheen o. a. ook van K.'s elf eerste deelen eene
fransche overzetting, bewerkt door St.-Thomas,
Jauffret en Moir (11 din. Parijs 1819). Door dit
werk heeft K. zich den eernaam verzekerd van »Vader
der geschiedenis in Rusland".
Kara—Mustapha. Zie KARA-MOESTAFA.
Karang—Asim, of K.-Asin, ook K.-Assam of
K.-Assan, een der machtigste rijken op het soendasche eiland Bali, aan de straat van Lombok, heeft
eene bevolking van 250,000 zielen, wordt besproeid
door verscheidene rivieren, die meerendeels
loopen in de Gilgit ; hoofdstad K.—A., I our gaans
bewesten Lombok ; de havenplaats Pandang, bezuidoosten de stad K.-A., wordt door Chineezen,
Macassaren en Boegineezen bezocht om handel te
drijven.
Karang—Gede, dorp op Java, resid. Soerakarta ; 11 Oct. 1825 belangrijke overwinning der
Nederlanders op eene bende van ruim 2000 muiters.
Karangionie, dorp op Java, ads.-resid. Mageiang, 2 paten beoosten Kretek 14 Oct. 1829 werd ‘ m bier door de Nederlanders gevangen genomen
Ranging Ratoe Agorn en Denajoe Gustie, eerstgen.
de moeder van Diepo Negoro, Iaatstgen. zijne dochter; haar gevolg bestond slechts tilt drie personen.

Karang-Kobar

Karel

Karang-Kobar, dorp op Java, resid. Ranjoemaas, op de grenzen van Pekaiongang ; 12 Jan.
1828 overwinning der Nederlanders op de muiters,
die bier voor goed verstrooid werden.
Karang—Malang, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; was door de Nederlanders versterkt en
bezet, toen het 17 Febr. 1828 aangetast werd door
de muiters, die echter driemaal afgeslagen werden;
eri 26 Febr. werden tie Limiters door de Nederlanders nit hunne stelling nabij K.-M. verdreveu.
Karang-Molon, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; 25 Maart 1828 overwinning der Nederlanders op de muiters.
Karansebes, stall in Hongarije, aan den Temes, 10 mijlen benoorden Oud-Orsowa; belangrijk
krijgskundig punt, bestrijkt den bergpas genaamd
de Iheren Poort, die naar Zevenbergen loopt.

Kardasch-Retschitz, stad in den boheemschen kreis Tabor; 2400 inw.
Kardinalen, hoogwaardigheidbekleeders der
roornsch-kath. Kerk, raadslieden van den pans, werden aldus genoemd naar het latijnsche woord
Cardinalis, d. i. voornaamste. Reeds in het romeinsche rijk onder Theodosius werd de titel van
cardinalis gegeven aan de hooge ambtenaren der
kroon, aan de opperbeveihebbers der armeen, aan den
prefect van het pretorium in Azie en in Afrika, omdat deze alien de hoogste waardigheden in het rijk
bekleedden. In de geestelijkheid gaf men aanvankelijk den naam van cardinalis aan de pastoors der
voornaamste parochien, inzonderheid te Rome; de
K. waren toen dus ondergeschikt aan de bisschoppen
en bleven dat tot in de 11e eeuw. Doch toen in 1181
tie kardinale priesters te Rome meester waren geworden van de bevoegdheid out pans Lucius III te
kiezeri, met uitsluiting van de overige geestelijkheid
en van bet yolk, hadden ze daardoor eenen voorrang boven de bisschoppen verworven. Tegenwoordig zijn de K. ten getale van 70, en vormen het
Ileilig Coilegie, welks vergadering den naam van
Conclave draagt, wanneer ze zich hebben bezig to
houden met de verkiezing van eenen nieuwen pans,
Welke verkiezing sedert 1181 uitsluitend door de
K. geschiedt. Ze worden tot hunne waardigheid verheven door den parts, die hen kiest nit de roomschkath. geestelijkheid der geheele wereld.
Kareah, vader van Johanan; II Kon. 25: 23;
Jerem.40: 8-16; 41:11-16; 42:1,8; 43: 2-5.
Karel, lat. Carolus, fr. en eng. Charles, duitsch
Karl, naam van eerie •groote menigte personen,
waarvan wij de voornaamste bier zullen indeelen in
10 rubrieken, in de volgende orde: 1) heiligen;
2) koningen van Frankrijk ; 3) fransche prinsen,
hertogen van Burgundie, do van Lotharingen, koningen van Navarre; 4) keizers van Duitschland ;
5) koningen van Engeland ; 6) koningen van Zweden ;
7) koningen van Spanje; 8) koningen van Napels en
der Beide Sicilien ; 9) hertogen van Savoje en koningen van Sardinid; 10) verschillende personen.
I. Heiligen.
Karel, bijgenaamd de Goede, graaf van Vlaanderen, zoon van den heiligen Knut, koning van
Denemarken, aanvaardde 1119 bet bewind als opvolger van Boudewijit, graaf van Vlaanderen, die hem
tot opvolger benoetnd had, ow hem te beloonen voor
de diensten, in Palestina door K. bewezen. In 1123
sloot K. een verbond met den koning van Frankrijk
tegen keizer Hendrik V. In Vlaanderen ging K. doortastend to week, orn een einde to maken aan de
moorden en aan allerlei geweldenarijen, die daar aan
de orde van den dag waren; het yolk vond in hem
een krachtig bescherrner tegen de verdrukking, die
het tot dus ver ondervonden had van de grooten.
Bertolf van der Straaten, provoost van Brugge, en
zijn neef Bouchard, zich dus de hander gebonden
ziende, vertnoordden K. in de kerk te Brugge (1127).
De roomsch-kath. Kerk viert 2 Maart de nagedachtenis van dezen vromen vorst (den heiligen Carolus).
Sommigen vereeren order den naam van heiligen
Carolus keizer Karel den Groote; zie KAREL I onder
de koningen van Frankrijk (volgende rubriek) —
Karel—Borromeo (de heilige); zie BORROMEO.
II. koningen van Frankrijk.
Karel—Martel, hertog van Austrasie, natuurlijke zoon van Pepijn van Heristal, en vader van
Pepijn den Korte, was geb. 690 of 691, en v.erd na
zUns vaders flood (714) door zijne stiefmoeder
Plectrude gevangen gehouden te Keulen, loch wilt
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CARANTANIA.
Karantanen. Zie.0 C
Karasi. Zie KARASSI.
Kara—Sjeer, d. i. Zwarte Stad, stad in chi-

neesch Tnrkestan (Dzongarije), 63 mijlen benoordoosten Kasjgar, wordt bewoond door TorgooetEleuthen, en heeft een chineesch garnizoen van
600 man.
Karasoe, d. i. Zwarte rivier, naam van verscheidene rivieren in Turkije en andere door turkschtartaarsche volkeren bewoonde landstreken, o. a.:
1) de oude Nestus, in europ. Turkije, ontspringt in
het Doebnitza-gebergte, en ontlast zich na een loop
van 23 mijlen in de golf van Kavala. — 2) de oude
Strymon, nog tegenwoordig ook wel Stroema genaamd, insgelijks in europ. Turkije, ontspringt op
den Balkan, en valt na een loop van 25 mijlen in de
golf van Orfano. — 3) de oude Melas, in aziat. Turkije, ontspringt 5 uren gaans van Kaisarieh, en ontlast zich na een loop van 50 mijlen in den Euphraat,
6 uren gaans van Malatia. — 4) in europ. Rusland,
in Taurie (de Krim), vereenigt zich met den Salgair,
en ontlast zich in de Stinkzee, na Karasoe-bazar
besproeid te hebben. — 5) de oude Haliacmon; zie
INDZJE-KARASOE.

Karasoe—Bazar, stad in het russ. gouvt.
Taurid (de Krim), 6 mijlen benoordoosten Simferopol, aan den Karasoe; 15,400 inw.; eertijds een van
de residentie-steden der khans van de Krim ; bier
stierf mevrouw Krudner in 1825.
Karassi, sandzjak in het turksche ejalet Anadoli, gevormd tilt een gedeelte van het oude Mysie,
is een goed bewaterd en vruchtbaar landschap van
Klein-Azie, en heeft Balikesri (Balik-Sjeer) tot
hoofdstad ; andere steden: Adramiti en Pergamus.
Karatigin, landschap in westelijk-Azie, bezuiden Khokan, wordt bewoond door Goltsjas (van
iranischen oorsprong); het was vroeger een onafbankelijk vorstendom, doch behoort tegenw. tot het
gebied van den vorst van Darwatz.
Karatowa, stad in bet turksche ejalet Uskub,
aan de Braonisa ; 6000 inw.
Karatsjal, turksche volksstarn aan de noordoostelijke helling van den Caucasus, rondom de
bronnen der rivieren Koeban en Teberda.
Karatsjew, stad in bet russische gouvt. Orel,
11 mijlen benoordw. Orel, aan de Snesheta; 10,000
iriwoners.
Kara—Verria, turksche stad. Zie VERRIA.
Karbitz, stad in den boheemschen kreis Leitmeritz, benoordoosten Teplitz; '2300 inw.
Karchemis,stad aan de rivier Phrath; IIChron.
35: 20 ; Jezaia 10: 9; Jerem. 46: 2. Zie CIRCES1UM.
Karczag, marktvlek in het hongaarsche distr.
Groot-CurnaniO, 13 ;000 inw,
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.niddel te vinden om te ontsnappen, en nerd nu
door de austrasische Franken tot hertog gekozen,
versloeg in onderscheidene gevechten Chilperik II,
koning van Frankrijk, en stelde 718 in diens plants
een telg van koninklijken bloede, Clotarius IV, ten
einde namens dezen zelf te regeeren. Toen Clotarius
gestorven was, deed K. koning Chilperik II, Bier, hij
verslagen had te Vincy (717) en te Soissons (719),
sail zich uitleveren ; hij liet hem echter zijne kroon
behouden, en vergenoegde zich met den titel van
majordomos: doch feitelijk had K. al het gezag in
harden. Hij overwon de Saksen, de Friezen, de
Duitschers, de Beieren, en behaalde 732, tusschen
Tours en Poitiers, eene volkomene overwinning op
de Sarraceenen, die onder aaiivoering van Abderamus een inval waren komen doen in het land der
Franken. Naar men wit was aan K. zijn bijnaam
Martel (marteau = hamer) gegeven, omdat hij elle
tegenstanders, die in den strijd onder zijn hereik
kwamen, verpletterde als met eenen baffler. Bij zijn
overlijden, 22 Oct. 741 te Quiercy aan de Oise,
deelde hij het rijk onder zijne drie oudste zonen
(Carloman, Grifon en Pepijn den Korte),doch zonder
hun den titel van koning te geven, daar hij dien, in
weerwil van zijne rnacht, zelf niet had aangenomen.
— Karel I, genaamd Karel de Groote (fr. Charlemagne), koning van Frankrijk en keizer van het
westersch-romeinsche rijk (roomsch keizer), tweede
zoon van Pepijn den Korte, geb. 2 April 742 op het
kasteel van Saltzburg in Opper-Beieren. Na den dood
zijns vaders (768) werd hij als koning der Franken
gekroond, gezamenlijk met zijn jongeren broeder
Carloman, bij wiens dood (771) K. alleen meester
hleef van het gezag, daar de zonen van Carloman
door den rijksdag van de troon-opvolging werden
uitgesloten. Reeds 770 had K. eene volkomene overwinning behaald op de volkeren van Aquitanie, die
zich onafhankelijk wilden maken. Nadat hij alleen
meester was geworden van het frankische rijk, begot
hij te werden aan de taak, die hij zich zelven gesteld
bad, namelijk het roomsche keizerschap aan de
Franken te brengen, en het grootste gedeelte van
het christelijk-germaansche rijk te vereenigen tot
den groot geheel ; tot dat einde voerde hij den
30-jarigen oorlog (772-803) tegen de Saksen, die,
aangevoerd door Wittekindt, eenen hardnekkigen
tegenstand boden, en eerst 804 door hem tot onderwerping gebracht werden, terwijl hij zich, om hun
het in-opstand-komen onmogelijk te maken, genoodzaakt zag het saksische yolk uit htinne woonsteden te verplaatsen. Door den pans te hulp geroepen, versloeg K. 774 Theodorik, koning der Longoharden, en maakte zich van diens rijk meester. Na
dus bet Longobardische rijk vernietigd te hebben,
toog K. naar Spanje 778, en bevocht er verscheidene
overwinningen op de Sarraceenen; doch zijne achterhoede teed deerlijk de nederlaag bij Roncevaux.
In 796 vernietigde hij het,rijk der Aware'', en stichtte
eene Oostelijke Marke (zie OOSTENIIIJK), en op der,
eersten Kerstdag van het jaar 800 werd K. in de
Sint-Pieterskerk te Rome door pans Leo HI als keizer gekroond. In 813 stelde hij zijnen zoo,' Lodewijk
(den Kromme) aan als medebestuurder des rijks,
en stierf reeds kort daarna (Jan. 814); zijn lijk werd
te Aken bijgezet. Door den tegenpaus Pascal 111 werd
K. in de rij der heiligen opgenomen (kerkelijke gedenkdag 28 Jan.); als zoodanig wordt hij ook vereerd als bescherrnliedige der universiteit van Parijs.
Zijn Leven is beschreven door Eginhard, die zijn
geheimschrijver geweest was. Het reusachtige rijk,
door K. I gestieht, strekte zich bij zijnen dood tot
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de volgende grenzen uit: ten WV. den Atlantischen
Oceaan ; ten Z. de Ebro in Spanje, den Vulturnus in
ten 0. Saksen, de Theiss, de Carpathen en de
Oder; ten N. de Oostzee, de Eider, de Noordzee en
het Britsche Kanaal. Verdiende K. I den eernaam
de Groote door zijne buitenlandsche staatkunde en
krijgskundige bekwaamheden, niet minder verdiende
hij diet, naam door zijne zorg voor orde en welvaart
in zijn rijk, %our aanmoediging van landbouw, nijverheid, kunst en wetenschap, krachtige bevordering van het onderwijs, kortom door a pes, waardoor
een machtig en talentvol vorst een zegen voor zijn
yolk en voor geheel de wereld kan werden. Zijne
Capitularten (verzameling van vetten en decreten)
getuigen van wijsheid en nooit rustende zorg om
orde te brengen in a pes; men heeft van K. ook
Brieven. Buitendien houdt men dezen grooten
monarch voor den schrijver van een theol. werk,
Opus Carolinurn genaatnd (zie CAROLIJNSCHE BOEKEN).
— K. II, bijgenaamd de Kale, zoon van Lodewijk
den Zachtmoedige (of Vrome) en van Judith van
Beieren, geb. 823 te Frankfort aan den Main, werd
honing 840. Hij verbond zich met Lodewijk den
Dultscher tegen hunnert ouderen broeder Lotharius,
die hen van de deeling des rijks wilde uitsluiten,
en te zamen bevochten ze op hem de overwinning
bij Fontenay in Burgundie (841), waarvan bet gevolg werd eene gelijke deeling des rijks tusschen de
drie broeders. Bij die deeling, bekend order den
want van ,)deeling van Verdun'', bekwam K. II Neustrie, Aquitanie en de spaansche marke (dus de kern
van het tegenwoordige Frankrijk), waaraan later,
zoo door verovering als door erfenis, nog andere
landstreken toegevoegd werden, zoo o. a. 869 een
gedeelte van Lotharingen, 875 italic ; in laatstgenoernd jaar werd hij door pans Johannes VIII als
keizer gekroond. Deze vorst zag rijk overweldigen door de Noormannen, aan wie hij aanzienlijke
sommen gelds gaf, om hen te bewegen zijn land weder te verlaten. Hij had verscheidene oorlogen te
voeren, om zich te handhaven in bet bezit van Aquitanie, dat bij onder zijnen schepter had ten nadeele
van zijnen neef Pepijn II. Zich naar Italie begeven
hebbende, ten einde met den pans de middelen to
beramen, om de aanvallen der Sarraceenen of te slaan,
zag hij zich verplicht naar zijn rijk terug te keeren,
doordien Carloman, koning van Beieren, een lava!
was komen doen in Loinbardije. Op zijn terugkeer
werd bij door eene hevige ziekte aangetast, en stierf
877 in het dorp Brios aan den voet van den berg
Cenis. Hij werd als frankisch koning opgevolgd door
zijnen zoon Lodewijk II, als keizer eater door Carloman, zoon van Lodewijk den Duitscher. Van K. II
afdagteekent de toenemende macht der groote leenmannen en de verzwakking van het koninklijk gezag.
— K., bijgenaamd de Dikke, die rijksbestuurder
was onder Karel den Eenvoudige, draagt als keizer
den naam van Karel III (zie onder de Keizers).
— K. III, bijgenaamd de Eenvoudige, na zijns
vaders dood 879 geboren, zoon van Lodewijk den
Stamelaar. Na het overlijden van zijne broeders,
Lodewijk III en Carloman, die hij rnoest opvolgen,
beschikten de landsgrooten over de kroon ten behoeve van keizer Karel den Dikke. Toen deze 887
afgezet was, wend K. de Eenvoudige eater niet tot
den 11'00H geroepen, maar Endes (Odo), graaf van
Parijs, tot koning verkoren. Intusschen bracht K. bet
loch zoo ver, dat hij 893 als honing gezalfd wend,
en gedurende eenigen tijd deelde hij den troon met
Eudes. Bij diens dood (898) bleef K. koning alleen.
Niet in staat aan de Noormannen het hoofd to file-
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den, zag hij zich bij het tractaat van St.-Cair-surEpte genoodzaakt bun een gedeelte van Neustrie
(Normandie) of te staan, en aan hunnen aanvoerder
Rollo zijne dochter ten huwelijk te geven (911). De
edellieden kwamen tegen K. in opstand (922-23),
doch werden doot hem verslagen, terwij1 hun aanvoerder Robert, broeder van koning Eudes, in den
strijd sneuvelde; maar op zijne heart overwonnen
door Hugo den Groote, zoon ran Robert, nam K. de
wijk naar Herbert, graaf
Vermandois, die hem
vervolgens levenslang gevangen hield op bet kasteel van Pêronne, waar K. III in 929 stierf. Hij liet
eenen zoon na, die bekend is onder den naatn van
Lodewijk d'Outrenter. Onder de regeering van
K. III begonuen de groote vasallen zich meer en
meer onafhankelijk te maken van het koningschap.
— K. IV, bijgenaamd de Schoone, derde zoon
van Filips den Schoone en Johanna van Navarre,
geb. 1293, beklom den troon 1322 als opvolger van
zijn broeder Filips den Lange, en erfde bij den dood
zijner moeder ook de kroon van Navarre. Hij stierf
I Febr. 1328 te Vincennes. Uit zijne drie huwelijken
(met Blanca van Burgundie, Maria van Luxemburg
en Johanna van Evreux) had hij Diet anders dan
dochters, zoodat met hem de rechte mannelijke linie
der Capetingers uitstierf, en met zijn opvolger Filips VI kwamen de Valois op den troon. K. IV had
in den korten tijd zijner regeering bloedige twisten
met Eduard II, koning van Engeland, over de huldiging, die deze vorst hem verschuldigd was ter
zake van Normandie. Hij had ook oorlog te voeren
tegen eenige Gascogner edellieden, die, door de Engelschen geruggesteund, vijandelijke invallen kwatnen
doen op zijn grondgebied (1324); orndat de Gascogners bij die gelegenheid aangevoerd werden
door bastaardzonen der edellieden, wordt deze oorlog genaamd Bastaarden-oorlog (guerre des bdtards).
— K. V, bijgenaamd de Wijze (of Geleerde),
oudste zoon van koning Jan I, geb. 21 Jan. 1337,
voerde sedert 1356 als rijksbestuurder de teugels
van het bewind, daar zijn vader bij Maupertuis door
de Engelschen gevangen genomen was. In 't begin had
hij moeite om zich staande te 'louden, daar de algemeene staten zich de macht aanmatigden, en de
stad Parijs tegen hem in opstand kwam. Te gelijkertijd braken de onlusten der Jacquerie uit, en werd
de oorlog met Engeland hervat, die echter wet den
vrede van Bretigny 8 Mei 1360 beeindigd werd.
Koning Jan stierf 8 April 1364, en nu beklom K. V
zelf den troon. Met veel bekwaamheid hief hij de
koninklijke macht uit den staat van onbeduidendheid op, waarin die gebracht was, en had aan zijne
broeders en aan Duguesclin dappere veldheeren.
Nadat de oorlog met Engeland opnieuw uitgebroken
was, ontweldigde K. aan de Engelschen nagenoeg
al hunne bezittingen in Frankrijk ; bij zijnen dood
waren Bordeaux, Calais, Cherbourg, Bayonne en
verscheidene sterkten nog in de macht der Engelschen. Hij was een bevorderaar van wetenschap en
studie, en had altijd geleerden om zich heen, door
wie hij ook het tegen den pans gerichte geschrift
Songe du Vergier liet opstellen. Hij bepaalde cle
rneerderjarigheid voor Frankrijk's koningen op 14
jaren, stichtte de koninklijke bibliotheek, verving de
staten-generaal door eene vergadering van notabelen,
liet de Bastille bouwen, schiep eene staande armee,
en had bij zijne gemalin Johanna van Bourbon twee
zonen, nl. Karel VI (die hem opvolgde toen hij
16 Sept. 1380 stierf) en Lodewijk, hertog van Orleans.
— K. VI, bijgenaamd de Welbeminde, ook de
Krankzitinige, zoon van Karel V, geb. 3 Dec. 1368,
Nan
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was 12 jaren owl toen hij 1380 zijnen vader opvolgde op den troo p , terwijl zijne vier ooms, de hertogen van Anjou, Burgundie, Berry en Bourbon,
elkander bet regentschap betwistten, en Frankrijk
beroerden door al de gruwelen van een burgeroorlog;
de stad Rouaan kwam in opstand ; in Parijs zelf
sloegen de moordenaars, bekend onder den naam van
Maillotijnen, de geldmannen dood met ijzeren 'tamers
(maillets). In 1382 versloeg K. bij Roosebeke de in
opstand gekomene Vlamingen. In 1385 trouwde hij
met Izabella van Beieren, en nam 1388 de teugels
van het bewind zelf in handen. In 1392 toog hij ten
strijd tegen den hertog van Bretagne, die eene
schuilplaats verleende aan den moordenaar van
Clisson ; maar terwijl hij miller eene gloeiende zon
door het bosch van Mans trok, werd hij in zijne
hersenen gekrenkt. Gedurende zijne verstandsverbijstering namen zijne ooms het regentschap weder
op, en de burgeroorlog ontbrandde opnieuw. De
hertog van Orleans, broeder des konings, werd 1407
op last van den hertog van Burgundie vermoord, en
hierop scheurde geheel Frankrijk zich in twee partijen, nl. de Armagnaken (aanhangers van den hertog van Orleans) en de Bourguignons (aanhangers
van den hertog an Bourgogne of Burgundie); reeds
kort daarna werd de hertog van Burgundie vermoord bij wijze van wederwraak. Hendrik V, koning
van Engeland, van deze verdeeldheid partij trekkende, wapende zich tegen Frankrijk, bevocht de
schitterende overwinning van Azincourt (1415), en
inaakte zich rimester van Normandie; vervolgens in
bondgenootschap getreden met den jongen hertog
Ian Burgundie, Filips den Goede, die den op zijnen
vader gepleegden moord te wreken had, en ook met
de lichtzinnig,e koningin Izabella zelve, liet de engelsche koning zich kronen als koning van Frankrijk
(1421). Den titel van koning bleef K. VI evenwel
nog voortdurend voeren, en zijn zoon (Karel VII)
voerde als rijksbestuurder het bewind over het weinige grondgebied dat hem nog restte. Te midden
van al die verwarring stierf K. VI den 21 Oct. 1422.
— K. VII, bijgenaamd de Zegerijke, zoon van
Karel VI, geb. 22 Febr. 1403, regeerde bij de krankzinnigheid zijns vaders eenigen tijd ; doch genoodzaakt uit Parijs te vluchten, waar de partij van den
hertog van Burgundie de overhand bad, nam hij de
wijk naar Bourges, waarom de Engelschen hem spottenderwijs &rung van Bourges noemden. Hij nam
den titel aan van rijksbestuurder, onderwierp verscheidene steden, en stelde een parlement in. Toen
de hertog van Burgundie vermoord was (1419) werd
K. beticht daarin de hand gehad te hebben, en hij
werd van de troon-opvolging vervallen verklaard. Bij
zijns vaders dood (1422) door zijne eigene moeder
en schier de gansche wereld verlaten, terwij1 de
Engelschen rimester waren in Parijs, liet K. zich
niettemin als koning erkennen. Het gelukte hem de
op de Engelschen naijverige hertogen van Burgundie
en Bretagne voor zich te winnen; de heldhaftige
Dunois hield in het veld tegen de Engelschen stand ;
en eindelijk mocht hij door de bedrijven van Jeanne
geheel en al zegevieren ; 17 Juli
d'Arc (zie
1429 werd hij te Reims gekroond, Chartres werd
veroverd, met Burgundie 21 Sept. 1435 vrede gesloten, Parijs 13 April 1436 bezel, en 12 Nov. 1437
deed K. VII zijne intrede in Parijs. De Engekchen
bezaten eindelijk van al hunne veroveringen in
Frankrijk niets meer, dan enkel de stad Calais. Door
K. VII werd regel gebracht in het qinantie- wezen
en de rechtspleging; hij stelde orde op de behoorlijke uilbetaling van sotdij aan de troepen, en op het
N
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handhaven v,n de krijgstucht ; door de Pragmatieke
Sanctie (1438) verzekerde hij de vrijheden van
Gallicaansche Kerk ; hij vormde eene staande armee,
en onderdrukte den opstand der grooten, bekend
under den naam van Pragueric. Zijne gemalin was
Maria van Anjou ; hij was echter niet zeer standvastig in de liefde; onder zijne minnaressen merken
wij eenigen tijd op de schoone Agnes Sorel. De
laatste levensjaren van K. VII werden vergald door
de eerzucht van zijnen zoon (Lodewijk XI); de
vrees, dat die ontaarde zoon hem nit den weg zocht
te ruimen door middel van vergif, was oorzaak dat
K. VII zich liet doodhongeren : hij stierf 22 Juni 1461.
— K. VIII, bijgenaamd de Minzame, zoon van
Lodewijk XI en Charlotte van Savoje, geb. 30 Juni
1470 te Amboise, was 13 j. toen hij 1483 den troop
beklom. De voogdij werd opgedragen aan zijne zuster Anna van Frankrijk, dame de Beaujeu, in weerwil van de tegenkanting van Lodewijk, hertog van
Orleans. Reeds verloofd met Margareta, dochter van
den roomschen koning Maximiliaan, die zelf verloofd was met Anna, de erfgename van Bretagne,
won K. VIII in 1491 de hand van laatstgenoemde
en trad met haar (Anna van Bretagne) in den echt,
waardour de gewichtige provincie Bretagne aan
Frankrijk kwam ; hieruit ontstond een oorlog, die
23 Mei 1493 eindigde met den vrede van Senlis.
Vervolgens deed hij oude aanspraken der laatste
prinsen van Anjou op Napels Belden, toog Ang.1494
met eene legermacht de Alpen over, trok 31 Dec.
Rome binnen, het zich door den pans met het Napelsche beleenen, en nam 21 Fehr. 1495 Napels in
zonder slag of stool. Doch even spoedig als hij dit
nieuwe grondgebied veroverd had, ging het ook weder voor hem verloren. De pans, de Venetianen,
Sforza, hertog van Milaan, Ferdinand van Aragonie,
Izabella van Castilie, sloten een verbond tegen hem,
en noodzaakten hem nog in cjatzelfde jaar (1495)
Italie te ruimen. Op zijnen terugtocht aangetast hij
Fornovo door het gealUerde leger, dat 40,000 man
sterk was, bevocht K. met slechts 9000 man eene
schitterende overwinning, en had zoodoende het
geluk, weder over de grenzen van zijn eigen land te
komen, Hij was een goedhartig, maar bekrompen
man, en stierf 7 April 1498 in zijne geboorteplaats.
Met hem stierf de oudste linie van Valois nit, en
hij werd opgevolgd door zijn neef, den hertog van
Orleans, die den naam aannam van` Lodewijk XII.
— K. IX, 2de zoon van Hendrik II en Catharina
tie Medicis, geb. 27 Juni 1550, heette aanvankelijk
hertog van Orleans, en volgde zijnen broeder Frans II
op den troon 5 Dec. 1560, aanvankelijk onder het
regentschap van zijne moeder, die ook nog later
eenen even overwegenden als verderfelijken invloed
bleef uitoefenen op het regeeringsbeleid. Order
K. IX werd het rijk verschenrd door de Brie eerste
Hugenoten-oorlogen. Toen het colloquium van
Poissy (1561), waarvan het Joel was eene verzoening tusschen de beide partijen tot stand te brengen, den gewenschten uitslag miste, vatteden de
Hugenoten de wapenen op, onder aanvoering van den
prins Ian Conde. Na aanvankelijk eenige voordeelen
behaald te hebben, werden ze verslagen te Dreux
door den hertog van Guise (1562), te St.-Denis
door den connetable van Montmorency (1567), te
Jarnac en te Monconteur door den hertog van An-,
jou, later Hendrik III (1569). Eindelijk werd de
vrede geteekend te Saint-Germain (1570); en het
huwelijk van de zuster des konings met een jongen
protestantschen vorst, den koning van Navarre, later Hendrik IV, scheen een waarborg te zulleri
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voor eene duurzame goede verstandhouding in de
toekomst, toen de rampzalige Bartholorneusnacht
(12 Au7. 1572) aan alles den bodem kwam inslaan.
Gehoor gevende aan de ellendige inblazingen zijner
rnoeder, gaf K. IX, op het oogenblik waarop zijne
bruiloft gevierd word, bet nooit genoeg to brandmerken bevel tot het vermoorden van alle Protestanten in geheel Frankrijk. Doze onmenschelijke koning spoorde zelf de moordenaars aan tot het volbrengen van him bloedwerk ; men wil zelfs, dat hij
persoonlijk op zijne onderdanen stond te schieten
nit de ramen van het Louvre. Hij stierf ten gevolge
van zijne buitensporige levenswijs 30 Mei 1574, op
zijn sterfbed verteerd door gewetenswroegingen. Bij
zijne gemalin Elizabeth, dochter van keizer Maximiliaan II, had hij goon kinderen, zoodat hij als koning opgevolgd werd door zijnen brooder Hendrik
— K. X, onder dezen naam word kardinaal Karel
van Bourbon door de Ligue als koning uitgeroepen
hij den dood (2 Aug. 1589) van Hendrik III. Zie
het art. BOURBON (Karel van) dl. I blz. 554. kol. 2.
— K. X, Karel Filips, 4de zoon van den dauphin,
was eon kleinzoon van Lodewijk XV, en broeder van
Lodewijk XVI en Lodewijk XVIII. Geboren 9 Oct.
1757 to Versailles, voerde hij aanvankelijk den titel
van graaf van Artois. In 1773 trouwde hij met MariaTheresia van Savoje, die hem twee zonen schonk
(de hertogen van Augouleme en van Berry). Als
prins leefde hij verkwistend, werkte de hervormingsplannen van Lodewijk XVI tegen, behoorde onder
de eersten, die 1789 emigreerden, en zwierf door
Europa rand, om verdedigers te zoeken voor de zaak
van het fransche koningschap ; hij was werkzaam bij
alle onderhandelingen en planner tegen de fransche
republiek en tegen Napoleon. Na den dood van
Lodewijk XVII door Monsieur benoemd tot luitenant-generaal des rijks, deed bij, door de Engelschen
geholpen, eene poging om eerie landing te bewerkstelligen op Ile-Dien aan de kust der Vendee (1795),
doch dit mislukte. In 1813 begat hij zich nit Engeland naar Bazel, om nieuwe pogingen to beproeven ; doch eerst in het volgende jaar gelukte bet hem
in Franche-Comte door te dringen met de Geallie'erden ; 12 April 1814 deed hij als luitenant-generaal
des rijks zijne intrede in Parijs, en wist aanvankelijk
de genegenheid van velen te winnen door zijne minzaamheid. Bij Napoleon's terugkeer (1815) vlood hij
naar Lyon, en van daar naar Gent, en was na de
tweede restauratie der Bourbons eon steunpilaar van
de partij der reactie, ofschoon hij zich voor het oog
der wereld geheel vreemd hield aan de staatkunde,
en zijnen tijd doorbracht met jagen en kerkgaan.
Bij den dood van zijn brooder Lodewijk XVIII word
hij zelf tot den troon geroepen (16 Sept. 1824).
Aanvankelijk waren zijne regeeringsdaden wel geschikt om hem bemind te maken ; doch door latere
maatregelen werd die eerste goede indruk langzamerhand vernietigd. Ziehier de voornaamstegebeurtenissen pit de regeering van K. X.: handhaving van
het ministerie Villèle ; opheffing van de censuur (23
Sept. 1824); tractaat met St.-Domingo (17 April
1825); wet op de heiligschennis (20 April); toewijzing van een milliard francs als schadeloosstelling
aan de uitgewekenen (27 April); zalving des konings
in de kathedraal van Reims (29 Mei 1825); ontbinding van de nationale garde (29 April 1827); wederinvoering van de censuur (24 Juni); expeditie naar
Griekenland en overwinning bij Navarino (6 Juli);
henoeming van een gematigd ministerie, met Martignac tot voorzitter (4 Jan. 1828), welk ministerie
eenigen tijd de reeds vrij algemeen zijnde naisnoegd-
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heid wist te susses; henoeming van een ministerie
Polignac (8 Aug. 1829); inname van Algiers (6 Juli
1830). Doch reeds weinige dagen na dien triomf
onderteekende hij (25 Juli) de ordonnantien, waarbij
de vrijheid der drukpers opgeheven, eene nieuwe
wet op de verkiezingen ingevoerd, en de tegen 3 Aug.
bijeengeroepene Kamers outhonden werden. Deze
inconstitutiuneele handelingen voerden het misuoegen ten top; 27, 28 en 29 Juli waren drie dagen,
gedurende welke Parijs in gewapenden opstand was
(de Juli-omwenteling); en bij besluit van de y ourloopige regeering, die zich op bet stadhuis van Parijs geconstitueerd had, onder de leiding van hertog
Lodewijk Filips van Orleans als rijksbestuurder, werd
K. X vervallen verklaard van den franschen troon;
2 Aug. 1830 deed hij afstand van den troon ten behoeve van zijnen kleinzoon, hertog Hendrik van
Bordeaux, doch het was reeds te Iaat orn aan dezen
het koningschap te kunnen verzekeren. De van den
Croon gebonsde Karel X ging 16 Aug. 1830 scheep
naar Engeland, hield daar op het kasteel van HolyRood in Schotland verblijf tot hij zich in Sept. 1832
naar Praag begaf, waar hij het in de nabijheid gelegene kasteel Hradschin bewoonde tot 1835, toen
ging hij naar Kirchberg, en van daar eindelijk 1836
naar Gortz, waar hij 6 Nov. 1836 stierf.
III. Fransche prinsen en koningen van Navarre.
Karel van Frankrijk, ook Karel van Lot haringen
genaamd, tweede zoon van Lodewijk d'Outrerner
en broeder van Lotharius, bekwarn bij zijus waders dood goon het minste gedeelte van zijn rijk. Iii
977 ontving hij van keizer Otto II het hertogdom
Neder-Lotharingen (Braband), waarop hij aanspraak
had door zijne moeder, en bewilligde er in, den keizer te huldigen als zijnen leenheer. 'Nen in 987 de
troon van Frankrijk ledig kwam door den dood van
zijnen neef Lodewijk den Vadzige, deed Hugo Capet
hem van de troon-opvolging uitsluiten, onder het
voorwendsel, dat hij een vasal was van den keizer.
Te vergeefs poogde K. ziju recht op den franschen
troon te doen Belden gewapenderhand ; na eerst
eenige voordeelen behaald te hebben, werd hij 991
in de stall Laon gevangen genomen, eu opgesloten
in den toren van Orleans, waar hij 993 stierf.
Karel van Frankrijk of van Valois, zoon van
Filips den Stoute, geb. 1270, ants ing als apanage
de graafschappen Valois en Alencon (1285), en werd
1290 graaf van Anjou, Maine en Perche door ziju
huwelijk met Margareta, oudste dochter van Karel 11
van Anjou, die in naam koning was van Sicilie. In
1283 was K. hekleed met den titel van vicaris van
den Heiligen Stool. Eenige voordeelen, door hem in
Italie behaald op de vijanden van den pans, verschaften hem den eeruaam van Verdediger der Kerk.
Ornstreeks 1323 door ziju neef Karel den Schoone,
koning van Frankrijk, met de taak belast orn Guyenue
en Vlaanderen te ontweldigen aan Engeland's koning Eduard H, droeg K. door het veroveren van
verscheidene steden veel bij tot den vrede, die reeds
kort daarna tot stand kwam tusschen den koning
van Frankrijk en Izabella, koningen van Engeland,
de zuster van Eduard II. In bet volgende jaar stierf
K. to Nogent, van de eerste zijner drie vrouwen
(Margareta van Sicilie) eenen zoon nalatende, die
den troon van Frankrijk beklom onder den naam
van Filips VI, en de eerste koning was van den tak
der Valois. Men heeft van K. gezegd dat hij was
his de roi, [Tire de roi, Pere de roi, jamais roi.
Karel van Anjou, honing van Napels, broeder
van Lodewijk IX. Zie in de rubriek der koningen
van Napels.
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Karel van Anjou, graaf van Maine, derde zoon
ran Lodewijk II van Anjou, koning van Napels en
Sicilie, was de zwager en gunsteling van Karel VII.
Hij wist zich in die gunst staande to houden tot aan
den dood van dien honing, dien hij op zijne verschillende tochten vergezelde van 1449 tot 1452.
Bij de troonsbeklimming van Lodewijk XI scheen
hij zich aan dien vorst aan te sluiten, en werd met
de taak belast, orn diens geschillen met den hertog
v an Bretagne tot eene vereffening te brengen ; zijne
onderhandeling tot dat einde werkte intusschen
niets antlers uit, dan dat de haat van beide partijen
nog grooter werd. Na een nog dubbelzinniger gedrag
gedurende de befaamdeLigue, genaamd du Bien Public
zoowel in Normandie, waar hij verzuimde de Brelagners in bed wang te houden, als in den slag van
Montlhery, waar hij den 'coning in den steek lief en
de vlucht nam, zou men niet anders gedacht hebben
dan dat op zijn lafhartig of trouweloos gedrag dom.
Lodewijk XI de strengste straf zou worden toegepast: hij viel echter eenvoudig in ongenade bij dien
vorst, die reden had om K.'s broeder Rene, den koning van Sicilie, te ontzien. In 1472 stierf K.
Karel van Anjou, graaf van Maine en hertog van
Calabrie, zoon van den vorige, en laatste telg uit het
huis van Anjou, werd, krachtens bet testament van
zijn 1480 gestorven oom Rene, begiftigd met bet
hertogdom Provence, doch stierf reeds kort daarna
(1481) uit verdriet over het afsterven van zijne
vrouw. Hij had van zijne voorouders rechten op den
troon van Napels geerfd, en droeg als koning van
Napels den titel van Karel IV. Zijne souvereiniteit
over Provence vermaakte hij aan Lodewijk XI en
Miens opvolgers; de inlijving van die prow. bij Frankrijk had 1486 plaats door Karel VIII.
Karel. van Blois, of van ChAtillon, zoon van
Nlargareta, zuster van Filips van Valois, trouwde
1337 met Johanna van Penthiévre, dochter van Guido
en nicht van Jan III hertog van Bretagne. De huwelijks-voorwaarden bepaalden, dat K. van Blois den
naam en bet wapen van Bretagne zou voeren, en dat
hij hertog Jan III zou opvolgen, die geen kinderen
had. Het meerendeel der edellieden en baronnen
huldigden K. als vermoedelijken opvolger van bunnen souverein ; doch Jan, graaf van Montfort, broeder van den hertog van Bretagne, wilde zich als de
naast gerechtigde doen golden om zijnen broeder op
te volgen. Bij des hertogs dood (1341) brak dan
oak een bloedige oorlog nit, die 23 jaren voortduurde ; eerst in 1364 kwam daaraan een einde door
den dood van K. van Blois, die in den slag van Auray sneuvelde. In dezen langen worstelstrijd, waaraan ook Frankrijk en Engeland deel namen, blonk
het grootsche karakter van de gravin van Montfort
lilt, en traden verscheidene beroemde krijgshelden
op den voorgrond, a. a. Gautier de Mauni, Beaurnanoir, Duguesclin en Chandos.
Karel van Bourbon, connetable. Zie BOURBON.
Karel de Stoute, hertog van Burgundie,
zoon van Filips den Goode, geb. 1433, droeg eerst
den titel Ian graaf van Charolais, en onderscheidde
zich reeds vroeg door zijnen moed en door zijn fellen haat tegen Lodewijk XI. Hij nam deel aan de
Ligue du Bien-Public tegen dien koning, en leverde
hem den onbeslist blijvenden slag van Montlhery
(1465). Wreedaardig van inborst, strafte hij met
verregaande strengheid de Luikenaars en Gentenaars,
die tegen hem in opstand waren gekornen. Toen hij
te weten gekomen was, dat Lodewijk XI, die met
hem onderhandelde te Peronne, middelerwij1 opnieuw de Luikenaars tot opstand had laten aanhit-
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sen, noodzaakte hij den huichelacbtigen franscben
koning met hem op te rukken tegen de opstandelingen, en hem behulpzaana te zijn om hen tot onderwerping te brengen (1468). Zijne geheele regeering
was slechts eene aaneenscbakeling en van zijne oorlogen tegen Lodewijk XI (wiens machtigste vasal hij
was, en tegen wien hij den keizer van Duitschland
en den koning van Engeland in het harnas trachtte
te jagen), en van zijn streven ow zijn grondgebied
te vergrooten ten koste van zijne naburen, voornamelijk van Zwitserland en Lotharingen. Hij werd
door de Zwitsers verslagen in verscheidene ontmoetingen, bijv. te Granson, vervolgens te Morat, waar
zijne gansche armee sernietigd werd (1476); en
kort daarna Nond hij den dood in de nabijheid van
Nancy, dat hij trachtte te ontweldigen aan den hertog van Lotbaringen (1477). Met hem eindigde in
Frankrijk bet leenmanschap. Hij lief eene dochter
na, Maria genaamd, die zijne staten erfde, en een
gedeelte daarvan overbracht in bet huis van Oostenrijk, door haar huwelijk met aartshertog Maximiliaan,
zoon van keizer Frederik
Karel I (of II, als men Karel van Lotharingen als Karel I medetelt), hertog van Lotharingen,
werd opgevoed aan bet hof van Frankrijk onder
Karel V, regeerde van 1391 tot 1431, verdedigde
de aanspraken op den keizerstroon van zijnen
schoonvader Robert tegen VV enceslas ; streed mede
in de fransche armee bij den slag van Azincourt, en
werd connetable in 1417. — K. II (of III), bijgenaamd de Groote, hertog van Lotharingen, zoon
van hertog Frans 1 en Christina van Denemarken
(de nicht van Karel V), was geb. 1543 te Nancy, en
was slechts 3 jaren oud, toen zijn vader stierf. Aan
zijne moeder Christina werd bet regentschap opgedragen, gezamenlijk met den bisschop van Verdun.
Deze K. (11 of III) was een weldoener van zijn yolk
en gaf goede wetten aan zijn land; hij stichtte de
universiteit van Pont-A-Mousson ; ook de steden
Clermont in Argonne, Luneville, Stenay werden door
hem gesticht, en het bouwplan vastgesteld voor de
stall Nancy. Hij was gehuwd met Claudia, dochter
van Frankrijk's koning Hendrik II, en maakte 1589
aanspraak op den troon. — K. III (of IV),
hertog van Lotharingen in 1624, plaatste zich
onvoorzichtiglijk op eenen voet van vijandschap
tegenover Frankrijk, en werd van zijne staten beroofd door Lodewijk XIII (1631). Een gedeelte
bekwam hij terug door het tractaat van SaintGermain (1641) en dat van de Pyrenean (1659);
maar hij werd opnieuw verdreven door Lodewijk XIV, omdat hij die tractaten geschonden had.
Hij stierf 1675, na eene overwinning te Consarbruck behaald te hebben op tnaarschalk Créqui.
Hij had geen kinderen ; en krachtens zijn testament
van 1660 werd Lodewijk XIV zijn opvolger. —
K. IV (of V), neef van den vorige, erfde 1675
diens rechten, in weerwil van het verzet daartegen
van Lodewijk XIV ; doch niet bij machte zich feitelijk in het bezit van zijne geerfde landen te stellen,
ging hij in oostenrijksche dienst. Hij won daar de
vriend,chap van keizer Leopold, die hem de hand
schonk van zijne zuster, de aartshertogin Maria
Eleonore. Hij was een der beste veldheeren van het
keizerrijk, en behaalde, onder meer andere overwinningen, die in den slag van Mohacz op de Turkel'
(1687). Hij stierf 1690.
Karel I, honing van Navarre; zie KAREL h' onder de koningen van Frankrijk. — K. II, bijgenaamd de Slechte (of Booze), geb. 1332, was een
achterkleinzoon van Filips III, en werd 1349 koning
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van Navarre. Hecht op den troon van Frankrijk
hebbende, ingeval de linie der Valois uitstierf, hield
hij niet op tweedraclit in Frankrijk te zaaien, in de
hoop, Tangs dien weg op den troon te zullen komen.
Tot dat elude trail hij in bondgenootschap met den
koning van Engeland, maakte aanspraak op verscheidene provincien, bracht Parijs in opstand tegen
den dauphin (Karel V), deed zelfs eene poging orn
dien prins nit den weg te ruimen door middel van
ergi f, en hield zich niet eer rustig,dan toen Karel V
stevig op den troon zat. Toen wendde deze K. 11
zijne blikken naar Spanje, en had langgerekte geschillen met Peter den Wreedaard en Hendrik van
Trastamara, die elkander Castilie betwistten. Alle
partijen verradende, maakte hij zich zoo vele vijanden, dat um zich nit de engte te helpen, genoodzaakt was afstand te doen van een gedeelte
tier landen (1379). Eindelijk geleerd hebbende door
den tegenspoed, sleet hij zijne laatste jaren in vrede,
zich alleenlijk bezig houdende met zijn binnenlandsch
bestuur. Hij stierf 1387. Hij was gehuwd met eene
dochter van koning Jan. — K. III, bijgenaamd
de Edele, zoon van den vorige, volgde 1387 zijnen
Nader op, en beijverde zich om met zijne naburen
in vrede te leven. Van de aanspraken, die zijn vader
op verscheidene provincien Nan Frankrijk gemaakt
had, deed hij afstand (1404), en ontving voor dat
afstand-doen aanzienlijke sommen gelds. Na eene
langdurige en vreedzame regeering stierf hij 1425.
Karel van Navarre, prins van Viane en infant
van Navarre. Zie CARLOS (don).
IV. Keizers van Duitschland.
Karel I en II; zie onder de koningen van
Frankrijk KAREL DE GROOTE en KAREL DE KALE. —
K. III, bijgenaamd de Dikke, zoon van Lodewijk
den Duitscher en kleinzoon van Lodewijk den Vrotne
(of Zachtmoedige), geb. 832, ontving bij de deeling
van zijns vaders rijk (876) slechts bet zuidwestelijk
gedeelte van Duitschland (d. Zwaben), doch erfde
door den dood van zijn broeder Carloman (880)
Beieren, Italie en de keizerskroon, en door den dood
van zijn broeder Lodewijk II (882) het overige
Duitschland. De Noormannen, die in Lotharingen
bonne verwoestingen kwamen aanrichten, werden
niet met bet zwaard door hem verdreven, maar in
tegendeel door eene aanzienlijke som gelds bewogen
hem met rust te laten. Gedurende de minderjarigheid van Karel den Eenvoudige tot rijksbestuurder
van Frankrijk benoemd (884), onderhandelde hij
andermaal met de Noormannen in plaats van hen
te bevechten, toen ze hunne strooptochten in Neustrie
kwamen doen, en verkreeg slechts tegen betaling
van 700 livres zilver, dot ze zich verwijderden.
Door dit lafhartig gedrag haalde hij zich de algemeene verachting op den p als, zag zich door zijne
armee verlaten, en werd door den algemeenen rijksdag van Tribur bij den Rijn (887) van den troon
vervallen verklaard. Het rijk van Karel den Groote,
slechts voor een korten tijd weder in zijn geheel onder den schepter gebracht, spatte dus wader uiteen
en zoo goad als geheel vergeten stierf K. Ill reeds
bet volgende jaar (888) in de abdij van Reichenau.
— K. IV, geb. 13 Mei 1316 te Praag, zoon van
koning Jan van Boheinen en kleinzoon van keizer
Hendrik VII, werd 1346 als koning van Bohernen,
1347 als keizer gekroond. Hij handhaafde zich, terwijI zijne beide tegenkeizers (Lodewijk, en Gunther
van Schwartzburg) kort na elkander stierven. Door
zijn tocht naar Rome, alsook door een lateren tocht
naar Italie, herstelde hij daar de rust niet; wel gelukte hem dat gedeeltelijk in Duitschland, waar bij
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zijnen naam vereeuwigde door het uitvaardigen van
de Gouden But (1356), die tot in onze eeuw de
grondwet is geweest van het Duitsche rijk. Zijne
voornaamste zorg wijdde hij aan de uitbreiding van
zijn grondgebied ; hij verwierf, behalve Bohemen en
Moravie, 1368 ook nog Silezie en de Neder-Lausitz,
en 1373 Brandenburg. In Bohemen deed hij veel ter
bevordering van beschaving en welvaart, moedigde
mijnwezen en Iandbouw aan, maakte de Moldau
bevaarbaar, bouwde de nieuwe stall, den hradschin
en de brug te Praag, en stichtte aldaar 1378 de
eerste duitsche universiteit. Hij was viermaal gehuwd, en stierf te Praag 29 Nov. 1378. Van zijne
zonen kwam Wentzel in het bezit van Bohemen,
van Silezie en van de keizerskroon ; Brandenburg
viel ten deel aan Sigismund, de Lausitz aan Jan.
— K. V (in't fransch Charles Quint), geb. 24 Febr.
1500 te Gent, oudste zoon van aartshertog Filips
van Oostearijk, en ran Johanna, erfgename van
Ca-tilie en dochter van Ferdinand en Izabella van
Spanje. Reeds bij het leven zijner moeder, wier verstandelijke vermogens in eenen staat waren, die haar
ongeschikt maakte tot regeeren, aanvaardde K. V de
teugels van het bewind in Spanje (1516), en drie
jaren later, na den dood van Maximiliaan I, werd hij
tevens tot duitsch keizer verkoren (1519); zijn
medestander naar de keizerskroon was Frans I, koning van Frankrijk, die dus zijn natunrlijke vijand
werd. Lang beoorloogden de beide vorsten elkander
met afwisselend krijgsgeluk, totdat K. V de overhand
behield ; in den slag van Pavia (1525) werd Frans I
gevangen genomen, en zoo naar Spanje gebracht, waar
hij zich genoodzaakt zag te Madrid een zees onvoordeeligen vrede te sluiten ; eenmaal weder in
vrijheid, bleef hij in gebreke de bepalingen van het
vredestractaat na te komen, en de oorlog begon opnieuw (1526); deze oorlog leverde als voornaamste
gebeurtenissen de inname van Rome door Bourbon
(1527) en den veldtocht van Lautrec in het koningrijk Napels (1528), en eindigde met den vrede van
Kamerijk. In 1536 begon K. V den oorlog nogmaals,
en kwam het beleg opslaan voor Marseille; hij werd
echter genoodzaakt terug te trekken, en sloot te
Nizza een stilstand van wapenen voor 10 jaren. In
1539 verkreeg hij van Frans I vergunning om door
Parijs te trekken, ten erode den opstand der Gentenaars te gaan beteugelen, , en werd bij die gelegenheid in Frankrijk's hoofdstad met grooten luister
ontvangen. Desniettemin verklaarde hij drie jaren
later aan Frankrijk den oorlog ; (loch zijn Leger werd
verslagen bij Ceresole, hetgeen tot den vrede van
Crespy leidde (1544). Ook verscheidene veldtochten
had K. V tegen Afrika ondernomen; bij versloeg
Barbarossa 1535, doch zag zijn aanslag op Algiers
mislukken (1541). Al zijne krachten spande K. V in
om de Kerkhervorming te fnuiken ; toen hij 25 April
1547 bij Muhlberg de overwinning behaald had op
Johan Frederik van Saksen, en het Augsburger Interirn door hem uitgevaardigd was, dacht hij in
Duitschland zijn oogmerk bereikt te hebben. Doch
1552 trad Maurits van Saksen tegen hem in het
veld ; K. V moest naar Innsbruck vluchten, en 2 Aug.
1552 genoegen nemen met den vrede van Passau,
waarbij aan de Protestanten vrijheid van geweten
werd toegestaan. Middelerwijl had Hendrik II van
Frankrijk de lotharingsche bisdommen ingenomen,
en K. deed vruchtelooze pogingen om die te heroveren (vergeefs belegerde hij 1552 Wiz, dat verdedigd werd door den hertog van Guise). Nu begon
zich zwaarmoedigheid meester van hem te rnaken,
en 1556 legde hij zijne beide kronen neder (zijn
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broeder Ferdinand volgde hem als keizer op, nadat
hij reeds eenige maanden vroeger zijne kroon als
koning van Spanje had overgedragen aan zijnen
zoon Filips II); hij begaf zich in het klooster Geronimo de San-Poste in Estremadura, waar hij intusschen nog de raadstnan bleef van zijnen zoon
Filips II, totdat hij 21 Sept. 1558 stierf. Behalve
zijn genoewden zoon en opvolger Filips II, had K.
bij zijne gemalin Izabella van Portugal nog een zoon
en twee dochters verwekt, nl.: Ferdinand (gest.
1545), Maria (de vrouw van Maximiliaan 11) en Johanna (de vrouw van Jan van Portugal). De natuurlijke kinderen of bastaarden van K. V waren:
don Juan van Oostenrijk, en Maria (die naderhand
zoo hekend werd als landvoogdes der Nederlanden).
— K. VI, tweede zoon van keizer Leopold I, geb.
I Oct. 1685, liet zich dadelijk na den dood van
Karel II als koning van Spanje kronen te Weenen
1703, en begaf zich 1706 naar zijn koningr4 doch
vond daar een mededinger in Filips V, den kleinzoon
van Lodewijk XIV, hetgeen aanleiding gal tot den
Spaansehen Successie-oorlog ; het mocht K. niet geIiikken, zich in het bezit te stellen van zijne kroon.
Na het overlijden van zijnen broeder, keizer Jozef I
(1711), werd K. tot keizer van Duitschland verkoren, zoodat hij toen Spanje verliet ; en drie jaren
later deed hij bij het tractaat van Rastadt afstand
van zijne rechten op den spaanschen [coon, en ontving als schadeloosstelling Napels, de hertogdommen
Milaan en Mantua, Sardinie en de Nederlanden. Onder zijne regeering behaalden de keizerlijke troepen,
aangevoerd door pries Eugeni us, de overwinningen
van Peterwardein (1716) en Belgrado (1717) op
de Turken, die ten laatste genoodzaakt werden tot
den vrede van Passarowitz (1718). Vervolgens had
K. VI eenen nienwen oorlog te voeren tegen den
koning van Spanje Filips V, en sloot met GrootBritannie, Frankrijk en de Nederlanden (1718) het
Viervoudig verbond tegen Spanje ; de hangende geschillen werden echter vereffend bij het tractaat van
Weenen (1725). De oorlog brak opt,ieuw nit 1733,
toen Frederik-August, die door keizer K. VI was
begunstigd, verkoren werd tot koning van Polen,
ten nadeele van Stanislas, wiens verheffing was voorgestaan door Frankrijk : deze oorlog eindigde 1735
met een verdrag, waarbij aan Stanislas, voor bet
derven van de poolsche kroon, Lotharingen als schadeloosstelling werd gegeven, terwijl Napels en Sicilië
weder aan Spanje afgestaan werden. Na bet beeindigen van dezen oorlog door de Turken aangetast,
moest hij hun bij den vrede van Belgrado 18 Sept.
1738 Belgrado met Servie en Walachije afstaan. Hij
stierf 20 Oct. 1740. J)aar hij nit zijn huwelijk met
Elizabeth Christine van Brunswijk-Wolfenbuttel
slechts eene dochter (Maria Theresia) naliet, stierf
met K. VI de mannelijke linie van bet huis Habsburg nit. Om aan deze zijne dochter de troonopvolging te verzekeren had hij reeds 1713 de
Pragmatieke Sandie afgekondigd, die niet slechts
door al de oostenrijksche staten, maar tevens door
verscheidene mogendheden erkend was geworden.
In weerwil echter van deze voorzorg werd aan zijne
dochter het bezit van de kroon levendig betwist.
Over Napels had K. geregeerd van 1707 tot 1735.
— K. VII (Karel Albert), zoon van MaximiliaanEmmanuel, keurvorst van Beieren, destijds stadbonder der Spaansche Nederlanden, geb. 1697 te
Brussel, trad 1722 in den edit met eene dochter
van keizer Jozef I, en volgde 1726 zijnen vader op
als keurvorst van Beieren. Reeds 1732 protesteerde
hij tegen de Pragmatieke Sanctie; en toen keizer
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K. VI in 1740 gestorven was, weigerde hij diens

dochter Maria Theresia te erkennen, en beweerde
zelf op al de oostenrijksche erflanden aanspraak te
hebben krachtens een testament van Ferdinand I;
om deze zijne rechten te doen gelden, sloot hij 18
Mei 1741 het Nynaphenburger verbond met Frankrijk en Spanje. Door de troepen van Lodewijk XV
ondersteund, liet hij zich te Lintz kronen als hertog
van Oostenrijk, te Praag als koning van Bohemen,
en eindelijk te Frankfort als keizer (1742). Maar
reeds kort daarna begonnen de oorlogskansen te
verkeeren, en binnen weinig tijds verloor hij al zijne
veroveringen, zoodat hij te Frankfort resideerde als
een keizer zonder keizerrijk. Van eenen inval, dien de
koning van Pruisen in Bohemen deed (1744), trok
K. VII partij om zijne erflanden te heroveren, en deed
eindelijk zijne intrede in Munchen, waar hij 20 Jan.
1745 stierf. Als keurvorst van Beieren werd hij opgevolgd door zijnen zoon Maximiliaan Jozef; als
keizer had hij tot opvolger Frans I, den gemaal van
Maria Theresia.
V. Koningen van Engeland, Schotland en lerland.
Karel I, tweede zoon van Jacobus I, geb. 19
Nov. 1600 te Dunfermline in Schotland, werd prins
van Wallis door den dood van zijnen broeder Hendrik (1612), en beklom 1625 den troon, waarop hij
in den echt trail met de roomsch-kath. Marie Henriette van Frankrijk, zuster van Lodewijk XIII. Aan
voortreffelijke gaven naar lichaam en geest paarde
hij al de stijfhoofdigheid, aan zijne familie eigen.
Door de zucht om de kouinklijke macht meer en
meer uit te breiden en de rechten des yolks in te
krimpen, lag hij aanhoudend overhoop met bet parlement, dat hem de noodige gelden weigerde of hem
billijke vertoogen deed, zoodat het dm' ook viermaal
achtereen door hem ontbonden werd, en hij eigenlijk zonder parlement regeerde gedurende elf jaren.
Na reeds door allerlei willekeurige handelingen de
gemoederen tegen zich verbitterd te hebben, voerde
hij het misnoegen ten top, door in zijn gansche rijk
eene nieuwe ltturgie te willen invoeren, die opgesteld was door aartsbisschop Laud. Nu kwamen de
Presbyterianen als dén man in verzet, en stelden het
vermaarde Covenant op, bij Welke acte zij zich verbonden, hunne godsdienst te zullen verdedigen met
opoffering des noods van goed en bloed (1638). Dit
was het sein tot de uitbarsting van den burgeroorlog ; en in dezen dreigenden staat van zaken zag
K. zich genoodzaakt, het nieuwe parlement bijeen te
roepen. Dit parlement, dat zich constitueerde voor
een onbepaalden tijd van duur, en nit dien hoofde
bekend is onder den naarn van Long-Parliament,
werd 3 Nov. 1640 geopend ; en wel verve van aan
den koning steun te verschaffen, kende het zich al
dadelijk de bevoegdheid toe, om als rechter uitspraak
te doen over al de handelingen des konings : al de
door K. genomene willekeurige maatregelen werden
buiten werking gesteld, en ten gevolge van eenen in
lerland uitgebroken opstand, nam het Parlement het
hoogste gezag geheel en al in handen. Na vergeefsche
pogingen om het Parlement tot onderwerping te
brengen, verliet de koning 10 Jan. 1642 zijne hoofdstad, en nam de wijk naar York ; en nu brak tusschen
den Koning en het Parlement feitelijk de oorlog uit.
Over het leger, dat bet Parlement op de been bracht,
benoemde bet Essex en Cromwell tot opperbevelhebbers ; en ook de Schotten schaarden zich aan de
zijne der Parlementairen. Na een afwisselend krijgsgeluk, waarin de Koninklijken reeds meer dan Bens
de nederlaag hadden geleden, bevochten de Parlementairen eindelijk eene volkomene overwinning
IL
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15 Juni 1645 bij Naseby; K. I vluchtte in Mei 1646
naar het schotsche hoofdkwartier, doch werd 16
Febr. 1647 voor geld door de Schotten aan bet Parlement uitgeleverd, in Juni echter door de Independenten uit de macht van het Parlement bevrijd. Daar
11-'0 evenwel heimelijk onderhandelde met al de partijen zijner tegenstanders, verloren alien, toen dit
ontdekt werd, tot zelfs den laatsten zweem van vertrouwen in hem. Desniettemin scheen het Parlement
weder eenigszins tot den Koning toe te naderen, en,
nadat Cromwell's partij de Presbyterianen uit bet
parlement verdreven had, traden ook de Schotten
weder voor den Koning op ; om hem dus alle kansen
of te snijden, wend hij 20 Jan. 1649 voor een buitengewoon gerechtshof gebracht, 27 Jan. ter dood veroordeeld wegens misbruik van macht en dwingelandij, en drie dagen later (d. i. 30 Jan. 1649) voor
Whitehall ter dood gebracht. Hij onderging zijn
lot met mannelijke waardigheid. Wat hem ook te
laste gelegd moge worden, hij was een man van
hooge beschaving des geestes, groote minzaamheid in den omgang, en vlekkelooze reinheid van
zeden. Dat bij ook verdienstelijk de letterkunde
beoefende blijkt nit zijne geschriften, in het licht
gegeven door Brown ('s-Hage 1651). Hij had drie
zonen, ill.: Karel II (zijn opvolger), Jacobus (later
koning Jacobus II) en den hertog van Gloucester.
— K. II, zoon van den vorige, geb. 29 Mei 1630,
ging tijdens den burgeroorlog naar Frankrijk, nam
na de ter dood brenging van zijnen vader (1649)
den titel van koning aan, landde 23 Juni 1650 in
Schotland, waar hij eenen goeden aanhang vond,
liet zich vervolgens te Scone kronen als koning (1651),
doch verloor 3 Sept. 1651 bij Worcester den beslissenden veldslag tegen Cromwell, en redde zich,
niet dan met bet grootste gevaar, door de vlucht.
Na behouden in Frankrijk gekomen te zijn, begaf hij
zich naar de Nederlanden, waar hij verblijf hield,
totdat hij 1660 (twee jaren na Cromwell's dood)
hoofdzakelijk door de ijverige bemoeiingen van generaal Monk op den engelschen troon wend geroepen ; 26 Mei landde hij te Dover, en deed 29 Mei
onder het oorverdoovend gejubel van eene ontelbare
volksmenigte zijnen intocht in Londen. Op het voetspoor zijns vaders wenschte hij geheel alleen te
regeeren, ontbond herbaalde malen het parlement,
en koos tot raadslieden der kroon verdorvene ministers (zie CABAL). Door zijne lichtzinnigheid, zucht
tot vermaak en verkwisting geraakte hij reeds spoedig in geldverlegenheid, greep alle middelen te baat
om aan geld te komen, verkocht Duinkerken en
Mardijk aan Frankrijk, en genoot Lang een vast jaargeld van Lodewijk XIV. Om het misnoegen der bevolking onschadelijk te maken, bediende het Kabaalministerie zich van alle middelen, die daartoe konden leiden; eindelijk evenwel viol dit zedelooze
ministerie door zijn streven om de Roornsch-katholieken te begunstigen ; de koning moest de Test-acte
onderteekenen, aan de gerechtelijke vervolging tegen
het zoogenaamde roomsch-kalholieke komplot haren
loop laten, en de Habeas-Corpus-acte geven. Toen
de storm tot bedaren was gekomen, stak de reactie
het hoofd omhoog ; en even als vroeger de Roomschkatholieken, moesten 1683, ten gevolge van het
Ryehouse-komplot, de republikeinen bloeden. De
koning stierf 6 Fehr. 1685, en deed op zijn sterfbed
belijdenis van de roomsch-katholieke kerkleer. De
pest (1665) en de brand van Londen (1666) verhoogden den druk der tijden onder de regeering van
K. 11. Onder hem ontstonden ook (1680) de partijen der whigs en tories ; door K. II werd het Ko17
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ninklijk Genootschap te Londen gesticht (1660);
en kenmerkte zijne regeering zich door eene kraaltige ontwikkeling der engelsche letterkunde, sterker
nog kenmerkte zij zich door een toenemend zedebederf, dat zich nit de hofkringen, waarin het bij
uitnemendheid heerschte, verbt eidde onder alle kiassen der bevolking. Geen wettige kinderen hebbende
uit zijn huwelijk met Catharine van Portugal, werd
K. II opgevolgd door zijnen broeder Jacobus IL
K.--EduardStuart, genaamd de Pretendent.
Zie STUART.
VI. Koningen van Zweden.
Vijftien koningen van Zweden hebben den naam
van Karel gedragen. De regeering der zes eerste behoort meer tot bet gebied der mythe, dan tot dat
der geschiedenis.
Karel VII, zoon van Sverker, regeerde over
Zweden van 1160 tot 1168; reeds sedert 1151 was
hij koning van Gothland. Hij verklaarde den oorlog
aan de bewoners van Ingermanland en Esthland,
om hen te noodzaken tot omhelzing van het Christendom. Hij stichtte vele kerken en kloosters, doch
begon reeds spoedig te ondervinden, dat de macht
der geestelijkheid te sterk werd. Toen hij middelen
beraamde om aan de aanmatigingen der geestelijke
heeren perk te stellen, werd hij in eenen opstand
(1168) gedood door Knut Erikson. Zijne vronw
Christina vluchtte naar Denemarken met haven zoon
Sverker, die naderhand koning van Zweden werd.
— K. VIII, zoon van Knut Bonde, waarom hij
veelal genoemd wordt Knutson of Canutson, stamde
of van koning Erik IX, den heilige. De vereeniging
van de koningrijken Denemarken, Zweden en Noorwegen, 1397 te Calmar geproclameerd door Margareta van Waldemar, was voor Zweden niets anders
geweest dan eene bron van rampen, zoodat die vereeniging 1448, bij den dood van Christoffel den
Beier, verbroken, en Karel Knutson tot koning van
Zweden verkoren werd. Door Noorwegen werd hij
in het volgende jaar als koning erkend ; doch dit
rijk werd hem reeds spoedig ontweldigd door Christiaan I van Oldenburg, die hem eenigen tijd later
(1457) tevens noodzaakte den troon van Zweden op
te geven. Kort daarna echter heroverde K. den troon,
doch werd andermaal verdreven. Ten derden male
in het bezit van zijne kroon geraakt (1467), bleef
K. VIII dien dragen tot aap zijnen dood (1470).
— K. IX, vierde zoon van Gustaaf Wasa, geb. 4
Oct. 1550, voerde aanvankelijk den titel van hertog
van S6dermanland. Bij den dood van zijnen oudsten
broeder Jan III (1592) trok hij partij van de afwezigheid van zijnen broeder Sigismond, die tot koning van Polen verkoren was, en deed zich benoemen
tot rijksbestuurder, waarna hij zich eenige jaren
later (1604) als koning liet uitroepen. In 1595 had
hij een decreet uitgevaardigd, houdende, dat de
Luthersche kerkleer voortaan de eenige in zijn rijk
gedulde godsdienst zoude zijn. Hij had oorlog te
voeren tegen de Russen, en trail als overwinnaar uit
(lien strijd ; maar hij leed gevoelige nederlagen in
zijne oorlogen tegen de Polen en Denen. Hij stichtte
1607 de stad Gothenburg, en stierf 1611. Zijne
eerste vronw was Anna Maria, dochter van paltsgraaf Lodewijk ; sedert 1592 had hij zijne tweede
vrouw, Christine van Holstein, die hem zijn 'opvolger, den beroemden Gustaaf Adolf geschonken had.
— K. X (Karel Gustaaf), geb. 8 Nov. 1622, zoon
van Johan Casimir, paltsgraaf van Tweebruggen, en
Catharina. dochter van Karel IX van Zweden uit
zijn eerste huwelijk. Als Prins onder den naam van
.de paltsgraaf " bekend, streed hij na den dood van
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zijnen oom, koning Gustaaf Adolf, in den 30-j.
oorlog, werd 1648, kort voor den Munsterschen
vrede, opperbevelhebber over de zweedsche armee
in Duitschland, en beklom na de abdicatie van zijne
nicht, koningin Christina, 1654 den troon. Hij was
een onverschrokken veldheer. Eerst wendde hij zijne
wapenen tegen de Polen (1655), won den vermaarden veldslag van Warschau, die drie dagen duurde
(1656), en maakte zich binnen drie maanden tijds
van geheel Polen meester. 're gelijk met den koning
van Polen, die doorOostenrijk gesteund werd (1657),
had K. X te strijden met den koning van Denemarken, rukte met zijne armee over de dichtgevrorene
Belten van eiland tot eiland, en kwam zoo op het
eiland Seeland aan. Nu verspreidde zich schrik en
verslagenheid in Kopenhagen; en bij het tractaat
van Rothschild belong hij, dat hem Schonen en nog
eenige andere provincien afgestaan wierden (1658),
die sedert tot Zweden zijn blijven behooren. Onder
voorwendsel, dat het tractaat niet naar behooren ten
uitvoer was gelegd, verscheen K. X, die van een
eenig Scandinavisch rijk droomde, reeds spoedig
opnieuw voor Kopenhagen, bestormde die stad, doch
werd afgeslagen, en veranderde nu de belegering in
eene stelselmatige insluiting. Hij maakte zich gereed
tot eenen nieuwen aanval om de stad te bemachtigen,
toen hij 1660 plotseling stierf te Gothenburg. Hij
was gehuwd met Hedwig Elenonore van Holstein.
— K. XI, zoon en opvolger van den vorige, geb.
1655, stond aanvankelijk (1660) onder voogdij van
zijne moeder Hedwig Eleonore, en bij het tractaat
van Oliva, dat 1660 door den raad van regentschap
gesloten werd, werd de door K. X aangevangen
oorlog beeindigd, en aan Zweden eene aanzienlijke
vergrooting van grondgehied toegestaan. In 1672
aanvaardde K. XI zelf de teugels van het bewind ;
in verscheidene gevechten bracht hij aan Christiaan V, koning van Denemarken, die hem den norlog verklaard had, de nederlaag toe, en noodzaakte
hem tot eenen voor Zweden voordeeligen vrede
(1679). Zijn binnenlandsch bewind was streng,
nadat hij 1680 door de staten-vergadering met een
onbeperkt gezag was bekleed ; den adel ontnam hij
niet slechts verscheidene privilegien, maar beroofde
dien tevens van vroeger verworvene bezittingen, die
te voren staats-eigendom waren geweest. Tegen
deze verdrukkingen was het bezwaarschrift van den
adel en van Patkul namens de Lijflanders gericht,
dat 1689 aan den koning ingedidnd werd. Hij was
gehuwd met Ulrike Eleonore van Denemarken ; en
toen hij 15 April 1697 stierf, liet hij aan zijnen
zoon en opvolger een koningrijk na, dat in bloeienden staat verkeerde, eene uitmuntende armee en
ciao vloot bezat, en eene gevulde schatkist, zooals
nog geen zijner voorgangers ooit had nagelaten:
— K. XII, zoon en opvolger van den vorige, geb.
27 Juni 1682 te Stokholm, werd bij zijns vaders
dood door de staten-vergadering meerderjarig verklaard, en beklom den troon (1697). Zulk een jeugdigen vorst meenden zijne naburen gernakkelijk te
kunnen vermeesteren, zoodat Frederik IV van Denemarken, August II van Polen en Peter I van Rusland
een verbond aangingen tegen hem. Allereerst wendde
K. XII zijne wapenen tegen Denemarken, kwam het
beleg opslaan voor Kopenhagen, en noodzaakte Frederik IV tot den vrede van Travendahl (8 Aug. 1700).
Nu ratite hij op naar Koerland, en bevocht met 8000
man tegen 50,000 Russen de schitterende overwinning bij Narwa (Nov. 1700). Vervolgens ontzette
hij het door Saksen belegerde Riga, rukte toen Polen
binnen, liet daar koning August H van den troon
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stooten en Stanislas Leszczynski in diens plaats op
den troon plaatsen, vervolgde zijnen tegenstander
tot in Saksen, waar hij hem 1706 noodzaakte den
vrede van Alt-Ranstadt te teekenen, waarbij August II
formeel afstand deed van den poolschen troon. Hij
bezoedelde echter den roem zijner overwinning door
de gruwzame wijze, waarop hij Patkul ter dood liet
brengen ; en de vruchten van die overwinning gingen
geheel verloren, toen hij zich door Mazeppa liet
overhalen, om Rusland te gaan beoorlogen in de
Ukraine. Met 43,000 man rukte hij op naar Moskou,
doch werd 8 Juli 1709 bij Pultawa totaal door den
tsaar verslagen, en genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht over de turksche grenzen, de wijk
nemende naar Bender, waar hij bijna 4 jaren verblijf hield. Gednrende zijne afwezigheid, beklom
August weder den troon van Polen, tsaar Peter rukte
Lijfland binnen, en Frederik van Denemarken bemacbtigde Schonen. MiddelerwijI deed K. XII, die
in zekeren zin de gevangene was der Turkel], al het
mogelijke om de Porte tot den oorlog tegen Rusland
aan te zetten. Toen hij gedrongen werd oni Turkije
te verlaten, weigerde hij zulks; toen men hem dreigde
met uitzetting, verschanste hij zich in het door hem
bewoonde huis, en vereenigde zich daar (1713) met
eenige bedienden tegen een geheel armee-korps,
dat zich genoodzaakt zag het huis in brand te steken, ten einde zich meester te kunnen maken van
zijnen persoon (1 Fehr. 1713). Nu werd hij vervoerd naar Demotika bij Adrianopel; en van bier
vertrok hij te paard, vermomd als een eenvoudig
of/icier van het duitsche leger, trok door Hongarije
en Duitschland, en bereikte, na zestien dagen en
zestien nachten doorgereden te hebben, 22 Nov.
1714 de stad Stralsund. In deze stad belegerd door
eene vereenigde armee van Denen, Saksen, Pruisen
en Russen, deed hij wonderen van dapperheid tot
23 Dec. 1715 ; toen moest Stralsund your de vijandelijke overmacht bezwijken, en K. XII redde zich
door de vlucht naar Lunden in Schonen. Nu tastte
hij Noorwegen aan, en trad door tusschenkomst van
baron Gertz in onderhandeling met Peter den Groote
en Alberoni, over plannen van veelomvattenden aard.
Doch op het punt zich door de bemachtiging van
Fredrikshall meester te maken van de laatste uoorweegsche sterkte, die nog door hem veroverd moest
worden, werd hij 30 Nov. 1718 in de loopgraven
voor die plaats doodgeschoten. Zijne zuster UlrikeEleonore, gezamenlijk met haren man Diederik van
Hessen, volgde hem op den troon; doch met den
dood van den heldhaftigen K. XIII verdween Zweden uit de rij der groote mogendheden van Europa.
— K. XIII, geb. 7 Oct. 1748, was de tweede
zoon van koning Adolf Frederik en van Louise Ulrike,
de zuster van Frederik den Groote. Hij voerde aanvankelijk den titel van hertog van SOdermanland,
en was opperbevelhebber der vloot onder de regeering van zijnen broeder Gustaaf III. Toen deze 1792
vermoord was, werd K. met het regentschap bekleed,
dat voortduurde tot 1796, toen Gustaaf IV meerderjarig werd, waarop K. zich van bet staatstooneel
terugtrok, en stil ging leven op zijne landgoederen.
Door de omwenteling van 1809 werd Gustaaf IV
echter van den troon geworpen (20 Juni), en K. in
zijne plaats tot koning verkoren. Hij aanvaardde de
regeering onder den naam van K. XIII, en haastte
zich met Frankrijk, Rusland en Denemarken vrede
te sluiten; eenige jaren later kwam hij echter weder
met Denemarken in oorlog ter zake van Noorwegen,
welk land hij veroverde en 1814 formeel met Zweden vereenigde. Sedert het jaar 1774 gehuwd met
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Hedwig Elizabeth Charlotte van Holstein-Gottorp,
had hij echter uit dit zijn huwelijk geen kinderen;
daarotn adopteerde hij prins Christiaan August van
Holstein-Augustenburg tot troonopvolger ; doch toen
deze prins 1810 gestorven was, adopteerde K. XIII
den franschen maarschalk Bernadotte, die dan ook
bij den dood van K. XIII (5 Fehr. 1818) den zweedschen troon beklorn onder den naam van Karel XIV.
— K. XIV, vroeger Jean Baptiste Jules Bernadotte
genaamd, geb. 26 Jan. 1764 te Pau in Frankrijk,
was de zoon van een fransch rechtsgeleerde. In
fransche krijgsdienst getreden 1780, was hij bij het
uitbarsten van de groote omwenteling serjant, doch
doorliep spoedig alle graden, en was weldra bekend
als een der beste fransche generaals. In 1798 (16
Aug.) trad hij in den echt met Eugenie Bernardine
Desiree Clary (geb. 8 Nov.1781, gest. 17 Dec. 1860),
eerie dochter van den koopman Clary te Marseille,
en eene zuster van de vrouw van Jozef Bonaparte.
In 1804 werd hij verheven tot maarschalk ; en voor
zijne schitterende howling in den slag van Austerlitz werd hij beloond met het prinsdom Ponte-Corvo.
In 1806 versloeg bij de Pruisen voor Halle en bij
Lubeck, waar hij Blucher gevangen nam. Vervolgens
oprukkende naar Polen, trok hij de Weichsel over,
bezette Elbing en Braunsberg, en versloeg de Russen
bij Mohrungen en bij Spanden aan den Passarge,
waar hij zwaar gekwetst werd (1807). Na zijn herstel benoemd tot gouverneur der Hanze-steden, en
met de taak belast om tegen Zweden te ageeren,
staakte hij echter grootmoediglijk de vijandelijkheden, zoodra hij vernam, dat eene omwenteling Gustaaf IV, die tegen Frankrijk vijandig gezind was,
van den troon had geworpen (1808): door dit gedrag won hij de hoogachting en toegenegenheid der
Zweden. Zijne bonding bij deze en nicer andere gelegenheden verried echter in de oogen van Napoleon
eene zekere mate van zelfstandigheid, die door den
keizer, voor wiens wil alles moest buigen, niet gaarne
gezien werd. In 1809 droeg Bernadotte, als bevelhebber van het 9e korps, dat meerendeels uit Saksen
bestond, veel bij tot de overwinning bij Wagram ;
doch de diensten, door zijn korps bewezen, werden
niet zooals hij verwacht had in de bulletins des
keizers erkend, waarom hij zijn ontslag indiende.
Bij zijn terugkeer in Frankrijk werd hij echter dadelijk aan het hoofd gesteld van de troepen, die
tegen de (Juli 1809) op Walcheren gelande Engelschen moesten ageeren. Ook hier nam bij weder
maatregelen op eigen gezag, zonder des keizers bepaalde bevelen of te wachten ; en ofschoon hij zijne
moeilijke taak in twee maanden tijds geheel en al
ten uitvoer bracht, werd hem het kommando ontnomen, en viel hij geheel in ongenade. Van eene andere zijde echter werd hij rnimschoots daarvoor
schadeloos gesteld : '20 Aug. 1810 werd hij door de
staten-vergadering van Zweden tot kroonprins van
dat rijk verkoren, en zweedsche afgevaardigden kwamen hem formeel dien titel aanbieden; met toestemming van keizer Napoleon nam hij dien aan,
ging 19 Oct. tot het Protestantismus over, landde
20 Oct. in Zweden, werd bij acte van 5 Nov. door
Karel XIII geadopteerd, en nam de namen Karel-Jan
aan. Aanvankelijk schaarde hij zich aan de zijde van
Napoleon, dien hij zelfs ondersteunde in het Continentale stelsel; doch toen in het begin van 1812
fransche troepen het grondgebied van Zweden schonden, en zijne vertoogen deswege geen gehoor vonden, brak hij met Frankrijk, en verbond zich 24
Maart 1812 met Rusland en Engeland. Tot opperbevelhebber van de Noorder-armee benoemd, landd4
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hij te Stralsund met 30,000 Zweden, overwon Oudinot bij Gross-Beeren, Ney bij Dennewitz, en droeg
krachtdadig bij tot den voor de Franschen noodlottigen alloop van den slag bij Leipzig. Na dezen
slag opereerde hij niet verde' . tegen Napoleon, doch
wendde zijne wapenen tegen Holstein, en noodzaakte Denemarken tot den vrede van Kiel, waarbij
hem het bezat van Noorwegen werd verzekerd, Slechts
langzaam rukte hij op tegen Frankrijk, blijkbaar
bezield met de zucht ow zijne Zweden te sparen,
en 1815 verklaarde hij zich onzijdig. Bij den dood
van Karel XIII beklom hij den troon (5 Febr. 1818);
hij deed zeer veel voor de welvaart van zijn yolk, en
bevorderde zooveel hij kon de verbroedering van
de Noorwegers met de Zweden. Hij stierf 8 Maart
1844, en werd opgevolgd door zijnen zoon Oscar.
— K. XV (Karel Lodewijk Eugenius), oudste
zoon van koning Oscar en Josephine van Leuchtenberg, geb. 3 Mei 1826, trad 19 Juni 1850 in den
echt met Louise (geb. 5 Aug. 1828), oudste dochter
van prins Frederik der Nederlanden, uit welk huwelijk 31 Oct. 1851 eene dochter (Louise) geboren
werd. Den 8 Juli 1859 volgde K. XV zijnen vader
op den troon, werkt krachtig ter bevordering van
de stoffelijke welvaart en den vooruitgang van zijn
land, is een begunstiger van wetenschap en kunst,
en zelf een verdienstelijk dichter. Zijn broeder, prins
Oscar (geb. 21 Jan. 1829), voert den titel van hertog van Oost-Gothland.
VII. Koningen van Spanje.
Karel I. Zie KAREL V in de vierde rubriek,
Keizers van Duitschland. — K. II, koning van.
Spanje en Napels, geb. 5 Nov. 1661, zoon van Filips 1V en Maria Anna van Oostenrijk, volgde 1665
zijnen vader op, onder regentschap van zijne moeder. Eerst door deze geregeerd, werd hij dat vervolgens door zijn bastaard-broeder don Juan van
Oostenrijk, door zijne eerste vrouw Maria Louise
van Orleans (gest. 1689), en eindelijk door zijne
ministers. Hij beging de onvoorzichtigheid deel te
nemen aan den bond tegen Frankrijk, en zag zich
door Lodewijk XIV berooven van de Franche-Comt6
en van verscheidene provincien der Nederlanden
(1678). Ook uit zijn tweede huwelijk (met Maria
Anna van Palts-Neuburg, gest. 1740) geen kinderen
hebbende, benoemde hij bij zijn testament (1700)
Filips van Frankrijk, hertog van Anjou, kleinzoon
van Lodewijk XIV. tot zijnen troonopvolger, en stierf
1 Nov. 1700. Hij was de laatste spaansche koning
nit het Habsburger huis, dat gedurende twee eeuwen
over Spanje geregeerd had ; onder de regeering van
K. II verloor Spanje als mogendheid de laatste resten van aanzien, die het nog in de oogen van Europa
bezat. Met den door K. II benoemden troon-opvolger
(Filips V) kwam de dynastie der Bourbons op
den spaanschen troon, en dien ten gevolge ontstond reeds spoedig de spaansche successie-oorlog.
— K. III, koning van Spanje, geb. 20 Jan. 1716,
zoon van Filips V en Elizabeth Farnese, droeg den
naam van don Carlos tot hij 1759 na den dood van
zijnen ouderen broeder Ferdinand VI den spaanschen
troon beklom. Aanvankelijk regeerde hij over Parma,
dat hij 1731 van zijne moeder geerfd had, eenige
jaren later (1735) stond zijn vader hem zijne rechten af op het koningrijk der Beide Sicilien, dat hij
in korten tijd bemachtigde (de Oostenrijkers, die
het hem betwistten, werden door hem verslagen bij
Bitonto), en door Frankrijk werd hij (1735) erkend
older den naam van Karel IV. Gedurende 28 jaren
regeerde hij verstandig over zijne italiaansche IanAlen ; toen hij 1759 op den troon van Spanje kwam
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als Karel HI, stond hij het koningrijk der Beide
Sicilien aan zijnen derd3n zoon (Ferdinand) af, onder bepaling, dat dit rijk nimmer met Spanje vereenigd mocht worden, maar steeds een eigen koning
zou hebben uit de Bourbons van Spanje. Met Lodewijk XV sloot hij 1761 het Pacle de [amille, waardoor de rechten der Bourbons werden verzekerd ; en
hij stond Frankrijk als bondgenoot ter zijde in de
twee oorlogen (1762 en 1778) tegen Engeland ; in
den eersten dier twee oorlogen ondervond hij niet
auders dan tegenheden, doch in den tweeden gelukte het hem, althans gedeeltelijk, zijne verliezen te
herstellen. Vervolgens ondernam hij de tuchtiging
van de algerijnsche zeeroovers, doch zag zijne pogingen met geen gewenschten uitslag bekroond. Hij
stierf 13 Dec. 1788, en werd opgevolgd door zijnen
zoon Karel IV. Melding verdient hier de poging van
K. III om eene hervorming te brengen in de spaansche kleederdracht, Welke poging echter 1765 oorzaak
werd van een verschrikkelijken opstand te Madrid.
— K. IV, koning van Spanje, zoon en opvolger
van Karel III, en van Maria Amalia van Saksen, geb.
12 Nov. 1748 te Napels, kwam 1759 met zijn vader
naar Madrid. en beklom 13 Dec. 1788, bij zijns vaders dood, den spaanschen troon. Hij liet zich geheel
regeeren door zijne gemalin Louise Marie van Parma,
en door haren en zijnen gunsteling Alcudia, prins de
la Paz, en was de speelbal van alle gebeurtenissen.
in 1793, na de ter dood brenging van Lodewijk XVI,
verklaarde hij den oorlog aan Frankrijk, doch zag
zich reeds spoedig genoodzaakt den vrede te sluiten
en zelfs een of- en defensief verbond met Frankrijk
aan te gaan (Bazel 1795). Ten gevolge van dit verbond was hij verplicht oorlog te voeren tegen Portugal en tegen Engeland ; laatstgenoemde mogendheid bracht hem een geweldigen slag toe bij Trafalgar (1805), en ontnam hem zijne schoonste kolonien. Vervolgens werd hij de speelbal van Napoleon ; weldra het juk moede, dat de keizer hem oplegde, en dat hij vruchteloos poogde af te schudden,
wilde hij de wijk nemen naar Amerika ; doch in
het ten tiitvoer leggen van dat plan werd hij verhinderd door den opstand van Aranjuez (18 Maart
1808), bewerkt door zijnen zoon, den prins van
Asturie (Ferdinand VII), ten wiens behoeve K. zich
gedwongen zag afstand van den troon te doen (19
Maart). Doch Napoleon noodzaakte hem, die abdicatie te herroepen, en opnieuw afstand te doen
(5 Mei 1808), doch ditmaal ten behoeve van Napoleon. Hierop werd K. mar Compiegne gebracht,
hield later te Marseille verblijf, en vestigde zich
eindelijk te Rome. Nadat hij in Dec. 1818 zijne
gemalin verioren had, stierf hij zelf (op eenen uitstap dien hij naar Napels deed) 19 Januari 1819.
— K. V, zoo noemde zich de tweede zoon van
K. IV, als pretendent naar den spaanschen troon ;
zie CARLOS (don), dl. I, blz. 647, kol. 1.
VIII. Koningen van Napels en van de Beide Sicilien.
Karel I, graaf van Anjou en koning van Napels, was een zoon van den franschen koning Lodewijk VIII en broeder van den heiligen Lodewijk. Hij
vergezelde zijnen broeder naar Egypte, en werd te
gelijk met hem gevangen genomen na den slag van
Mansoerah (1250). Zoodra hij in vrijheid gesteld
was, kwam hij bet bewind aanvaarden over Provence, dat hij geerfd had door zijne vrouw. In 1264
riep paus Urbanus IV hem te hulp tegen Manfred,
koning van Napels en Sicilie, die zich het misnoegen van den heiligen Stoel op den hats had gehaald,
en schonk hem de kroon van dien voert. En werkelijk gelukte het K. zich van het koningrijk Napels
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meester te maken, doordien hij Manfred versloeg
(1266) en zijnen neef Conradin (1268); maar hij
bezoedelde den roem zijner overwinningen door zijne
wreedheid. Hij maakte zich derwijze gehaat bij de
Sicilianen, dat ze onder de leiding van Johannes
van Procida tegen hem samenspanden. In 1282 werden al de Franschen, die zich te Palermo bevonden,
vermoord op Paasch-maandag, op het nor, waarop
in de kerken de vespers gezongen stonden te worden, uit welken hoofde men am dit bloedbad den
naam heeft gegeven van Sicilzaansche Vespers. Door
dit afschnw wekkendemoordtooneel ging Sicilie voor
K. verloren ; hij bleef echter meester van het koningrijk Napels; doch van dat oogenblik of aan had hij
niet anders nicer dan tegenheden, en stierf 1285.
— K. II van Anjou, bijgenaamd de Manke of
Kreupele, zoon van den vorige, was 1284, bij een
gevecht, dat hij onvoorzichtiglijk aan de Sicilianen
leverde, in hunne handen gevallen, en zat nog gevangen toen zijn vader stierf. Eerst in 1289 bekwam
hij zijne vrijheid weder, en liet zich kronen als koning van Napels. Hij deed vergeefsche pogingen om
Sicilie, dat zijn vader verloren had, te herwinnen ;
doch regeerde met meer zachtheid en wijsheid dan
zijn voorganger. Hij stierf 1309, en liet den troon
na aan zijnen zoon Robert. Een andere zoon van
K. II, nl. Karel-Martel (zie 29 reg. lager), betwistte
1290 den troon van Hongarije aan Andreas III.
— K. III van Durazzo, achterkleinzoon van den
vorige, werd 1381 tot den troon van Napels geroepen door pans Urbauus VI, die misnoegd was op
koningin Johanna. Zonder slag of stoot maakte K.
zich van de kroon meester, en liet koningin Johanna wurgen ; doch vervolgens had hij zich te
verdedigen tegen Lodewijk I, hertog van Anjou, ten
Wiens behoeve koningin Johanna afstand van den
troon gedaan had. Ook met den pans, die hem op
den troon geplaatst had, en die hem daarom de wet
dacht te kunnen voorscbrijven, geraakte K. III reeds
spoedig in onmin. Intusschen werd hij 1385 tot
den troon van Hongarije geroepen, als eenige erfgenaam in de mannelijke linie ; doch op het oogenblik, waarop hij zich verbeeldde, alle meeilijkheden
te boven te zijn, werd hij (1386) vermoord op last
van de koningin van Hongarije, die slechts geveinsd
had afstand van hare rechten te does. Zip zoon
Ladislas was zijn opvolger op den troon van Napels.
— K. IV, graaf van Maine, pretendent. Zie onder
de fransche prinsen KAREL VAN ANJOU, blz. 254, dl. II.
— K. IV, koning van Napels, dezelfde als Karel I
van Spanje (Karel V als' keizer van Duitschland).
— K. V, koning van Napels. Zie KAREL II van
Spanje. — K. VI, koning van Napels. Zie bet
art. KAREL VI van Duitschland. — K. VII, genaamd don Carlos. Zie het art. KAREL III van Spanje.
— Karel–Martel, koning van Hongarije,tweede
zoon van Karel II, koning van Napels, en Maria,
koningin van Hongarije, werd als koning erkend
1290 bij den dood van Ladislas IV ; doch bij nain
geen bezit van zijnen troon, en stied te Napels 1295,
op 23-j. leeftijd. Hij liet eenen zoon na, Charobert,
die na hem over Hongarije regeerde.
lx. Hertogen van Savoje,
koningen van Sardinia, enz.

Karel I, hertog van Savoje, was pas 14 jaren
oud, toen hij 1482 zijnen broeder Philibert I opvolgde, en stierf op 21-j. leeftijd, zonder lets van
aanbelang uitgericht te hebben. Desniettemin gaf
men hem den vereerenden bijnaam van Krijysheld.
— K. II, zoon van den vorige, was 9 maanden
oud, toen zijn vader stierf, en stierf zelf op 8-j. leeftijd.
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— K. III, bijgenaamd de Goede, hertog van Savoje, volgde 1504 zijnen broeder Philibert II op.
Zijne regeering was eene halve eeuw van nagenoeg
filets anders dan rampspoed en ongeluk. Hij weifelde
aanhoudend tusschen zijnen neef Frans I en zijnen
zwager Karel V, en werd mishandeld door beiden.
Hij stierf letterlijk van verdriet 1553 te Verceil.
— Karel–Emmanuel I, hertog van Savoje,
bijgenaamd de Groote, regeerde van 1580 tot 1630.
Partij trekkende van de onlusten in Frankrijk, maakte
hij zich meester van het markizaat Saluzzo, en liet
zich door de Ligueurs tot graaf van Provence benoemen 1590. Hendrik IV wreekte zich op hem, door
hem Savoje en een gedeelte van Piemont te ontnemen. Door eene matelooze eerzucht gedreven,
maakte K.-E. I na den dood van keizer Matthias
aanspraak eerst op den keizerlijken troon, vervolgens op het koningrijk Cyprus en op het prinsdom
Macedonia. Hij stierf ten laatste van spijt, toen hij
zag dat al zijne eerzuchtige planners hem mislukten.
— Karel–Emmanuel II, hertog van Savoje,
zoon van Victor-Amedetis, geb. 1634, volgde 1638
zijn broeder Frans-Hyacinthus op, onder voogdij
zijner moeder, Christina van Frankrijk, docbter van
Hendrik den Groote. Hij aanvaardde zelf de teugels
van het bewind pas in 1648, en regeerde tot 1675.
— Karel–Emmanuel III, tweede koning
van Sardinia uit het huis van Savoje, zoon van koning Victor-Ainedeus II, geb. 1701, beklom den
troon 1730, na zijns vaders abdicatie. Hij verbond
zich 1733 met Frankrijk en Spanje, die bet plan
gevormd hadden om bet huis van Oostenrijk te verzwakken. Aan bet hoofd der verbondene troepen
veroverde hij het Milaneesche, overwon de Keizerlijken bij Guastalla, en bekwam, als belooning, het
Novareesche en eenige leenen van het keizerrijk.
Door het uitzicht op eene vergrooting van grondgebied liet bij zich 1742 overhalen, de partij der
koningin van Hongarije te kiezen tegen Frankrijk
en Spanje ; hij maakte zich meester van Modena,
vervolgens van Mirandole, en legde groote krijgskundige bekwaamheden aan den dag ; doch hij verloor 5000 man bij Coni (1744). In 1746 sloot hij
te Turijn vrede met Frankrijk, wijdde zich vervolgens
geheel aan het binnenlandsch bestuur, en stierf 1773.
— Karel–Emmanuel IV, vierde koning van
Sardinie, zoon van koning Victor-Amedetis III,
volgde 1796 zijnen vader op, die zich het grootste
gedeelte van zijn rijk bad zien ontnemen door de
Franschen. Deelende in de ongelukken der Bourbons, waarmede hij verbonden was, deed K.-E. IV
vruchtelooze pogingen om in zijn rijk de :veer en
ineer veldwinnende omwentelingszucht te onderdrukken. Hij werd genoodzaakt al zijn grondgebied
op het vasteland of te staan aan Frankrijk, en nam
de wijk naar Sardinie (1798). In 1802 deed hij afstand van den troon ten behoeve van zijnen broeder
Victor-Emmanuel I, en ging te Rome verblijf houden,
waar hij zich uitsluitend aan de godsdienst wijdde,
en 1819 stierf als lid van de orde der Jezuieten.
hertog van Genevois, in 1821
—
koning van Sardinie geworden door de gedwongene
abdicatie van zijnen broeder Victor-Emmanuel I,
beteugelde de opstandelingen, herstelde de orde in
zijn rijk, bracht regel in de administratie, en voerde
een militair wetboek in. Hij stierf kinderloos 1831,
en liet den troon na aan Karel-Albert (die nu volgt).
— Karel–Albert, geb. 2 Oct. 1798, zoon van
prins Karel Emmanuel van Savoje-Carignan en van
Maria Christina, eene docbter van hertog Karel van
Saksen en Koerland (die later de vrouw werd van
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den prins van Montleart), werd na zijns vaders dood
(1800) hoofdzakelijk opgevoed in Dresden, trad
1817 in den echt met Maria Theresia van Toskanen,
en woonde sedert in Piemont, waar hij 1821 aan
het hoofd der omwenteling geplaatst, 13 Maart door
koning Victor-Emmanuel I, tot de aankomst van
den troon-opvolger, benoemd werd tot rijksbestuurder, en als zoodanig den eed aflegde op de spaansche
constitutie, doch 21 Maart heimelijk Turijn verliet,
en zich naar het oostenrijksche hoofdkwartier begaf.
Vervolgens hield hij verblijf te Florence en in Fran krijk, en maakte 1823 den veldtocht naar Spanje
mede, waarop hij vergunning bekwam om naar Turijn
terug te keeren, en 1829 onderkoning van Sardinia
werd ; 27 April 1831 beklom hij als koning den
troop , na den dood van Karel-Felix (zie 26 regels
hooger), en bleef als regeerstelsel het absolutismus
volgen, doch in liberalen geest. Sedert de optreding
van pans Pius IX helde hij over tot de hervormingsbeweging, en scheen niet afkeerig, zich aan het hoofd
van Italie te stellen ; 23 Maart 1848 verklaarde hij
den oorlog aan Oostenrijk, doch werd in twee veldtochten overwonnen, waarop hij 23 Maart 1849
afstand van den troo p deed, naar Portugal ging, en
28 Juli 1849 te Oporto stierf. Als koning van Sardinia werd hij opgevolgd door zijn oudsten zoon
Victor-Emmanuel, die bestemd was zulk eene groote
rol op het staatstooneel te spelen en zijnen titel te
verwisselen tegen dien van Koning van Italie (zie
blz. 166 en 167, dl. II),
X. Verschillende personen.
Karel, onttroonde hertog van Brunswijk, voluit
Friedrich August Wilhelm Karl, geb. 30 Oct. 1804
te Brunswijk, oudste zoon van hertog FrederikWillem bij Maria Elizabeth van Baden, kwam na
zijns vaders dood onder voogdij van den britschen
prins-regent, werd tegen diens wil in Oct. 1823
meerderjarig verklaard, en trad sedert 1826 onverholen te voorschijn met eene regeeringsrichting, geheel tegen de maatregelen indruischende, onder het
regentschap genomen. De handelingen van hertog
K. droegen het kenmerk van de grootste willekeur ;
daarbij hield hij vertrouwelijken omgang met verscheidene lieden, die, vat de zedelijkheid betreft,
in eenen zeer dubbelzinnigen reuk stonden. De
klachten, die uit het land tegen hem opgingen, vonden eindelijk 1829 weerklank bij den Bondsdag,
waarop de hertog naar Frankrijk ging ; dock de Juliomwenteling van 1830 dreef hem uit Parijs naar
Brussel; ook van daar werd hij door de revolutie
verdreven; en nauwlijks was hij in Brunswijk teruggekeerd, of daar brak een opstaud nit, die hem noodzaakte zijn behoud te zoeken in de vlucht (zie het
art. BRUNSWIJK). Eene poging om terug te keeren
mislukte. In 1831 verklaarden de agnaten hem tot
regeeren onbekwaam, en werd het bewind aanvaard
door zijnen broeder Wilhelm. Sedert heeft hij afwisselend verblijf gehouden in Frankrijk, Engeland,
Nederland, enz., en heeft herhaalde malen door zijne
avontuurlijke levenswijs veel van zich doen spreken.
zoo o. a. te 's-Gravenhage, waar hij omstr. 1863 of
64 tegen hoogen prijs een aanzienlijk huis huurde,
reeds kort daarna weigerde dat huis te betrekken,
geruimen tijd met de lieden van zijn gevolg in een
logement verblijf hield, en den eigenaar van het gehuurde huis tot het voeren van een proces dwong,
dat eenige jaren hangende bleef, en nog met nitgewezen was nadat K. reeds lang weder naar Parijs
terug was gekeerd. Om de vele rechtsgedingen, reeds
door hem tegen anderen en door anderen tegen hem
gevoerd, gaf men hem den bijnaam vanProcessen-man.

Karel, aartshertog van Oostenrijk, hertog van
Teschen, derde zoon van keizer Leopold II, geb. 5
Sept. 1771 te Florence, een der baste veldheeren
van den lateren tijd, nam sedert 1792 roemrijk deel
aan de veldtochten, en was lang op het slagveld een
der bekwaamste tegenstanders van Napoleon. In
1805 voerde bij het bevel in Italie tegen Massena,
met wien hij 30 Oct. bij Caldiero streed, doch in
den nacht van I op 2 Nov. zijnen meesterlijken
terugtocht naar Croatia aanving, om de erflanden
te p ulp te komen. Nu werd hij generalissimus, en
reorganiseerde het krijgswezen. In 1809 rukte hij
Beieren binnen, doch werd aan den Donau genoodzaakt tot den terugtocht, bestond den roemrijken
slag van Aspern-en-Esling, waaraan zich echter geen
belangrijke gevolgen vastknoopten, en Teed 5 en 6
Juli de nederlaag bij Wagram, van waar hij eenen
geregelden terugtocht uitvoerde naar Znaim. Kort
daarop legde hij al zijne waardigheden neder, en
woonde aanvankelijk te Teschen, later te Weenen.
Na Napoleon's terugkeer van Elba was K. gedurende
eenigen tijd gouverneur van Maintz. Hij stierf 30
April 1847. Van zijne Militarische Werke zijn deel
1—.3 in bet licht verschenen (Weenen 1861-62).
Karel Alexander, gouverneur der oostenrijksche Nederlanden, zoon van Leopold, hertog van
Lotharingen, en Elizabeth van Orleans, was een
broeder van keizer Frans I, en 1742 te Luneville
geboren. Toen Lotharingen afgestaan moest worden
ontvingK.-A. eene apanage, werd 1740 oostenr. generaal der artillerie, kort daarna veldmaarschalk, terwijI hij tevens aangesteld werd als gouverneur over
de Nederlanden. Aan de Silezische oorlogen, alsook
aan den 7-j. oorlog, heeft hij een werkzaam aandeel
genomen, en keerde 1757 naar de Nederlanden terug.
Hij stierf 1770 te Brussel.
Karel Eduard, de laatste der Stuarts. Zie
STUART (Karel Eduard).
Karels—orde, 1) eene spaansche orde voor
burgerlijke en militaire verdiensten, 19 Sept. 1771
ingesteld door Karel III van Spanje, en vernieuwd
1814 door Ferdinand VII. — 2) eene zweedsche
orde, wordt slechts aan vrijmetselaars van den
hoogsten zweedschen graad geschonken, en is ingesteld 27 Mei 1811 door Karel XIII.
Karam, stad. Zie C_BARAK 4).
Karen, een volksstam in Achter-India, inzonderheid verspreid over de aan de Britten toebehoorende provincien. De K. zijn sedert 1830 door protestantsche zendelingen tot het Christendom bekeerd.
Hunne taal (waarvan het Sgau- en het Pgho-dialect
meer bijzonder bekend zijn geworden) behoort tot
de eenlettergrepige talen, en wordt met birmanische
letters geschreven.
Karensk, stad in aziat. Rusland. Zie KIRENSK.
Karghan, stad in turksch Armenia, ejalet
Erzeroem, hoofdplaats van bet landschap Terdzjan,
aan den Karasoe ; 10 a 12,000 inw.
Kargeh, stad in de groote oasis van Egypte ;
rumen van een tempel.
Kargopol, stad in europeesch Rusland, gouvt.
Olonetz, 8 uren gaans bezuiden Olonetz ; 3000 inw.;
is seer oud, en diende tot plaats van ballingschap
voor verscheidene beroemde russische personen.
Karims, of KaryTs, hoofdplaats der priesterrepubliek op Athos, met omstr. 100 huizen; is de
zetel van den turkschen aga-bostandzji (den eenigen
Mahomedaan aldaar) en van de heilige synode.
Karikal, of Karinkala, fransche bezitting op
de kust van Coromandel in Oost-Indie, circa 3 vierk.
mijlen groot, met 50,000 zielen, en de hoofdstad
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Karimken
R, (met 15,000 inw.) aan een uitwaterings-arm
van den Kavery. Het grondgebied K. werd 1739
door den radjah van Tandgaoer aan de Franschen
afgestaan. De stad K. was diet oribelaiigrijk van 1740
tot 1763, werd 1803 door de Engelschen bemachtigd, en 1814 aan de Franschen teruggegeven.
Karimken, kinderen van Europeanen en Mongolen ; dat bastaardras wordt hoofdzakelijk aangetroffen in de russisch-mongoolsche grensstreken.
Karimon, eilanden in nederl. 0. I.: 1) in den
soendaschen archipel, beoosten Sumatra. — 2) in
de Zee van Java, omstr. 8 mijlen benoorden den
Hoek van Djapara (op Java), is het grootste eiland
der Karimon-Djawa- (ook wel genaamd KarimonJava-)groep. — 3) Groot-K., een der Riouwsche
eilanden, bezuiden de straat van Malakka, vormt
met Sabon en eenige andere eilandjes de zoogenaamde Kust van Sabon. — 4) Klein-K., merle een
der Riouwsche eilanden.

Karinkala. Zie KARIKAL.
Karioe, dorp op het 0. I. eiland Ceram ; bij
K. 30 Sept. 1828 nederlaag der nederl. troepen tegen
eene bende van ruim 2000 muiters.
Karische Zee, of Karische Golf, gedeelte van
de noordelijke 1Jszee, tusschen het eiland NovaZembla en het vasteland, staat door de Karische Poort
of Karische Zeeengte (noordelijke doorvaart tusschen
bet Waigatz-eiland en Nova-Zembla) naar bet noorden in gemeenschap met de IJszee.
Karkaa, grensstad in stam Juda ; Jozua 15: 3.
Karki, eilandje bij Rhodus. Zie CHARM.

Karkissa. Zie KERKISIEH.

Karkor, stad der Midianieten ; Richt. 8: 10.
Karl, duitsche naam voor Karel.
Karleby, of Carleby, twee steden in het finsche gouvernement Wasa (Nicolaistad), nl.: Oud-K.
(Ganda-K.) met 2100, en Nieuw-K. (Ny-K.) met
1200 inw.
Karlman. Zie —r ARLOMAN.
Karlstadt, de h..ervormer. Zie CARLOSTADT.
Karmarsch (Karl), duitsch.technoloog, geb.
17 Oct. 1803 te Weenen, eerst leeraar der technologie aan bet Polytechnisch instituut aldaar, sedert
1830 hoofd-directeur der Polytechn. school te Hanover, leverde, behalve een aantal verdienstelijke
opstellen in tijdschriften, o. a. Einleitung in die
mechanischen Lehren der Technologie (3e druk 2 dln.
Hanov. 1857-58), en gezamerilijk met Friedrich
Heeren Technisches Wiirterbuch (2e druk, 3 dln.
Praag 1854-56).
Karmath (Hamdan, genaamd), stichter van
eene musulmansche secte, Ieefde in de 9e eeuw. Hij
bestreed de leerstellige punten van den Islam, predikte gemeenschap van goederen, alsook van vrouwen, verwierp alle openharing, vasten, bidden en
aalmoezen-geven, en gaf in zijne leer den vrijen
teugel aan de hartstochten. Hij stierf omstr. 900,
naar men wil als slachtoffer der wraak van een opperhoofd der Ismaelieten, met wien hij in oorlog
was geraakt. Hij zetelde in het noordoosten van
Arabie, aan de grenzen van Mesopotamie, in eene
sterkte, die hij Dar-al-Hedzjra noemde, en begon
zijne leer te verbreiden in de omstreken van Koefah.
Zijne opvolgers breidden zijne veroveringen uit ; een
hunner, Aboe-Taher, maakte zich meester van Bassora (923), van Koefah (924), en onderwierp het
gansche land tot aan Perzie. Deze sectaris noemde
zich K. naar zijne geboorteplaats Karmathi, nabij
Koefah. Het gewijde schrift zijner secte was eene veel
met het Koefisch overeenkomende soort van Arab.
letterschrift, en beet Karmathisch letterschrift.
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Karmathen, musulmansche sectarissen, volgelingen van Karmath (zie dat art.), waren slechts
een tak van de Ismaelieten. Ze waren aanhoudend in
oorlog met de kalifen van Bagdad, die zij beschouwden als onwettig. De K. heerschten over een gedeelte
Nan Arable en over de monden van den Euphraat.
Onder Djafer II (Moktader Billah) viel Mekka in
hunne rnacht. Ze werden omvergeworpen en uitgeroeid in 982. Men gelooft, dat de Nosairis, die
men tegenw. in sommige gedeelten van Syrie aantreft, een overblijfsel van de K. zijn.
Karmelieten, monniken en non-nen: Zie bet
art. CARMEL.
Karmelieter-kloosters in de" Nederlan.
den : 1) te Boxmeer, N.-Braband, telde I Jan. 0344
zeventien leden. — 2) voormalig klooster te Doornspijk, Gelderland. — 3) voorm. klooster te Haarlem
in 't begin der Houtstraat, gesticht 1249 ; uit dit
klooster zijn afkomstig de portretten der graven
van Holland (van Diderik I of tot Maria van Burgundie en Maximiliaan van Oostenrijk), thans op 't
stadhuis te Amsterdam. — 4) voormalig klooster
te Monnikendam ; zie MARIONGAARD. — 5) voormalig
klooster te Ouddorp, N.-Holland (Kennemerland),
gesticht 1467, afgebroken 1572. — 6) voormalig
klooster te Utrecht, is thans het funs van arrest.
7) voormalig klooster te Woudsend, Friesland ; zie
MARIA ' S CONVENT. — 8) voormalig klooster te IJlst,
Friesland ; is in den spaanschen oorlog afgebroken.
— Karmelitessen-kloosters bestonden : I) te Boxmeer.
2) te Haarlem, gesticht 1465 aan de Voldersgracht,
omstr. 1600 afgebroken. — 3) te Is-Hertogenbosch,
aan 't einde der St.-Jorisstraat, gesticht omstr. 1622.
4) te Oirschot, in de Nieuwstraat, gesticht omstr.
1640, vernietigd door Jozef II in 1783), de genezingen, die zekere geneesheer ArnoldniTey deed,
werden toegeschreven aan eerie welriekende wonderolie, die gezegd werd nit het lijk der laatste abdis
van dit klooster te druipen ; doch bij gerechtelijk
onderzoek bleek de geheele wonder-historie fabel
en bedrog te zijn.
Karmi, drie personen in het 0. T. Zie CHARM!.
Karmbe, goed bebouwd eiland aan de noorweegsche kust, behoort tot het amt Stavanger, is 4
mijlen lang, tot driekwart mijl breed, en bevat drie
parochien.
Karnak, I) fransch dorp ; zie CARNAC.
—2)dorp derumnva ThebinOper-Egypte.
— 3) hoofdstad van 't landschap Loggene (Logone),
in het rijk Bornoe, aan den Serbenal; 15,000 inw.
Karnal, ind. stad ; bij K. twee gedenkvvaardige
veldslagen, nl.: 1739 tusschen Mohammed-schacli en
Nadir-schach ; en 1761, toen aan de Mahratten de
nederlaag toegebracht werd door de musulmansche
radjahs. Zie overigens CARNAUL.
Karnatik, of Karnata, ook Karnara, ind. landschap. Zie CARNATICA.
Karnemelks—Zee, de Zee van Java.
Karnoel, stad in Decan. Zie CURNOUL.
Karnos, Carnus, een waarzegger, lieveling van
Apollo, werd bij de overvaart naar den Peloponnesus
door Hippotes (een der Heraclieden) vermoord. Den
naar hem genoemden Apollo Carnius ter eere, werd
in den ganschen Peloponnesus een feest gevierd, dat
negen dagen duurde.
Kairnten, of Karnthen. Zie CARINTHIC.
Karpathen (de), of Karpaten, het Karpatisch
gebergte. Zie KRAPACZ.
Karpathische Zee. Zie r—ARPATHO.
Karpfen, vrijstad in het hongaarsche comitaat
Sohl ; 2200 inw.; minerale bronnen.
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Karpinski (Frans), poolsch dichter, geb. 1745
(of 1760) te Holosco in Galicie, gest. 11 Sept. 1823.
Onder zijne werken (4 din. Warschau 1806 ; nieuwe
druk Leipzig 1836) treft men verscheidene echt
nationale liederen aan.
Karpo, een der Koren. Zie HUM.
Karpus, een Christen te Troas; II Tim. 4: 13.
Karr (J. B. Alphonse), fransch satiricus, geb.
4 Nov. 1808 te Munchen, wijdde zich te Parijs aan
de dagbladpers, en vestigde zijnen naam als romanschrijver met Sous les tilleuls (2 din. Parijs 1 832) ,
waarop hij een aantal andere romans bet volgen.
Voornamelijk echter heeft hij zich eene enropeesche
vermaardheid verschaft door zijn bijtend satiriek
vlugschrift, getiteld Guépes (d. Wespen), door
hem uitgegeven van 1839 tot 1848. Later heeft hij
zich als handelaar in bloemen te Nizza gevestigd.
Kartasana, vlek op Java, resid. Kediri, 14
uren gaans bezuiden Soerabaja; 4000 inw.; in de
nabijheid rumen van eene prachtig gebouwde badplaats met zes waterleidingen, veel beeldhouwwerk,
en opschriften in de Kawi-taal.
Kartha, stad in stain Zebulon ; Jozua 21: 34.
Karthan, stad in stam Naphtali ; Jozua 21 : 32.
Karthli, lat. Cartalinia, ook Carduel genaamd,
landschap tusschen Imeretie en Kaketh, in Transcaucasie, vormde vroeger een gedeelte van Georgie,
en behoort tegenw. tot het cuss. gouvt. Tiflis. Voor
Opper-K. zie ACHALTSICKEE.
Karthuizers, de leden eerier in 1086 door
den heiligen Bruno gestichte monniken-orde (zie
CHARTREUSE), waamor de repel, opgesteld 1134
door prior Guigo, 1 1 70 door den pans goedgekeurd
werd. Behalve door de gewone geloften, zijn de K.
tevens verbonden tot een altijddurend stilzwijgen,
en onthouden zich ook van het gebruik van vleeschspijzen. Iedere monnik woont in eene afzonderlijke
eel (Laura), die hij slechts eens in de week verlaten
mag. Kloosters der K. vindt men tegenw. nog in
Italiè, Zwitserland en Frankrijk.— Karthuizerinnen
vormden zich in de 13e eeuw in Frankrijk, en bleven, ofschoon gestadig minderende, bestaan tot 1790.
Karthuizer—kloosters (voormalige) in de
Nederlanden : 1) even buiten de Haarlemmerpoort
te Amsterdam, gesticht 1393 ; hier logeerde 1521
koning Christiaan 11 van Denemarken, zwager van
keizer Karel V, bij gelegenheid van zijn hezoek te
Amsterdam ; 27 Sept. 1566 , werd dit klooter door
het amsterdamsch gepeupel geplunderd ; later legerde
daar het krijgsvolk van Lumey, toen hij Amsterdam
blokeerde, en toen hij moest aftrekken, werd het
geplunderd en in brand gestoken; wat er van bleef
staan werd 1609, bij de uitlegging van Amsterdam,
binnen de stad getrokken. — 2) buiten de Waterslootspoort te Delft, gesticht 1430, op bevel der
Staten geslecht omstr. 1570. — 3) in de Langstraat,
prov. N.-Braband, buiten Geertruidenberg, aan de
(sedert in loop veranderde) Donge, gesticht ornstr.
1332 ; na de Hervorining gesloopt, en de monniken
op pensioen gesteld. — 4) te Horssen in Gelderland.
— 5) te Vucht in N.-Braband, in 1475 van Dungen
naar Yacht overgebracht, overvallen en op brandschatting gesteld door Maarten van Rossini) 1543,
werd het 1566 door de beeldstormers uit 's-Bosch
geplunderd en verwoest. — 6) buiten de Catharijnepoort te Utrecht, gesticht 1393; op last der utrechtsche regeering afgebroken 1580, nit vrees dat het
een schuilnest kon worden voor de Spanjaarden. -7) op bet zeeuwsche eiland Schouwen. 8) op de
Velnwenzoom in de prov. Gelderland.
Karyce. Zie 1) CARVES en 2) lint/Eq.

Kasan. Zie KAZAN.
Kasanlik. Zie K AZANLYR.
Kasba, zoo noemen de A rabieren, inzonderheid
in de barbarijsche staten, de citadel en bet paleis
van den vorst. Vooral bekend is de K. van Algiers,
op eene hoogte bezuiden de stad, die de gewone
residentie was van den laatsten dey van Algiers; in
die K. vonden de Franschen zijne schatkist.— Voor
de K. van Mekka, zie KAaBA.
17,- asbin. Zie -KAZWIN.
Kaseh . . . . Zie KA SJ . . . .
Kasehan. 'Le KASJAN.
Kaschau, bong. Kassa, fransch Cassette, koninklijke vrijstad in 't hongaarsche comitaat Abaujvar, aan de Hernad, 7 uren gaans bezuiden Eperies ;
16,500 inw.; is tegenw. een der voornaamste expeditie-plaatsen voor het handelsverkeer tusschen
Hongarije, Galicie en Polen; werd onder de regeering van Emerik omringd met muren ; 1270 door
Stephanus V, en later door Andreas III, vergroot;
doorstond 1 441 eene belegering der Bohemers.
Aangaande de Vlakte van K. zie AMSELFELD.
Kaschem-Biamrillah. Zie het artikel
K AJEM-BIAMRILLAH.

Kaschuben. Zie CASSUBEN.
Kasiphja, of Chasiphja, babylonische stad ;
Ezra 8: 17.

Kasjan, Kaschan, Kachan, de regelmatigste
stad van Perzie, in de prov. Irak-Adzjemi, 1 9 mijlen
benoordw. Ispahan ; 100,000 inw.; gesticht door
Zobeida, de vrouw van Ilaroen-al-Razjid. Onder de
regeeling van Kerim-khan werd K. door eene aardbeving verwoest, doch spoedig weder opgebouwd.
Kasjgar, Kaschgar, Cashgar, Cachgar, stad in
chineesch Tartarije (Klein-Bucharije); 80,000 inw.;
citadel met een sterk chineesch garnizoen; is de
stapelplaats voor het gansche handelsverkeer van
Middel-Azie, en tegenw. de hoofdplaats van het
landschap K. aan de westgrens van het chineesche
rijk. Vroeger was K. de hoofdstad van een machtig
rijk, dat geregeerd went door een genghiskhanidischen vorst.
Kasjin, Kaschin, Kachine, stad in europ. Rusland, gouvt. Twer, Ran de Kasjinka, die zich in
de Wolga ontlast, ligt 17 mijlen benoordoosten
Twer, en heeft 5200 inw., is in de 1 3e en 14e eeuw
rnenigwerf door de Tartaren verwoest.
Kasjira, Kaschira, Kachira, stad in europ.
Rusland, gouvt. Toela, aan de uitwatering der rivier
K. in de Oka, 18 mijlen bezuidoosten Moskou:
3200 inw.; lag eerst op den linkeroever der Oka,
(loch werd in de 16e en 17e eeuw ontvolki en verwoest door oorlog en pest, en daarna in 1656 op den
rechteroever der rivier als nieuwe stad opgebouwd.
Kasjmir, Cashmere, Cachemire, Kaschmir, het
oude Caspiria, landschap in Oost-Indie, gevormd
nit een langwerpig dal van het Himalaya-gebergte,
worth besproeid door den Dzjelem (Jhelum) en de
zich in then strooni ontlastende rivieren, heeft een
zacht klimaat, is omstr. 900 vierk. mijlen grout, bij
uitstek vruclitbaar, en heeft eene bevolking van ongoveer 800,000 zielen, deels belijders van den Islam,
deels van het Brahmanismus ; ze behooren tot den
Hi ndoe-sta m , spreken eene eigene taal (het Kasjmiri)
en lecen hoofdzakelijk van landbouw en veeteelt ;
een hoofd-artikel van de kunstvlijt der bevolking zijn
de wereldheroemde, kostbare Cachemire-shawls, geweven van bet wolachtige tijne haar der zoogenaaieide K.-geiten. Tot in de 16e eeuw was K. een
onafhankelijk rijk, onder eigene tartaarsche vorsten ;
doch in 1586 werd het veroverd door den groot-
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mogol Akbar, en bleef met het mongoolsche rijk
vereenigd tot 1754 Coen het geheel in handen viel
van de Afghanen, die reeds sedert 1747 begonnen
waren gedeelten van K. te veroveren; eene provincie
van Kaboel bleef K. tot 1809; en 1819 werd het
door de Sikhs hemachtigd, en door Randzjit-Singh,
den maharadzja van Lahore, ingelijfd bij het rijk
der Sikhs, en werd tot 1845 geregeerd door een
stadhouder van den maharadzja van den Pendzjab.
In bet laatst van 1845 schonden de troepen der
Sikhs het britsch-indische grondgebied, hetgeen
eenen oorlog ten gevolge had, die hiermede eindigde,
dat bet gansche bergland tusschen den Beds en den
Indus, met inbegrip van het landschap K., aan GrootBritannic afgestaan werd (1849). Het grootste gedeelte van K. werd vervolgens, tegen eene schadeloosstelling in geld, door Groot-Britannic afgestaan
aan den maharadzja Gholab-Singh, aan wien ook
Dzjamoe, Baltistan en Ladak toebehooren, te zamen
2830 vierk. mijlen, met 3 millioen bewoners. — De
hoofdstad K., vroeger Serinagur (Sirinagor) genaamd, d. Stad des Heils, ligt aan den Dzjelem,
In de nabijheid van het meer Dall, heeft 60,000 inw.,
en was vooral bloeiend vOOr de afghaansche overweldiging.
Kasjna, Kaschna, Cachenah, Cashna, eigeulijk
Katsena, stad met 7 a 8000 inw. en druk handelsverkeer in Middel-Nigritie, hoofdstad van het voormalige koningrijk K., dat zich uitstrekte benoordwesten het Tsjad-meer, en ten zuiden besproeid werd
door den Niger. Dit koningrijk heeft zijne onafhankelijkheid verloren, en is tegenw. een landschap van
het rijk van Sokoto; het landschap K. heeft thans
300,000 bewoners, en is een der schoonste landen
van Soedan.
Kasjoeben. Zie –rASSUBEN.
Kaskaskia, ook Okaw of Occoa genaamd, rivier in N.-Amerika, staat Illinois, valt na een loop
van omstr. 50 mijlen in den Mississippi, 25 mijlen
boven den mond van den Ohio. — Aan den K., ruim
4 uren gaans van zijne uitwatering, ligt, in het graafschap Randolph, de stad K., die tot 1818 de hoofdplaats was van het vroegere territorium Illinois; de
stad K., zijnde de oudste europeesche kolonie in dat
land, is 1673 gesticht door de Franschen.
Kaslow, of Kazlow, 1) stad in de Krim ; zie
EUPATOBIA. – 2) stad in 't rms. gouvt. Tambow ;
zie Koslow.
Kasluchieten, het stamvolk waarvan de Philistijnen voortgekornen zijn; Gen. 10: 14; I Chr. I : 12.
Kasmarkt, of Kesmark, koninklijke vrijstad
in het hongaarsche comitaat Zips, aan den Poprad,
en aan den voet der Carpathen, ruim 4 uren gaans
benoordw. Leutschau; 3500 inw.; werd aanvankelijk
bevolkt door de Saksen, derwaarts gelokt door de
koningen van Hongarije ; in 1433 werd K. door keizer Sigismond van vestingwerken voorzien, om het
te vrijwaren tegen de strooptochten der Hussieten.
7i r
tur..sc..
Kano, turksch
Zie
–.
LASSO.
Kasrun, perz. stad. Zie CASROEN.
Kassem, of Kassim, naain van verscheidene
kalifen ; zie KALIFEN. K., vierde sultan nit de
dynastic der Seldzjoeken, ontkwam aan de handen
van zijnen jongeren broeder, die hem den Croon betwistte, en die zich meester gemaakt had van zijnen
persoon. Geholpen door den stadhouder van Sjiraz,
werd K. als sultan erkend ;. hij overwon zijnen in
opstand gekonienen own zootnede den sultan
van Khorassan, alsook zijn broeder Mohammed, die
hem verscheidene provincien ontweldigd hail. Hij
stierf 1264.

Kassimow, ondtijds Gorodetz, stad in europ.
Rusland, gouvt. Rjesan, aan de Oka, 14 mijlen benoordoosten Rjesan; 7000 inw.; was lang de residentie-stad der onafhankelijke tartaarsche vorsten,
van welke de eerste, nl. Kassim, zijnen naam aan
deze stad gaf.
Kassos, turksch eilandje. Zie CASSO.
Kassowo (de vlakte van). Zie AMSELFELD.
Kastemuni. Zie CASTAMOENI.
Kastoria, of Kesrie, stad in het turksche ejalet
Roemelie, aan het Meer van K., heeft omstr. 8000
inw. en is eene vrij belangrijke koopstad.
Kasynah, afrik. stad. Zie KASJNA.
Kaswin, perz. stad. Zie KAZWIN.
Kãta, Nagy-Kata, marktvlek in het hongaarsche comitaat Pesth ; 5000 inw.; kasteel van graaf
Keglevits.
Kataba, stad en koningrijk. Zie YANI.
Katadahieden, dynastic der sjerifs, die over
Hedzjas geregeerd hebben.
Katan, varier van Johanan ; Ezra 8 : 12.
Katang, dorp op Java, ads.-resid. Magelang,
bezuidw. het Kali-Djinkingsch gebergte; 9 Maart
1828 overwinning der Nederlanders op de muiters.
Katch. Zie de 3 artt. CUTCH.
Katendrecht,gehucht in Zuid-Holland,3 uren
gaans benoordw. Dordrecht, tegenover den westhoek
van Rotterdam, aan de Maas, behoort geheel aan de
stad Rotterdam ; 650 inw.
Katholieke Majesteit, zoo noemden zich
reeds sedert de kerkvergadering van Toledo (589)
verscheidene koningen van Spanje; als erfelijke titel
werd die naam door pans Alexander VI verleend aan
het koningschap in Spanje, nadat Ferdinand de
Katholieke 1491 de .Mooren nit geheel Spanje verdreven had.
Katib—Tsjelebi, een turksch geleerde. Zie
HADZJI-KHALFA.

Katif (El-), arab. stad. Zie ALKATIF.
Katjiwan, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
overwinning der Nederlanders op de muiters 17
Nov. 1826.
Katoepa, of Katoopa, gebergte op Soembawa
(een der Kleine Soenda-eilanden); door de uitbarstingen van den K. is een groot gedeelte van Soembawa en bijna geheel Biwa verwoest.
Kats, dorp in Zeeland (Noord-Beveland), anderhalf uur gaans benoorden Goes, vooral bloeiend
door privilegien in de 14e eeuw, ging met het sterke
kasteel van K. bij den watervloed van 2 Nov. 1532
geheel teniet, waarbij wel derdhalfhonderd menschen omkwamen; heeft thans 400 inw.
Katseher, stad in 't pruis. reg.-district Oppeln, kreis Leobschiitz ; 3100 inw.; in het aan den
bisscbop van Olmutz behoorende Landschap K., dat
ook wel genoemd wordt Pruisisch Moravie.
Katsj. Zie de 3 artt. CUTCH.
Katsjar, Cachar, eertijds Hairumbo, landschap
in britsch 0. I., in '1 N. van Assam gescheiden door
den Brahmapoetra.
Katsjintzen, kleine tartaarsche volksstam in
de russ. gouvernementen Tomsk en Jeniseisk.
Kattak. Zie 2 artt. CUTTACK.
Kattegat, zeeboezem tusschen de lage oostkust van Jutland, en den steilen, rotsigen westerrand van Zweden, benoorden de deensche eilanden,
staat in het zuiden door de beide Belten en de Sond
in gemeenschap met de Oostzee.
Katten, lat. Gatti. Zie CATTEN.
Kattenburg, eiland in Amstelland, vortnt lien
noordoostelijken hock der stad Amsterdam
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Kattendijke, dorp op 't zeeuwsche eiland
Znid-Beveland, een half uur gaans benoordoost. Goes;
700 inw.; is een der oudste dorpen van Zeeland.
Katthath, grensstad in stam Zebulon ; Jozua
19: 15.
Katwijk, of Katwijk aande Maas, ook genaamd
bet Kleine Veer, gehucht in 't land van Cuyk, prov.
N.-Braband, 1 uur gaans beoosten Grave.
Katwijk, twee voorname dorpen in Rijnland,
prov. Zuid-Holland, nl.: 1) K. aan den Rijn, gemeenlijk Katwijk binnen genaamd, anderhalf uur
gaans benoordw. Leiden; 1200 inw. — 2) K. aan
doorgaans Katwijk-buiten of kortweg Katwijk
genaamd, circa een half our gaans van K.-binnen ;
3400 inw.; vroeger een der voornaamste zeedorpen
van ons land, en nog tegenw.een bedrijvig visschersdorp ; werd 1571 door een troep vrijbuiters uitgeplunderd, en nog bovendien op 2000 gulden brandschatting gesteld ; 1572 overvallen door de Spanjaarden, die er tot 1574 deerlijk huishielden. Kort
na 1600 werden eens 70 en nog eens 79 huizen door
de zee verzwolgen; 1625 woedde er de pest zoo
hevig, dat lien ten gevolge 56 huizen onbewoond
stonden ; van 1632 tot 1634 werden 33 huizen door
de zee verzwolgen ; in 1732 telde K.-buiten weder
294 huizen (in 1540 stonden er 200); in 1698 verongelukten uit dit dorp 26 visschers op zee; gedenk waardig is de zeeslag voor de hollandsche kust
op de hoogte van K. 8 Aug. 1653, waarin M. Hz.
Tromp de overwinning bevocht op Monk, doch in
den slag sneuvelde. Hoogst merkwaardig zijn de
Katwijksche Sluizen, waardoor de Rijn (de zoogenaamde Middelste Rijnmond), die in 860 door eene
zware overstrooming verstopt geraakte, door middel
van het Kanaal van K. weder eene behoorlijke uitwatering in zee erlangd heeft. Voor dit kolossale
werk werd 7 Aug. 1804 met veel plechtigheid de
eerste spade in den grond gestoken, en 1807 was het
gansche reuzenwerk gereed, zoodat in tegen woordigheid van koning Lodewijk 21 Oct. 1807 de plechtige
opening van die sluizen kon plaats hebben, die door
geheel de wereld geroemd worden als een meesterstuk van waterbouwkunst. Aan den voormaligen
Rijnmond stond oudtijds ook het vermaarde kasteel
Brittenburg ; zie BRITTEN (Huis te). — De beide dorpen K. met aanhoorigheden, en de gronden der voormalige heerlijkheid het Zand, vormen administratief
de gemeente der Beide Katwijken en het Zand.
Katzbach, rivier in pruis. Silezie, distr. Liegnitz, ontspringt in de nabijheid van Ketschdorf, en
valt na eenen loop van 12 mijlen in de Oder, 5 kwartier gaans beneden Parchwitz. Aan de boorden van
de K., tusschen Godberg en Liegnitz, werd de fransche maarschalk Macdonald 26 Aug. 1813 verslagen
door Blucher.
Katzenellnbogen, oud duitsch graafschap,
omstr. 20 vierk. mijlen grout, met 65,000 bewoners,
in den Bovenrijnkreis, bestond uit het Opper- en
Neder-graafschap, was tot de 14e eeuw onafhankelijk, kwam bij den flood van den laatsten graaf (Filips)
aan Hessen, en werd 1815 geheel aan Nassau toegevoegd, waartoe het Neder-graafschap reeds sedert
1803 behoorde. Het in 1803 gebouwde kasteel
Nieuw-K., gewoonlijk de Kat genaamd, tegenover
Garshausen aan den Rijn, liet Napoleon in de lucht
springen (1806).
Kauai, een der Sandwichs. Zie ATUI.
Kaub, stad in het Nassausche, amt St.-Goarshausen, aan den Rijn. Dicht voor de stad verheft
zich een steile berg met de rumen van den burg.
Tegenover K., rnidden in den Rijn, ligt de oude Palts

of Paltsgrafenstein, volgens de legende de plaats,
waar vroeger al de paltsgravinnen het kraambed
plachten uit te leggen.
Kauer (Ferdinand), vruchtbaar duitsch componist, geb. 1751 te Kleinthaya in Moravie, gest.
1831, heeft, behalve eene menigte andere stukken,
ruim 200 theater-compositien geleverd, onder andere Das Donauweibchen.
Kaufbeuren, stad in Beieren, aan de Wertach, 15 uren gaans bezuidw. Augsburg ; 4500 inw.
Kaufmann (Angelica), zwits. schilderes, geb.
30 Oct. 1741 te Chur in Grauwbunderland, begaf
zich, na bet onderwijs van haren varier in de kunst
genoten te hebben, naar Italie 1753, bleef daar tot
1765, en ging toen naar Londen, waar zij naam
maakte. Met den venet. schilder Zucchi gebuwd,
keerde zij 1785 naar Rome terug, werd daar ed uwe,
en stierf aldaar 5 Nov. 1807.
Kaufungen, Ober.K., marktvlek in de hess.
prov. Nederhessen, 3 uren gaans van Cassel, aan het
Kaufungerwald ; 2200 inw.
Kaufungen (Kuntz von), saksisch ridder, geb.
op den burg K. bij Penig, werd in dienst van den keurvorst van Saksen, Frederik den Zachtmoedige, gevangen genomen door de boheemsche hulptroepen
van diens tegenstander hertog Wilhelm, en moest
eenen hoogen losprijs betalen. Dit losgeld moest
Frederik hem vergoeden; toen deze zich daartoe
weigerachtig toonde, roofde K. in den nacht van 7
op 8 Juli 1455 de beide zonen van den keurvorst
uit het kasteel te Altenburg (zie PRINSENROOF). Hij
werd echter op zijne vlucht door een kolenbrander,
genaamd Schmidt (naderhand Trifler), bij Geier
aangehouden, en onderging 14 Juli 1455 te Freiberg
de schavotstraf.
Kaufungerwald, eene breede, tot 1500 vt.
hooge hoogvlakte tusschen de Werra en de Fulda.
Kau—il—Kubara, egypt. stad. Z. ANT/EOPOLIS.
Kaukones, een volksstam, die in den voorhelleenschen tijd, uit Bithynie, volkplantingen vestigde
aan de Zwarte Zee, tot de bondgenooten der Trojanen behoorde, en ook in Griekenland woonplaatsen had.
Kaulbach (Wilk. von), duitsch historie-schilder, geb. 15 Oct. 1805 te Arolsen in Waldeck, genoot te Dusseldorf zijne opleiding onder Cornelius,
en vestigde zijnen naam door den ,>veldslag der Hunnen" (1837) en de ,,Verwoesting van Jeruzalem door
Titus" (1838).
Kaundorff, op oude kaarten Coquende, dorp
met 650 inw. in het groothertogdum Luxemburg, 1
uur gaans bewesten Wiltz.
Kaunitz, twee steden in Moravie, nl.: Ober-K.,
4 uren gaans benoordoosten Znaim ; 500 inw.; en
Unter-K., 7 uren gaans bezuidw. Brunn ; 3000 inw.
Kaunos, Caunus, coon van Miletus en Cyane,
werd door zijne zuster Byblis met ontuchtige liefde
vervolgd, en in Lycie in eene bron veranderd ; vandaar Kaunische liefde = verbodene liefde.
Kaurzim, voorheen Karim, en oudtijds Zlicsko,
eene in 653 gestichte stad in den boheemschen kreis
Czaslau, 10 uren gaans bezuidoosten Praag; 2600 inw.
Kausler (Franz von), duitsch krijgskundig
schrijver, geb. 28 Fehr. 1794 te Stuttgart, trail 1811
in wurtembergsche dienst bij het wapen der artillerie, maakte de veldtochten van 1812 tot 1815
merle, werd 1836 luit.-kolonel, en kort daarila kolonel ; 1842 nam hij zijn ontslag, en stierf 10 Dec.
1848. Een onovertroffen werk is K.'s Atlas der
merkwiirdigsten Schlachten, Treffen and Belagerungen

(14 afleveringen, Freiburg 1831-37).
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Kavala

Kedah

Kavala, of Kavalia, fransch La-Cavale, het oude
Neapolis, havenstad in turksch Albanie, nabij de uit-

land, gelegen tusschen de gouvernementen Wjatka,
Orenburg, Simbirsk, Nisjnei-Nowgorod en Penza,
greet 1116 vierk. mijlen, en bevolkt met ruim anderhalf millioen zielen. Het voormalige khanaat K.
(ook menigmaal koningrijk K. genaamd) was ten
koste van het rijk van Kaptsjak gesticht omstreeks
1141 door Mohammed, die zijnen breeder Kitsjin
verdreef, en de 1397 door de Russen vernielde stad
weder opbouwde, en die bevolkte met Bulgaren,
Tsjeremissen en Mongolen. Dit khanaat bleef longer
bestaan dan dat van Kaptsjak, en werd eerst vernietigd 1552 door Iwan ofschoon het reeds sedert 1486 under het gezag was gebracht van Iwan III.
Kazanlyk, of Kasanlik, stad in het tnrksche
ejalet Adrianopel, aan de Toendzja en voor den Balkan-pas ; 10,000 inw.
Kazbek, een der hoogste Caucas. bergen.
Kazbin. Zie KAZW1N.
Kazeroen, of Kazerun, pert. stad. Zie CASROEN.
Kazimierz, of Kasimierz, 1) stad in het poolsche gouvt. Lublin, 11 uren gaans benoordw. Lublin,
nabij de Weichsel ; 2800 inw. — 2) vlek in pruisisch Posen, 6 uren gaans benoordw. Posen; 800
inw.; hier werd Patkul 1707 ter dood gebracht op
bevel van Karel XII, koning van Zweden.
Kaziow, stad in de Krim. Zie EUPATORIA.
Kazwin, of Casbin, stad in de perzische prov.
Irak-Adzjemi, niet ver van Schach-Roed, 18 mijlen
bezuidw. Teheran ; omstr. 40,000 inw.; is niet meer
zoo gewichtig als vroeger, toen het de hoofdstad was
van Perzie. Men houdt K. voor het oude Arsacia, de
hoofdstad der Caspiers.
Kean (Edmond), beroemd engelsch tooneelspeler, geb. 4 Nov. 1787 te Louden, was de zoon
van een arm kleermakertje, werd van jongs af aan
gebruikt als figurant op het tooneel, behoorde lang
tot een troep rondreizende kunstenmakers, begon
vervolgens in de plattelandssteden in het treurspel
op te treden, debuteerde einclelijk 1814 in DruryLane-theater te Londen, en deed zich van dien dag
af aan als kunstenaar van den eersten rang gelden.
Hij verleidde echter de vrouw van zijnen directeur
en weldoener, hetgeen hem voor eenigen tijd de
gunst van het publiek deed verliezen. In het laatst
van zijn leven werd hij directeur van het tooneel te
Richmond (in Surrey), waar hij 1 5 Mei 1833 stierf.
Keate (George), engelsch letterkundige, geb.
omstr. 1729, gest. 1797, bereisde bijna geheel Europa, en had kennis aangeknoopt met Voltaire, aan
Wien hij 1769 zijn dichtstuk Ferney toewijdde. Zijn
meesterstuk is het gedicht The Alps (1764). Men
heeft ook van hem eene .Schets der geschiedenis
van de republiek Geneve" (1761); enz.
Keats (John), engelsch dichter, geb. 29 Oct.
1795, gest. te Rome 27 Febr. 1821 ; zijne lierzangen
zijn dikwijls herdrukt.
Kebanton, dorp op Java, resid. Banjoemaas;
Mei 1827 overwinn. der Nederlanders op de muiters.
Kebbi, stad in Soedan, was vroeger de hoofdstad van het machtige koningrijk K., en het middelpunt van den goudhandel. In 1806 door de Fellatas
veroverd en verwoest, is K. thans eene vervallene
stad ; en het eertijds machtige rijk, is thans de provincie K. van het koningrijk Ganda.
Keeskemet, of Ketskemet, het grootste marktvlek van Hongarije, in het comitaat Pesth, 25 uren
gaans bezuidoosten de stad Pesth, in de zoogenaamde
Kecskemeter Heide; K. heeft circa 40,000 inw.
Kedah, stad ter westkust van het schiereiland
Malakka, aan de uitwatering van de rivier K., is de
hoofdstad van bet kleine koningrijk K.

watering van de rivier K. in de Adriatische Zee, ligt
16 mijlen benoordoosten Salonichi, heeft 3000 inw.
en is de geboorteplaats van Mehemed-Ali.
Kavanagh (Julia), dochter van Morgan K.
(een door zijne linguistische werken verdienstelijk
geworden Engelschman), engelsche schrijfster van
naam, geb. 7 Jan. 1824 te Thurles in Ierland, heeft
een aantal historische schetsen en novellen geleverd,
waarvan wij enkel zullen noemen: Woman in France
during the 18th century (2 dln. Londen 1850);
English women of letters (1861); French women of
letters (1862).
Kavanagh, engelsch volksvertegenwoordiger,
door de kiezers van Wexford naar het Lagerhuis
afgevaardigd, heeft waarschijnlijk zijne wedergade
niet in eenige Wetgevende vergadering ter wereld.
Hij is een man, die noch armen noch beenen heeft.
Gezeten in een mechanieken armstoel op rollers, waarmede hij, met behulp van kunst-armen, zeer handig
wist te manoeuvreeren, woonde hij o. a. den 6 Fehr.
1 867 de zitting van het Lagerhuis bij.
Kaveripoeram. Zie r-AUVERIPURAM.
Kavery, engl. Cauvery, rivier in het zuiden
van Pecan, ontspringt op de westelijke Ghats in
Coorg (Koerdzj), besproeit Mysore, baant zich bij
Kaveripoeram eenen weg door de oostelijke Ghats,
vormt in Karnatik eene delta, door zich bij Seringapatam in twee armen te splitsen, waarvan de noordelijkste den naam aanneernt van Kolram (Coleroon),
terwijl de andere den naam van K. behoudt, en valt
na een loop van 98 mijlen in de golf van Bengalen.
Kawi, d. i. de taal der dichters, zoo hest de
oude, tegenwoordig op Java bijna niet meer verstaan
wordende letterkundige taal der Javanen. Het K.
behoort door zijn organismus ontegenzeggelijk tot
den maleischen taalstam, doch heeft zijn grootsten
woordenschat ontleend aan het Sanskrit. Meesterlijk
is deze taal spraakkunstig bewerkt door W. von
Humboldt in zijn beroemd werk Veber die Kawisprache
(3 dln. Berlijn 1836-40).
Kawi, berg op Java, regentschap Magelang, geschat op 8000 vt. hoogte ; van den K. tot aan de
zuidkust overblijfselen van een mnur van gebakken
steen, vermoedelijk een verdedigingsmuur tegen een
oorlogzuchtigen nabuur.
Kay, mede-uitvinder van de engelsche katoenspinmachine. Zie ARKWRIGHT.
Kay, plaatsje in de pruis. prov. Brandenburg ;
bij Zullichau en K. werken 23 Juli 1759 de Pruisen
(under Wedel) totaal verslagen door de Russen.
Kayl, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
vierdhalf uur gaans bezuidoosten Luxemburg, aan 't
riviertje K., dat zich in de Alzette outlast.
Kazan, of Kasan, stad in europ. Rusland, aan
de samenvloeiing van de Wolga en den Kazanka,
113 mijlen beoosten Moskou, 207 mijlen bezuidoosten Petersburg ; 59,000 inw.; stapelplaats voor den
handel tusschen Siberie, Bucharije en europ. Rusland ; universiteit sedert 1803 ; de Tartaren in K.
verminderen gaandeweg. In 1257 werd K. gesticht
door Sam, zoon van Batoe-khan, doch anderhalve
eeuw later (1397) door Wasili-Dimitriewitsj ingenomen en verwoest ; kort daarna door de Tartaren
weder opgebouwd (zie verder hieronder), werd K.
na eene hevige tegenweer 1552 nogmaals ingenomen
door Iwan IV; in 1774 ingenomen en geplunderd
door Poegatsjew. Door brand werd K. geteisterd 1820
en 1842. Het is de hoofdpl. van het gouvernementK.,
een der oostelijkste gouvernementen van europ.Rus-
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Keith

Kedar, zoon van Ismael; was de stamvader der

Kehila, stad in stam Juda ; Joz. 15 : 44 ; I Sam.
23: 1-13. Zie ook KEGILA.
Kehl, stad met 3800 inw. in Baden, in den
Middelrijnkreis, 4 uren gaans benoordw. Offenburg,
aan de uitwatering van de Kintzig in den Rijn, tegenover Straatsburg, waarmede het tot 1858 door eene
schipbrug, sedert lien tijd door eerie steenen brag
(die tevens spoorwegbrug is) verbonden is ; vele
fabrieken, eene vrijhaven, levendigen expeditie-handel. Het sterke bruggenhoofd, 1688 door Vauban
bier aangelegd, is 1815 geslecht. In 1697 werd K.
door Frankrijk aan den markgraaf van Baden afgestaan ; het werd door de Franschen ingenomen in
1703, 1733, 1793, 1796; in laatstgenoemd jaar
heroverd door de Oostenrijkers, werd K. 1797 opnieow door .de Franschen benaachtigd, en 1814 teruggegeven aan den hertog van Baden.
Kehlen, of Kelen, dory 2 uren gaans benoordw.
Luxemburg.
Kei, Groote Kei, rivier aan de oostgrens van het
Kaapland, valt na eenen ;loop van 38 mijlen in den
Ind. Oceaan. — K.-eilanden. Zie KEY-EILANDEN.
Keier, zoo noemt het limburgsche landvolk het
dorp Keer.
Keighley, of Kighley, stad in het engelsche
graafschap York (in Westriding) 15 uren gaans bewesten York ; 14,500 inw.
Keilhau (Balthasar Matthias), noorweegsch
reiziger en mineraloog, geb. 2 Nov. 1797 te Birid in
Noorwegen, van 1834 tot 1857 prof. der mineralogie te Christiania, gest. aldaar 1 Jan. 1858, deed op
kosten van het gouvernement verscheidene reizen
door Noorwegen. Van zijne werkeu verdienen inz.
melding: Reise i Ost- og Vest-Finmarken (Christiania
1831); Gwa Norvegica (3 dln. Christiania 1838-50).
Keiskama, riv. in 't oostel. deel van het Kaapland, valt na 18 mijlen loop in den Ind. oceaan.
Keith, stad in Schotland, graafschap Banff, 6
a 7 uren gaans bezuidw. Banff; geboorteplaats van
den sterrekundige James Ferguson (geb. 1710).
Sedert 1816 is dit K. (Fife-Keith genaamd) van een
dorpje aangegroeid tot eene stad ; het ligt aan de Isla,
en aan de overzijde der rivier ligt het oude K.
Keith (George), schotsch veldheer, geb. 1685
te Kincardine (gewoonlijk de Lord Maarschalk genoemd, onidat de titel van ,,graaf maarschalk" erfelijk
was in zijne fainilie), diende met ondersebeiding
order Marlborough, doch moest na den dood van
koningin Anna (1715) wegens zijne Jacobitische
bemoeiingen de vlucht nemen, en werd door het parlement ter dood veroordeeld. Na veel rondzwervens
kwam bij naar Berlijn, en werd door Frederik den
Groote benoemd eerst tot gouverneur van Neufchatel,
later tot gezant te Madrid. De pruisische koning bewerkte ook, dat aan K. kwijtschelding van de doodstraf verleend werd, waarop hij zich een korten tijd
in Schotland kwam ophouden, toed naar Berlijn
terugkeerde, en aldaar 25 Mei 1778 stierf.
(Jacobus), broeder van den vorige, geb. 11 Juni
—K.
1696 in Schotland, moest insgelijks wegens Jacobitismus vlucbten bij de troonsheklimming v. George I,
diende eerst in Spanje, van 1728 tot 1744 in Rusland, waar hij zich tegen de Turken onderscheidde
bij Otsjakow. Met den titel van maarschalk verliet
hij Rusland, en kwam naar Berlijn, werd door Frederik den Groote tot veldmaarschalk, en 1749 tot
gouverneur van Berlijn benoemd. In den 7-j. oorlog
was hij eerst werkzaam in Neder-Saksen, vervolgens
in de veldslagen van Lowositz en Rossbarh, belegenie Praag en Olmutz, en na bet opbreken van
laatstgenoemd beleg (1758) dekte hij den gedenk-
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Kedareenen; Gen. 25 : 13 ; I Chron. 1: 29 ; Ps. 121:

5 ; Hoogl. I : 5 ; Jezaia 21: 16, 17 ; 42: 11 ; 60 : 7 ;
Jerem. 2: 10; 49: 28; Ezech. 27: 21.
Kedemoth, 1) eene woestijn ; Dent. 2: 26.
— 2) stad in stam Ruben ; Joz. 13 :18 ; 21: 37 ;
I Chron. 6: 79.
Kedes, drie steden in Canaan : 1) in stam Juda ;
Joz. 12: 22 ; 15: 23. — 2) in stam Naphtali ; Joz.
19: 37; 20: 7; 21: 32; Richt. 4: 6, 9, 10, 11 ;
II Kan. 15 : 29 ; I Chron. 6: 76. — 3) in stam Issaschar ; I Chron. 6 : 72.
Kedichem, in de wandeling Kekum genaamd,
dorp in het land van Arkel, prov. Zuid-Holland, aan
den Lingedijk. anderhalf uur gaans benoordoosten
Gorinchem ; 400 inw.; gesticht in laatst der 10e
eeuw ; 1479 platgebrand door Klaas van Haaften,
die steen zocht bij de met Holland in oorlog zijnde
Gelderschen; overstroomd ten gevolge van dijkbreuk
21 Jan. 1726, 3 Jan. 1741, 20 Jan. 1809, Jan. 1820.
Kediri, een der residentien van het eiland Java,
in bet noordoosten, is 185 vierk. mijlen groot, en
met 317,000 zielen bevolkt ; de hoofdplaats K. ligt
aan de rivier K. (zie voor deze riv. bet art. BRANTAS).
Kedma, coon v.Ismael; Gen. 25 : 15; I Chr. I :31.
Kedor—Laomer, koning van Elam, werd
verslagen door Abraham ; Gen. 14: 1-17.
Kedron. Ziee K IDRON.
Kedumim, eene beek ; Richt. 5: 21.
Kedzje, stad in Beloedzjistan, hoofdplaats der
prov. Mekran, ligt aan den Moeliani (Boedoer), 54
mijlen bezuidw. Kelat ; had vroeger 3000 huizen en
levendig handelsverkeer, doch is thans in verval.
Keeling—eilanden, ook Kokos-eilanden genaamd, eene groep afgezonderd liggende eilandjes
in den Indischen oceaan, ten Z. van Sumatra ; outdekt door Keeling in 1609 ; ze werden 1857 door
de Engelschen in bezit genomen, om er een steenkolen-depot voor de stoomvaart tusschen Indie en
Australie, zoomede een telegraaf-station te vestigen.
Keene, stad in den n.-amerik. staat NewHampshire, 14 mijlen benoordw. Boston; 5000 inw.
Keent, dorp in Gelderland, vierdhalf uur gaans
bezuidw. Nijmegen; 250 inw.; watersnood Febr.1799.
Zi C
i h Zie
Maastricht.
_ ADIER.
Keer, dorp bij M
Keerkringen, lat. Tropici, twee denkbeeldige
cirkels, nl, een benoorden en een bezuiden de evennachtslijn, waarmede ze' parallel loopen ; naar twee
teekens in den Dierenriem beet de noordelijke keerkring Kreefts-keerkring en de zuidelijke Steenbokskeerkring. Zie AARDGORDELS.
_.
ETHEL
dorp. Zie
Z.-__0.
Zi K
h 11 d
Keetel,
lief (El-), het oude Sicca Yenerea, stad in het
binnenland van Tunis, aan den weg van Tunis naar
Constantine, 17 mijlen bezuidw. Tunis, en ten Z.
van de Medzjerda ; 13,000 inw.; citadel ; oude rumen ;
men heeft bier twee fraaie standbeelden gevonden
(eene Venus, en een Marcus-Antonius).
Kefa, de stad Caffa in europ. Rusland.
Keferstein(Christian),duitsch natuurkundige,
geb. 20 Jan. 1784 te Halle. Men heeft o. a. van hem :
Naturgeschichte des Erdkorpers (2 dln. Leipz. 1834);
Geschichte and Literatur der Geognosie (Halle 1840);
Mineralogia polyglotta (Halle 1849); Ansichten uber
die cell. Alterthitmer (3 dln. Halle 1846-51).
Kegila, of Kehila, een der vaderen van de wederopbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3: 17, 18.
Zi K
KAHATH.
x. en.
I Zie
Kehath, en Kehathi
Kehelatha, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uitiocht nit Egypte ; Num. 33:
22, 23.

Keith
waardigen terugtocht, doch sneuvelde 14 Oct. 1758
bij Hochkirch, waar Daun de Pruisen overrompelde.
Frederik de Groote liet te Berlijn een marmeren
standbeeld van K. oprichten.
Keith (George Elphinstone, viscount), reeds
vermeld in 't art. ELPHINSTONE, bestuurde, als opperbevelhebber der Kanaal-vloot, de inscheping van
Napoleon naar St.-Helena.
Kekem, verbasterd voor Kedichem.
Kekerdom, dorp in Gelderland, derdhalf uur
ten O.N.O. van Nijmegen; 380 inw.; in den nacht
van 31 Dec. 1833 op 1 Jan.1834 liep K. onder water.
Kekum, verbasterd voor Kedichem.
Kelaja, dezelfde als Kelita.
Kelang, of Kilang, ook wel Keelan gespeld, en
ook onder den naam van Amandel-eiland bekend,
nederl. 0. I. eiland bewesten Ceram, stond in de
16e eeuw onder den koning van Ternate; in 1656
werd het grootste deel der bevolking door den nederl.
landvoogd De Vlaming verplaatst naar Manipa en
Leytimor, ten einde aan het menschen-rooven der
Kelangers een einde te maken.
Kelaoen (Malek-al-Mansoer-Salf-Eddin), sultan van Egypte in de 13e eeuw, was eerst slaaf geweest. Hij werd een der machtigste emirs, wierp
Malek-al-Said van den troon, en stelde diens broeder Selamesch in zijne plaats. De nieuwe sultan was
pas acht jaren oud, en K. nam voor zich zelven den
titel van eersten minister. Doch reeds spoedig (1'279)
liet hij zich erkennen als sultan van Egypte en Syrie,
regeerde met vastheid en rechtvaardigheid, behaalde
verscheidene voordeelen op de Tartaren en Christenen, en stierf 1290.
Kelat, d. i. Sterkte, stad met 12,000 inw. in
Beloedzjistan (met vesting en paleis van den khan)
is de hoofdstad van een vorstendom, welks vorst
(een khan uit het yolk der Brahnis) zich als opperheer van Beloedzjistan beschouwt, ofschoon verscheidene vorsten, die over gedeelten van dat land
regeeren, hem niet als zoodanig erkennen.
Kelendri, Celenderis, druk bezochte havenplaats in aziat. Turkije, 15 uren gaans bezuidw.
Selefkeh ; talrijke ruinen.
Kelheim, beiersche stad. Zie KELLIIEIM.
Kelita, een der levieten, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen genomen hadden ; Ezra
10: 23; Neh. 8: 8; 10: 10.
p.M
....e
7i r-ELLARIUS.
Keller (Christ°
Kellermann (Francois Christophe van), hertog van Valmy, pair en :maarschalk van Frankrijk,
geb. 28 Mei 1735 te Wolfsbuchweiler aan de Tauber, trail 1750 in fransche dienst, diende met onderscheiding in den 7-j. oorlog, en was reeds opgeklommen tot den rang van marechal-de-camp (sedert
1788), toen de omwenteling uitbrak. In 1792 benoemd tot opperbevelhebber der Moezel-armee,
dwong hij 20 Sept. 1792, door de vermaarde kanonnade bij Valmy, de veel sterkere pruisische armee tot
den terugtocht. Desniettemin werd hij 1793 als
.verdachte" in den kerker geworpen, en kwam eerst
9 Thermidor weder op vrije voeten. In 1795 werd
hij met het kommandement over de legers der Alpen
en van Italie bekleed, en hood gedurende dien ganschen veldtocht met 47,000 man het hoofd aan de
menigvuldige aanvallen eerier armee, die 150,000
man sterk was. In 1804 werd hij door Napoleon tot
maarschalk, senateur, hertog van Valmy, enz. verheven, 1806 tot bevelhebber over de reserve-armee
aan den Rijn benoemd, en 1807 begiftigd met de
heerlijkheid Johannisberg. Na den val van Napoleon
onderwierp K. zich aan de Bourbons, werd tot pair
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verheven, en stierf 12 Sept. 1820. — K. (Francois
Etienne de), zoon van den vorige, geb. 1770 te
Metz, maakte op loffelijke wijze de veldtochten in
Pruisen, Duitschland, Italie, Spanje en Frankrijk
mede, onderscheidde zich in den slag bij Marengo
(waarna hij tot divisie-generaal benoemd werd), en
in de veldslagen van Austerlitz, Vimeiro, Bautzen en
Waterloo; hij werd in de Honderd Dagen verheven
tot pair; doch door Lodewijk XVIII uitgesloten, nam
hij eerst na 1830 zitting in de Kamer, en stierf
2 Juni 1835.
Kellgren (J. H.), zweedsch dichter, geb. 1 Dec.
1751 te Floby in West-Gothland, gest. 20 April
1795. Samlade Skrifter (3 flln. Stokholm 1796 ;
3 dln. Orebro 1837-38).
Kellheim, of Kelheim, stad in Beieren, ruim
4 uren gaans bezuidw. Regensburg, aan de uitwatering van de Altmiihl in den Donau; 2500 inw.;
op de brag van K. werd 1231 hertog Lodewijk van
Beieren vermoord ; boven de stad, op den Michaelsberg, de zoogenaamde Befreiungshalle (eene 18-hoekige rotunde van 170 vt. middellijn, voor de busten
der strijders, die zich in den bevrijdingsoorlog onderscheiden hebben.
Kells, stad in het iersche graafschap Meath, aan
den Blackwater, 7 mijlen benoordwesten Dublin ;
6700 inw.
Kelso, stad in het schotsche graafschap Roxburgh, aan den Tweed, ruim 3 uren gaans beoosten
Jedburgh ; 4800 inw.; ruinen van eene oude abdij ;
gesticht 1128 door David I.
Kelton. Zie C-ELTEN.
Kelwarie, nederl. 0. I. eiland, in den Molukschen archipel, ten W. N. W. van Ceram-Laut.
Kema, I) dorp op het soendasche eiland Celebes (nederl. 0. I.), aan den voet van den berg Klabat en aan eene goede reede, ligt 21 paten bezuidw.
Menado, en is de hoofdplaats van het district Tonsea.
— 2) berg op Celebes, residentie Menado, een nog
in werking zijnde vuurspuwende berg, behoort tot het
gebergte Kemaas, dat in 1680 ontzettend gewoed
heeft.
Kemadoe, dorp op Java, res. Kadoe, ads.-res.
Magelang ; 1 Juli 1828 overwinning der nederl. troepen op de muiters onder Diepo-Negoro-Anam.
Kembangan, of Bloemen-eiland, eiland in den
Soendaschen archipel (nederl. 0. I.), aan de zuidkust
van Java, waarvan het slechts door een smal kanaal
gescheiden is; behoort tot de resid. Banjoemaas.
Kemberg, stad in 't pruisische reg.-district
(en 8 mijlen benoordoosten) Merseburg; 3800 inw.
Kemble (John Mitchell), zoon van den beroemden (1757 geb., 1823 gest.) tooneelspeler John
Philipp K., engelsch historicus en linguist, geb. 1807
te Londen, gest. 26 Maart 1857 te Dublin. Zijne
voornaamste werken zijn : de editie van den Beowulf
(2e druk Londen 1837), met engelsche vertaling
en glossarium (Lond. 1837); de Codex diplomaticus
cevi Saxonici (6 dln. Londen 1838-48); en the
Saxons in England (2 dln. Londen 1851).
Kemesweerd, oude naam van het friesche
dorp Kimsweerd.
Kemi, rivier in Finland, komt onder den naam
van Tommjoki uit het Kuola-meer, doorstroomt het
6 mijlen lange Kemi-meer, vormt verscheidene watervallen, en ontlast zich na eenen loop van 55 mijlen in de Bothnische golf bij de stad K. in het finsche gouvernement Ule g borg. Naar de rivier K. is
genoemd het landschap Kemi-Lappmarken, tusschen
de Bothnische golf en den Waranger-fjord, zijnde
een gedeelte van russisch Lapland.
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Kemiri

Itemiri, voorm. dorp op Java, resid: Kadoe,
ads.-resid. Magelang; 23 Mei 1829 vernield door de
Nederlanders, omdat het een schuilnest was van den
pangerang Bey, een van de hoofden der muiters.
Kemmern, bezochte badplaats in 't russische
gouvt. Wand, nabij de koerlandsche grenzen ;
zwavelbron.
Kemoessak, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.res. Magelang ; 17 Juni 1828 werden bier de muiters
op de vlucht geslagen door de nederl. troepen.
Kempen, I) stad in de pruis. Rijnprovincie,
reg.-distr.Dusseldorf,13uren gaans bezuiden Cleve;
4700 inw.; geboorteplaats van Thomas a Kempis;
na eene schitterende overwinning van Guébriant
werd K. door de Franschen veroverd 1642 ; nogmasts 1648 ; in de nabijheid van K. overwinning der
Franschen op de Geallieerden 1760. — 2) K., of
Kempno, stad in 't pruis. reg.-district Posen, kreis
Schildberg, 5 a 6 uren bezuid. Ostrzeszow; 6000 inw.
Kempen (de), of Kempenland. Zie KEMPENLAND.
Kempenland, d. i. het land der kempen (afgeperkte landerijen), fr. la Campine, lat. Campania
of Campania, in de wandeling doorgaans de Kempen
genaamd, een landschap, dat vroeger een graafschap
geweest is, en begrensd werd als volgt : ten N. en 0.
door Maasland, ten Z. door de Demer, ten W. door
de Nethe en de Donge. Het K. heette oudtijds
Taxandria, en wordt door den schrijver over de
mirakelen van St.-Truien (11e eeuw) beschreven
als een land vol dorre heiden en bosschen, alleen
geschikt tot een schuilnest voor roovers ; door de
noeste vlijt der bewoners is intusschen het grootste
gedeelte van K. in den loop der tijden herschapen
in vruchtbare graanakkers en welige graslanden.
Reeds omstr. de helft der 12e eeuw was de oude
naam Taxandria door Campinia verdrongen. Het K.
bevatte de geheele Meierij van 's-Hertogenbosch,
met de landen van Megen, Cuyk en Ravestein, benevens eene strook van Limburg en Antwerpen, en
werd kerkelijk bestuurd door een aartsdiaken, die
onder den bisschop van Luik stond. Tijdens de
stichting van 's-Hertogenbosch was van het K. aan
de zuidzijde reeds menig stuk grondgebied afgebrokkeld ; het nog overig geblevene werd nu in vier
kwartieren of meierijen ingedeeld, waarvan er slechts
een den naam van K. behield, zijnde op een na het
kleinste der vier, doch in rang was het 't tweede ;
het grensde ten N. aan de kwartieren Oisterwijk en
Peelland, ten 0. aan 't kwartier Peelland, ten Z. aan
dat gedeelte van het voormalige K., dat aan Luik
was getrokken, ten W. aan de meierij van Herenthals. Het heartier K. had van den noordoostelijken
hoek van Oirschot tot den zuidwestelijken hoek van
Lommel eene lengte van ruim 7 uren gaans, terwijl
bet op zijne grootste breedte ruim 6 uren gaans
breed was ; het bevatte slechts eene stad, nl. Eindhoven, benevens 34 dorpen, t. w.:
Reusel
Gestel
Aalst
Riethoven
Hapert
Bergeyk
Schaft
Hoogeloon
Blaarthem
Steensel
Bladel (waar Knegsel
Stratum
Lommel (dat
indertijd de
Strijp
tegenwoordig
frankische
tot Belgie beValkenswaard
koningen hun
Veldhoven
hoort)
hof hebben
Mereveldhoven Vessem
gehouden)
Waalre
Middelbeers
Borkel
Westerhoven
Netersel
Casteren
C
Wintelre
Oerle
Dommelen
Woensel
Oirschot
Duizel
Zeelst.
Oostel-Beers
Eersel

Kenath
Dit kwartier K. word!, tegenwoordig door de nelgen
gemeenlijk la Campine hollandaise genoemd, d. i.
De Hollandsche Kempen; terwijl van dat gedeelte
van het voormalige K., dat tegenw. tot Belgie behoort, een deel bij de prov. Braband en een deel bij
de prov. Luik ingedeeld is; vandaar de benaming
van De Brabandsche Kempen en De Luiksche Kempen,
welke benamingen overigens reeds veel vroeger in
zwang geweest zijn voor die gedeelten van bet oude
K., die tot Spaansch Braband en tot het bisdom Luik
behoorden. Van de voormalige Luiksche Kempen
behoort de gemeente Luiksgestel tegenwoordig tot
de nederlandsche prov. Noord-Braband.
Kemper (Jan Melchior), geb. 26 April 1776 te
Amsterdam, eerst advocaat aldaar, 1799 hoogleeraar
te Harderwijk, 1806 te Amsterdam, 1809 te Leiden,
was een der eersten, die ziel en leven gaven aan de
omwenteling van 1813, zoodat zijn naam in onze
geschiedenis onsterfelijk is geworden als een der
voornaamste bewerkers van Nederland's herborene
onafhankelijkheid ; 1816 behoorde K. tot de coinmissie, belast met het opstellen van een Nederlandsch
wetboek; 1817 werd hij lid der Tweede Kamer; hij
stierf 20 Juli 1824. De koning had K.'s uitstekende
verdiensten reeds in 1815 gehuldigd door hem tot
den nederlandschen adelstand te verheffen. Door K.'s
zoon zijn in het licht gegeven zijne Redevoeringen,
verhandelingen en staatkundige geschri[ten (3 dln.
Amsterdam 1835).
Kempis (Thomas a). Zie A-KEm pis (Thomas).
Kempius (Cornelius), of Cornelis Kemp, geb.
te Dokkum omstr. 1516, gest. 1587, had te Keulen
gestudeerd, en is bekend als schrijver van een werkje,
getiteld : De origine, situ, qualitale et quantitate
Frisia etc. in 3 boeken (Haarlem 1588), waarvan
de twee eerste boeken niet zonder verdiensten zijn;
doch bet derde bock is opgevuld met fabelen, o. a.
dat de afstammelingen van de Dokkummers, die Bonifacius vermoord hadden, geboren werden met een
grijzen staart in den uek.
Kempo, dorp op het eil. Soembawa, een der
Zuidwester-eilanden van Banda (nederl. 0. I.); door
de uitbarsting van de Tambora, 5 April 1818, zoo
geteisterd, dat het lang door de gansche bevolking
verlaten bleef, en slechts een schuilnest was voor apen.
Kempten, het oude Cambodunum, stad in den
beierschen kreis Zwaben, aan de Iller, 14 mijlen
bezuidw. Munchen ; 10,500 inw.; was tot 1803 eene
vrije rijksstad.
KemU61, 1) een der zonen van Nahor ; Gen,
22: 21. — 2) de overste van den slam Ephraim;
Num. 34 : 24. — 3) vader van den leviet Hasabja ;
I Chron. 27: 17.
Ken, 4) rivier in 't engelsche graafschap Westmoreland, wordt bij Kendal bevaarbaar, en valt na
7 mijlen loop in de Iersche Zee. - 2) Loch-Ken,
klein binnenmeer in Zuid-Schotland, graafschap Galloway; wordt doorstroomd door den Dee. — 3) K.,
of Cane, vermoedelijk de Cainas van Plinius, rivier
in lndie, ontspringt in het Windhya-gebergte, is 50
mijlen lang, en valt 3 a 4 mijlen bezuidw. Fettehpore
in den Djumnab.
KenaAna, vader van Zedekia ; I Kon. 22 : 11,
24; 11 Chron. 18: 10, 23.
Kenaitzen, Eskimo's slam in russ. Amerika.
Ronan, zoon van Enos; Gen. 5: 9, 10, 12, 13,
14; I Chron. I : 2.
Kenath, canaanitische stad, werd veroverd
door Nobah, en droeg als stad in den halven scam
Manasse naar hem den naam Nobab ; Num. 32 : 42 ;
I Chron. 2: 23.

Kenai
Kenaz, I ) zoon van Esau's zoon Eliphaz ; Gen.
36: 11, 15, 42; I Chron. I : 36, 53. — 2) broeder
van Kaleb; Jozua 15 : 17 ; Richt. I : 13 ; 3: 9, 11 ;
I Chron. 4: 13, 15.
Kenchreen, in het N. T. vermeld : Hand.
18: 18; Rom. 16: 1. Zie CENCREIE.
Kendal, 1)K., of Kirkby-in-Kendal, fabriekstad
in het engelsche graafschap Westmoreland, aan den
Ken, en aan het begin van het kanaal naar Lancaster, dat 9 uren zuidelijker ligt, heeft 12,000 inw.
2) K., of Kendal, district op Java, is het vruchtbaarste district van de residentie Samarang, met 3) het
dorp K., in welks nabijheid 4 Jan. 1840 een gedeelte van den grooten weg instortte door eene aardbeving ; en 4) eene rivier K., die zich bij het dorp
Grogol in het district Perboean als een zijtak van de
rivier Kalie-Woengo afscheidt, van het 0. naar het
N. Coopt, en het district K. besproeit. — 5) berg op
Java, resid. Tagal.
Kendi (al-) , arab. wijsgeer. Zie AL-KENDI.
Keneh, egypt. stad. Zie KENNEL
Kenezieten, een yolk ten tijde van Abraham ;
Gen. 15 :19 ; Num. 32 :12 ; Jona 14: 6, 14.
Kenhawa, naam van twee rivieren in de Vereenigde Staten, nl.: 1) de Groote K. (Great-K.) ontspringt in Noord-Carolina in het Alleghany-gebergte,
besproeit Virginia, en valt na een loop van 57 mijlen
bij Point-Pleasant in den Ohio. — 2) de Kleine K.
(Little-K.) stroomt insgelijks door Virginia, en valt
bij Parkersburg in den Ohio, na een loop van circa
20 mijlen.
Kenieten, een stam der Amalekieten in Palestina ; ze woonden deels in de woestijn Juda, deels
in Steenachtig Arabie. In het 0. T. vermeld : Gen.
15 : 19 ; Num. 24: 21; Richt, 1: 16 ; 4: 11, 17;
5: 24; 1 Sam. 15: 6; 27: 10; 30: 29.
Kenilworth, of Killingworth, stad in het engelsche graafschap Warwick, 2 uren gaans benoordw.
Warwick ; 3200 inw. In de nabijheid de rumen van
het ()tide kasteel K., gesticht door Geoffroy Clinton
onder de regeering van Hendrik door Elizabeth
aan graaf Leicester geschonken, afgebroken onder
Cromwell, en beroemd geworden door den roman
van Walter Scott.
Kenkri. Zie r-ENCREIE.
Kennebec, rivier in den n.-amerikaanschen
staat Maine, ontstaat uit het Moose-Head-meer, geeft
Karen naam aan een graafschap, en ontlast zich na
36 mijlen loop in de Kennebec-baai (Atlantischen
Oceaan).
Kennebunk, stad en invoerhaven in den n.amerikaanschen staat Maine, aan de uitwatering der
rivier K. in den Atl. Oceaan ; 3300 inw.; had vroeger, met het aan de overzijde der rivier liggende
Kennebunk-Port (2700 inw.), belangrijk handelsverkeer met West-Indie.
Kennedy (Grace), verdienstelijke engelsche
romanschrijfster, geb. 1782 te Pinmore, gest. 28Febr.
1825 te Edinburg.
Kennedy (John Pendleton), amerik. romanschrijver, geb. 25 Oct. 1795 te Baltimore, eerst advocaat, toen afgevaardigde op het congres, 1852
minister van marine te Washington. Zijne romans
zijn dikwijls herdrukt, o. a. in 3 dln. te New-York
1852.
Kenneh, of Keneh, stad in Opper-Egypte, op
den rechteroever van .den Nijl, 73 mijlen bezuidoosten Cairo ; 10,000 inw.; is de voornaamste stapelplaats voor den handel over Cosseir naar Arabie en
Indie, en de verzamelplaats der bedevaartgangers,
die over Cosseir naar Mekka gaan.
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Kennemerland, landstreek in de prov.
Noord-Holland, besloeg vroeger een voornaam gedeelte van het Noorder-kwartier van Holland en een
klem gedeelte van het Zuider-kwartier, met zeer
onbestemde grenzen. De bewoners van K. werden
genoemd Kennemers.
Kenneth, naam van drie koningen van Schotland : de eerste regeerde van 604 tot 605 ; de tweede
van 833 tot 857 (hij versloeg de Picten en de Engelschen, en was de eerste, die over geheel Schotland
regeerde); de derde regeerde van 976 tot 984 (hij
bevocht met krijgsgeluk de Denen, gaf aan Schotland het allereerste wetboek, en stierf vermoord).
Kensington, dorp in het engelsche graafschap
Middlesex, 5 kwartier gaans bewest. Louden ; 20,000
inw.; is eene voorstad van Londen, en heeft o. a. het
konin g rijk buitenverblijf (Kensington-House) met een
groot openbaar park (Kensington-Garden), alsook
Holland-House (het huffs wear Addison gestorven is).
Kent, 1) lat. Cantium, graafschap van Engeland,
in het zuidoosten, grenst ten N. aan den Teems, ten
0. aan de Noordzee, ten Z. 0. aan het Kanaal (straat
van Dover of Nauw van Calais), ten W. aan het graafschap Surrey ; het is circa 77 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 734,000 zielen, en heeft Canterbury tot
hoofdplaats. Reeds sedert de invallen van Cesar in
het land Cantium, vervult K. de voornaamste rol in
de geschiedenis van Engeland, vooral sedert de stichting (455 door Hengist) van het eerste angelsaksische koningrijk K., dat behalve het tegenw. graafschap K. ook de graafschappen Norfolk, Suffolk,Essex,
Middlesex, en misschien nog andere, in zich bevatte.
Toen 526 het koningrijk Essex gesticht was door
Erkenwin, verminderde het aanzien van K. aanmerkelijk ; niettemin bleef bet koningrijk K., onder
Ethelbert (585-615) steeds bet overwicht behouden over de drie andere saksische koningrijken
(Essex, Wessex, Sussex); maar na den dood van
Ethelbert verloor K. zijnen invloed, en door de koningen Cenwall en Cedwalla (van Wessex) werd
K. geheel aan hun gezag onderworpen. In 773 kwam
het aan koning Offa (van Mercia), en verloor eindelijk zijn afzonderlijk bestaan geheel en al (823) toen
Baldred, de laatste koning van K., van den troon
werd gestooten door Egbert, koning van Wessex, die
de gansche Heptarchie vereenigde tot een rijk.
Kent, 2) naam van verscheidene graafschappen
der Vereenigde Staten van N.-Amerika, waarvan de
voornaamste: a) in Delaware met de hoofdplaats
Dover, en b) in Maryland, met Chester tot hoofdpl.
Kent (het heilige Meisje van). Zie het artikel
BARTON (Elizabeth).
Kent (graven en hertogen van), deze titels zijn
gevoerd door verscheidene engelsche prinsen, o. a.:
K. (Edmond, graaf van), jongste zoon van koning
Eduard I, stiet zijnen broeder Eduard II van den
troon, daarin bijgestaan door diens eigene gemalin
Izabella van Frankrijk (1327), die het vervolgens
door hare kuiperijen zoo ver moist te brengen, dat
Edmond zelf in staat van beschuldiging gesteld, en
1329 ter dood gebracht werd. — IL (Eduard, hertog van), vierde zoon van koning George HI, geb.
2 Nov. 1767, trad 1818 in den echt met de weduwe
hertogin van Leiningen, uit welk huwelijk hij varier
werd van de tegenwoordige koningin van Engeland
(Victoria); hij stierf 23 Jan. 1820.
Kent (James), eene rechtsgeleerde autoriteit in
Amerika, geb. 31 Juli 1763, als kanselier van het
hooge gerechtshof te New-York gest. 12 Dec. 1847.
Zijn klassieke werk: Commentaries of American law
(4 dln. New-York 1826---30; 10e druk 1859).
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Kentucky

Kerguelen

Kentucky, rivier in de Vereenigde Staten heden leefde, en 1624 de berekening der Rudolfijnvan Noord-Amerika, ontspringt in de Cumberlandsche tafelen voltooide. Sedert 1628 in Wallenstein's
bergen, wordt bij Francfort voor stoomschepen bedienst, werd hij door diens bescherming professor
vaarbaar, valt na 52 mijlen loop in den Ohio, en
aan de universiteit van Rostock ; doch ook bier bleef
geeft haren naam aan een der staten van de Unie.
men in gebreke hem zijn tractement nit te betalen.
De Steal K., ten N. door den Ohio gescheiden van
Ten einde van de achterstallige jaarwedden, die hij
de staten Ohio, Indiana en Illinois, ten W. door den
nog als gewezen keizerlijk mathematicus te goed
Mississippi van Missouri, ten Z. begrensd door Tenhad, de uitbetaling te verzoeken, begat hij zich naar
nessee en ten 0. door Virginie, is 1772 vierk. mijlen
den rijksdag te Regensburg, waar hij onder de tegroot, bevolkt met 1,160,000 zielen, is bij nitstek
genheden, die hem overal vervolgden, 15 Nov. 1630
vruchtbaar, heeft tot hoofdstad Francfort, en wordt
(Nieuwe Stijl) bezweek. De prins-primaat van Dalbesproeid door de bevaarbare rivieren K., Cumberberg liet daar een gedenkteeken voor K. oprichten ;
land, Tennessee, Big-Sandy, Mississippi en Ohio. De
hetzelfde is 1862 ook in zijne geboorteplaats Weil
eerste, die K. opnam, was James Macbridge in 1754;
geschied. Zijne voornaamste werken zijn : Prodromus
vervolgens werd K. bezocht door John Finlay en
seu mysterium cosmographicum (1596); en vooral
Astronornia
nova seu Physica cwlestis (1609).
kolonel Daniel Boone, die er nederzettingen matKept, egypt. stad. Zie COPTOS.
ten te vestigen, in weerwil van den tegenstand der
Indianen ; doch eerst 1790 ruirriden de inboorlingen
Kerak, eiland. Zie KARAK
voor goed het veld in K. aan de europeesche koloKeralio (L. Felix Guinernent de), fransch letnisten (destijds gezamenlijk 73,677 zielen); toen
terkundige, geb. 1731 te Rennes, gest. 1805, eerst
in krijgsdienst, nam als majoor zijn ontslag, en ves(1790) werd K. opgenomen in den staat Virginia,
doch trad 1792 als zelfstandige staat in de Unie. In
tigde zich als letterkundige te Parijs, werd omstr.
1850 (11 Juni) ontving K. zijne tegenwoordige eon1756 gouverneur van don Ferdinand, infant van
stitutie. VOOr de emancipatie telde K. (in 1860)
Parma, om gezamenlijk met Condillac diens oplei225,902 slaven.
ding te voltooien, werd later professor der taktiek
aan de
aan de militaire school te Parijs, eindelijk inspecteur
Kenty, stad in oostenrijksch
Solo, 7 mijlen ten W. Z. W. van Krakau ; 3450 inw.
der militaire scholen in Frankrijk. Men heeft van
Kentzingen, Kenzingen, stad in Baden, Bo- hem eene bekorte vertaling, getiteld : Voyage de
Gmelin en Siberia (Parijs 1767); eene Histoire de la
venrijnkreis, aan de Eltz, 6 uren gaans benoordw.
guerre des Tures et des Busses de 1736 a 1739 (PaFreiburg; 2800 inw.; in de nabijheid de minerale
rijs 1777); Histoire de la guerre entre la Bussie et
bron van Kirnhalden.
Keobroeng, bergpas in het 0. I. landschap la Turquie en 1759 (Parijs 1773). — K. (Louise
Boessahir, loopt ontzachlijk hoog (18,313 vt.) over
Felicitd de), door haar huwelijk mevrouw Robert,
den Himalayavan Coonawar naarchineesch Tartarije.
dochter van den vorige, geb. 1758 te Parijs, gest.
Keokuk, stad in den n.-amerik. staat Iowa, 1821 te Brussel, heeft, behalve een aantal andere
1 uur gaans boven de uitwatering van den Despennevruchten, geleverd Histoire dElisabeth, reine
Moines in den Mississippi, is eene snel aan het opd Angleterre.
komen zijnde koopstad, telde in 1859 reeds 12,000
Kerbela. Zie MEDZJED-HOSA1N.
inwoners.su.tan.
Ziezi KORBOGHA.
Kerbogha,
Kercha, rivier in het westen van Perzie, outKepok, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; Juni 1829 werken trier de muiters op de
springt in Aderbeidzjan, doorstroomt Loeristan en
vlucht gedreven door de nederl. troepen.
Khoesistan, en valt op turksch grondgebied in den
Keppel,t wee dorpen in Gelderland, ni.: 1)Hoog- Slat-el-Arab.
K., ook wel Olden-K. genaamd, 5 kwartier gaans
Kerckhoven (Pieter Frans van), vlaamscb
beoosten Doesborgh, met 300 inw. — 2) Laag-K.,
dichter en novellist, geb. 1818, gest. 2 Aug. 1857
ook wel Nieuw-K., en Burg-K. genaamd, en ook wel
te Antwerpen.
K.-binnen, een kwartier gaans beoosten Hoog-K.;e..an_.
Zie -ERKOLANG.
Kercolan, eilan d._.e
met 350 inw. en een oud kasteel (Huis-te-K., of
Kerek, eiland. Zie K ARAK.
Slot-te-K.), dat 1502 door de Cleefsche bezetting
Kereli, lat. Caralio, stad. Zie onder BEG-SJEER.
van Huissen helegerd, doch door die van Zutphen
Keren, een grieksch woord, beteekent: ongeontzet werd ; vervolgens 1510 veroverd door Fredeluksgodinnen, doodsgodinnen. De oudste grieksche
rik van Baden, 56en bisschop van Utrecht, die het
dichters geven den naam van K. aan de gepersonifieerde verschillende manieren van sterven; later
in brand stak ; 1582 ingenomen door de Staatschen ;
1672 had Lodewijk XIV bier zijn hoofdkwartier, en
komen de K. als wraakgodinnen voor met deErynnien.
in datzelfde jaar werd het door de Franschen en
Keren—Happuch, de jongste der drie dochMunsterscben geplunderd.
ters van Job; Job 42: 14.
Kerensk, stad in europ. Rusland, gouvt. Penza,
Keppel (Arnaud J. van), graaf van Albemarle,
geb. 1669 te Keppel in Gelderland, was de gunsteaan de Kerenda, 18 mijlen benoordw. Penza ; is niet
ling van koning Willem III van Engeland, die hem
te verwarren met Kirensk, en heeft 8000 inw.
met eerbewijzen overlaadde. Na den flood van dien
Keresoen, lat. Cerasus, havenstad met 700
vorst, werd K. generaal der hollandsche troepen, en
huizen in aziat. Turkije, aan de Zwarte Zee, 14 mijstreed in de laatste oorlogen der regeering van Lolen bewesten Trebizonde, oorspronkelijk eene yolkdewijk XIV. In 1712 werd hij bij Denain krijgsgeplanting uit Sinope. Zie voor het overige CERASUS.
vangen gemaakt. Hij stierf 1718.
Kerguelen, of Kerguelen's Land, eiland in
Keppler (Joh.), ook wel Kepler, beroernd ster- den Indischen Oceaan, met zeer goede havens en
rekundige, geb. 27 Dec. 1571 te Weil in Wurtemrijke steenkolenmijnen, is in den laatsten tijd een
berg, sedert 1593 prof. der wiskunde te Gratz, werd
helangrijk station voor de walvischvaarders gewordoor Tycho-Brake 1599 keizerlijk mathematicus te
den ; 1772 ontdekt door den Fransehman Kerguelen
Praag; doch daar men hem zijne bezoldiging niet
(zie 't volgende art.); onvruchthaar en met ijs beuitbetaalde ging hij 1614 als prof. der wiskunde
dekt gelijk het is, ontving het van Cook, die het 1776
naar Lintz, waar hij in geen zeer ruime omstandigbezocht, den naam van Island of Desolation.

Kerguelen-Tremarec
Kerguelen-Tremaree (Ives Joseph de),
fransch vice-admiraal, geb. omstr. 1745 te Quimper
in Bretagne, gest. 1797, werd o. a. 1771 belast met
eene expeditie naar Isle-de-France, en ontdekte
12 Febr. 1772 beoosten Madagascar het naar hem
genoemde eiland (zie 't vorige art.). Men heeft van
hem : Relation d'un voyage dans la mer du Nord (Parijs 1771); Relation de deux voyages dans les mers
Australes et les Indes (Parijs 1782).
Kerial, of Koren, vorstendom in 0. I. aan de
zuidwest-grens van Bengalen, groot 71 vierk. mijlen;
68,000 zielen ; is schatplichtigaan Groot-Britannie.
Kerim—khan, vorst van Perzie, geb. in 't
laatst der 17e eeuw, zoon van een partij-hoofd,
diende eerst in de armee van Nadir, en regeerde
sedert 1750 het perzische rijk, terwiji de zwakke
Ismael op den troon zat, die in 1761 door K. van
den troon werd geworpen. Ofschoon dus geheel meester van het hoogste gezag, wilde K. niet den titel
van schach (d. koning) aannemen, maar vergenoegde zich met dien van wakil (d. Iandvoogd).
Hij regeerde rechtvaardig en verstandig, beschermde
kunst en koophandel, verfraaide Sjiraz, was bij zijde
onderdanen algemeen bemind, en stierf 1779.
Kerinia, turksch Girne, havensiad op de noord kust van het turksche eiland Cyprus; oud kasteel.
Kerioth, of Kerijoth, stad der Moabieten ;
Jozua 15: 25 ; Jerem. 48: 24 ; Amos 2: 2.
Kerka, rivier in Dalmatie, komt van de Dinarische Alpen, en valt na 10 mijlen loop bij Sehenico
in de Adriatische Zee.
Kerkelijke Staat, of Pauselijke Staten, ital.
S tato della Chiesa, ook Stati Pontifici of Stati Romani,
het eenige rijk in de christenwereld, dat niet door
een wereldlijk vorst geregeerd wordt; doch waarover de Paus, als bet hoofd der roomsch-katholieke
Kerk, de souvereiniteit nitoefent. VOör 1860 omvatte
de K.-S. een aanzienlijk gedeelte van Middel- en
Opper-Italie (bijna 753 vierk. mijlen, met 3,125,000
zielen). Sedert dien tijd zijn echter, van de vijf legatien, waarin de K.-S. sedert 22 November 1850
ingedeeld was, Brie legatien (nl. de Marken, de Ro..
magna en Umbrie) geheel en al, en van de twee
andere legatien gedeelten (nl. Orvieto, Benevent en
Ponte-Corvo) bij bet koningrijk Italie ingelijfd ;
zoodat de K.-S. tegenwoordig nog slechts bestaat
nit de stad Rome met de Comarca (zonder Orvieto)
en de delegatien (d. onder-legatien) Viterbo, Ci vitaVecchia, Velletri en Frosinone (zonder Ponte-Corvo),
dus in 't geheel slechts even 214 vierk. mijlen, met
omstr. 290,000 zielen. De wording van den K.-S.
dagteekent van omstreeks het midden der achtste
eeuw; tot dien tijd bezaten de pausen Been ander
dan geestelijk gezag. Reeds Gregorius III maakte
zich onafhankelijk in Rome, dat door de oostersche
keizers was opgegeven. Pepijn de Korte schonk 755
het exarchaat van Ravenna en de Pentapolis aan
pans Stephanus II; Karel de Groote voegde 774 het
Perugiaansche en het hertogdom Spoleto daaraan
toe ; door keizer Hendrik III werd 1053 het hertogdom Benevent aan den pans afgestaan ; en door
de vermaarde schenking van de markgravin Mathilde
van Toskanen (1077) kwam de pans in het bezit
van de steden Bolsena, Bagnara, Montefiascone, Viterbo, Civita-Castellana, Civita-Vecchia, Corneto,
Bracelano, enz., die bet Patrimonium van den heiligen
Petrus uitmaakten. Intusschcn waren de pausen niet
altijd in het onbetwiste bezit van die landen. Herhaalde malen trachtten de keizers van Duitschland
een recht van suzereiniteit over Rome en over al de
landen van den K.-S. te doen Belden ; sommigen
II.
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verdreven zelfs den pans nit Rome, of benoemden
een pans naar hun welbehagen, en maakten zoodoende van het pausdom eene soort van leenmanschap (zie OTTO I, HENDRIK III, enz.). Paus Innocentius III (gest. 1216) deed de laatste sporen van
ondergeschiktheid verdwijnen, doordien hij zich als
souverein liet huldigen door den prefect van Rome
(1198), die tot dusverre steeds benoemd was geworden door den keizer. In 1274 bekwam Gregorius X van Frankrijk's koning het graafschap Venaissin. De Romeinen waren echter ten alien tijde
geneigd om tegen het wereldlijk gezag van den
pans in opstand te komen; en dit was dan ook de
reden, waarom de pauselijke residentie 1309 verlegd
werd naar Avignon, dat tot 1377 de zetel van het
pausdom bleef (in 1 348 kocht Clemens VI de stad
Avignon van Johanna van Sicilie, gravin vanProvence).
Daar Rome zich in 1347 als republiek geconstitueerd
had, bad het wereldlijk gezag van den pans geduretide eenigen tijd in Italie Diets te beduiden. Door
den legaat Albornoz werd het wel is waar namens
Innocentius VI (1353-65) hersteld ; desniettemin
bestond het louter in naam: want nagenoeg al de
steden hadden zich herschapen in kleine prinsdommen, die elk aan eene familie toebehoorden. Het geslacht Alidosi regeerde te Imola, 't geslacht Malatesta
te 't geslacht Montefeltri te Urbino ; Bologna
was eene republiek gebleven. Die verschillende Ianden kwamen achtereenvolgend, en na verschillende
omwentelingen, onder het gezag van den pauselijken
Stoel: Citta-di-Castello in 1502; Imola, Faenza,
Forli, Rimini in 1509; Bologna in 1513; Perugia in
1520; Camerino in 1538; Ferrara en Comacchio in
1598 ; het hertogdom Urbino in 1626 ; enz. De antikeizerlijke staatkunde der pausen veroorzaakte, dat
de K.-S. herhaalde malen ten doel stood aan vijandelijke invallen : zoo ten tijde van Karel V, zoo in
den spaanschen successie-oorlog. Binnenslands was,
in den laatsten tijd vooral, het nepotismus van nadeeligen invloed. Ook begonnen de roomsch-katb.
gouvernementen zich meer en meer van Rome te
emancipeeren, zoodat in 1783 zelfs Napels het oude
leenverband, waarin het tegenover den Paus placht
te staan, ophief. Erger gevaren bedreigden den K.-S.
door de eerste fransche omwenteling. Bij den vrede
van Tolentino moest de pans Avignon aan Frankrijk,
en de Romagna, Bologna en Ferrara aan de Cisalpijnsche republiek afstaan. Een oploop in Rome
tegen de Franschen (28 Dec. 1797) werd de aanleiding tot de inname van Rome 10 Febr. 1798, en
acht dagen later (18 Febr.) werd de K.-S. herscbapen in eene Romeinsche republiek. Wel nam paus
Pius VII, onder bescherming der oostenrijksche wapenen, in 1800 weder bezit van Rome, en stond
gedurende eenigen tijd in goede verstandhouding met
Frankrijk ; doch nithoofde hij weigerde om den
Code Napoleon in te voeren en aan Engeland den
oorlog te verklaren, werden hem in 1807 de provincien Ancona, Urbino, Macerata en Camerino afgenomen, en 2 Febr. 1808 rukten 8000 Franschen
de stad Rome binnen. Bij decreet van 17 Mei 1809
werd de K.-S. bij het fransche keizerrijk ingelijfd,
en Rome tot eene vrije keizerlijke stad verklaard.
Eerst in 1814 konde de pans naar Rome terugkeeren, en werd hem al zijn grondgebied, zooals het
völir 1797 geweest was, teruggegeven, met uitzondering enkel van Avignon en Venaissin, en eene
kleine streek ferrarisch grondgebied aan gene zijde
van den Po. De pausen sedert dien tijd hebben te
worstelen gehad met de algemeene bewegingen in
Italie. Bij de opstanden van 1831 en 1832 werd het
18
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pauselijk gezag slechts gehandhaafd door het binnenrukken van oostenrijksche troepen, die eerst
1838 Rome weder verlieten, waarop ook de Franschen het 1832 door hen bezette Ancona ontruimden. Niet algemeen zijude uitbarstingen hadden
plaats 1843 in de Romagna, 1845 in Rimini, doch
waren niet opgewassen tegen de strenge regeeringsmaatregelen van Gregorius XVI. Met algemeene blijdschap werd 1846 de nieuwe pans, Pius IX, begroet,
die den weg van verzoening en hervorming betrad,
doch daarbij reeds spoedig derwijze door den loop
der omstandigheden in drang geraakte, dat hij 25
Nov. 1848 naar Gaeta vluchtte, waarop zich te Rome
een voorloopig bewind vormde, en in Febr. 1849 de
republiek uitgeroepen werd, aan het hoofd waarvan
Armellini, Saffi en Mazzini optraden. Om den pans
op zijnen wereldlijken troo p te herstellen, rukten
oostenrijksche, napolitaansche, spaansche en fransche troepen aan ; en de Franschen bemachtigden
2 Juli 1849 Rome, nadat dit zich met voorbeeldelooze dapperheid verdedigd had. Eerst in April 1850
echter keerde de pans naar Rome terug, dat van
lien tijd af, gelijk het heette ter bescherming van
den Heiligen Stoel, bezet bleef door eene fransche
legermacht, die wel is waar in 1860 toeliet, dat het
grootste gedeelte van den K.-S. bij het nieuwe koningrijk Italie ingelijfd werd, doch overigens niet
te bewegen was den pans aan zijn lot over te laten.
Eerst lang daarna kwam tusschen Italie en Frankrijk
eene conventie tot stand, krachtens welke Italie zich
verbond het grondgebied, dat den Pans nog restte,
en zijne wereldlijke souvereiniteit onaangetast te
laten, waartegen Frankrijk beloofde zijne bezettingstroepen nit Rome terug te zullen trekken ; en deze
conventie is in 't laatst van 1866 ten uitvoer gelegd.
Kerkesieh. Zie C IRCESIUM.
Kerki, oude naam van Auroeng-abad.
Kerkisia, of Kerkisieh. Zie CIRCESIUM.
Kerkoek, of Kerkuk, lat. Corcura, stad in aziat.
Turkije, pachalik Bagdad, 31 mijlen benoorden Bagdad en 17 mijlen bewesten Soeleimanieh, op eene
steile hoogte; omstr. 15,000 inw.; is de hoofdmarkt
voor het zuiden van Koerdistan. Men beweert te K.
het graf te hebben van den profeet Daniel. Bij K.
overwinning der Turken op de Perzen 1733; ingenomen door Nadir-schach 1741.
Kerkolang, of Karkalang, ook wel Toloer genaamd, eiland in den Molukschen archipel (nederl.
0. I.), is een der Talautsche eilanden. In het begin
der 18e eeuw had K. eene bevolking van 3000 zielen, waaronder circa 1000 weerbare mannen; omstr.
1773 werden de Hollanders, die zich van K. meester
gemaakt hadden, van daar verdreven door de bewoners van Mindanao.
Kerkrade, dorp in nederl. Limburg, aan de
pruis. grenzen, anderhalf uur gaans bezuidoosten
Heerlen ; 600 inw.; in de nabijheid het voormalige
klooster Rolduc, thans een seminarie.
Kerkvaders, lat. Patres ecclesice, noemt men,
in den beperkten zin des woords, de leeraars en
schrijvers der oude Kerk van de 2e tot de 6e eeuw;
in ruimeren zin verstaat men daaronder tevens de
latere, tot in de 1 le eeuw, waar de scholastici aanvangen. De kennis van hunne 'evens en werken vormt
den inhoud van een bijzonderen tak van wetenschap,
waaraan men den naam van Patristiek gegeven heeft.
De werken der K. strekken hoofdzakelijk ter verdediging van het Christendom en ter bestrijding van
het Heidendom, en handelen overigens ook over al
de deelen der theologie. De voornaamste K. zijn, in
de grieksche Kerk : Clemens, Alexandrinus, Orige-
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nes, Eusebius ; in de latijnsche Kerk : Tertullianus,
Ambrosias, Augustinus, Hieronymus, Gregorius de
Groote. Verzamelingen van de werken der K. zijn :
Maxima bibliotheca veterum patrum (27 dln. Leiden
1677), en Galland's Bibliotheca veterum patrum (13
din. Venetic 1765-69); de volledigste is : Patrologice
cursus completes (1840 en v.) van Migne.
Kerkwerve, I) oude naam van Oegstgeest.
— 2) dorp op het zeeuwsche eiland Schouwen,
3 kwartier gaans benoordw. Zierikzee, 5 kwartier
bezuiden Brouwershaven ;130 inw. De kerk te K. is
gesticht ten tijde van Willibrordus; het dorp werd
1575 in brand gestoken door de Spanjaarden. Bij
K. 1576 een verschrikkelijk gevecht, waarin de Spanjaarden (die onder Mondragon een aanslag op Brouwershaven beproeven wilden, doch met hunne gewapende sloepen aan den grond raakten) in het water sprongen om zich te redden, doch door het yolk
van Joost van den Ende achterna gesprongen en met
de kolven der musketten doodgeslagen werden.
Kerkwijk, dorp in Gelderland, 1 uur gaans
bezuiden Zalt-Bommel ; 180 inw.
Kerlouan, stad in het fransche dept. Finistére,
ruim 3 uren gaans benoordoosten Brest; 3500 inw.
Kermadec—eilanden, eene britsche groep
in Australia, benoordoosten Nieuw-Zeeland ; het
voornaamste der K. heet Macauley.
Kerman, of Kirman, ook Caramanie genaamd,
het oude Carmania (zie dat art.), landschap in Perzie, met de hoofdstad It, of Sirdzjan, het oude
Carmana, eene (voorheen zeer groote) stad, met
uitgestrekte ruinen, en thans omstr. 30,000 inw.,
73 mijlen bezuidoosten Ispahan. In de burger-oorlogen op het laatst der 18e eeuw is de stad K. grootendeels verwoest ; 1794 werd zij ingenomen door
Mohammed-khan, die er zijne soldaten drie maanden
tang liet plunderen. Het tegenwoordige landschap K.
is een gedeelte van het oude Caramanie (zie ook dat
art.). Voor de rivier K., zie IBRAHIM-ROED.
Kermansehach, of Karamsin, stad in het
perzische landschap Koerdistan, waarvan het de
hoofdplaats is, ligt aan den Karasoe (48 mijlen bezuidw. Teheran), bij het vereenigingspunt der wegen
van Bagdad, Hamadan en andere belangrijke steden,
en heeft 30,000 inw. Naar men wil is K. gesticht
door Behram, den zoon van Sc,hachpoer II (Sapor II),
Door Thamasp-Koeli-khan werd K. in 1730 aan de
Turken ontwetdigd, en toen versterkt. In de nabijheid van K., op den berg Bisoentoen, een vermaard
gedenkteeken, genaamd .de Troon van Roestan".
Kerner (Andr. Justinus), duitsch dichter, geb.
18 Sept. 1786 te Ludwigsburg, eerst geneesheer te
Wildbad en te Gaildorf, 1819-51 te Meinsberg in
Wurtemberg, aldaar gest. 21 Fehr. 1862.
Kerns, marktvlek in het zwits. kanton Unterwalden, district Obwalden ; 2500 inw.; 26 Juli jaarlijks een schommelfeest.
Keros, een voorvader der wederkeerenden nit
Babel ; Ezra 2 : 44 ; Neh. 7 : 47.
Kerowlee, of Keroely, klein vorstendom in
Radzjpoetana (in 0. I.), sedert 1817 onder britsch
oppergezag, is 89 vierk. mijlen groot, telt 187,000
zielen, en heeft tot hoofdstad K., met 8000 inw. en
twee forten, 17 mijlen bezuidw. Bhertpoer.
Kerpen, viek in Rijnpruisen, aan de Nassel,
ruim 5 uren gaans bezuidw. Keulen ; 2500 inw.
Kerrapay, of Crepi, landsch. in Opper-Guinea,
(Dahomey), op de Slavenkust, tusschen eigenlijk
Dahomey en Widdah ten 0., Anagoe ten N., Aquamboe,
Amina en Adampie ten W., en de Golf van Guinea
ten Z. De voornaamste stad is Quitta.

Kerry
Kerry, graafsch. in Ierland, pron. Munster, groot
ruim 87 vierk. mijl., bevolkt met ruim 238,000 zielen,
,,het iersche Zwitserland" genoemd, wegens de vele
schoonheden der natuur ; hoofdplaats Tralee.
Kersohen, twee dorpen in het groothertogdom
Luxemburg, nl.: Ober-K. (fransch Haut- Charage) ,
met circa 500 inw.; vierdhalf our gaans bezuidw.
Luxemburg; en Nieder-K. (fr.Bas-Charage) met circa
700 inw., 1 kwartier zuidwestelijk van het vorige.
Kertsj, de oostelijkste land tong van het Taurische schiereiland in Zuid-Rusland (de Krim), van
het tegenoverliggende schiereiland Taman in Caucasie gescheiden door de zeeengte, die de Zwarte Zee
met de Zee van Azof verbindt, en Straat van K., of
ook wel Straat van Jenikale genoemd wordt. Op het
schiereiland K. liggen de van ouds beroemde steden
Caffa of Feodosia, Kertsj, Jenikale en Arabat, en in
het geheel is deze landtong rijk aan historische herinneringen. De stad K.,zijnde 't oude Panticapettm
of Bosporus (in de middeleeuwen Vospro en Aspromonte
genaamd), was de hoofdstad van het nude Taurid,
ligt 10 mijlen benoordoosten Caffa en 3 uren gaans
bezuidw. Jenikale, heeft ruim 13,000 inw., en eene
onder keizer Alexander I gebouwde, veilige haven,
met levendig handelsverkeer. De stad K. is door
Milesiers gesticht in de 6e eeuw v. Chr., en droeg
aanvankelijk den naam van Panticapeinn ; in de 5e
eeuw werd K. de hoofdstad van het Bosporische rijk.
Toen Mithridates door de Romeinen benauwd werd,
wierp hij zich in K., en gaf zich daar den dood. Vervolgens in handen der Barbaren gevallen, onderging
K. sedert de 4e eeuw allerlei lotswisselingen. In de
14e eeuw werd K. bemachtigd door de Genueezen,
die den naam veranderden in Vospro ; 1476 werd
K. aan de Genueezen ontweldigd door Mahomed II,
bleef in de macht der Turken tot 1774, en werd Coen
aan Rusland afgestaan; 25 Mei 1855 werd K. bezet
door de anglo-fransche armee, en daarbij het aan
oudheden rijke museum van K. verwoest.
Kervijn de Lettenhove (Joseph Marie
Bruno Constantin), belgisch geschiedschrijver, geb.
17 Aug. 1817 te St.-Michel in West-Vlaanderen.
Wij noemen inz. zijne: Histoire de Flandre (6 din.
Brussel 1847-50 ; 2e druk 4 dln. Brugge 1853-54).
Kesimpier, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; in den nacht van 9 op 10 Dec. 1829
door de nederl. troepen overrompeld en genomen.
Ke5smfirk, hongaarsche stad. Zie KSSMARKT.
Kesrawan, bergland in Syria, in het zuidelijk
gedeelte van het pachalik Tripoli, wordt bewoond
door 120,000 Maronieten en Druzen, die onafhankelijk zijn van de Porte en van den pacha van Egypte.
Kessel, 1) dorp in Noord-Braband,aan de Maas,
2 uren gaans benoordw. Oss; werd 1504 door Karel
van Gelder gebrandschat ; het stond 1740 geheel
onder water, ook Teed het veel bij de watervloeden
1757 en Jan. 1809. — 2) dorp in nederl. Limburg,
aan de Maas, 3 uren gaans benoordoosten Roermond ;
400 inw.; met kasteel of slot, volgens sommigen 't
oude Castellum Menapiorum.
Kessel (Jan van), de Oude, geb. 1626 te Antwerpen; landschap-, dier- en bioemschilder, sedert
1680 in Spanje, waar hij stierf. — K. (Jan van),
de Jonge, zoon of neef van den vorige, geb. 1644 te
Antwerpen, gest. 1708 to Madrid, hofschilder van
koning Karel II; portretten en historiestukken.
(Jan van), landschapschilder, geb. 1648, gest.
—K.
to Amsterdam 1698, was een zoon van den kopergraveur Theodoor van K. (geb. 1620).
Kesselberg, een pick van het Reuzengebergte
in Bohemen, bij Friedrichsthal, is 4363 Vt. hoog.
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Kesselsdorf, dorp in Saksen, derdhalf uur
gaans bewesten Dresden ; circa 700 inw.; overwinning der Pruisen op de Saksen 15 Dec. 1745.
Kesteren, zeer and dorp in Gelderland, 3 uren
gaans benoordoosten Tiel, aan den Rijndijk ; 180
inw.; Teed veel door den watervloed van 1809, en
door dien van 1820.
Keswick,engelsch marktvlek, graafschap Cumberland, schilderachtig gelegen aan het meer Derbent-Water, 8 uren gaans van Penrith ; 2600 inw.
Koszthely, hongaarsch marktvlek, comitaat
Zala (Szalad), nabij bet Plattenmeer, 15 uren gaans
bezuidwesten Vesprim ; 3400 inw.; zwavelhoudende
bron.
Ket, rivier in Siberia, ontspringt bezuiden Jeniseisk, en valt bij Narim in den Obi, na een loop
van 100 mijlen.
Ketbogha, sultan van Egypte, een geboren
Mongool, was eerst slaaf geweest van sultan Kelaoen.
Na den dood van dezen, en van diens zoon KalilAschraf, belast met het toezicht over den troonopvolger Naser-Mohammed, maakte K. zich van, het
bewind meester voor zich zelven in 1294. Hij 4100a
er in, eenen opstand van de bordzjitische
lukken te dempen; loch kort daarna kwani tea
zijner veldheeren, met name Ladzjin, tegen hem in
opstand, liet zich als sultan uitroepen (1296), en
noodzaakte K. afstand van den troo p to doen.
Zi K
I di Zie
—ATTAR.
Ketek, di i in India.
Ketel (de), 1) dorp ; zie KETHEL. — 2) zie het
art. KETELDIEP.
Ketel (Cornelis), hollandsch portretschilder,
geb. 1548 te Gouda, gest. 1600, bracht eenigen tijd
in Frankrijk en in Engeland door. Hij had dit merkwaardige, dat hij Diet slechts even goed met de vingers schilderde als met de penseel, maar dat hij
zelfs uitmuntende portretten vervaardigde enkel met
de teenen zijner voeten.
Ketelaer (Nicolaas), met zijn compagnon Gerard de Leempt de oudste nederlandsche boekdrukker. Ze leefden to Utrecht in het laatst der 15e eeuw.
Men heeft van hunne drukkerij eene eerste editie
der Scholaslica historia super Novum Testament=
(1473 in fol), een editio princeps van de Historia
ecclesiastica van Eusebius (1474 in fol.), enz.
Keteldiep, een der monden van den IJsel, bij
Kampen.
Ketember, of Key-Tenimber, bet voornaamste
eiland van eene daarnaar genoemde groep eilanden
in den Molukschen archipel, is 1 mijl Lang en 1
mijl breed. Dc groep der K. (waartoe behalve K.
Wetter, Fuhr en Moessa behooren) ligt ten Z. W.
van de Key-eilanden, en behoort onder de residentie
Banda (nederl. 0. I.). De K.-eilanden heeten op
sommige kaarten Verdoolde eilanden.
Ketesso. Zie KETOSSO.
Kethel (de), dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidoosten Delft, en 1 uur gaans benoorden Vlaardingen ; 600 inw.
Ketjiel, of Ketjil, Telaga-Ketjil, voorheen een
binnenmeer op Sumatra (nederl. 0. I.), tusschen
de twee voornaamste pieken van den vuurspuwenden berg Boekit-Keba ; is 25 Maart 1834 door eene
uitbarsting van dien berg geheel verdwenen.
Ketjoeban, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang; 26 Juni 1829 belangrijke overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Ketosso, of Ketesso, dorp op Java, resid. Kadoe,
ads.-resid. Magelang ; 12 Maart 1828 belangrijke
overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Ketsheuvel, n.-brab. dorp. Zie KAATSHEUVEL.

Ketsj-Hissar
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Ketsj –Hissar, vermoedelijk het oude Tyana,
stad in aziat. Turkije (Konieh), 17 mijlen bezuidw.
Kaisarieh ; oude rumen, o. a. eene waterleiding van
graniet, die derdhalf uur gaans lang is.
Ketteler (Gotthard von), of Kettler, de laatste
frootmeester der Duitsche ridders in Lifland (1559),
ging tot het Protestantismus over, en stood 1561 de
rechten zijner orde op Lijfland af aan koning Sigismond August van Polen, en ontving daarvoor Koerland en Semgallen als wereldlijk hertogdom in leen
van de poolsche kroon. H ij stierf 1587.
Kettwig, stad in het pruis. reg.-district Kenlen, kreis Essen, aan de Roer; 3000 inw.
Ketura, bijwijf van Abraham, baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Suah ; Gen.
25: 1-4; I Chron. 1: 31, 32.
Keulen, duitsch Köln, of Coln, fransch Cologne,
bet Colonia Agrippina der ouden, hoofdplaats der
pruis. Rijnprovincie, op den linkeroever van den Rijn,
over welken hier, behalve de oude schipbrug, sedert
1859 eene vaste brug (tevens spoorweg-brug), een
wonder van bouwkunst. Behalve omstr. 112,000 inw.
heeft K., als vesting van den eersten rang een garnizoen van ongeveer 5000 man, terwijl het aan de
overzijde van den Rijn gelegene Deutz als bruggenhoofd der vesting K. dient. De straten in K. ziju
nauw en somber, en in weerwil (of misschien wel
joist uithoofde) van de groote bedrijvigheid, die er
heerscht, is de eerste indruk, lien K. op den vreemdeling maakt, niet zeer aangenaam. Intusschen heeft
K. zeer veel merkwaardigs, o. a. de zoo beroemde
Keulsche Dom, een der verhevenste gewrochten van
de gothische bouwkunst, in 1248 onder aartsbisschop Koenraad van Hochstaden aangevangen door
den bouwmeester Heinrich Sunere ; 1322 werd het
koor ingewijd ; 1437 was het voorportaal van den
znidelijken toren voltooid, en die toren zelf 170 vt.
hoog opgetrokken ; in het laatst der 15e eeuw en
tot 1509 kwamen de kostbare geschilderde glazeu
in de ramen, en van laatstgenoemd jaar af bleef de
bouw gestaakt, totdat men 1814 maatregelen begon
te nemen, om dit trotsche monument van vroegere
eenwen in wezen to houden ; krachtdadiger sloeg
men de handen aan het werk, toen 1824 het aartsbisdom Keulen hersteld was ; toen begon men al het
bouwvallige weder in goeden staat te brengen, en
ging daarmede voort, totdat 4 Sept. 1842 de eerste
steen word gelegd om het in 1509 gestaakte werk
verder to voltooien ; toen de bouwmeester Zwirner
stierf (22 Sept. 1861) was de Dorn zelf nagenoeg
voltooid, zoodat enkel nog de beide torens onafgewerkt waren, die, wanneer ze voltooid zijn. 476 vt.
hoogte zullen bereiken. De gansche lengte van den
Keulschen Dom bedraagt 466 vt., de breedte 274 vt.,
de hoogte van het middelschip 150 vt., de hoogte
van de toren-facade 195 vt. Sedert 1842 hebben
zich verscheidene vereenigingen gevormd, om door
geldelijke bijdragen en inzamelingen de voltooiing
van den Dom to bevorderen, tot welk einde sedert
1842 ook de koning van Pruisen eene toelage geeft
van jaarlijks 50,000 thaler (90,000 gulden). Van de
27 roomsch-katholieke en 2 evangelische kerken to
K. verrnelden wij alleen de Ursula-kerk, waar de
gebeenten der Elf duizend Maagden bewaard worden als heilige reliquien. Ook het wereldvermaarde
keulsche reukwater (Eau de Cologne) zullen wij nog
vermelden als een der voornaamste fabrikaten van
K., dat als fabriekstad eene voorname plaats bekleedt en als hoofdstapelplaats voor den Rijnhandel
eene vrijhaven is. In het jaar 37 v. Chr. werd K.
gesticht door de Ubiers ; later vergroot door keizer

Claudius op aanzoek ran zijne gemalin Agrippina,
die daar geboren was, ontving het haar ter eere den
naam van Colonia Agrippina, werd vervolgens de
hoofdstad van Germania 2a, en behoorde sedert 475
tot het Frankische rijk, nadat het reeds in 314 tot
een bisdom verheven was, dat in de 8e eeuw in een
aartsbisdom herschapen werd. Door keizer Otto I
werd K. met vele privilegien begiftigd, was vervolgens een der voornaamste Hanze-steden, en sedert
1212 vrije rijksstad. In 1795 door de Franschen
ingenomen, werd K. van 1801 tot 1814 de hoofdplaats van het departement der Roer. Sedert 1814
behoort K. aan Pruisen, en geeft zijnen naam aan
het reg.-district K., dat ruin 72 vierk. mijlen
groot is, en circa 570,000 zielen telt. In 1837 stolid
de stad K. op het punt bet tooneel to worden van
eenen onzaligen opstand, tengevolge van de onverdraagzame hooding des aartsbisschops (zie 't art.
DROSTE), doch door de krachtige maatregelen der
regeering bleef de rust ongestoord. Onder de voorname personen, to K. geboren, merken wij op: keizerin Agrippa, den heiligen Bruno, Cornelius Agrippa,
den dichter Vondel, den schilder Rubens, enz.
Keulen (het Keurvorstendom), een der staten
van het Heilige Roomsche Rijk (d. i. het Duitsche
keizerrijk), was een der drie geestelijke keurvorstendommen, sedert aan aartsbisschop Herbert (9991021) door den keizer den titel van keurvorst was
verleend. Als eene zonderlinge regeling, behoorde
de stad Keulen , (die eene vrije rijksstad was) niet
tot het keurvorstendom K., dat samengesteld was
uit tamelijk verspreid liggende deelen, die zich in
4 groepen laten rangschikken, nl. 1) het Opperkeurvorstendom aan den Rijn, tusschen de hertogdommen Julich en Berg ; 2) het Neder-keurvorstendom, tusschen Julich en Trier; 3) ,bet graafscbap
Recklingshausen ; en 4) het hertogdom Westfalen:
to zamen een grondgebied van 120 vierk. mijlen.
De voornaamste steden waren : 1) Bonn (sedert de
tweede helft der 13e eeuw hoofdstad en residentie
van den keurvorst), KOnigswinter, Andernach, Zulpicb, Briihl en Deutz ; 2) Nuys, Zons, Rheinsberg ;
3) Recklingshausen ; 4) Gesecke, Arensberg, Werl.
In de 16e eeuw omhelsde de keurvorst-aartsbisschop van K. (Gebhard Truchess von Waldburg) de
Hervorming, en trad in den echt met Agnes van
Mansfeld, zonder zijne aartsbisschoppelijke waardigheid neder to leggen; hij werd door de Beieren weggejaagd. Lodewijk XIV maakte zich voor een oogenblik van het keurvorstendom K. meester, dat destijds geregeerd werd door aartsbisschop Jozef Clemens, hertog van Beieren. De laatste keurvorst,
Maximiliaan Franciscus Xaverius (gest. 1801), was
insgelijks hertog van Beieren en broeder van MarieAntoinette. Bij den vrede van Luneville (1801) werd
het aartsbisdom K. geseculariseerd, en op het Congres to Weenen aan Pruisen afgestaan. De eerste
aartsbisschop van het nieuw-georganiseerde aartssticht was sedert 1824 graaf Spiegel tot Desenberg
en Canstein, die 1835 werd opgevolgd door Clemens
August, vrijheer tot Droste-Vischering (zie DROSTE),
na wiens flood (1845) bisschop Geissel tot den aartsbisschoppelijken zetel verheven werd.
_.eK_.
OERICH
h ddorp. Zi
Keurich, 1_uxem_.
Keurvorst (de Groote). Zie FREDERIK \%ILLEM,
dl I, blz. 1101.
Keurvorsten (van het oudduitsche Kur, d. i.
keus, verkiezing) heetten in het Heilige Roomsche
rijk die vorsten, die het recht hadden om den keizer of koning to kiezen. Na het uitsterven (10e eeuw)
der Carolingers, in wier dynastic de keizerlijke waar-
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digheid erfelijk was geweest, werd door de hertogen
der Beieren, Saksen, Zwaben, Franken en Lotharingers in gemeen overleg bepaald, wie aan het hoofd
des rijks zou werden geplaatst. Later ging de macht
en het aanzien der oude hertogen op bepaalde waardigheden en territorien over, te weten ; op de aartsbisschoppen van Maintz, Trier en Keulen, en op de
Palts, Saksen, Brandenburg en Bohemen, en deze
zeven werden bij de Gouden Bul van 1356 erkend
als de eenig-gerechtigden tot het kiezen van eenen
keizer. Daar in den loop van den oorlog de Idesgerechtigdheid van de Palts was overgegaan op
Beieren, werd bij den Munsterschen vrede (1648)
de Palts als achtste keurvorstendom erkend, doch
ging als zoodanig 1777 weder te niet. In 1692 werd
Brunswijk-Luneburg (huis Hanover) tot keurvorstendom verheven, doch eerst 1710 kon de hertog
als keurvorst zitting nernen. Er waren toen dus 9
keurvorstendommen, welk getal in 1777, door het
uitsterven van de beiersche dynastie, weder tot 8
teruggebracht werd. De waardigheid van keurvorst
gaf koninklijken rang, doch zonder den titel van
Majesteit. Bij de ontbinding van het Heilige Roomsche rijk (1806) verloor de waardigheid van keurvorst hare beteekenis ; en de keurvorsten, die toen
nog bestonden, names andere titels aan, behalve die
van Hessen-Cassel, die zich bij voortduring .keurvorst" is blijven noemen, terwijI zijn rijk nog tegenwoordig keurvorstendom Hessen" beet.
Keuschberg, dorp in Pruisen's regeeringsdistrict en kreis Merseburg, historisch merkwaardig
door de nederlaag der Hongaren (Hunnen) 15 Maart
933, toen ze overwonnen werden door de Duitschers
onder koning Hendrik 1.
Kevelaer, marktvlek in het pruis. reg.-district
Dusseldorf, kreis Geldern, nabij de Niers ; 1500 inw.;
drukbezochte bedevaartplaats, orndat er een Mariabeeld is, dat wonderers kan doen. Vooral nit de Nederlanden gaan jaarlijks talrijke scharen (Kevelaergangers) naar K., om dat mirakelen-doende heeld
te vereeren.
Kew, dorp in het engelsche graafschap Surrey,
derdhalf uur gaans bewesten Londen, aan den Teems
en aan den spoorweg van Louden naar Windsor,
800 inw.; koninklijk kasteel met een Botanischen
toin, den grootsten en rijksten van geheel de wereld.
Kexholm, of Korelgorod, stad en vesting in
europ. Rusland, in het finsche gouvernement Wiborg ;
op een eiland in het Ladoga-meer, 10 mijlen benoordoosten Wiborg ; 1000 inw. Gesticht in 1295
door de Zweden, behoorde K. ruim 3 eeuwen tot
zweedsch Carelid, doch werd 1598 aan Rusland afgestaan. In 1611 weder door de Zweden bemachtigd, werd K. 1710 heroverd door Peter den Groote,
en bij den vrede van Nystadt voor goed aan Rusland
toegewezen.
Key–eilanden, ook wel de Keys genaamd,
eene groep eilanden behoorende tot de Zuidoostereilanden van Banda (nederl. 0. I.), bestaat uit drie
groote en eene menigte kleine eilanden ; de groote
zijn Groot-Key, Klein-Key en Key-Watela. De bevolking der K. (de Keyaren) word t geschat op
30,000 zielen.
Keyonthul, klein vorstendom aan den Himalaya in 0. I., tusschen den Sutledzj en den Dzjumna,
staat onder britsch oppergezag, is met onderhoorigbeden 13 vierk. mijlen groot, en heeft eene bevolking
van 26,000 zielen.
Keyser (Henrik de), beeldhouwer en bouwmeester te Utrecht, geb. 1565 aldaar, gest. 1621,
heeft veel in den renaissance-stij1 gebouwd te Am-

sterdam en elders. — K. (Theod. de), waarschijnlijk een noon van den vorige, was een voornaam
portretschilder (1621-1657).
Keyser (Jac. Rud.), geb. 1803 te Christian,a,
professor aan de universiteit aldaar, een der geleerdste scandinavische geschiedkundigen en noordschetalen-beoefenaars, onder wiens werken, behalve eene
menigte uitmuntencle editiCn van gedenkstukken
der oude noordsche letterkunde (o. a. Norges gamle
lone, 3 dln. 1846-49), inz. melding verdienen
Normaendenes religions forfatning i hedendommen
(Christiania 1847) en Den norske kirkes historic
tinder katholicismen (2 dln. Christ. 1856-58).

Keyser (Nicaise de), belgisch historie-schilder,
geb. 1813 te Sandvliet aan de hollandsche grenzen,
sedert 1855 directeur der akademie te Antwerpen,
vestigde reeds 1834 de aandacht op zijn talent door
zijne .Kruisiging van Christus" op de tentoonstelling
te Antwerpen, en verschafte zich eene europeesche
vermaardheid door twee kolossale veldslag-stukken
(slag bij Kortrijk en slag bij Woringen).
Kezanlik, stad in europ. Turkije, in Roemelie,
aan den voet van den Balkan, 6 mijlen benoorden
Tsjirpan ; 10,000 inw.
Kezez, of Emek-Keziz, stad in den stam Benjamin ; Jozua 18 : 21.
Kezia, de tweede der drie dochters van Job;
Job. 42: 14.
Khaboer, of Khabur, naam van twee rivieren
in aziat. Turkije : 1) de nude Aborras of Chaboras,
die in het noordoosten van het pachalik Reha ontspringt, valt na 48 mijlen loop in den Euphraat
nabij 't nude Circesium, dat tegenw. Kerkisieh beet.
— 2) de oude Nicephorius, korot uit het pachalik
Wan in het pachalik Diarbek, en valt na 50 mijlen
loop in den Tigris.
Khadidzjah, de eerste vrouw van Mahomed,
geb. 564 na Chr., was eene rijke koopvrouw uit den
arab. stam der Koraisjieten. Zij was reeds weduwe
van haren tweeden man, en telde reeds 40 jaren,
toen zij als zaakheheerder of factor den 25-jarigen
Mahomed in dienst nam, die haar de hoogste toegenegenheid inboezemde, en reeds spoedig hare hand
won. Mahomed verwekte bij haar vier zonen en vier
dochters, o. a. de schoone Fatime. Na 24 jaren met
den Profeet getrouwd geweest te zijn, stierf K. in 628.
Khai–fong-fo. Zie KAl-FONG-FO.
Khaii–Sang, ook genaamd Woe-tsong, 6e keizer van China uit de mongoolsche dynastic, volgde
1308 zijuen oom Tamerlan op den troon, en regeerde
roemrijk tot 1311. Hij was een beschermer van de
letterkunde, en verzamelde de wetten van zijne voorgangers tot den wetboek.
Khakhan. Zie KHAN.
Khaldoen, arab. geschiedschrijver. 'Lie het
art. IBN-KHALDOEN.
Khaled, een der dapperste veldheeren van Mahomed, had aanvankelijk partij gekozen tegen hem,
en veel bijgedragen tot de uitkomst van den slag bij
Ohod, waarin die van Mekkvan den Profeet de nederlaag toebrachten. Doch in het 8e jaar der Hedzjra
(630) omhelsde K. de nienwe godsdienst, en had
door zijne krijgsbedrijven het grootste aandeel aan
de verovering van Syrid. Hij unt ying van Mahomed
den bijnaam van Zwaard Gods, en stierf 642.
7i K
-ALIFAAT en KALIFEN.
Khalifaat. Zie
Khalif, en Khalif
Khalil, of El-Cbalil, stad in het turksche pachalik Jeruzalem (Palestina) met 3000 inw., sterk
kasteel, en eene moskee, waarin de graftornben van
Abraham, Sara, Isaac, Jozef en Jacob.
Khalil, personen. Zie KALIL.
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Khalka, rivier in het cuss. gouvt. Jekaterinoslaw, valt nabij de uitwatering van den Dnieper in
die rivier. Aan de K. behaalden de Mongolen 1223
eene groote overwinning op de Russet'.
Khalkhas, of Chalchas, gezamenlijke benaming voor de benoorden de woestijn Gobi wonende
Mongolen.De K., hoofdzakelijk een veehoedend yolk,
waren voorheen machtig en talrijk, doch worden
in de 18e eeuw zeer verzwakt door de oorlogen, die
ze moesten voeren tegen de Eleuthen. In de 19e
eeuw schijnt een gedeelte der K. zich aan Rusland
onderworpen te hebben.
Khrtmeils, de opperste goden der oude Egyptenaren, Brie in getal, nl. Knef, Fta en Frd (zie die
namen), vormden eene Drieeenheid, gelijk in de indische godenleer Brahma, Wisjnoe en Siwa, waarmede de in het Christendom aangenomene Drieeenheid van Vader, Zoon en Heiligen Geest zeer veel
overeenkomst heeft. Het woord K. beteekent volgens
de mythografen .Beschermers van het land van Cham"
(de oorspronkelijke benaming van Egypte).
Ithamti, een yolk in bet noordelijk gedeelte
r tip Birma.
Khan, d. Heer, een titel der mongoolsche of
tartaarsche vorsten, die sedert Gengis-khan aangenomen werd door alle mongoolsche en turksche bewindvoerders, behalve in Tartarije ook in Perzie en
Hindostan. Den titel van Khakhan, d. i. Khan der
khans of Vorst der vorsten, voerden de mongoolsche
souvereinen. De in Perzie regeerende mongoolsche
vorsten noemden zich Ilkhan, d. Grootkhan (zie
ILKHANI6RS). Tegenwoordig zijn de meeste khans
eenvoudig stadhouders over eene provincie, die bezoldigd worden door Rusland of door Perzie ; de
eenige onafhankelijke khans, die nog bestaan, wonen benoorden den Caucasus in onafhankelijk Turkestan en in het land der Kirgizen ; de voornaamste
zijn de khans van Bokhara, Khiwa en Balk. Uit de
middeleeuwen kent men inzonderheid de khans der
Awaren, die van Kaptsjak, Kazan, Astracan, de
Krim, enz.
Khanaat, zoowel het rijk als de waardigheid
van khan.
Khandesch, district in britsch 0. I. (zie het
art. CANDE15CH); werd in de 15e eeuw geregeerd door
afghaansche vorsten, kwam vervolgens onder het
gezag van den Groot-Mogol, werd later veroverd door
de Mahratten ; 1818 verdeeld tusschen de vorsten
van Sindh en Holkar. Laatstgenoemde zag zich reeds
spoedig genoodzaakt zijn gedeelte of te staan (zie
HOLKAR) aan de Engelschen, die toen weldra geheel
K. onder hun gezag brachten.
Khang—hi, keizer van China. Zie KANG-HI.
Khanpoor (niet te verwarren met Cawnpore),
stad in bet indische vorstendom Bhawlpoer, aan
eenen arm van den Pendzjnad ; 10,000 inw. en fort.
Kharan, sterke stad in Beloedzjistan, hoofdplaats der provincie Sarawan, 13 mijlen bezuiden
Sarawan.
Kharedzj. Zie KARAK.
Kharesm. Zie KI?ARIZM.
Khargeh (El-). Zie EL-CHARGEH.
Kharizm, of Kharesm, ook Chowaresm of
Khowaresm, het land der Chorasmiers (zie dat art.),
landstreek in westelijk Turkestan, benoorden de Zee
van Aral, aan weerszijden van den Djihon, tusschen
het khanaat van Bokhara en de Caspiche Zee, bevat
o. a. het khanaat van Khiwa en het land der Turkomannen. In K. vele steppen en vruchtbare districten. Van 994 tot 1231 vormde K. een onafhankelijk vorstendom, dat gesticht werd door een turk-

Khimiaroli-bergen
schen prins, ten koste van de Samanieden. De vorsten van K. overweldigden Perzie, maakten daar
1193 een einde aan de dynastie der Seldzjoeken,
en veroverden 1197 Samarkand. De macht der vorsten van K. werd vernietigd door Gengis-khan. —
Eene dynastie der khowaresmische vorsten regeerde
ook te Delhi in Hindostan sedert 1213, toen ze de
Goerieden van den troon badden gestooten, welk
lot zij zelven ondergingen 1398.door de Patanen. —
Het rijk K. was eenigen tijd ingelijfd bij het rijk van
Kaptsjak ; doch omstr. 1481 maakte Ibars-el-Scheibani het weder onafhankelijk.
Kharkow, of Charkow, stad in europ. Rusland, 150 mijlen bezuidoosten Petersburg, in 1650
gesticht door tsaar Alexis, als boiwerk tegen de
Tartaren van de Krim, ligt aan den Donetz, waarin
zich Mier de Logan en de Kharkowka ontlasten, heeft
33,000 inw. en eene (1804 gestichte) universiteit,
is een der gewichtigste provincie-steden in bet russische rijk, en hoofdplaats van 't gouvernement K.,
dat ruim 959 vierkante mijlen groot is, eene bevolking heeft van ruim anderhalf millioen zielen, en
ook wel genoemd wordt het gouvernement der
Sloboden van Ukraine; zie UKRAINE.
Kharput, stad in turksch Armenie, 12 mijlen
ten W. N. W. van Diarbekir.
Khaspoer. Zie KHOSPOER.
Khassiyas, of Cossyas, bergvolk in AchterIndie. Zie COSSYA-HILLS.
Khatanga, rivier in russisch-Siberie, gouvt.
Jenisseisk , ontspringt in het gouvt. Tomsk, en ontlast zich na eenen loop van ongeveer 150 mijlen in
de noordelijke IJszee, waar haar mond de
Khatanga-baai vormt.
Khatif (El-). Zie EL-MOTIF.
Khatmandoe, of Khatypoer, hoofdstad van
Nepaul. Zie CATMANDOE.
Khatypoer. Zie KHATMANDOE.
-HASA REN .
Khazaren, yolk. Zie r
Khazarije, het rijk der Chasáren ; somwijlen
ook enkel de Krim, welk landschap de laatste bezitting van dat yolk geweest is.
Kheiber, of Khyber, eene 12 mijlen lange berg-.
keten der zuidelijke uitloopers van den Hindoekoesj, bewesten Peshawur, heeft in den Tartara
5100 vt. hoogte, en wordt doorgebroken door den
Kheiber-pas (3373 vt. hoog), zijude een der hoofdwegen van gemeenschap tusschen Indie en Afghanistan. In den omtrek woont de afghaansche stam
der Kheiberis.
Khem, egypt. godheid. Zie -HEMMIS.
Kherso, eiland. Zie CHERSO.
Kherson, steden. Zie C-HERSON.
Khersowa, versterkt vlek in het turksche
ejalet Silistria, aan den Donau; 4000 inw.
Kheta, rivier in aziat. Rusland, gouvt.Jenisseisk,
valt na 57 mijlen loop in de Khatanga.
Khian—Long, of Kien-Long, keizer van
China, uit de Mandzjoe-dynastie, beklom 1736 den
troon, dempte 1755 eenen opstand der Tartaren,
en onderwierp geheel Tartarije, tot aan de grenzen
van Perzie. Oud en afgeleefd, deed hij 1795 afstand
van den troon ten behoeve van zijnen zoon. In 1753
was door K.-D. het Christendom in geheel China
verboden.
Khilkan, arab. geschiedscbrijver. Zie bet art.
IBN-KHALLIKAN.

Khilok, rivier in Siberie, ruim 80 mijlen lang,
valt in de Selinga, 9 uren benoordoosten Selinginsk.
Khimiaroli—bergen. of Chimera-gebergte.
Zie ACROCERAUNII MONTES.

Khiong-tsjeeoe
Khiong–tsjeeoe, de voornaamste stad op
het chineesche eiland Hainan, heeft 200,000 inw.
en eene levendige haven, die bij den vrede van Tientsin voor den wereldhandel opengesteld is.
Khitan, een waarscbijnlijk toengoesische, of
misschien ook mongoolsche volksstam, van de 7e tot
de 9e eeuw in opstand tegen de Chineezen, vormde
sedert 901, onder eene eigene dynastie, het machtige
Khitanische rijk, ook Liao genaamd, dat geheel
Mandzoerije, Mongolie, oostelijk Turan, en gedurende
eenigen tijd zelfs het noordelijk gedeelte van China
in zich bevatte, zich geheel en al aansloot aan de
ontwikkeling der chineesche beschaving, doch 1125
zijne onafhankelijkheid verloor, en bij China ingelijfd werd door de dynastie Kin.
Khiwa, heeft 20,000 inw., ligt nabij den linkeroever van de Amoe-Darja (den Djihon), 70 mijlen benoordoosten Asterabad, en is de hoofdstad van
het khanaat K. in Turkestan, zijnde eerie omstr.
190 vierk. mijlen groote oase, die ten noorden door
het meer Aral, aan de overige zijden door de groote
woestijn van Turan begrensd wordt ; het gezag van
den erfelijken khan van K. strekt zich ook over bet
omliggende woestijnland uit, van de Caspische Zee
in het westen tot het khanaat van Bokhara in het
oosten, en van de Kirgizen-steppen in het noorden tot Perzie in het zuiden, te zamen eene oppervlakte van ongeveer 6900 vierk. mijlen, met omstr.
300,000 zielen (Mahomedanen, ijverige Sunnieten,
en als zoodanig gezworene vijanden van de sjyitische
Perzen).DoorPeter den Groote werd vergeefs beproefd
dit land te veroveren. Sedert 1802 werd het grondgebied van het khanaat K. aanmerkelijk uitgebreid
door khan MObamiiied-Rachim. In 1840 ondernamen de Russet': eenen krijgstocht tegen K., die echter mislukte; doch eene volgende expeditie, onder
de leiding van Perowski, bracbt het zoo ver, dat
1854 een tractaat werd gesloten, waarbij de khan
van K. zich vassal van Rusland erkende.
Khodawendikjar, turksch ejalet in KleinAzie, het oude Bithynie, met de hoofdplaats Brussa
of Broessa, bevat de livahs Broessa, Balikesri, KalehSultanieh,Kodzja-lli,Kjoetahia enA floem-Karahissar.
Khodzjend, stad in onaf hankelijk Tartarije,
in bet oude Sogdiana, was vroeger de hoofdplaats
van het khanaat van Khokhan, en ligt ruim 6 mijlen
benoorden de tegenwoordige hoofdplaats Khokhan.
De stad K. heeft 60,000 inw. en wordt ook genaamd
Alexandresjt (zie dat art.).
Khoekhoe–Noor, d. het Blauwe Meer, een
meer in het binnenland van Hoog-Azie, is 40 mijlen
tang en 12 mijlen breed. Het omliggende land,
het hand van K.-N., door de Chineezen ook .het
Westland" genoemd, is hoofdzakelijk bewoond door
Mongolen en Kalmukken, en is schatplichtig aan
China.
Khoelm, of Khoeloern, koopstad met 30,000
inw. in Turkestan, in het vorstendom Kandoez (Koendoez), aan de zich in den Amoe (Amu) ontlastende
rivier Khoelm, ligt ruim 6 mijlen beoosten Balkh.
Khoensoe, egypt. godheid. Zie -rHONS.
-.
it Zi RZie
OXELANE
F avorite.
Khoerrem,
Khoezistan, perzische prov., ten Z. door de
Perzische golf, ten 0. door Farsistan, ten N. 0. en
N. door Irak-Adzjemi, ten W. door aziat. Turkije
begrensd, is 1380 vierk. mijlen groot, bevolkt met
900,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Dizroel
(Dezfool). Deze prov. bestaat hoofdzakelijk uit Brie
landschappen,nl.: het eigenlijke K. (het oude Susiana),
Loeristan oude Elymais), en het territorium
van Ahoeaz (het oude land der Uxiers).
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Khoi, stad in de perz. prov. Aderbeidzjan, is
een der schoonste steden van Perzie, met 20,000
inw., en ligt aan den karavanenweg van Tebriz naar
Erzeroem. In de nabijheid van K. werd schach Ismael 1514 verslagen door sultan Selim I. De nieuwe
stad dagteekent eerst uit de regeering van Kerimkhan.
Khokhand, of Kokan, stad met ruim 40,000
inw. in onafhankelijk Tartarije, 34 mijlen benoordoosten Samarkand ; Gengis-khan .maakte van daze
stad zijne voornaamste residentie, en Tamerlan gaf
bier, bij gelegenheid van het huwelijk zijner kleinzonen, een schitterend feast, dat bijgewoond ward
door 500 ambassadeurs van volkeren, die hij aan
zijn gezag onderworpen had. Daze stad is de hoofdstad van het khanaat K. of Chokand, ook wel Ferghana genaamd, zijnde een gedeelte van bet oude
Scythie, aan gene zijne van den Imaus. Het khanaat
K. is 3 a 4000 vierk. mijlen groot, met omstr. 2 millioen zielen bevolkt (zijnde deals Tadzjiks, de oorspronkelijke bewoners van Iran, deels Usbeken, de
heerschende volksstam), en wordt besproeid door den
Sir (Jaxartes) en de zich daarin ontlastende rivieren.
In de 19e eeuw is de khan van K. berbaalde malen
in botsing geweest met Bucharije en met Busload ;
26 Dec. 1853 ward hem in eenen veldslag de nederlaag toegebracht door den russ. generaal Perowski,
en sedert schijnt K. eenigermate aan Rusland ondergeschikt te zijn.
Kholmogory, stad. Zie CHOLMOGORY.
Khonds, een yolk. Zie CHOND.
Khonsar, stad in Iran, in Irak-Adzjemi, 17
mijlen benoordw. Ispahan ; 2500 huisgezinnen. Deze
stad ligt tusschen twee bergen, en beslaat eene nitgestrektheid van bijna derdhalf uur gaans in de lengte.
Khoorda, stad in het britsch 0.1. presidentschap Bengalen, prov. Orissa ; was vroeger de hoofdstad van Orissa ; heeft 8000 inw.
Khoorja, stad in het britsch 0. I. presidentschap Agra, district Boolundshuhur, aan den weg
van Muttra naar Meerut ; 23,000 inw.
Khoper, rivier. Zie CHOPER.
Khorassan, of Chorasan, d. Zonneland,
Oosterland, in ruimen zin het berglandschap in het
oostelijk gedeelte van Iran, strekt zich als eene landengte nit tusschen de steppen der turanische baglandau en de zoutwoestijn in bet binnenland van
Perzie, zoomede tusschen Afghanistan in het 0. tot
de perzische provincien Asterabad en Taberistan in
bet W., doch behoort tegenwoordig gedeeltelijk tot
Turkestan en tot Afghanistan (zie HERAT). West-K.
of Perzisch K., thans eene provincie van Perzie, met
Medzjed tot hoofdplaats, is 3800 a 3900 vierk. mijlen groot, met !omstr. 2 millioen zielen bevolkt, en
is van oudsher voor Perzie van het hoogste gewicht
geweest, daar degene, die geheel K. bezit, feitelijk
meester is van geheel Iran.
Khorkhandzj, stad der ephtalitische Hunnen. Zie GORGO.
Khorremabad, het oude Corbiena, stad in
de perzische prov. Khoezistan, is de hoofdplaats van
Loeristan, ligt (aan eene rivier, die zich in de Kerkah
ontlast) 14 mijlen bezuidw. Hamadan ; 6000 inw.;
vroeger residentie van den khan der Feilis, is tegenw.
met aanhoorend grondgebied ingelijfd bij het stadhouderschap Koerdistan (Kermanschach).
Khorsabad, dorp in het turksche pachalik
Mossoel, links aan den Tigris, 1 uur gaans van Mossoel, bekend door de opgravingen van Botta en Place
in de rumen van het oude Ninive.
Khospoer, hoofdstad van Katsjar. Zie KATSJAR •
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Khosroe

Khosroe. Zie CHOSRO6S.
Khotan, of Khotian, stad in China, provincie

Thian-sjan-nan-loe, 50 mijlen bezuidoosten Jarkand,
hoofdplaats van het prinsdom K., dat voorheen onafbankelijk was, doch thans onder China staat.
Khotin, stad in europ. Rusland. Zie Cnoczim.
Khowaresm, Zie KHARIZM.
Khrowaten, of Croaten. Zie onder CROATIe.
K
Zi KHEIBER.
t Zie
Khyber, h
Khyen, een yolk in het gebergte tusschen Aracan en het stroombekken van den Khyendwen zuidwaarts tot aan het Jomadung-gebergte.
Khyendwen, rivier in Achter-Indiè, wordt
bij Kendat bevaarbaar, en valt, na een loop van 40
mijlen, bij Amyenmyo in den Irawaddi.
Khyook-Phyoo, of Khyoek-Phyoe, stad in
Achter-Indie, in de britsche prov. Aracan, op de
noordkust van het eiland Ramree; 2000 inw.; haven.
Khyrabad, stad in het voormalige 0. I. koningrijk Oude (Audh); 10,000 inw.
Khyrgaon, stad in de britsch 0.1. prov. Sind,
aan den Kordoen (een tak van den Indus); 3000 inw.
Khyrpoor, 1) stad in de britsch 0. I. prov.
Sind, aan het kanaal Merwah ; 15,000 inw.; resid.
van Ali-Murad, een der emirs van Sind, die, na de
verovering van het land door de Engelschen, K. met
een zeer aanzienlijk grondgebied als britsch leenvorstendom ontving. — 2) stad in den indischen
Radzjpoeten-staat Bhawlpoer, niet ver van de Ghara,
met 4 a 5000 inw.
Kiachta, versterkte stad in aziat. Rusland,
gouvt. Irkoetsk, 35 mijlen bezuidw. Irkoetsk, op de
grenzen van China, aan de rivier K., tegenover de
chineesche koopstad Maimatsjin, heeft 5000 inw. en
is de gewichtigste plaats voor het russ.-chineesche
verkeer. 1728 is K. gesticht, nadat tusschen Rusland
en China een tractaat van koophandel gesloten was.
Kia–hing, stad in China, prov. Tsjee-kiang,
ruim 8 mijlen benoordoosten Hoang-tsjeeoe ; heeft
15 marmeren torens.
Kiakhta. Zie KIACRTA.
Kia–king, keizer van China (1795-1820),
was een zoon van Khian-Long. Zijne regeering werd
verontrust door aanhoudende binnenlandsche woelingen. llij werd opgevolgd door zijnen zoon Taokwang, die regeerde tot 1850.
Kia–ling, rivier in noordwestelijk China, komt
van den Peling, en valt bij Tsjong-Khing in den
Jang-tse-kiang.
Kiama, stad in het noordelijk gedeelte van
Nigritie, in Borgoe, de handeldrijvendste en yolkrijkste stad des rijks; 30,000 inw.
Kiang, chineesch woord, beteekent rivier, en
komt in een aantal geographische namen
Kiangari, het oude Gangra, stad in azial.
Turkije, in Anatolie, 13 mijlen benoordoosten Angora ; hoofdplaats van een livah, dat samengesteld
is nit een gedeelte van het mule Galatie en een klein
gedeelte van Paphlagonie.
Kiang–Kiang rivier in Middel-China, ontspringt in de prov. Koe-ei-tsjeeoe, en valt bij Feeoe
(in de prov. Se-tsjoean) in den Jang-tse-kiang.
Kiang–ning, zooveel als Nanking.
Kiang–Si, prov. in 't zuidoostelijk gedeelte
van China, is 3392 vierk. mijlen groot, en bevolkt
met 261 millioen zielen, heeft Nan-tsjang-fo tot
hoofdplaats.
Kiang–Soe, een der bloeiendste provincien
in het oostelijk gedeelte van China, is 2090 vierk.
mijlen groot, en met circa 40 millioen zielen bevolkt
de hoofdplaats is Nanking.
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Kiang–te–tsjin, stad in de chineesche prov.
Kiang-Si aan de rivier Tsjang, 19 mijlen bezuiden
Nanking; te K. de groote, met meer dan 500 ovens
werkende keizerlijke porselein-fabriek, die opgericht
is in 1004, en waar ruim 1 millioen werklieden bezig
zijri met bet vervaardigen van porselein voor China
zelf en voor den uitvoer naar buitenslands.
Kibroth Thaava, een der legerplaatsen van
de Israelieten op hunne 40-jarige omzwerving door
de woestijn ; hier stierven zij in menigte aan eene
soort Ian pest, ten gevolge van het onmatig eten
van kwakkels; Num. 11: 34, 35; 33: 16, 17;
Dent. 9: 22.
Kibyra, lat. Cibyra, in de ondheid eene machtige stad in phrygisch behoorde later tot
Carle, en vormde eene aristocratische republiek, genaamd Kibyratis. Voor verdere bijzonderheden, zie
CYBYRREIA (dezelfde stad als K.).
Kibzaim, een der steden die in stam Ephraim
aan de levieten toegewezen werden ; Jozua 21: 22.
Kidak, vlek in het russische gouvernement
Jekaterinoslaw, aan den Dnieper, die hier 13 waterva lien vomit.
Kidderminster, stad in het engelsche graafschap Worcester, aan den Stour, 6 uren gaans benoorden Worcester; 18,500 inw.
Kidderpore, een der voorsteden van Calcutta
in britsch 0. I.
Kidonia, of Haiwali, het oude Heraclea, stad
in aziat. Turkije, in Anatolie, aan de golf van Adramiti, 13 mijlen benoordw. Smirna.
Kidron, of Kedron, eene beek of rivier in Judea,
beoosten Jeruzalem, liep door een 4i,ep dal, en ontlastte zich in de Doode Zee (A8041tiies lacus). In
het N. T. wordt deze beek sleclits :d6ns vermeld,
nl.: Joh. 18 : 1; doch in bet 0. T. menigvuldig, nl.:
II Sam. 15: 23; I Kon. 2: 37; 15: 13; II Kon.
23: 4, 6, 12; Il Chron. 15: 16; 29: 16; 30: 14,
Jerem. 31: 40. Het naar deze beek genoemde dal,
het dal van K., aanvangende benoorden Jeruzalem
(aan de waterscheiding tusschen de Middellandsche
Zee en de Doode Zee), nam eerst het dal Hinnom
op, en liep vervolgens als eene barre, niet zelden
2000 vt. diepe dalstreek naar de Doode Zee af. Het
gedeelte, dat oudtijds eigenlijk de velden van K.
heette, draagt thans den naam van Vuurdal (Wadien-Nar); het middelste gedeelte, waar het klooster
Mar-Saba ligt, heet thans het Monniksdal (WAdien-Rahib); in de nabijheid van Jeruzalem heet het
Dal van Josaphat (zie JOSAPHAT).
Kiefhoek, z.-holl. dorp. Zie KIJFHOEK.
Kieff, russische stad. Zie KiEw.
Kiel, lat. Chilonium, stad in het hertogdom
Holstein, aan eene golf der Oostzee, met eene druk
bezochte, groote haven (Kieler haven), eene 5 Oct.
1655 ingewijde universiteit, en 17,500 inw., is vermaard door den Kieler vrede, zijnde het tractaat,
dat 14 Jan. 1814 te K. gesloten werd tusschen Denemarken en Zweden, kracbtens Welk tractaat Denemarken, tot dus ver de bondgenoot van Napoleon,
lid werd van den bond tegen Frankrijk.
Kielce, stad in het poolsche gouvernement Radom, 13 mijlen benoordoosten Krakau; 4200 inw.
Kiemswaard, friesch dorp. Zie KIMSWERD.
Kien-Long, keizer vanChina. Zie KIIIAN-LONG.
Kiepert (Heinrich), duitscb geograaf, geb. 31
Juli 1818 te Berlijn, voerde van 1845 tot 1852 het
technische bestuur van het geogr. instituut te Weivestigde zich toen te Berlijn. Hij is een der
mar, en
geleerdste geografen en voortretTelijkste kaartenteekenaars der 19e eeuw. Behalve een aantal afzon-

Kierzy-sur-Oise
derlijke bladen, gaf hij in het licht : Atlas van Hellas
en de helleensche kolonien (2e druk, 24 bladen, Berlijn 1851) ; Bijbel-atlas (3e druk, 8 bladen, Berlijn
1854); Kaart van Klein-Azie (6 bladen, Ber lijn
1843-45); Kaart van het turksche rijk tin Azid
(2e druk, 2 bladen, Berlijn 1853); Nieuwe atlas van
alle deelen der aarde (40 bladen, Berlijn 1855-59).

Kierzy—sur—Oise,franschestad. Zie QUIERZ Y.
Kiesewetter (Rafael Georg), beroemd muzikaal schrijver, geb. 29 Aug. 1773 te Holleschau in
Moravie, tot 1845 referent bij den hofkrijgsraad te
Weenen. Van zijne werken zijn ina. te vermelden:
Geschichte der europ.-abendland.,d.i.unserer heuligen
Musik (Leipzig 1834; 2e druk 1846); Ueber die
Musik der Neugriechen (Leipzig 1838); Die Musik
der Araber (Leipzig 1842); enz.

Kietjiwan, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; 28 Maart 1828 overwinning der
nederl. troepen op de muiters.
Kiew, of Kieff, ook Kijew, poolsch Kijow (Kioff,
Kiovia), stad in europ. Rusland, aan den Dnieper,
133 mijlen bezuiden Petersburg, bestaat uit drie
gedeelten, die elk als het ware eene stad op zich
zelve vormen (Petsjersk, Kiew, Podol), heeft 61,000
inw., de oudste geestelijke akademie van Rusland,
de 1833 gestichte universiteit van den heiligen
onder zijne vele kloosters het oudste
klooster van Rusland met groote, merkwaardige
grafgewelven;- en 52 kerken. In vroeger tijd, toen
K. nog veel grooter was dan thans en Dde Moeder
van alle russische steden" genoemd werd, had het
400 kerken. De stad K. bestond reeds in de 5e
eeuw, en behoorde toen aan de Khazaren; zij werd
vervolgens de hoofdstad van een onafhankelijk rijk;
Rurik, het waregische opperhoofd, verhief K. tot
hoofdstad van Zuid-Rusland ; onder grootvorst Jaroslaw (in 1037) werd K. de hoofdstad van het geheele russische rijk, en behield dien rang gedurende
de 11e en 12e eeuw. Sedert verwoest door branden
en door oorlogen, achtereenvolgend in de hadden
gevallen van de Litauers, de Polen, de Tartaren en
de khans van de Krim, verloor de stad K. veel van
haar aanzien; in 1686 werd zij bij Rusland ingelijfd, en is thans de hoofdpl. van 't gouvernement K.,
dat met Tsjernigow, Pultawa en Kharkow het zoogenaamde Klein-Rusland vormt, zijude een grondgebied van 924 vierk. mijI., met circa 2 mill. zielen.
Kiewerowa—Horka, vlek in het russ. gouvt.
Pskow, in de nabijheid van Porkhow. In 1582 werd
bier, onder mediatie van paus Gregorius XIII, tusschen den poolschen koning Stephanus Battori en
den russ. tsaar Iwan IV een tractaat gesloten, waarbij
Lijfland door Rusland aan Polen afgestaan werd.
Kijun, een afgod der Israelieten ; Amos 5: 26.
Kikinda, Groot-Kikinda, marktvlek in het
hongaarsche comitaat Torontal ; 17,500 inw.
Kik—niet, of Djagan-Kata, fort op het nederl.
0. I. eiland Boeton (een der Saleier-eilanden), werd
1665 door de Maleiers aangetast, die (wel 10,000
man sterk) het eiland overweldigd hadden. Nadat
de nederlandsche bezetting zeven stormloopen van
den vijand had afgeslagen, moest zij eindelijk voor
de overmacht bezwijken ; maar op het oogenblik,
waarop de Maleiers van alle kanten het fort binnendrongen, staken de helden, die bet zoo lang verdedigd hadden, de lout in bet kruit, en het geheele
fort vloog met vriend en vijand in de lucht.
Kildare, stad in de iersche provincie Leinster,
ruim 6 mijlen bezuidw. Dublin; 1300 inw.; was
voorheen versterkt en goed bevolkt, doch is thans,
ten gevolge van de burger-oorlogen in lerland, zeer
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vervallen. Het ligt te midden van de landstreek
Curragh of Kildare, die 7950 acres groot, en door
Karen weergaloozen rijkdom aan groen beroemd is.
Naar de stad noemt zich ook het graafschap K.,
groot circa 31 vierk. mijlen met 96,000 zielen,
grenzende ten N. aan 't graafschap Meath, ten 0. aan
de gr. Dublin en Wicklow, ten Z. aan 't gr. Carlow,
ten W. aan King's- en Queen's-County.
Kildare (graaf van). Zie PETTY.
Kilia, de noordelijkste uitwaterings-arm van
den Donau, die zich tusschen zand-eilanden in de
Zwarte Zee ontlast. Aan de K. ligt de tot Moldavie
behoorende stad K., met 6500 inw.
Kiliaan (Cornelis), of C. van Kiel, nederlandsch
taalgeleerde, geb. te Duffel bij Mechelen in de eerste
helft der 16e eeuw, gest. 1 607, was gedurende 50
jaren corrector aan de beroemde drukkerij van
C. Plantijn te Antwerpen, gaf Epigrammata en andere dichtstukken in bet licht, vertaalde belangrijke
werken, doch heeft zijnen naam sereeuwigd door
bet samenstellen van zjn Etymologicon lingufr
Teulonicw (3e druk Antwerpen 1599, en met belangrijke aanteekeningen opnieuw uitgegeven door
G. van Hasselt 1777).
Kilian, de heilige, de apostel der Franken, een
Schot, die met Coloman en Totman in de 7e eeuw
Haar Beieren kwam, door den pans tot bisschop benoemd werd, en het doopsel toediende aan Gosbert,
den hertog der Franken; doch op aandrijven van
Geilna, de weduwe van des hertogs broeder, werd
K. met zijne medgezellen in 689 vermoord. Kerkelijke gedenkdag van deze martelaren 8 Juli.
Kilidh—Bahr, d. Sleutel der Zee, het oude
op de europ. kust gelegene kasteel aan den ingang
der Dardanellen, tegenover de sterkte Hissar-Sultani,
die op de aziat. kust ligt. Deze twee forten zijn bestemd om de invaart der Dardanellen van de zijde
van den Archipel te verdedigen; doch bij de middelen,
waarover de krijgskunst thans te beschikken heeft,
zouden ze tegen Been ernstigen aanval bestand zijn.
Kilidzje—Arslan, naam van eenige seldzjoecidische sultans van Konieh : de eerste regeerde
van 1092 tot 1107 ; de tweede van 1155 tot 1192
(hij oorloogde lang tegen de Grieken, en ontweldigde
hun verscheidene plaatsen; doch hij had aanhoudend
te worstelen met prinsen van zijne eigene familie,
die tegen hem opstonden); de derde, die van 1204
tot 1210 regeerde in naam, want bij was nog maar
een kind, werd van den troon gestooten door zijnen
oom Azeddin.
Kilimandzjaro, een ontzagwekkende met
sneeuw gekroonde berg in 't binnenland van OostAfrika, onder 3 graad zuiderbr. en 54 a 55 gr.
oosterl.; door Rebmann en door Decken bezocht,
en geschat op eene hoogte van 20 a 22,000 Vt.

Kilimane. Zie QUILIMANE.
Kilkenny, stad in de iersche prov. Leinster,
13 mijlen bezuidw. Dublin, aan de Nore; 24,000 inw.;
is de hoofdplaats van het graafschap K., ruim 37
v ierk. mijlen groot, bevolkt met circa 160,000 zielen.
Killalla, stad in 't iersche graafschap Mayo,
aan de uitwatering van den Moy in den Atl. Oceaan,
6 uren gaans benoordw. Ballina ; landing der Franschen onder Humbert 1798.
Killaloe, stad in terland, graafschap Clare,
prov. Munster, aan den Shannon, vijfdbalf uur gaans
benoordoosten Limerick ; met inbegrip van de voorstad Ballina 2300 inw.
Killarney, marktvlek in Ierland, graafschap
Kerry, prov. Munster, 18 uren gaans ten W. N. W.
van Cork ; 5900 inw.; ligt aan het meer van K.

Killiecrankie

1(ing's Eiland

(Lough K.), het bekoorlijkste en beroemdste meer
van Ierland (eigenlijk drie meren, nl. het Bovenmeer, het Middelmeer of Turk, en het Benedenmeer),
beslaande eene uitgestrektheid van 6 a 7 vierk. mijlen, met verscheidene eilandjes, den schoonen waterval van O'Sullivan (aan de westzijde), en eene
wijd en zijd vermaarde echo in de nabijheid van de
rots, die het Arendsnest genoemd wordt, aan het
kanaal, waardoor het meer Turk in gemeenschap
staat met bet Bovenmeer.
Killiecrankie, vermaarde pas door het Grampiaansch gebergte, in het schotsche graafschap Perth,
6 uren gaans benoordw. Dunkeld. Aan het noordwest-einde van dezen bergpas in 1689 de veldslag,
waarin Claverhouse (viscount Dundee) sneuvelde.
lat. Czliza, stad in Syrie, 7 mijlen benoorden Aleppo; 12,000 inw.
Hilly, stad in Ierland, graafschap Down, 5 a 6
uren gaans bezuidoosten Belfast ; geboorteplaats van
Hans Sloane.
assyrische stad, dreef koophandel met
Tyrus; Ezech. 27: 23.
Kilmallock, stad in Ierland, graafschap Limerick, prov. Munster, 8 uren gaans bezuiden Limerick ; belangrijke en schoone stad in de 15e eeuw ;
thans geheel in verval; 1200 inw.
Kilmarnock, stad in Schotland, graafschap
Ayr, aan den Irvine, ruim 4 uren gaans benoordoosten Ayr ; 19,500 inw.; bloeiend door handel en
industrie; 1 kwartier gaans van K. ruinen van het
kasteel van K.
Kiloa. Zie QUILOA.
Kilpatrick, schotsch marktvlek, graafschap
Dumbarton, aan den Clyde, ruim 2 uren gaans benoordw. Glasgow ; 4000 inw.
Kilrush, marktvlek in de iersche prov. Munster, aan de uitwatering van den Shannon, 11 uren
gaans bezuidw. Ennis ; 4500 inw.; haven ; visscherij.
Kilsyth, stad in het schotsche graafschap
Stirling, 4 uren gaans benoordoosten Glasgow;
5700 inw.; bij K. in Aug. 1645 overwinning der
Koninklijken, aangevoerd door Montrose, op de Covenanters, gekommandeerd door Baillie.
Kilwinning, dorp in het schotsche graafschap
Ayr, aan den Rye, vijf kwartier gaans benoordw.
Irvine; 3800 inw.; ruinen van de beroemde (1140
gestichte) abdij van K., waar in de 12e eeuw de
eerste loge van . schotsche 'vrijmetselaren gesticht
werd.

boeken van het 0. T., schreef K. de dikwijls herdrukte Nebr. spraakkunst Michlol, en het Wortelwoordenboek Sepher Schoraschim (Napels 1490;
dikwijls herdrukt ; nieuwe editie van Lebrecht en
Biesenthal, Berlijn 1838).
Kimito, aanzienlijk eiland aan de zuidwestkust van Finland, behoort tot het russ. gouvernemerit Abo.
Kimmeriers. Zie CIMMERIeRS.
Kimolo, of Kimoli, ook Argentiêre, eilandje in
den griekschen arcbipel. Zie ARGENTERIA.
Kimpolung, I) stad in Walachije, kreis
Muschtschel, aan den weg over den Thrtzburger pas
naar Zevenbergen ; 8700 inw. — 2) K., of Moldavisch-K., marktvlek in de oostenrijksche Bukowina,
aan den weg naar Zevenbergen ; 4800 inw.; het
groote Kimpolunger Wald levert inz. scheepsmasten.
Kimswerd, of Kiemswaard, oudtijds Kemeswerd, dorp in Friesland, benoordwesten Sneek, en
derdhalf uur gaans benoordw. Bolsward ; 450 inw.;
geboorteplaats van Langen Pier (Grooten Pier).
Kina, stad in stam Juda ; Jozua 15: 22.
Kinboern, Kinburn, vesting in het russische
gouvt. Taurié, aan de uitwatering van den Dnieper,
tegenover Otsjakow, werd Oct. 1855 door de engelsch-fransche vloot gebombardeerd en bemachtigd.
In 1787 werden door Suwarow vele duizenden Turken nedergesabeld in de nabijheid van K.
Kincardine, of Mearns, graafschap- in 't oostelijk gedeelte van Schotland, circa 19 vierk. mijlen,
met 35,000 zielen; hoofdplaats Stonehaven. Een
weinig bezuidwesten Stonehaven het dorpje K.,
eertijds de hoofdplaats van het graafschap en koninklijke residentie, thans slechts 80 inw. — K.,
naam van verscheidene steden in Schotland, o. a.
eene kleine havenplaats aan de uitwatering van den
Forth ; 2000 inw.
Kinderdijk, een dijk in den Alblasserwaard,
prov. Zuid-Holland, is van den Hoogendijk dat gedeelte, hetwelk zich uitstrekt van den dam (gemeente Alblasserdam) tot aan de limieten der gemeente Nieuw-Lekkerland. De K. is over zijne gansche lengte met huizen bebouwd; aan den K. voorname scheepstimmerwerven. Volgens sommigen is
de naam K. ontstaan doordien in den St.-Elizabethsvloed (18 Nov. 1421) een kind in eene wieg aan
dezen dijk is komen aandrijven; volgens anderen
bestond de naam K. reeds vroeger.
Kinel, rivier in 't russ. gouvt. Samara, valt na
40 mijlen loop in de Samara.
Kineton. Zie KINGTON.
King, de heilige boeken der Chineezen.
King. Zie KING ' s-EILAND.
Kingkitao, eigenlijk Kjeng-kei-to, ook wel
Han-yang, hoofdstad van het koningrijk Corea.
King's Bench, lat. Bancus regis, als eene
koningin op den troon zit genaamd Queen's Bench,
het hooge gerechtshof te Londen.
Kingsbridge, marktvlek in 't engelsche graafschap Devon, aan bet Kanaal ; 1500 inw.; kleine
haven.
King's County, d. Koningsgraafschap, een
graafschap in de iersche prov.Leinster, dus genaamd
omdat het (onder koningin Maria) gevormd werd
ter eere van koning Filips van Spanje (haven gemaal). Het is ruim 36 vierk. mijlen groot, met
112,000 zielen bevolkt, had aanvankelijk Ph ilipstown
tot hoofdplaats, later en thans Tullamore.
King's Eiland, australisch eiland, aan den
west-ingang der Bass-straat, tusschen Tasmania en
Nieuw-Holland ; in 1799 ontdekt door Head.
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Kimara. Zie CHIMARA.
Kimarioten. Zie onder CHIMARA.
Kimball (Richard' B.), amerikaansch romanschrijver, geb. 1815, vestigde zich, na eene reis door
Europa, als advocaat eerst te Waterford, daarna te
New-York. Zijne verdienstelijke romantische werken
laten wij ongenoemd, loch verrnelden zijn belangrijk
geschrift over Cuba, getiteld Cuba and the Cubans
(New-York 1849).
Kimbolton, vermoedelijk 't oude Cinnibantum,
engelsch marktvlek, graafschap Huntingdon, 4 uren
gaans bezuidw. Huntingdon; 1600 inw.; eertijds
gewichtig, thans in verval; kasteel van den hertog
van Manchester.
Kimbren. Zie CIMBREN.
Kimchi (David), joodsch geleerde, gest. omstr.
1240, hield meestentijds verblijf in zijne geboortestad Narbonne, en stond bij zijne tijdgenooten in
hoog aanzien, even als zijn varier (K., Joseph, die
omstr. 1160 te Narbonne bloeide), en als zijn broeder (K., Mozes, de schrijver van eene Hebreeuwsche
spraakkunst). Behalve commentarien op bijna al de

Kingsland
Kingsland, kerspel in het engelsche graafschap Hereford, anderhalf uur gaans ten W. N. W.
van Leominster. In de vlakte van K. (Kingsland-field)
de veldslag van Mortimer's Cross (1461), waardoor
Eduard IV op den engelschen troon kwam.
King's Mountain, berg in het westelijk gedeelte van Noord-Carolina, 9 uren gaans bewesten
Charlottenburg. De Engelschen, aangevoerd door
majoor Ferguson, werden hier 7 Oct. 1780 verslagen
door de Amerikanen, aangevoerd door de kolonels
Williams en Cleveland.
Zie -YNN-King's Lynn,S.LYNN-REGIS.
t.8-.7i
R

Kingsmill-eilanden.Z.GILBERTS-EILANDEN.
Kingston, 1) Kingston upon Thames, stad in

het engelsche graafschap Surrey, op den rechteroever van den Teems, 4 uren gaans bezuidw. Londen ; 6300 inw.; in de oudheid romeinsch station,
later menigmaal kroningstad der angelsaksische koningen. — 2) Kingston upon Hull, engelsche zeestad ; zie HULL.
Kingston, 3) voornaamste haven- en koopstad
van het britsche eiland Jamaica in West-Indie, op
de ztzidkust, aan de baai van Port-Royal ; gesticht
1693 na de verwoesting van Port-Royal, doch eerst
in 1802 tot stad verheven, werd 1843 door brand
geteisterd ; ruime haven, groote magazijnen, vele
kerken ; 32,000 inw. (meest kleurlingen). — 4) K.,
of Kingstown, versterkte stad in Opper-Canada, aan
de St.-Laurentius-rivier en aan het noordoostelijk
uiteinde van het meer Ontario, was van 1839 tot
1843 de hoofdstad van geheel Canada ; goede haven,
marine-werven ; 13,000 inw. In de nabijheid de
Navy-Bay, de voornaamste britsche oorlogshaven aan
het Ontario-meer.
Kingston, 5) verscheidene steden in de Vereenigde Staten, in Noord-Carolina, in den staat NewYork, enz. — 6) stad in britsch Guinea (SierraLeone), 40 mijlen bezuidoosten Freetown, is gesticht
in 1802.
Kingston (Elizabeth Chudleigb, hertogin van),
eene engelsche da me, vermaard door haren avontunrlijken levensloop. Geboren 1720 in Devonshire, werd
zij eerst hofdame der prinses van Wallis. Zij stond
in liefdebetrekking met den hertog van Hamilton,
en trad heimelijk in den echt met kapitein Hervey
(later graaf van Bristol); doch met dezen niet kunnende harmonideren, ging zij reizen,,werd goed ontvangen bij Frederik den Groote te Berlijn, en bij de
keurvorstin van Saksen te Dresden, keerde vervolgens
in Engeland terug, verkreeg (ofschoon niet in volkomen wettigen vorm) eene echtscheiding, en
trouwde 1769 met den hertog van K., dien zij door
hare zucht naar verstrooiing 1773 ten grave bracht.
Erfgenaam geworden van zijn kolossale vermogen,
begon zij nu den vrijen teugel te geven aan hare
neiging tot zonderlingheid en geldverkwisting. Doch
de bloedverwanten van den hertog trachtten diens
testament nietig te doers verklaren, en riepen haar
in rechten op, onder beschuldiging van bigamie ; en
daar haar vorige huwelijk niet in volkomen wettigen
vorm was ontbonden, werd zij werkelijk door de
rechtbank onbevoegd verklaard den titel van hertogin van K. te voeren ; doch bet testament kon niet
te niet gedaan worden, zoodat zij in het bezit bleef
van de gansche fortuin. Nu toog zij wederom op reis,
onder den naam van gravin van Bristol, bezocht
Frankrijk, Italie, Rusland en Polen, boezemde in
laatstgenoemd land nog een sterken hartstocht in
aan prins Radziwill, en stierf 28 Augustus 1788 op
het door haar aangekochte kasteel St.-Assise bij
Fontainebleau in Frankrijk.
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Kingstown, 1) stad in Canada ; zie no 4
2) hoofdstad van* britsche eiland
St.-Vincent in West-Ind ie, zetelVaiiden gouverneur,
7000 inw.; goede reede. — 3) K., -vroeger Dunleary,
zeestad en badplaats in Ierland, graafschap Dublin,
3 uren gaans bezuidoosten Dublin ; 10,500 inw.
King-tsjeeoe, stad in China, prov. Hou-pe,
op den linker-oever van den Jang-tse-kiang ; sterke
plaats, een, van de bolwerken des rijks.
King-te-tsjin. Zie KIANG-TE-TSJIN.
Kington, of Kineton, 1) engelsche stad, graafschap Hereford, 8 uren gaans benoordw. Hereford ;
3000 inw. — 2) engelsch vlek, graafschap Warwick; 1000 inw.; koninklijke residentie onder Eduard
den Biechter en Willem den Veroveraar.
King-Tong, stad In China, prov. Yun-nan,
25 mijlen bezuidw. Van-na p , in eene bergachtige
streek, nabij de bron der Tonkin-rivier.
Kinheim, of Kinhem, ook wel Kinnem, voormalig landschap in Noord-Holland, in eenen giftbrief van keizer Otto III genaamd ,Graafscbap van
het land van Texel" (Pagi Texellensis), begrensd
door het eiland Texel en door de rivier K., die de
grensscheiding vormde tusschen West-Friesland en
het Oude-Kennemerland (waartoe het graafschap
K. niet behoorde). De rivier K. ontstond in de nabijheid van Leiden uit den Ouden-Rijn, liep langs
de heerlijkheid Oud-Alkemade, voorbij Oud-Sassenheim, Lisse, Heemstede, Hillegom naar Polanen, tot
in de tegenwoordige Zaan, welker loop de K. volgde,
langs Alkmaar tot bij Petten, waar zij uitliep in de
Noordzee.
Kinhem. Zie KINHEIM.
Kinieten, vermeld I Chron. 2: 55, dezelfde
als de Kenieten.
Kinker (Johannes), nederl. dichter, taalgeleerde en wijsgeer, geb. 1 Jan. 1764 nabij Amsterdam ; sedert 1793 advocaat te Amsterdam, werd.
1817 als hoogleeraar te Luik aangesteld, moest echter bij de omwenteling 1830 naar Holland vluchten,
leefde sedert dien tijd ambteloos te Amsterdam,
waar hij 16 Sept. 1845 stierf. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij slechts Beoordeeling
van Mr. W. Bilderdijk's Nederlandsche Spraakleer,
(Amst. 1829), en het door K. in het Fransch geschreven en eerst na zijden flood in het licht verschenen wijsgeerige werk : Le dualisme de la raison
humaine (2 dln. Amst. 1850--52).
Kinnekullen, geisoleerde berg aan het Wenernmeer in Zweden, 856 vt. hoog, heeft een beroemd vergezicht over den omtrek ; vele heksenlegenden.
Kinnem, voormalige rivier in Zuid- en NoordHolland. Zie KINHEIM.
Kinnemeria, dus genoemd naar de rivier
Kinnem, was de oude naam (o. a. bij Melis Stoke)
van het landschap Kennemerland.
Kinross, klein graafschap in Schotland, aan de
noord- en westzijde begrensd door het graafschap
Perth, aan de overige zijden door het graafschap Fife,
waarmede het tot 1426 vereenigd was ; het is ruim
vierdhalve vierk. mijl groot, met 9000 zielen bevolkt, heeft in 't zuidelijk gedeelte het schoone meer
Leven, aan welk meer de hoofdplaats K., 6 uren
gaans bezuiden Perth, met 2600 inw.
Kinsale, stad in Ierland, graafschap Cork, prov.
Munster, nabij de uitwatering van den Bandon, circa
6 uren gaans bezuiden Cork ; 5500 inw.; goede reede;
zeer oude stad ; Jacobus II landde bier 1689 bij zijn
terugkeer uit Frankrijk ; 1690 werd K. ingenomen
KINGSTON. -

door Marlborough.

Kinsbergen

Kirgizen

Kinsbergen (Jan Hendrik van), nederl. adrniraal, geb. I Mei 1735 te Doesburg aan den IJseI,
rnaakte reeds als kweekeling de veldtochten 1744—
.1747 tegen de Franschen mede, keerde na den vrede
van Aken (1748) als 13-j. knaap naar school terug,
trad 2 jaren later als adelborst in dienst, doorliep
alle ranges, en werd 1762 bevorderd tot kommandeur ; 1770 verzocht hij zijn eervol ontslag, trad in
russische dienst 29 Sept. 1771 als kapitein-luitenant, bevocht menige overwinning op de Turken,
inz. 2 Sept. 1773 op de Zwarte Zee, keerde in 't
begin van I 775 naar Nederland terug, werd door den
prins van Oranje naar Marokko gezonden, om de
zeerooverij te beteugelen en met den keizer een tractaat van vrede te sluiten; deed als schout-bij-nacht
wonderen van dapperheid in den slag bij Doggersbank (5 Aug. 1781); 16 Dec. 1789 bevorderd tot
vice-admiraal (nadat hij schitterende aanbiedingen
van Rusland's keizerin en van Denemarken's koning
afgeslagen had), werd hij, bij den inval der Franschen in ons land, tot opperbevelhebber der gansche
vloot benoemd. Als warm Oranje-gezinde werd hij
echter 14 Febr. 1795 in zijne wooing te Amsterda A
in bechtenis genomen, doch weder op vrije voeten
gesteldj; en toen 3 dagen later de geheele nederl.
zeemacht ontbonden werd, werd K. ambteloos burger. Weldra echter opnieuw door Denemarken aangezocbt om het opperbevel te aanvaarden over de
deensche vloot, bekleedde hij dat tot 1806, werd na
de troonsbeklimming van koning Lodewijk verheven
tot maarschalk der hollandsche zeemacht (15 Mei
1808), 1811 door keizer Napoleon tot senateur (en
kort te voren tot graaf des rijks) benoemd. Bij het
herstel van Oranje werd K. tot luit.-admiraal benoemd (1814) en in den nederlandschen adelstand
opgenomen als Jonkheer (1816); hij stierf op zijn
buitengoed in Gelderland bij Apeldoorn 22 Mei 1819.
De milddadigheid van K. wordt algemeen geroemd ;
van zijn rijkdom deelde bij ruimschoots mede, overal
(bijv. Leiden 1807) waar groote ramped te lenigen,
of waar nuttige instellingen en stichtingen te bevorderen waren. Hij heeft veel geschreven, o. a.
Grondbeginselen der zeetaktiek (Amsterdam 1784;
2edruk 1797); Vervolg op de Grondbeg. (Amst. 1791);
Beschrijving van den Archipel (Amst. 1794); enz.
Kintyre, schotsch schiereiland. Zie CANTIRE.
Kintzig, Kinzig, 1) rivier in Baden, ontspringt
in 't Wurternbergsche, aan den voet van den Schiilikopf, en valt na circa 13 mijlen loop in den Rijn
bij Kehl. — 2) rivier in Keurhessen, prov. Hanau,
ontspringt nabij Schliichtern, en valt na 9 mijlen
loop in den Main bij Hanau.
Kioesioe, japansch eiland. Zie Mum.
Kir, 1) stad in Medie ; II Kon. 16: 9; Jezaia
22: 6 ; Amos 1: 5; 9: 7. — 2) naoabitische stad ;
Jezaia 15: 1; Kir-Hareseth genaamd II Kon. 3: 25
en Jezaia 16: 7, en Kir-Hexes Jezaia 16: 11 en
Jerem. 48: 31, 36.
Kirchberg, 1) stad in Saksen, distr. Zwickau,
10 uren bezuidw. Chemnitz ; 5200 inw. — 2) stad in
Rijnpruisen, 12 uren bezuidw. Coblentz ; 1500 inw.—
3) stad in Wurtemberg, aan de Jaxt, 9 uren hewesten
CEhringen ; 1300 inw. — 4) Unter-K., Wurtemb.
vlek, Donaukreis, aan de Iller ; 620 inw.; hoofdplaats
der heerlijkheid K.; in de nabijheid 't dorp Ober-K.
met 550 inwoners. -- 5) marktvlek in Oostenrijk,
Ob dem Wienerwald, aan de Pielach ; 1900 inw.
Kirchdrauf, mag. Szepes-Varallya, kerkdorp,
een der 16 Zipser steden in Hongarije ; 3500 inw.;
ligt 3 uren gaans bezuidoosten Leutschau, en heeft
in de nabijheid de miuerale bron van Baldock,

Kircheip, dorpje in 't pruis. reg.-distr. Coblentz, nabij Altenkirchen; overwinning van den
oostenrijkschen generaal Kray op den franschen
veldheer Jourdan, Juni 1790.
Kircher (Athanasius, genaamd pater), geleerd
Jezuret, geb. 2 Mei 1601 te Geiss in het Fuldasche,
eerst professor te Wurtzburg, later aan bet Colicgium Romanum te Rome, waar hij 1680 stierf. Van
zijne vele werken zijn inz. geacht die over oudheidkunde, o. a.: CEdipus £gyptiacus (4 din. Rome
1652-53); Prodromus Coptus (Rome 1636);
Latium (Rome 1671); enz. Onder zijne uitvindingen
behoort de naar hem genoemde brandspiegel.
Kirchhain, 1) stad in Keurhessen, prov. Oberhessen aan de Ohm ; 2100 inw. — stad in Pruisen,
distr. Frankfort, kreis Luckau, 13 mijlen bezuidw.
Frankfort aan de Oder ; 2700 inw.
Kirchheim, 1) marktvlek in Beieren, kreis
Zwaben, distr. Mindelheim ; 800 inw.; kasteel van
graaf Fugger-Kirchheim. — 2) K., of KirchheimBolanden, stad in Rijnbeieren, aan den voet van den
Donnersberg, ruim 7 uren gaans benoordoosten Kaiserslautern; 4650 inw.; ijzer-, koper- en kwikzilvermijnen. — 3) K., of Kirchheim unter Teck, stad in
Wurtemberg, Donaukreis, ruim 12 uren gaans benoordw. Ulm ; 5500 inw.; zwavelbad ; koninklijk slot.
Kirchholm, stad in Lifland, aan de Dwina ;
nederlaag der Zweden 27 Sept. 1605 door den
poolschen hetman Chodkjewicz.
Kirchwerder, een der zoogenaamde Vicrlande, zijnde 4 welvarende, naar groote lusthoven
gelijkende, kerspelen tegenover Hamburg, welke stad
ze van groenten, fruit en bloernen voorzien, zijnde
zij van Hamburg gescheiden door de Bilwerder. De
namen Bier kerspelen zijn : Kirchwerder (3000 inw.),
Altengamm (1300 inw.), Neuengamm (1600 inw.),
Curslack 1000 inw.).
Kirensk, of Karensk, stad in Siberie, gouvt.
Irkoetsk, aan de uitwatering van de Kirenza in de
Lena ; 900 inw.; gesticht in 1655; niet te verwarren
met Kerensk.
Kirgizen, eigenlijk Kirgis-Kaisaken, een het
Mahomedanismus belijdend, nomadiseerend yolk in
de groote steppers tusschen den benedenloop van de
Wolga, de Caspische Zee, Siberie, China en Turan.
De K. spreken een turksch-tartaarsch dialect, en zijn
tegenw., beboudens eenige weinige uitzonderingen,
aan Rusland onderworpen. Men onderscheidt ze in
4 afdeelingen of harden, nl.: 1) de Groote Horde,
omstr. 100,000 zielen, op 2713 vierk. mijlen, tusschen
bet Balkhasj-meer en de chineesche grenzen, aan
de zuidzijde door den Koengi-Alatau gescheiden van
de stamverwante Zwarte K. of Boeroeten ; de Groote
Horde is eerst sedert 1819 aan Rusland onderworpen ; 2) de Middelste Horde, reeds sedert 1731 aan
Rusland onderworpen, is 350,000 zielen sterk, en
bewoout sedert 1854 het russ. gebied Semipalatinsk
en der siberische K., eene uitgestrektheid van 19,304
vierk. mijlen ; 3) de Kleine Horde, ook Orenburgsche
K., sedert 1731 onderworpen aan Rusland, verspreid
over 17,250 vierk. mijlen, omstr. 650,000 zielen
sterk. Hierbij komt nog 4) de Boekejewsche of Binnenlandscbe Horde, sterk 82,000 zielen op circa
1083 vierk. mijlen. Het geheele door K. bewoonde
land, de zoogenaamde Kirgizen-steppe, omvat dus,
met inbegrip van de aan Rusland onderwnrpene
Boeroeten, eene uitgestrektheid van 40,766 vierk.
mijlen met 1,251,000 zielen. De K. splitsen zich in
adel en y olk ; bij den adel onderscheidt men: khans
der horden, en saissans of aanvoerders van afzonderlijke afdeelingen.
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Kirid
Kirid, turksche naam voor Creta.
Kirilow, stad in 't russ. gouvt. Nowgorod, 53
mijlen ten 0. N. 0. van Nowgorod ; 3000 inw.
Kirin, of Ghirin, prov. van Mandzjoerie. Zie het
art. MANDZJOERI e .
Kirin-Oela, stad in Mandzjoerie, hoofdplaats
der prov. Kirin, aan den Soengari ; residentie van
een hoofd der Mandzjoes.
Kiriri, een yolk in het binnenland der brazil.
prov. Bahia ; spreekt eene eigene taal.
Kirjath, stad in stam Benjamin; Jozua 18: 28.
-- Nog verscheidene steden in het 0. T. worden
onder dezen naam vermeld:
K.-Arba, of Hebron, waar Sara stierf, stad in stam
Juda ; Gen. 23: 2; 35: 27; Jozua 14: 15 ; 15: 54;
20: 7; Richt. 1 : 10 ; Neh. 11: 25.
K.-Baal, in stam Juda ; Jozua 15 : 9, 60 ;18: 14 ;
dezelfde stad als K.-Jearim.
K.-Huzzoth, stad der Moabieten ; Num. 22 : 39.
K.-Jearim, of K.-Baal, in stam Juda ; Jozua 9: 17 ;
15: 9, 60; 18: 14, 15; Richt. 18: 12; I Sam. 6: 21;
7 :1, 2 ; I Chron. 13 : 5, 6 ; II Chron. 1: 4 ; Jerem.
26: 20.
K.-Sanna, in stam Juda; Jozua 15: 49.
K.-Sepher, vroeger Debir, werd ingenomen door
Othniel; Jozua 15: 15, 16; Richt. 1: 11, 12.
Kirjath-Arim, een voorvader van de wederkeerenden uit Babel; Ezra 2: 25 ; Neh. 7: 29.
Kirjath-Jearim, een kleinzoon van Kaleb ;
I Chron. 2: 50, 52, 53.
KirjathaIm, 1) stad im stam Ruben; Num.
32: 37; Jozua 13: 19. — 2) stad in stam Naphtali ;
I Chron. 6: 67. — 3) stad der Moabieten ; Jerem.
48 : 1, 23 ; Ezech. 25: 9. — Zie wijders het art.
SCHAVE-KIRJATHAiM.

Kirkaldy, stad in het schotsche graafschap
Fife, aan de golf van Forth, 5 a 6 uren gaans bezuidw. Cupar ; 5100 inw.; haven ; zeebaden ; salinen;
was bloeiend in de 16e eeuw; is de geboorteplaats
van Michel Scott, Adam Smith, enz.
Kirkaldy v. Grange, een Schot, geb. omstr.
1518, was in fransche dienst, en sloot zich bij zijn
terugkeer aan bij de partij van den regent, graaf
Murray, ofschoon hij heimelijk Maria Stuart beminde.
Nadat hij der koningin te vergeefs de verbintenis
met Bothwell ontraden had, kommandeerde hij de
troepen der protestantsche congregatie tegen de koninklijke partij, en overwon bij Langside 13 Mei
1568. Toen Murray vermoord was (1570), verklaarde
K. zich voor de koningin ; doch werd onder den rijksbestuurder (Douglas, graaf van Morton) ter zake van
oproer onthoofd.
Kirkby, naam van een aantal steden, enz. in
Engeland, o. a. drie, die in 't graafschap Westmoreland liggen, nl.: 1) K.-Lonsdale, ruim 4 uren gaans
bezuidoosten Kendal ; 1900 inw.; fraaie brug over
de Loyne. — 2) K.-Stephen, 4 uren gaans bezuidoosten Appleby ; 2300 inw. — 3) K.-in-Kendal. Zie
het art. KENDAL.
Kirkcaldy, stad en edelman. Zie de artikels
KIRKALDY.

Kirkcudbright, of East-Galloway, graafschap in 't westelijk gedeelte van Zuid-Schotland,
45 vierk. mijlen, bevolkt met 43,500 zielen. De
hoofdplaats K., aan de uitwatering van de Dee, 17
mijlen bezuidw. Edinburg, is eene oude stad, met
goede haven, en heeft 2800 inw.
Kirkdale, 1) vlek in 't engelsche graafschap
Lancaster, circa 1 uur gaans benoorden Liverpool.
— 2) gemeente in North-Riding van 't engelsche
graafschap York, in een dal; werd 1820 -vermaard

Kishengurh
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door de groote spelonk, waarin Buckland fossiele
beenderen vond van hyenaas, tijgera, ulifanten, enz.,

alsook van dieren zooals er nog tegenwoordig in Engeland leven.
Kirkesion. Zie C_1RCESIUM.
Kirkham, marktvlek in 't engelsche graafschap
Lancaster, aan de Ribble (dicht bij hare uitwatering),
ten W. N. W. van Preston ; 3000 inw.
Kirkholm, stad in Lijfland. Zie KIRCHHOLM.
Kirk-Kilissia, d. i. de Veertig Kerken, stad
in europ. Turkije, in Roemelie, ruim 6 uren gaans
beoosten Adrianopel; omstr. 20,000 inw.; is de
hoofdplaats van een livah of sandzjak, en werd in
1436 veroverd door Amurad II.
Kirkton, engelsche stad. Zie CREDITON.
Kirkwall, stad in Schotland, hoofdplaats van
het graafschap Orkney en Shetland, op de noordkust van het eiland Pomona ; 2500 inw.; goede haven ; rune van het paleis der oude graven ; heeft
lang toebehoord aan de Noormannen, die het Kirkivog
noemden.
Kirkwerve, oude naam van Oegstgeest.
Kirman, zooveel als Kerman.
Kirmansehach. Zie KERMANSCHACH.

Kirsanow,

stad in 't russ. gouvt. Tambow,

aau de Worona, 9 mijlen ten 0. N. 0. van Tambow;
4500

inw.

Kir-Sjeer, Kir-Cheher, Kir-Shehr, het oude
Dio-Cwsarea of Andrapa, stad in Klein-Azie,

in 't
turksche pachalik Bozoek, nabij den Kisil-Irmak,
12 mijlen benoordw. Kaisarieh, 24 mijlen benoordoosten Konieh ; omstr. 15,000 inw.
Kirwan. Zie KAIRWaN.
Kis, 1) de vader van koning Saul ; I Sam. 9: 1,
3; 10: 11, 21 ; 14: 51 ; II Sam. 21: 14; I Chron.
8:33; 9:39; 12: 1; 26: 28; en (in het N. T.)
Hand. 13: 21. — 2) zoon van Gibeon ; I Chron. 8:
30 ; 9: 36. — 3) kleinzoon van Merari ; I Chron.
23: 21, 22 ; 24: 29. — 4) afstammeling van Merari ;
II Chron. 29: 12. — 5) overgrootvader van Mordechai ; Esth. 2 : 5.
Kis, d. i. Klein, in hongaarsche geogr. Kamen ;
is het tegenovergestelde van Nagy, d. i. Groot.Namen, die men hier niet vindt, zoeke men op het
wooed, dat op Kis volgt.
Kisamos, lat. Cysamus, tegenw. de havenstad
Kisamo, aan de Golf van K., op de noordkust van
het eiland Candia (Creta).

Kischm. Zie KISJEMA.
Kisfaludy (Alexander), hongaarsch dichter,
geb. 22 Sept. 1772, gest. 30 Oct. 1844. Zijne werken vormen 8 dln. (Pestle 1833-38). — K. (Karel),
broeder van den vorige, geb. 19 Maart 1790, gest.
21 Nov. 1830, is de schepper van het hongaarsche
blijspel. Zijne dramatische en novellistische werken
vormen 10 dln. (Olen 1831). — Beide broeders zijn
van grooten invloed geweest op de ontwikkeling der
hongaarsche taal en letterkunde: ter banner nagedachtenis is 1837 het Kisfaludy-Genootschap opgericht, eene soort van akademie van fraaie letteren.
Voor beide dichters zijn standbeelden opgericht,
0. a. te Fured aan bet Plattenmeer.
Kishenganga, ofKrishnaganga, d. i. de rivier
Krisjna, rivier in het noorden van Kasjmir, valt na
25 mijlen loop in den Dzjelam bij Moezafferabad.
Kishengurh, sterk fort in den Pendzjab,
omstr. 2 mijlen beoosten den Indus, aan den weg
naar Kasjmir (Cashmere) door den Dub-pas. —
K., een rijkje in Radzjpoetana in 0.1., groot 32vierk.
mijlen met 71,000 zielen en de hoofdstad K., met
goed versterkt paleis van den vorst.

Kishnugur

kolen

Kishnugur, stall in britsch 0. I., presidentschap Bengal, distr. Nuddea, aan den Jellinghee ;
18,000 inw.;figt 13 mijlen benoorden Calcutta.
Kishtawar, of Kasjtawar, voormalig vorstendom op de zuidhelling van den Himalaya in 't N. W.
van 0. I., behoort thans tot de bezittingen van den
vorst van Kasjmir ; de hoofdpl. is de stad K. met
4000 inw., die 5000 vt. boven den spiegel der zee ligt.
Kisi, afstammeling van Merari; I Chron. 6: 44.
Kisil (spreek nit : Kizil), turksch woord, beteekent Rood.
Kisil—Agatsj, golf in 't zuidwestgedeelte der
Caspische Zee.
Kisil—Arslan (Othman), vorst van Aderbeidzjan van 1166 tot 1171, uit de dynastie der
Atabegs, kwam in opstand tegen den seldzjoecid.
sultan Togrul III, wiens stadhouder hij was, en regeerde vervolgens te Hamadan, doch werd verraden
en ter dood gebracht.
Kisil—Darja, eene rivier in onafhankelijk Turkestan, komt uit het Noerarabas-gebergte, loopt eerst
noord-, dan noordwestwaarts, en valt na 75 mijlen
loop in de zee van Aral.
Kisil—Irmak, de Halys der ouden, de yournaamste rivier van Klein-Azie, ontspringt op den
Jildisdagh, en valt, na 120 mijlen loop, in de Zwarte
Zee tusschen Sinope en Samsoen.
Kisil—Oesen, de onde Mardus, rivier in Iran,
ontspringt nabij Senna in Koerdistan, loopt eerst
noord-, dan oostwaarts, scheidt Irak-Adzjemi van
Aderbeidzjan, en valt nabij Resjd in de Caspische
Zee, na ruim 60 mijlen loop,
Kition, grensstad in stam Issaschar ; Jozua 19:
20 ; 21: 28.
Kisjenew, Kischenew, of Kisjenau, stad in
Rusland, aan den Byk, is de hoofdpl. der prov. Bessarabia, ligt 17 mijlen benoordw. Odessa, en heeft
58,000 inw. (meest Joden).
Kisjema, Kisjem, Kisehem, Kischm, eertijds
Oaracta, eiland in de Perzische golf, bewesten de
straat van Ormus, aan de zuidkust van Perzie, bij
Laristan ; voorheen 300 dorpen ; thans omstr. .15,000
zielen (meest sunnitische Arabieren), onder een
scheik, die schatplichtig is aan den imam van Maskat. De hoofdstad K., op de oostkust, heeft 4000
law. en haven.
Kis—Kalessi, d. Maagdentoren, een toren
op de aziat. kust van den Bosporus, was vroeger
vuurbaak, en wordt door de Europeanen genoemd
Toren van Leander. Hier zwom lord Byron den
Bosporus over.
Kistjar, of Kizljar, stad en vesting in 't russ.
gouvt. Stawropol, aan den Terek, ruim 8 mijlen van
de uitwatering dier rivier; 10,000 inw.
Kison, eene beek in Palestina, wordt in het
0. T. vermeld : Richt. 4: 7, 13 ; 5: 21 ; I Kon. 18:
40 ; Ps. 83: 10. De K. ontsprong op den berg Tabor,
vormde de grensscheiding tusschen de stammen
Zebulon en Naphtali, en ontlastte zich in de golf
van Ptolemais ; de tegenw. naam van den K. is
Nahr-Chaifa.
Kissamo, zooveel als Kisamo.
Kissenbruch, dorp in 't hertogdom Brunswijk, aan de Ocker ; bier werden de Saksen gedoopt,
die in 783 overwonnen waren door Karel den Groote.
Kisser, of Gisser, ook wel Keizer, eigenlijk
Makisser, een der Zuidwester-eilanden van Banda, in
den Indischen archipel, ligt benoordoosten Timor;
7000 bewoners onder een inlandschen vorst.
Kissetia, of Kissetie, het land der Kisten (zie
dat art.).

Kissingen, stad in Beieren, kreis Unterfranken, bekoorlijk gelegen aan de Frankische Saale,
ruim 11 uren gaans benoorden Wurtzburg ; circa
2000 inw.; is met zijne 5 geneeskrachtige bronnen
(Kissinger Wasser) een der bezochtste badplaatsen.
(Niet te verwarren met KITZINGEN).
Kissowo, de onde Ossa, gebergte in Griekenland. Zie OssA.
Kis—Telek, dorp met 4300 inw. in 't hongaarsche comitaat Csongrad ; spoorweg-station.
Kisten, een yolk van den tsjetsjenzischen stam,
woont aan den Caucasus, deels in de daikloven van
den Makaldon, deels in die langs de Argoen-rivier;
ze spreken een tongval der Tsjetsjenzische taal, welke
laatste verkeerdelijk wel eens de Kistnische taal genoemd is.
Kistnah, de rivier Krisjna. Zie KRISJNA.
Kistrizza, de Haliacmon der ouden, rivier in
Macedonia, ontlast zich in de golf van Salonichi.
Kition, lat. Citium. Zie CITIUM.
Kitron, eene cana5nitische stad ; Richt. I : 30.
Ki—tsiang, d. Goed Heil, de oflicieele naam
van den 22 Aug. 1861 bij zijns vaders dood den
troon beklommen hebbenden keizer van China. Hij
was geb. 5 April 1855, en dus pas even zes jaren
oud toen zijn vader, keizer Hien-fong (zie dat art.)
stierf. Krachtens het testament werd het regentschap opgedragen aan acht mandarijnen ; doch deze
raad van regentschap werd reeds 2 Nov. 1861 omver
geworpen, en vervangen door de twee keizerinnen
(nl. de voornaamste gemalin van den overledene, en
K.'s moeder), terwijl K.'s oom (Yih-soe, prins van
Kong) eerste minister werd.
Kitts (St.-), west-ind. eiland. Zie het artikel
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Kittsee, vlek in 't hongaarsche comitaat Wieselburg, 2 uren gaans bezuidw. Presburg; 2200 inw.;
zomerkasteel van prins Esterhazy.
Kitzbiichel, stad in Tirol, kreis Innsbruck,
aan den Grooten Achon ; 3200 inw.; minerale bron.
Kitzingen, stad in Beieren, kreis Unterfranken, aan den Main, 14 uren gaans benoorden Anspach ; 5300 inw.; door een brug over den Main
verbonden met de voorstad Etwashausen ; heeft veel
wijn- en fruithandel ; ook bekend door het Kitzinger
Bier. (Is niet te verwarren met KISSINGEN).
Kiuperli. Zie KOPROLI.
Kiusiu, een der voornaamste eilanden waaruit
Japan bestaat ; op K. de hoofdstad Nagasaki.
Kizit, Zie KISIL.
Kizijar. Zie KISLJAR.
Kjangari, of Kjangkary, Tsjangry, stad en

hoofdplaats van een pachalik in turksch Klein-Azie,
aan eene rivier, die zich in den Kizil-Irmak ontlast
en aan den voet van den Sary-Dagh ; omstreeks
16,000 inw.
Kjeng—kei—to, of Han-Yang, hoofdstad van
Corea. Zie KING-EI-TAO.
Kjertemunde, stad op het deensche eiland
Funen; 2200 inw.; haven.
KjObenhavn, deensch voor Kopenhagen.
KjOge, stad op het deensche eiland Seeland ;
2800 inw.; kleine haven.
Kjeden, groot gebergte op de grens tusschen
Noorwegen en Zweden, verheft zich in het noordelijkst gedeelte van 't scandinavische schiereiland aan
den Waranger Fjord onder den naam van Laplandsch
of Finmarksch gebergte, loopt in groote plateaux
van het N. N. 0. naar het Z. Z. W., en eindigt in
den Sogne of Hardanger Fjeld. De hoogste piek is de
Galdhoppig of Ymesfjeld (7920 vt.).

KjfipriiIii

Kleber

stad in het turksche ejalet Uskub ;
Kj
22,000 inw.; hoofdstad van het oude Peonie.
Klaarkamp, lat. Clarus Campus, voormalig
klooster in Friesland, grietenij Dantumadeel, 1 kwartier gaans benoordw. het dorp Rinsumageest, gesticht omstr. 1165 door zekere weduwe, met name
Clara, was bijzonder rijk aan landerijen. Vergelijk
FosWERD.
Klaarwater, of Griquatown. Zie onderGEiQuAs.
Klaarwater, voormalig klooster onder de gemeente Oldenbroek op de Over-Veluwe in Gelderland, gesticht 1415 door eenige benedictijner nonnen uit het klooster Marienburg bij het Zwartewater, werd in tegenstelling daarvan K. genoemd
omdat het nabij den llsel lag. Aanvankelijk bewoond door adellijke maagden, werd bet later zoowel een monniken- als nonnenklooster. In 1525
werden de monniken van Hulsbergen uit hun klooster verdreven door de monniken van K.
Klaaswaal, dorp in Zuid-Holland, 4 uren
gaans bezuidw. Dordrecht, gesticht omstr. 1540; de
school te K. wordt geregeld door ruim 100 leerlingen bezocht.
Klabat, I) vuurspuwende berg op de noordelijke landtong van Celebes (nederl. 0. I.), resid.
Menado, nabij den Tongsowang (met dezen bekend
onder den naam van .de Twee Gebroeders"), is
4000 vt. hoog ; in de nabijheid een dorp K.
2) K., of Klebat, ook wel Klabert, district van het
eiland Banka (nederl. 0. I.), aan de vol banken
liggende baai van K,, die zich aan den noordwesthoek van dat eiland uitstrekt diep landwaarts in,
tusschen de twee noordelijke landtongen en den
westhoek van het eiland.
Kladno, stad in den boheemschen kreis Praag;
5500 inw.; door den spoorweg in gemeenschap met
Praag.
Klaga—Sloempoe, dorp op Java, resid. Soerakarta; overwinning der nederl. troepen op de
muiters 6 Maart 1828.
Klagen, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang; 's nacbts tusschen 16 en 17 Mei 1829
werden hier de muiters overvallen door de nederl.
troepen.
Klagenfurt, hoofdstad van het oostenrijksche
hertogdom en kroonland Kärnthen, aan de riviertjes
Glan en Glanfurt, 9 mijlen benoordwesten Laibach ;
13,500 inw.; was voorheen versterkt ; werd 1797
en 1809 ingenomen door de Franschen, die de yestingwerken geslecbt hebben; standbeeld van Maria
Theresia, dito van Leopold I. Men ziet bier nog
ruinen van eene oude stad (vermoedelijk Tiburnia).
Een uur gaans van K. het Klagenfurter-meer.
Klapka (Georg), generaal, geb. 7 April 1820
te Temesvar, verliet 1848 de oostenrijksche dienst,
en werd een der hoofdleiders van de hongaarsche
omwenteling 1848-49, totdat hij ten laatste het
bevel voerde in Komorn, dat hij zoo dapper verdedigde, dat aan deze vesting, toen zij zich eindelijk
moest overgeven, de gunstigste voorwaarden toegestaan werden. Sedert then tijd hield K. verblijf in
Londen, Parijs, Italie en Zwitserland, en verkreeg
1855 te Geneve het burgerrecht. Zijne Memoiren
(Leipzig 1850) werden aangevuld door zijn latere
werk Der Nationalkrieg in Ungarn and Siebenburgen
(2 dln. Leipzig 1851). Later verscheen nog van hem
La querre d' Orient (Geneve 1855).
Klaproth (Martin Heinrich), duitsch scheikundige, geb. 1 Dec. 1743 te Wernigerode, gest.
1 Jan. 1817 als prof. der chemie te Berlijn. Vele
chemische ontdekkingen heeft men aan hem te dan-

ken. Van zijne geschriften is, het voornaamste :

287

Bettreige zur chem. Kenntnk der Minerallairper

(6 dln. Berlijn 1795-1815). — K. (Heinr. Jul.),
orientalist, zoon van den vorige, geb. 11 Oct. 1783
te Berlijn, eerst in russische staatsdienst, sedert
1816 prof. der aziatische talen te Parijs, gest. aldaar
20 Aug. 1835. Van zijne werken verdienen inz.
melding Asia polyglotta (Parijs 1823) en Tableaux
historiques de l'Asie (4 dln. met atlas).
Klara—Elf, d. Klara-rivier, rivier in Noorwegen, ontstaat nabij de zweedsche grenzen uit het
Famun-meer, komt als snelstroomende rivier in
Zweden, neemt daar de namen Stor-Elf en Dalby-Elf
aan, en valt bij Karlstad in het Wenernmeer.
Klarenza, stad in Griekenland. Zie CHIARENZA.
Klattan,s terkte
t kt op Java. Zie
Zi KLATTEN.
Klattau, of Klatow, stad in Bobemen, kreis
Pilsen, 13 a 14 mijlen bezuidw. Praag ; 7400 inw.
Klatten, of Klattan, sterkte op Java. resid.
Soerakarta, aan den grooten weg tusschen Soerakarta en Djokdjokarta, aangelegd 1797, bij welke
gelegenheid de prachtige ruinen van Brambanan (zie
dat art.) ontdekt werden. De brug, die deze sterkte
over de Tinga1 heeft, werd 3 Jan. 1823 met al Naar
paal- en muurwerk weggespoeld, ten gevolge van
eene aardbeving. De nederl. bezetting van K. rukte
in Sept. 1826 uit tegen het dorp Gading, en bevocht
daar eene schitterende overwinning op de muiters.
Klausenburg, zevenbergsche stad. Zie bet
art. KoLosvbn.
Klausthal, stad in Hanover, 9 mijlen bezuidoosten Hanover; (zonder Zellerfeld) 9000 inw.;
hoofdplaats van het mijndistrict K., dat ruim 11
vierk. mijlen groot en met 33 a 34,000 zielen bevolkt is. De Klausthaler mijngroeven zijn sedert 1620
de gewichtigste van den Oberhartz, en de grootste
van geheel Duitschland.
Kleber (Jean Baptiste), fransch generaal, geb.
6 Maart 1753 te Straatsburg, nam 1792 als eenvoudig grenadier dienst in de fransche armee, doorliep
spoedig de lagere graden, onderscheidde zich onder
Custine bij het beleg van Maintz, en werd van daar
naar de Vendee gezonden met den titel van brigadegeneraal. Met 4000 man stond hij 20,000 Vendeers
in den slag bij Torfou, en besliste de overwinning
bij Cholet ; hij had vervolgens eenige tegenheden,
die op zijne rekening werden gesteld ; doch niettemin hield generaal Marceau hem bij zich, en in den
slag van Savenay (1793) vernietigde K. de Vendeesche armee. Wegens den afkeer, dien hij liet
blijken van de bloedige maatregelen in de Vendee,
werd K. gebannen; doch men riep hem spoedig uit
de ballingschap terug, behoefte als men had aan een
man van zijne bekwaamheden. Als divisie-generaal
bij de Sambre-Maas-armee droeg bij krachtdadig bij
tot de overwinning bij Fleurus (1794), versloeg
den prins van Wurtemberg bij Altenkirchen, en den
prins van Wartensleben bij Friedberg (1796); hetgeen niet belette, dat hij nogmaals in ongenade viel,
en de armee verliet (1797)). Door Bonaparte weder
tot handelen geroepen, vergezelde hij dien op den
tocht naar Egypte, had het grootste aandeel aan
de overwinningen van den berg Tabor en van Aboekir, en werd door Bonaparte waardig gekeurd met
het opperbevel bekleed te worden, toen deze terugkeerde naar Frankrijk. De treurige toestand, waarin
de fransche krijgsmacht zich in Egypte beyond,
noopte K. in Jan. 1800 eene capitulatie met de Turken te sluiten (zie Musa); doch met zijne handvol
dapperen bevocht hij 20 Maart 1800 de schitterende
overwinning bij Heliopolis op eene ruim tienmaal

Kleef

Klinger

sterkere legermachis der Turken, en bracht daardoor
het in opstand gekiinene Egypte nogmaals tot onderwerping. Hij vertderde het resultaat dezer overwinning door maatregelen van wijs regeeringsbeleid,
maakte zich Moerad tot een bondgenoot, en stond op
het punt met de Turken vrede te sluiten, toen hij
(14 Juni 1800) te Cairo door een dweepzieken jongen Turk vermoord werd. Wat Frankrijk aan K. verloor, bewees de reeds kort daarna onvermijdelijk
gewordene ontruiming van Egypte. In 1840 is te
Straatsburg een bronzen standbeeld van K. opgericht.
Kleef, stad. Zie KLEVE.
Kiefeker (Job.), geb. 1698 te Hamburg, magistraat aldaar, gest. 1775, schrijver van een zeldzaam geworden boek, getiteld : Bibliotheca eruditorum
prwcocium (1717), en van eene >iVerzameling der
wetten van Hamburg" (12 dln. 1765-73).
1 7 K LETTGAU
Zie -.
Kleggau, IIandschap.
Klein-Azie. Zie onder ASIA.
Klein-Java. Zie BALI.
Klein—Kerkje, zeeuwsch dorp. Zie het art.

Klettgau, of Kleggau, landschap in 't zuidelijk
gedeelte van Baden tot 1806 een landgraafschap
tier prinsen von Schwartzenberg, werd 1812 aan
Baden afgestaan. is zesdhalve vierk. mijl groot, en
heeft tot hoofdplaats Thiengen.
Kleve, Cleve of Kleef, nieuw-lat. Clivia, stad
in Rijnpruisen, nabij de nederlandsche grenzen, 5
uren gaans bezuidoosten Nijmegen, en 9 a 10 uren
gaans benoordw. Wesel; ruim 9000 inw.; bet voormalige residentie-slot Schwanenburg; sedert 1861
het standbeeld van keurvorst Johan Sigismund ; bij
K. groote parken en tuinen (de Thiergarten) met
eene, voornamelijk door Hollanders bezochte, gezondheidsbron. Het is eene zeer oude stad, die in
de 9e eeuw door de Noormannen verwoest werd ;
eenigen tijd daarna herbouwd, werd K. de boofdplaats van een graafschap (dat later een hertogdom
werd). Het voormalig hertogdom K., groot 40 vierk.
mijlen met onistr. 120,000 bewoners, begrensd ten
0. door het bisdom Munster, ten W. door Braband,
ten N. W. en N. door Gelderland, ten Z. door het
hertogdom Berg, was oudtijds een graafschap, dat
1368, bij het uitsterven van de mannelijke linie der
grafelijke dynastie, door Margareta (de nicht van
den laatsten graaf Johan) ten huwelijk werd medegebracht aan Adolf II, graaf van de Mark, met wien
de tweede grafelijke dynastie van K. aanving, ten
wier behueve het graafschap 1417 door keizer Sigismond tot hertogdom verheven werd. In 1511
werd dit hertogdom door hertog Johan III vereenigd
met Julich, Berg en Ravensberg ; en 1609, ten gevolge van den ontstanen Kleefschen successie-oorlog,
bij de deeling van deze landen, werd het hertogdom
K. aan Brandenburg toegevoegd. Bij den vrede van
Luueville stond Pruisen het gedeelte ten westen,
en 1805 ook dat ten oosten van den Rijn aan Frankrijk af. Uitgenomen het oever-district aan de Maas
en eenige in het noorden liggende door Nederland
geenclaveerde plaatsen, kwam K., na den val van
Napoleon, weder aan Pruisen, en vormt thans een
gedeelte van bet reg.-district Dusseldorf.
Kleverskerke, of Klewerskerk, dorp op bet
zeeuwsche eiland Walcheren, 3 kwartier gaans benoordoosten Middelburg ; bier eertijds bet Slot-te-K.
Kliasma, of Kliazma, rivier in europ. Rusland,
ontspringt in 't gouvernement Moskou, loopt eerst
noordoost-, dan oostwaarts, en valt bij Gorbatow in
de Oka na een loop van 80 mijlen, waarin zij de
Tsjerna, Peksja, Loekb, Soedogda en meer andere
rivieren opneemt.
Klimmen, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans beoosten Maastricht ; 280 inw.
stad in Rusland, gouvt. Moskwa, 11 mijlen
benoordw. Moskon ; 4000 inw.; historisch merkwaa rdig als voormalig erfgoed der familie Romanow.
Klindonang, een meer op Java, resid. Pasoeroewan, district Grati, beslaat eene oppervlakte van
130,300 vierk. rijnlandscbe voet, wordt als een heilig water in eere gehouden door de inboorlingen
van Grati.
Klingenberg, stad in Beieren, Unterfranken,
3 mijlen benoordw. Aschaffenburg; 1000 inw.
Klinger (Friedr. Max. von), duitsch tooneeldichter en romanschrijver, geb. 1 9 Febr. 1752 te
Frankfort aan den Main, eerst in oostenrijksche,
sedert 1780 in russische krijgsdienst, als luit.-generaal na 40-j. diensttijd gepensioneerd, gest. te Petersburg 25 Febr. 1831. Eene bloemlezing uit het
groote aantal zijner werken verzamelde hij zelf (12
din. Koningsbergen 1809-16; 2e druk Leipzig
1832 ; 3e druk Stuttgart en Tubingen 1842).
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Klein-Polen. Zie onder -ROOT-POLEN.
Klein—Rusland. In tegenstelling van GrootRusland (zie dat art.) geeft men den naam van
K.-R. aan eene vruchtbare landstreek in het zuiden
van europ. Rusland, bestaande uit de vier gouvernementen Kiew, Charkow, Tsjernigow en Pultawa,
te zamen eene oppervlakte beslaande van circa 3768
vierk. mijlen, bevolkt met bijna 7 millioen zielen ;
het is het volkrijkste deel van geheel bet russische
rijk. Tot 1238, toen de Tartaren zich van het land
meester maakten, vormde K.-R. de kern van Rusland; in 1320 kwam bet onder litausche, en later
onder poolsche heerschappij ; in 1667 werd een
groot gedeelte van K.-R. (de Russische Ukraine) bij
Rusland ingelijfd, en bij de tweede deeling van Polen (1793) onderging de rest (de bewesten den
Dnieper gelegene zoogenaamde Poolsche Ukraine)
hetzelfde lot.
Klein-Tibet. Zie BALTISTAN.
Kleine Wolga (de). Zie KAMA.
Kleist (Ewald Christian von), duitsch dichter,
geb. 3 Maart 1715 te Zeblin bij KOslin, eerst in
deensche, daarna in pruis. krijgsdienst, werd als
majoor in den slag bij Cunersdorf zwaar gekwetst,
en stierf dien ten gevolge 24 Aug. 1 759 te Frankfort
aan de Oder. SammtlicheWerke (2 din. Berlijn 1760;
vollediger 2 dln. Berlijn 1803, waarvan de 5e druk
1853). — K. (Heinrich von), duitsch tooneeldichter, geb. 10 Oct. 1776 te Frankfort aan de Oder,
eerst in pruis. krijgsdienst, later pruis. ambtenaar,
verviel na den slag van Jena tot zwaarmoedigheid,
wegens bet ongeluk dat zijn vaderland trof, en
maakte 21 Nov. 1811 te Potsdam een einde aan zijn
Leven, te gelijk met eene dame, die hij hartstochtelijk beminde. Zijn Kathchen von Heilbronn (Berlijn
1810) wordt bet allermeest geroemd. Gesammelte
Schriften door Tieck (3 dln. Berlijn 1826), door
Julian Schmidt (3 dln. Berlijn 1859). — Belden
stamden af van een oud-adellijk geslacht (de graven
von K.) nit Pommeren.
Klemantin,Klematan, inlandsche benamingen
voor Borneo.
Kleophaskerke, oude naam van het zeenwsche dorp Kleverskerke.
Klephthen. Zie ARMATOLEN.
Klepoe, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; 13 Sept. 1828 overwinning der nederl.
troepen op de muiters.

Kloosterleven

Klingie
Klingie, 1) rivier op Sumatra (nederl. 0. I.),
vereenigt zich bij Moeara-Bliti in het rijk Palembang
met de Bliti. — 2) district van Sumatra, leed veel
24 Nov. 1833 door de uitbarsting van de BoekitKaba, waarbij verscheidene menschen omkwamen.
Klingsor von Ungerland, minnezanger,
astroloog en schepper van het hongaarsche mijnwezen, werd (naar het heet) nit Zevenbergen ontboden naar den Wartburg, om bij den dichters-wedstrijd als scheidsrechter uitspraak te doen.
Klinting–Tjina, dorp op Java, bewesten het
Molenvliet, in de Bataviasche Ommelanden ; te K.
een tempel, met prachtige sieraden en afgodsbeelden.
Klissow, plaatsje in Polen, niet ver van Krakau ;
overwinning van Karel XII van Zweden op de vereenigde saksische en poolsche armee (Juli 1702).
Kliwonan, voormalig dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid. Magelang; 31 Job 1828 werden de
muiters, ofschoon veel sterker in getal, door de nederl. troepen uit K. verdreven na een hevig gevecht.
Kljasma, rivier, dezelfde als KLIASMA.
Klobauk, 1) stad in den moravischen kreis
Hradisch ; 2600 inw. — 2) vlek in den moravischen
kreis Brunn ; 2600 inw.
Kiteden (Karl Friedrich von), gel). 21 Mei 1786
te Berlijn, eerst directeur van het onderwijzersseminane te Potsdam, sedert 1824 directeur der
school van kunstvlijt te Berlijn, gest. 9 Jan. 1856,
schreef, behalve verscheidene natuurkennis bevorderende werken, eene reeks verdienstelijke werken
betreffende de mark Brandenburg, o. a.: Die Quitzows
and ihre Zeit (2e druk 4 deelen Berlijn 1846);
Diplomatische Geschichte des Markgrafen Waldemar

von B. (4 dln. Berlijn 1844-45). — K. (Gustav
Adolf von), zoon van den vorige, geb. 24 Juni 1814
te Berlijn, legde zich toe op aardrijks- en natuurkunde, en inzonderheid op geologie en mineralogie,
werd 1839 leeraar (sedert 1855 met den titel van
professor) aan de school van kunstvlijt te Berlijn.
Voornamelijk heeft hij zich bekend gemaakt door
zijne geographische werken, o. a.: Dos Stromsystem
des obern Nil (Berlijn 1856), en zijn nitmuntend
Handbuch der Erdkunde (3 dln. Berlijn 1859-62).
Klodwig. Zie CLovts.
Kloesot, dorp op Java, resid. Samarang, district Grogol, was een der voornaamste schuilnesten
van de muiters, en werd daarom 27 Dec. 1828 door
de nederl. troepen met den grond gelijk gemaakt.
Kloet, gebergte op Java ; een der hoogste pieken is de vuurspuwende berg K., of Geloet (in de
residentie Kediri), waarvan hevige uitbarstingen
Fehr. 1841 en Jan. 1864.
Kloetinge, dorp met 500 inw. op bet zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, 20 minuten gaans bezuidoosten Goes, heeft veel te lijden gehad in bet
laatst der 16e eeuw (werd o. a. 1572 door de muitende Spanjaarden bijna geheel platgebrand).
Klooster (het), 1) zeeuwsch dorp; zie het art.
KLOOSTERZANDE. - 2) gron. dorp; zie K LOOSTERBUR EN.
Kloosterburen, of Olde-Klooster, ook wel
kortweg .bet Klooster", dorp in Groningen, 7 uren
gaans ten W. N. W. van Appingedam; 380 inw.
Kloosters, lat. Claustra, d. afgesloten plaatsen. Onder dezen naam verstaat men gebouwen, in
welke monniken of nonnen gemeenschappelijk en
volgens zekere statuten (regels) leven. Alle monniken of nonnen, die een en denzelfden regel of observant:0 volgen, vormen eene Klooster-orde. De
eerste ontmoeten wij in de 4e eeuw in de woestijnen Tn Opper-Egypte, gesticht door den heiligen
Antoni s; en reeds spoedig ontstonden er ook overIf
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al in Palestina, Syria en Armenia. In Europa kwamen de K. door Athanasius, Ambrosius en Hieronymus; in Engeland werden ze ingevoerd door
Augustinus, in Ierland door Patrick, in Nederland
en Duitschland door Bonifacius. Eene groote verbetering onderging de inrichting der K. door Benedictus van Nursia, die in 529 het klooster MonteCasino bij Napels sttchtte, en wiens regel (de observan tie der Benedictijnen)de K.verhief tot woonsteden
van vlijt en vroomheid. Doch de toenemende rijkdom
der K. werd langzamerband oorzaak, dat ze zedelijk
ontaardden en, aan hunne oorspronkelijke bestemming geheel ontrouw, meerendeels schuilnesten
werden van verdorvenheid. Door de Kerkhervorming
werd het destijds ontzachlijk groote getal K. aanmerkelijk verminderd. Keizer Jozef II hief 1781 de
K. van ettelijke Orden geheel en al op, en beperkte
het getal der overige zeer; en in Frankrijk werd
2 Nov. 1789 de opheffing van alle Klooster-orden
gedecreteerd. Door pans Pius VII werden echter, na
het herstel der Bourbons op den franschen troon,
de opgehevene Klooster-orden hersteld, en reeds
spoedig kwamen die in Portugal, Spanje, Napels en
Italie weder tot grooten rijkdom en invloed. Wel
werden de K. in Portugal bij het decreet van 28 Mei
1834, en in Spanje bij dat van 9 Mei 1837 opgehe; dock door het onvermoeide streven der roorn.
sche Kerk, en inzonderheid der Jezuieten, werden
niet slecbts in roomsch-katholieke, maar zelfs in
protestantsche landen gedurig nieuwe K. gesticht.
In het koningrijk der Nederlanden, waar het bestaan
van K. door de wet verboden, en bovendien zoo geheel in strijd is met de geschiedenis sedert onze afschudding van het spaanscbe juk, in Nederland bestaan desalniettemin een aantal K., allengs verrezen
onder een bedriegelijk uiterlijk en onder een verbloemden naam, ten einde niet onder bet bereik te
vallen van de op bet stuk der K. bestaande wetsbepalingen. Uitmuntend is, van een zuiver rechtsgeleerd
standpunt, het bestaan der K. in Nederland behandeld door eenen verlichten Roomsch-katholiek, nl.
Mr. J. B. baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw,
ridder der orde van den Nederl. Leeuw, kamerheer
des konings in buitengewone dienst, en Advocaatgeneraal in Noord-Braband. Aan zijn hoogstbelangrijk geschrift, getiteld De Kloosters in Nederland in
1861 (Utrecht 1861) ontleenen wij slechts de slotsow N an zijne uitvoerige statistiek, waaruit blijkt,
dat er in het koningrijk der Nederlanden in het jaar
1861 reeds bestonden 176 zoo mannen- als vrouwenkloosters met 3003 leden (ongerekend het overgroote getal geestelijke broeders en zusters, die burgerlijke liefdadige inrichtingen bedienen). Ziehier
de lijst deer K.:
In de prom.

Mannenkloosters

Vrouwenkloosters.

N.-Braband 18 met 569 leden; 67 met 1211 leden.
15 7, 159
30 N
1
Gelderland
116
9
41
3
Z.-Holland
138
8
43
2
N.-Holland
27
3
—
Zeeland
67
6
—
Utrecht
20
3
— ^ — 7.
Friesland
4
56
6
1
Overijsel
14
1
3
I a
Groningen
380
21
323 a
13
Limburg
Totaal 39 Mannenkloost. 137 Vrouwenkloost.
met 815 leden. met 2188 leden.
Kloosterzande, of ',het Klooster", dorp in
Zeeland, 2 uren gaans benoorden Hulst ; 150 inw.

Klooster–Zeven. Zie KLOSTER-SEVEN.
19
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Klopp

Klopp (Onno); geschiedschriper, geb. 1822 te
Leer in Oost-Friesland, van 1845 tot 1858 leeraar
aan 't gymnasium te Osnabriick, sedert ambtetoos te
Hanover. Zijne voornaamste werken zijn : Geschichte
Ostfrieslands (3 din. Hanover 1854 —58);Friedrich II
und die deutsche Nation (Schaffhausen 1860); Tilly
im Dreissigjdhrtgen Kriege (2 din. Stuttgart 1861).
Klopstock (Friedrich Gottlieb), duitsch d ichter, geb. 2 Juli 1724 te Quedlinburg in Saksen,
studeerde protest. theologie to Jena, en ontwierp
reeds daar zijn beroernden Messias, waarvan de eerste zangen in 't Iicht verschenen in de .Bremische
Beitrfige", en reeds spoedig in geheel Duitschland,
Zwitserland en Denemarken K.'s naam beroemd
rnaakten. Sedert 1748 huisonderwijzer te Langensatza, werd hij 1751 door den deenschen minister
Bernstorff op eene vaste jaarwedde naar Kopenhagen
beroepen, hield afwisselend verblijf aidaar en te
Hamburg, waar hij 1754 in den echt trad, doch
reeds 1758 weduwnaar werd. Na Bernstorff's aftreding vestigde K. zich 1771 met den titel van deensch
legatie-raad te Hamburg, en voltooide daar zijnen
Messias, waarvan de laatste vijf zangen 1773 te
Halle in het Licht verschenen. Na in 1192 een tweede
huwelijk aangegaan te , hebben, stierf K. 14 Maart
1803, en werd in het dorp Ottensen bij Hamburg
begraven. Behalve vele andere dichtstukken, zijn
ook K.'s taalkundige geschriften in hooge mate verdienstelijk. Complete editien van K.'s werken verschenen : in 12 din. (Leipzig 1799-1817), in 18
din. (1823-29), in 9 din. (1839); eene prachteditie in 1 deel (1839). Schmidlin gaf Erganzungen
zu K.'s stimmtl. Werken (3 din. Stuttgart 1839).
Sloss (Joh. Georg Burkh. Franz), geb. 31 Juli
1787, prof. der geneeskunde en practiseerend geneesheer te Frankfort aan den Main, gest. 10 Febr.
1854, een der voornaamste en degeltjkste beoefenaars
van de geschiedenis der vrijmetseiarij. Van zijne
werken verdienen inzonderheid vermeld : Geschichte
der Freimaurerei in Frankreich (2 din. Frankfort
1852-53); Geschichte der Freimaurerei in England
und Schottland (Leipzig 1848); Die Freimaureret
in ihrer wahren Bedeutung (Lpz. 1846); Biblzographie
der Freimaurerei (Frankf. 1844). De, in hare soort
eenige, vrijmetselaars-bibliotheek van K. is in eigendom overgegaan aan prins Frederik der Nederlanden, grootmeester-nationaal der nederiandsche vrijmetselaren.
Klosterkamp, dorp in Rijnpruisen, bij Rheinberg, distr. Dusseldorf; overwinning der Franschen
onder maarschalk de Castries op de Hanoverauen
(1760). Zie ASSAS.
stad in Bohemen, kreis Saatz, aan
de Eger ; 2300 inw.; fraai kasteel ; groote porseleinen aardewerk-fabriek.
Klostermeier (Matthias), berucht rooverhoofdman. Zie BEIERSCHE HIESEL (di I. blz. 463).
Klosterneuburg, of Neuburg, stad in Oostenrijk (Unter der Enns), rechts aan den Donau,
ruin 2 uren gaans benoorden Weenen ; 4800 inw.;
het beroemde augustijner kiooster, gesticht 1114
door markgraaf Leopold IV, een der rijkste kloosters
van Oostenrijk, met uitmuntende bibliotheek.
Kloster—Seven, of Klooster-Zeven, ook wel
kortweg Seven of Zeven, marktvlek in Hanover,
7 uren gaans bezuidw. Stade ; 1300 inw.; voormalig
benedictijner klooster, waar 10 Sept. 1757 (na de
overwinding door de Franschen op den hertog van
Cumberland bevochten) de conventie werd geteekend, waarbij Hanover zich verbond tot onzijdigheid,
doch welke conventie reeds spoedig geschonden werd.

Kneschke
Kloten, dorp met 1550 inw. in 't zwitsersche
kanton Zurich, district Birlach, was in den roweinschen tijd een voornaam station (Claudia), en is nit
de 19e eenw bekend door de voiksvergadering 2
Sept. 1830, naar aanleiding van 't beroepen van
Strauss, welke meeting den val der regeering (6 Sept.)
ten gevolge had.
Klundert (de), plattelandsstadje in Noord Braband, aan de Keen, vijfd half mu gaans benoordw.
Breda en 5 kwartier benoordw. Zevenbergen ; 1400
inw.; was vroeger een dorp, en heette wen ook
Niervaart ; werd 1333 zwaar geteisterd door brand,
en iced 1421 van den St.-Elizabethsvioed ; werd
1583 door prins Willem I versterkt en omringd met
grachten en wallen, en hood 1793 heldhaftig het
hoofd tegen de fransche arwee van Dumouriez, doch
werd door deze stortnenderhand veroverd.
Klutz, viek met 2300 inw. in het hertogdom
Mecklenburg-Schwerin, in de nabijheid van het voorgebergte Klatzerort.
Klijn (Hendrik Harinen), dichter en schrijver,
geb. 5 Maart 1773 te Amsterdam, van 1797 tot 1829
snikerraffinadeur aidaar, sedert stil levende, tot hij
24 Febr. 1856 stierf. Men heeft van hem, behalve
twee bundels Gedichten (elk in 2 din.), en verscheidene andere verdienstelijke poezien (De Heidendood van de Buyter, '2e druk 1824; het treurspel
Filips van Egmond, 1826 ; enz.), een dichtstuk, getiteld : Zwitserland in Brie zangen (Amst. 1828).
Kmety (George). Zie ISMACL-PA
Knared, dorp in Zweden, Ian Halmstad, aan
den Luga, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Halmstad ;
400 inw.: vredestractaat tusschen Zweden en Denemarken 1613.
Knaresborough, stad in West-Riding van
't engelsche graafschap York, aan den Nidd, 6 a 7
uren gaans bewesten York ; 6000 inw.; minerale bron.
n.-brab.
dorp.
Zie
—.
NEGSEL
Knechtsel,
h
7i K
Knef, of Cnupir is (Chnuphis,Chnubin), dezelfde
egypt. godheid als Canopus (zie dat art.), werd inzonderheid als god van den Nijizegen (Niji-overstrooming) vereerd. In de latere mythologische philosophie, de hoogste god, het Opperwezen, zonder
begin en zonder elude (dus: eeuwig), uit wiens
mond de wereld te voorschijn gekomen was in de
gedaante van een ei.
Knegsel, dorp in N.-Braband, in de Meierij
van 's-Bosch, 2 uren gaans bewesten Eindhoven ;
170 inw.; is wellicht het armste dorp van ons gansche land.
Kneitlingen, dorp met 270 inw. in bet brunsw ijksche amt Schoppenstedt, gaat door voor de geboorteplaats van Tijl Uilenspiegel.
Kneller (Gottfried ), duitsch portretsch ilder,
geb. 1648 te Lubeck, leerling van Rembrandt en
Boll, later van Maratti in Italie, 1674 hofschilder
van EngelanA koning Karel II, stolid ook bij Jacobus III en bi) Willem III in hooge guest. Hij stierf
1726; hem ter eere werd in de Westminster abdij
een monument opgericht. Behalve van de genoemde
vorsten heeft K. ook portretten vervaardigd van Lodewijk XIV, tsaar Peter den Groote, en weer anderen, die alien verlangend waren zich door zijn penseel afgebeeld te zien.
Kneph. Zie KNEF.
Kneschke (Ernst Heinrich), duitsch genea loog en heraldie-kundige, geb. 27 Aug. 1798 te
Zittau, sedert 1838 prof. der geneeskunde te Leipzig ;
heeft veel verdienstelijks over bet geneesk. vak geschreven, doch inzonderheid naam gemaakt door
zijne geneal. en herald. geschriften, nl.: Die deutschen

Knidos
Gra fenhduser (3 din. Leipzig 1853-55); Die Wappen
der deutschen Ireiherrlichen and adelichen Familien
(4 din. Leipzig 1856-58); Dentsches Adelslexikon
(dl. 1-4, Leipzig 1858-63).
Knidos, Zie CN1DUS.
Knigge (Adolf Franz Friedr. Ludw., vrijheer
von), geb. 16 Oct. 1752 te Bredenbeck bij Hanover,
eerst hofjonker, enz. le Cassel, vervolgens kamer!leer aan het hof te Weimar, werd 1790 opperhoofdman en scholarch te Bremen, waar hij 6 Mei 1796
stierf. Vele onaangenaamheden berokkende hem de
betrekking, waarin hij stond tot de Illuminaten ; na
de ophefiing van die orde gaf hij daarover (onder
het psendonium Philo) een belangrijk geechrift in
het Licht. Maar meer dan dit, en meer dan een van
K.'s vele en veelzijdige andere werken, verschafte
hem een blijvenden naam zijn boek Ueber den Umgang
mit Menschen (Hanover 1788; 13e druk Han.1853).
Kniphausen, heerlijkheid in het groothertogdom Oldenburg, ruim 4 vierk. mij1 grool, met
3200 bewoners (hoofdplaats het dorpje K. met 50
inw. en kasteel), vormde vroeger met de heerlijkheid
Varel een grafelijk aldenburgsch fides-commis, dat
in de 18e eenw door huwelijk van de erfdochter
van den laatsten graaf van Aldenburg °verging aan
de engelsche linie van het geslacht Bentinck. De
heerlijkheid K. was het kleinste onafhankelijke rijkje,
dat deel uitmaakte van het (1806 teniet gegane)
heilige Roomsche rijk. In 1806 werd K. aan de kroon
van Holland getrokken, en met het dept. OostFriesland vereenigd; in 1810 bij het fransche keizerrijk ingelijfd, maakte het deel nit van het dept.
der Ooster-Eems. In 1813 weed het door den groothertog tan Oldenburg bij diens rijk ingelijfd, waartegen echter geprotesteerd werd door graaf Bentinck,
aan wien het 1826 werd teruggegeven ; de kwestie
der al of niet onafhankelijkheid bleef echter nog 30
jaren lang een punt van rechtsgeschil, totdat graaf
Bentinck 1856 tegen schadeloosstelling zijne rechten
op K. afstond aan den groothertog van Oldenburg.
Knipperdolling (Bernhard), het hoofd der
munstersche wederdoopers, geb. te Munster, Dam
de hollandsche wederdoopers Matthijs en Jan Benkelsz (of Bockelson) bij zich op (zie JAN van Leiden),
oefende, 1534 door de wederdoopers tot burgemeester van Munster gekozen, eene ongehoorde macht
nit, werd met de waardigheid van stadhouder bekleed toen Jan van Leiden koning was geworden,
en decide met hem hetzelfde lot na de overgave van
de stad (ter dood gebracht 23 Jan. 1536, en zijn Iijk
aan den St.-Lamberti-toren opgehangen in eene
ijzeren kooi).
Knistenaux, een Indianen-volk in NoordAmerika, in het middelgedeelte van Nieuw-Britannie, bewesten het Winipeg-meer en heoosten de
Rots-gebergten; ze zijn ongeveer 24,000 zielen sterk ;
een !runner voornaamste stammen zijn de Grecs.
Knittlingen, stad in Wurtemberg, Neckarkreis, aan de Weissach, 8 uren gaans bewesten Heilbronn; 2400 inw.; wordt gehouden voor de geboorteplaats van Doctor Faust.
Knjaginin, stad in Rusland, gouvt. (en 10
mijien bezuidoosten de stad) Nisjnel-Nowgorod,
aan de Knjaginka ; 4500 inw.
Knoblecher (Ignatius), geb. 6 Job 1819 te
St.-Cantian in Neder-Krain, gest. 13 April 1858 te
Napels, bracht als apostoiisch vicaris-generaal voor
Middel-Afrika verscheidene jaren door aan den bovenloop van den Nijl. Over K.'s reizen in die streken heeft Klun veel wetenswaardigs medegedeeld in
Beisen auf dem weissen Nil (2e druk Laibach 1852).
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Knollendam, dorp in Noord-Holland, aan de
Zaan, die het dorp in twee deelen scheidt, welke
Oust-K. en West-K. genoemd worden ; 350 mnw.
Knowles (James Sheridan), beroemd engelsch
dramaturg, geb. 1784 te Cork in Ierland, sedert
1848 bewaarder van bet huis waar Shakespeare geboren is te Stratford aan den Avon. Dramatic Works
(laatste editie 2 din. 1855).
Knownothings, de leden van eene snort van
geheim genootschap in Noord-Amerika, zich ten
does stellende de immigratie uit Europa te stremmen, de naturalisatie te bemoeilijken, en de landverhuizers, die zich daar zijn komen vestiges, uit te
sluiten van alle openbare ambten. De K. ontleenen
hunnen naam aan eenige woorden (to know nothing)
in hun eedsformulier. Het genootschap der K. vormde
zich in het begin van 1854, en ontstond uit de
ornstr. 1835 opgerichte Native American Association.
Knox (John), de hervormer van Schotland,
geb. 1505 te Gifford bij Haddington in Oost-Lothian,
was eenigen tijd prof. der theologie en scholastieke
philosophic aan de akademie St.-Andrews, en trail
daar reeds op als tegenstander van het pausdorn,
doch geraakte daar, te gelijk met de bezetting, in
fransche gevangenschap, en kwatn naar Frankrijk op
de galeien. Na zijne bevrijding 1549 keerde hij naar
Engeland terug, predikte daar het Evangelic, en
voor hevig uit tegen den Pans en de Mis, en werd
1552 hofkapelaan van koning Eduard I. Bij de
troonsbeklimming der roomsch-kath. koningin Maria
zag hij zich geuoodzaakt Engeland te verlaten, en
nam de wijk naar Geneve, bij Calvinus (1554), hield
zich vervolgens een koiten tijd te Frankfort aan den
Main op, doch kvvam 1555 weder naar Schotland,
stichtte daar de eerste congregatie der schotsche
Protestanten, en werd de stichter der presbyteriaansche Kerk in Schotland. Hij stierf 24 Nov. 1572.
Na zijn dood verscheen in 't Licht zijne History of the
reformation of religion within the realm of Scotland;
aan den 4en druk van dit werk (Edinburg 1752)
zijn ook de overige werken van K. toegevoegd.
Knox, naam van verscheidene graafschappen
in de Vereenigde Staten: 1) in 't oosten van Tennessee; 2) in 't zuidoosten van Kentucky; 3) in 't
midden van Ohio; 4) in 't zuidw. van Indiana;
5) in 't noordw. van Illinois; alle dus genoemd ter
eere van den hervormer J. Knox.
Knoxville, stad in Tennessee,- hoofdplaats
van 't graafschap Knox, aan den bevaarbaren Holston ;
8000 inw.; universiteit voor Oost-Tennessee sedert
1806.
Knut, deetische (en engelsche) koningen. Zie
het art. CANUT.
Knutsford, Canute's Ford, marktvlek in 't
engelsche graafschap Chester, 10 uren gaans ten
0. N. 0. Nan Chester, door bet riviertje Birkin in
twee deelen gescheiden (Over-K. en Nether-K.);
4000 inw.; in de nabijheid bevocht honing Knut of
Canut eene overwinning, waarom dit vlek naar hem
genoemd is.
Knype (de), ,eigenlijk Nieuw-Brongerga, dorp
in Friesland, een half nor gains beoosten Ileerenteen, is van lieverlede ontstaan sedert de 16e eeuw,
en beslaat wet een our gaans in de lengte ; 1500
low ; het westelijk gedeelte van de K. beet de
Beneden-K., het oostelijk gedeelte (het eigenlijke
dorp) de Boren-K.
KO, 1) eiland. Zie Cos. — 2) Groot-K., eilandje
in nederl. 0.1., in den Molukschen archipel. 34 mirL
beoosten den ousthoek tan Ceram.
Koa, vermeld Ezechiel 23: 23.
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Koa, eilandje in nederl. 0. 1., bij de zuidkust
van Flores, is een der Zuidwester-eilanden van Banda.
Kobbe, stad in Darfoer. Zie COBBE.
Kobbe (P. L. Christoph von), geschiedschrij*ler, geb. 1793 te Gifickstadt, eerst officier, daarna
privaat-docent te Gottingen, toen advocaat en burgemeester te Wunstorf, sedert 1831 ambteloos in
Hanover en in Holstein. Van zijne vele historische
werken noemen wij inzonderheid : Geschichte und
Landesbeschreibung der Herzogthumer Bremen und
Verden (2 din. Gottingen 1825); Geschichle von
Schweden (2 din. Dresden 1828); Geschichle des
Herzoglhums Lauenburg (3 deelen Altona 1836);
Reimische Geschichte (2 din. Leipzig 1841).

Kobey, stad in Darfoer. Zie Coast.
Kobi (woestijn van). Zie GOBI.
Kobryn, of Kobrin, stad in russisch Polen,
gouvt. Grodno, aan den Moechawetz ; 6300 inw.;
15 Juli 1812 gevecht tusschen de Russen en de
Saksen onder Klengel.
Koch (Christoph Wilh. von), publicist en geschiedschrijver, geb. 9 Mei 1737 te Buxweiler in den
Elzas, eerst prof. der rechten te Straatsburg, sedert
1789 te Parijs als b lid van het directorium van zijn
departement werkzaam voor den protestantschen
Elzas, 1 802 tribunn, 1810 rector der universiteit te
Straatsburg; gest. aldaar 29 Oct. 1813. Van zijne
vele historische werken is het voornaarnste : Tableau
des revolutions de l'Europe (Lausanne 1771; nieuwe
druk 4 din. Parijs 1813). — K. (Jean Baptiste
Freddric), neef van den vorige, geb. 9 Sept. 1782
te Nancy, fransch officier en sedert 1841 generaalmajoor, heeft zich als krijgskundig schrijver verdienstelijk gemaakt door de Memoires pour servir 4
l'histoire de la campagne de 1814 (3 din. Parijs 1819).
Koch (Karl Heinr. Emmanuel), geschiedkundige
en reiziger, geb. 1 809 te Weimar, sedert 1844 prof.
der kruidkunde te Jena. Men heeft van hem : Reise
durch Russland nach dem kaukas. Isthmus (2 din.
Stuttgart 1842-43); Karte vom kaukas. Isthmus
und Armenien (4 bladen, Beriijn 1851, met tekst);
wijders: Beitrage zu einer Flora des Orients (Halle
1848); Hortus dendrologicus (Beriijn 1853 en v.).
Koch—Sternfeld (Jos. Ernst, ridder von),
geschiedkundige, geb. 1778 te Mittersill in de Oberpintzgau, eerst saltzburgsch, toen beiersch amblenaar, sedert 1830 gepensioneerd. Voornaamste hist.
en staatk. werken: Salzburg and Berchtesgaden (2 din.
Saltzb. 1820); Das Reich der Longobarden in Italten
(Munchen 1839); Culturhistorische Forschungen
fiber die Alpen (2 din. Munchen 1851-52); en meer
andere.
Koche, oudtijds eene vesting. Zie ALMODAIN.
Kocher, rivier in Wurtemberg, ontspringt bezuiden Aalen op den Hfirtfeld, loopt parallel met de
Jaxt, en valt na een loop van 19 mijlen, 1 uur gaans
boven de uitwatering der Jaxt, in den Neckar, bij
Kochendorf (1700 inw., twee kasteelen).
Kock (Ch. Paul de), fransch romanschrijver,
geb. 21 Mei 1794 te Passy, zoon van een hollandschen bankier, die zijn leven eindigde op bet schavot der revolutie, had reeds 1811 zijn eersten roman
(L'enfant de ma femme, 3 din.) voor de pers gereed ;
doch geen uitgever daarvoor kunnende vinden, iiet
hij dien zelf drukken, en had het geluk toen veel
koopers voor zijn boek te vinden ; hij is ontegenzeggelijk een der schrijvers, wier werken (luchtig
van inhoud) bet drukst gelezen worden; ze zijn
schier in alle europeesche talen overgezet. Eene
complete editie verzamelde hij zelf (56 din. Parijs
1844-45). Een broeder van Paul de K. was onder de
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regeering van koning Willem I minister van binnenl.
zaken, en diens zoon (dus een neef van Paul) is onder
de regeering van Willem III directenr van het Kabinet des konings. — K. (Henri de), zoon van den
vorige, geb. 25 April 1819, is insgelijks een vruchtbaar schrijver van romans en tooneelstukken.
g 0EKANGE.
7i—
Dren IZie
Kockange, dorp inDrenthe.
Kockengen, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
anderhalf our gaans bewesten Maarssen en 3 uren
pans benoordw. Utrecht; 700 inw.
Kockinge, dorp in Drenthe. Zie KOEKANGE.
Kodzja—Ili, turksch sandzjak in het N. W.
van Klein-Azie ; hoofdplaats Ismid.
Kodzjend, Kodschend, Chodschend, stad met
omstr. 60,000 inw. aan den Sir, in het khanaat Kokand in Turkestan; vergelijk KHODZJEND.
KO3 . . . . Zie Ko ....
Koearra, rivier. Zie DJOL1BA.
Koeba, stad en vesting in Zuid-Rusland, in
Daghestan, aan de Koebinka, 12 a 13 mijlen bezuiden
Derbent, was vroeger de hoofdstad van een tartaarsch
khanaat K.; heeft thans 8000 inw.
Koeban, de Hypanis van Strabo en de Vardanes
van Ptolemeiis, een der grootste rivieren van Caucasie,
ontspringt op de noordzijde van het Elbroes-gebergte,
doorstroomt het russ. gouvernement Stawropol,
vormt dan de grensscheiding tusschen het land der
tsjernomorische Kozakken en de Tsjerkessen, en
ontlast zich, na 95 mijlen loop, met verecheidene
arrnen in de Zwarte Zee en in de Zee van Azof.
Koebenskoje, een weer in bet russ. gouvernement Wologda, wordt gevormd door de 50 mijlen
lang zijnde Koebina, welke rivier het meer K. weder
verlaat onder den naam van Soechona. Overigens
ontlast zich in dit meer de Porosowitza, die door
het Koebenskoje-kanaal (of kanaal van hertog Alexander van Wurtemberg) met de Sjeksna in gemeenschap staat, en bij gevolg het Dwina- met het Wolgagebied verbindt.
Koebetsji, stad in Zuid-Rusland, in Daghestan,
ruim 6 mijlen benoordw. Derbent ; 12 moskeen;
werd oorspronkelijk bevolkt door duitsche werklieden, die, door eenen schach van Perzie ontboden,
dat land echter niet konden bereiken, maar zich in
Daghestan nederzetteden ; hunne afstammelingen
gingen in later tijd tot den Islam over.
Koeblai—khan, eigenlijk Hoepilai-khan, in
't Chineesch genaamd Sji-Tsoe, mongoolsch keizer,
stichter van de twintigste chineesche dynastie, namelijk die der Mongolen of Yuen; hij was een kleinzoon van Gengis-khan ; geb. 1214, werd hij 1260,
na zijnen broeder Mangoe-khan, als keizer uitgeroepen. Hij regeerde aanvankelijk over geheel Mongolie
en over al de landen, die Gengis-khan had veroverd,
overweldigde vervolgens (1267) China, maakte zich
1279 meester van den persoon des chineeschen
keizers, en wierp zoodoende de dynastie Song van
den troon, die 319 jaren achtereen over China geregeerd had. Hij veroverde vervolgens Tibet, Pegu,
Cochinchina, en stichtte het grootste rijk, dat in de
geschiedenis bekend is, daar het geheel Aziè en een
gedeelte van Europa omvatte, van den Dnieper tot
aan Japan. Hij was een beschermer van letterkunde,
landbouw, nijverheid en koophandel, en stierf in
1294, na eene regeering van 24 jaren, van welke
Marco-Paolo er 17 aan zijn hof doorbracht.
Koedoes, d. i. gezuiverd, volkrijke stad op
Java, ruim 34 paten van Samarang, heeft 14,000 inw.
en is de hoofdplaats van het regentschap K., dat
ten N. aan 't regentschap Japara, ten 0. aan Pati,
ten Z. aan de residentie Samarang en ten W. aan
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de Java-Zee grenst. Het regentschap K. heeft eene
bevolking van 90,000 zielen, waarvan 50,000 in bet
district K. (de 2 andere districten heeten Tjendono
en Oendahan).
Koedijk, aanzienlijk dorp in Noord-Holland,
nur gaans ten N. N. 0. van Alkmaar; 700 inw.;
moest in 1498 schatting opbrengen wegens deelneming (1492) aan het oproer van het Kaas- en
Broodvolk; werd 4 en 5 October 1573 platgebrand
door de Spanjaarden, die Alkmaar belegerden.
Koefa, of Kufa, in de middeleeuwen aanzienlijke en door eene school beroemde stad aan den
Euphraat, 17 a 18 mijlen bezuiden Bagdad, was gesticht in 636 onder Omar, na de verwoesting van
Ctesiphon, was voor Bagdad de residentie der kalifen, doch door het toetiemen in bloei van Bagdad
geraakte K. in verval, en Iigt that's in rumen; men
ziet er nog de moskee, waar kalif Ali door een dweeper vermoord werd in 661. Naar deze stad heet het
oude arabische letterschrift,waarmede Mahomed den
Koran geschreven heeft, het Koefische lettersehrift.
Koehistan. Zie KOHISTAN.
Koehoe, dorp op Java, resid. Grobogan, is bekend door zijne vele zoutbronnen.
Koeka, of Koekaua, hoofdstad van het rijk
Bornoe, nabij den west-oever van het Tsjad-meer;
8000 inw., en drukken karavanen- (voornamelijk
slaven-) handel; werd pas in 1835 gesticht, en is
bezocht door de reizigers Barth, Vogel, Beurmanu.
Koekange, dorp in Drenthe, 2 urea gaans
beoosten Meppel; 650 inw.
Koekap, dorpje op Java, resid. Djokdjokarta,
aan het zuiderstrand, op anderhalve paal afstands
van de zee ; 1 April 1827 overwinning der nederl.
troepen op de muiters.
Koeki, yolk in Achter-Indie. Zie KOOK!.
Koekkoek., nederl. schildersfamilie, 4 broeders, waarvan vooral uitgemunt heeft de oudste, nl.:
K. (Bernard Cornelis), landschapschilder, geb. 11
Oct. 1803 te Middelburg, gest. 5 April 1862 te
Kleve. — K. (Johannes Herm.), vader van den
vorige, geb. 27 Aug. 1778 te Bern, gest. 12 Jan.
1851 te Amsterdam, schilder van zeestukken.
Koekoenoor. Zie KHOEKHOE-Noon.
Koelies, Coolies, Kula, Coulies, zoo worden de
Hindoes der laagste casten genoemd, die sedert de
afsehalling der slavernij als vrije arbeiders door de
Engelschen worden aangeworven voor de plantages
in de west-indische kolonien.
Zie
—ADIR-_CHACH.
Koeli-khan (Th 1
71 N
Koeloeglis, of Koeroeglis, in Barbarije, en
inzonderheid in Algerie, de afstammelingen van geimmigreerde, of tijdelijk aldaar verblijf gehoudeu
hebbende Turken, en inlandsche vrouwen.

Koeloem. Zie KHOELM.
Koeloen, meer en rivier. Zie DALAINOOR.
Koelor, dorp op Java, resid. Soerakarta ; overwinning der divisie Alfoeren (wider luitenant Neys)
op eene betide van 200 miters 21 Mei 1829.
Koenier, dorp op Java, resid. Tagal, regentschap Brebes; overwinning der nederl. troepen op
de limiters 6 Oct. 1828.
Koem, Koom, Kum, Koum, het Choama der
widen, stad in do perzische prov. Irak-Adzjemi, aan
den Radian, 25 :mijlen benoorden Ispahan ; 20,000
inw.; eene heilige, en vOOr de verwoesting door de
Afghanen (in het begin der 18e eeuw) eene prach'Lige en sterk bevolkte (destijds over de 100,000 inw.
tellende) stad. Beroemde moskee met de praalgraven
van Sophi, Schach-Abbas II (zoon van Sophi) en
Fatime (kleindochter van Mahomed).
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Koema, 1) rivier ter zuidwestkust van 't eiland
Boero (nederl. 0. I.). — 2) K., of Cuma, een der
grootste rivieren van Caucasie, ontspringt op de
noordzijde van het Elbroes-gebergte, en outlast zich
na 70 mijlen loop bij Koemsk (Kumsk) met verscheidene armen in de Caspische Zee. Zie CumAme.
Koemassie. Zie KuMASSI.
Koendoez, of Chunduz, een rijk in westelijk
Hoog-Azie (in Turkestan), was aanvankelijk beperkt
tot Tocharistan, doch omvat sedert de inlijving van
Badakhsjan, Balkh en andere aangrenzende landschappen het gansche gebied tusschen den Amoe in
het N., den Hindoekoeh in het Z., Turcomanie in
het W. en den Beloer in het 0., en staat onder het
gezag van eene usbekische dynastie. De stad
(met 1500 inw.) is slechts de winter-residentie
van den mir of vorst.
Koengoer, stad in europ.Rusland, gouvt. Perm,
aan de Sylwa, 9 mijlen bezuidoosten Perm ; 10,000
inw.; gesticht 1047, verwoest tijdens den opstand
der Basjkirs, en weder opgebouwd in 1663.
Koenraad, naam van vijf duitsche vorsten:
K. I, hertog der Franken, werd 912 tot duitsch
koning verkoren, oorloogde eerst tegen Hendrik,
zoon van Otto, hertog van Saksen, toen tegen den
hertog van Beieren, en stierf 23 Dec. 918, aan eene
wond, die hem in een gevecht tegen de Hongaren
was toegebracht. Uit zijn huwelijk met Cunegonde,
de voormalige weduwe van hertog Leopold van
Beieren, geen kinderen hebbende, wees hij tot zijnen
opvolger aan: Hendrik, den zoon van dienzelfden
Otto van Saksen, die eerst zijn vijand geweest was.
— K. II, bijgenaamd de zoon van Hendrik,
hertog der Franken, werd 1024, na den dood van
Hendrik II, tot duitsch koning verkoren. Hij had
een hardnekkigen oorlog te voeren tegen de vorsten
uit het huis van Saksen, herstelde de rust in Hongarije en Polen, kwam krachtens eene schenking
van Rudolf III in bet bezit van het koningrijk Burgundie, liet zich 1027 te Rome kronen als keizer,
bracht 1037 aan Eudes, graaf van Champagne, de
nederlaag toe, en stierf te Utrecht 4 Juni 1039.
— K. III, de eerste duitsche keizer uit het geslacht der Hohenstaufen, was een zoon van hertog
Frederik van Zwaben, en Agnes, de zuster van keizer Hendrik V. Hij was geb. 1093, en werd na den
dood van keizer Lotharius II tot duitsch keizer verkoren (22 Febr. 1138 te Coblentz) en 6 Maart daaraanvolgend te Aken gekroond. Hij had een langdurigen oorlog te voeren tegen Hendrik den Trotsche, hertog van Saksen en Beieren, die zijn medestander was geweest naar het keizerschap. In 1147
toog K. Ill, gezamenlijk met Frankrijk 's koning Lodewijk VII, aan het hoofd van een leger van 70,000
man ter kruisvaart naar het Heilige Land, doch feed
eerst bij Iconium eene nederlaag, belegerde vervolgens vrucbteloos Damascus en Ascalon, en keerde,
na zijnen ganschen tocht mislukt te zien, naar
Duitschland terug, waar hij, te midden van nieuwe
krijgstoerustingen, stierf 15 Febr. 1152 te Bamberg.
— K. IV, tot duitsch keizer verkoren 1250, was
hertog van Zwaben, en zoon van keizer Frederik II.
Zijne verkiezing vond hevige tegenkanting bij pans
Innocentius IV, die hem den hollandschen graaf
Willem 11 tegenstelde, en eene kruisvaart tegen hem
deed prediken. Nu toog K. IV naar Italie om zich
als koning der Beide Sicilien te doen erkennen, veroverde Napels, Capua, Aquino, en stierf te midden
van zijne overwinningen 21 Mei 1254, vermoedelijk
vergiftigd. Hij was de vader van den ongelukkigen
Konradijn (Conradin). — K. V. Zie CONRADIN.
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Koer, naam van verscheidene rivieren : 1) K.,
Koenraad, naam van verscheidene andere
of Mkvari, de onde Cyrus, rivier in Azle, ontspringt
vorstelijke personen, waarvan de voornaamste hier
in aziat. Turkije (in Erzeroem), circa 6 mijlen bevolgen: K. I, hertog van Frankenland, werd verwesten Kars, besproeit bet land van Kars, het pamoord 27 Febr. 905. — K., hertog van Lotharinchalik Achaltsickee. Georgie, Sjirwan, neemt vergen, eerst bondgenoot, vervolgens schoonzoon, daarna
scheidene rivieren (o. a. de Aras) in zich op, en
vijand van keizer Otto I; stierf 955. — K., koning
ontlast zich, na een loop van 106 mijlen, beneden
(937-993) van Arles, of van Transjuraansch BurSalim, in de Caspische Zee. — 2) K.. of Kor, de oude
giNdie, was een coon van koning Rudolf II,regeerde
Curios of Salsos, rivier in Perm (in Farsistan), loopt
tot welzijn van zijn y olk, en ontving den eernaam
van het N. naar bet Z., en ontlast zich in de Pervan Vreedzame. De eenige oorlog, dien hij in zijne
zische golf tegenover het eiland Kisjm, na eenen
langdurige regeering te voeren had, was toen de
loop van 32 mijlen. — 3) K., of Bendemir, eene
Sarraceenen en de Ilongaren zijn grondgebied overcirca 60 mijlen lange rivier in Perzie ; zie het artikel
weldigd hadden. Hij lief eerst die twee vijanden
ARAXES 3).
tegen elkander oorlogen, wierp zich eindelijk op
Koeramba-eilanden. Zie ARIMOA.
beiden, en vernietigde hen. — K. I, koning Nan
Koeran, of Tiroen, landschap ter oostkust van
Bohemen in 1093, regeerde slechts eenige maanden.
Borneo, strekt zich uit van de rivier Tawoa tot aan
— K., hertog van Zahringen, rijksbestuurder van
den Aart-Gijzenshoek, staat geheel onder Sollok,
Burgundie, stierf 1152. — K., bijgenaamd Markies
en heeft eerie bevolking van 3000 Boegineezen, 500
van Tyrus, noon van een markies van Moutferrat,
Maleiers en vele Dajaks. —K., of Berou-rivier, riv.
toog 1186 ter Kruisvaart, hield zich eenigen tijd te
ter 11001A00StkliSt Nan Borneo, residentie Zuid- en
Constantinopel op, waar hij Isaac Angelus verdeOoster-afdeeling, in bet gewest Berou, ontspringt
digde tegen diens in opstand gekomene onderdanen,
op het middellandsche hoofdgebergte,datalleen door
en snelde toen naar Tyrus, dat beuauwd werd door
Poenans bewoond wordt, ontstaat uit de vereeniging
Saladijn ; hij noodzaakte de Sarraceenen het beleg
van de Segah met de Kalai, en ontlast zich 10 geoop te breken, en werd toen als worst van Tyrus nitgraphische mijlen verder met drie monden in zee.
geroepen. Hij zocht zich tot koning van Jeruzalem
— K. (Nieuw en Oud), twee eilanden bij bet nederl.
te laten verheffen, toen hij door twee zendelingen
0. I. eiland Banka.
van den DOude van den Berg" Ian het leven beroofd
Koerden, lat. Curdi, Gordwvi, Carduci, enz.,
werd (1190). — K., bisschop van Utrecht, geeen zeer oorlog- en roofzuchtig yolk in Azie, deels
boortig nit Zwaben, een der geleerdste mannen van
in vaste woonplaatsen, deels nomadiseerend in bet
zijnen tijd, werd door de bescherming van keizer
strootngebied van den bovenloop van den Tigris, op
Hendrik IV tot den utrechtschen bisschopszetel verde zuidoosthelling van het Armenische hoogland en
heven (1076), dock door pans Gregorius VII niet
de noordwesthelling van het Zagros-gebergte, is
erkend ; niettemin bekleedde hij zijne waardigheid
tegenw. deels aan de Turken, deels aan de Perzen,
tot 14 April 1099, toen hij in zijne woning overmet eenige stammen aan de Russen onderworpen,
%allen werd door een sluipmoordenaar, die hem van
hoezeer met meer dan in naam. De taal der K. bebet leven beroofde. Door dezen bisschop werd de
hoort tot den iranischen tak der indo-germaansche
Maria-kerk te Utrecht gesticht. — K., drie aartsgroep. Zie KOERDISTAN.
bisschop-keurvorsten van Maints, nl.: K. I, gest.
Koerdistan, het land der Koerden, splitst zich
omstr. 1200 ; K. II, van 1388 tot 1395 ; K. III,
in Turksch K., met Bedlis tot hoofdstad, enPerzisch K.,
van 1419 tot 1434.
Koenraad, verschillende personen van dien met de hoofdstad Kermanschach. De geheele oppervlakte van K. beslaat omstreeks 2000 vierk. mijlen,
naam, o. a.: K. van Lichtenau, veelal genaamd Conbevolkt met tusschen 2 en 3 millioen zielen.
radus Urspergensis, sedert 1215 abt van het preKoerieh, of Keurich, dorp in bet groothertogmonstratenzer klooster te Ursberg in Beieren, waar
dom Luxemburg, aan de beek K., 3 nren gaans ten
hij 1240 stierf, stond bij keizer Frederik 11 in hoog
W. N. W. van Luxemburg; 1200 inw.
aanzien, en is lang gehouden voor den schrijver Nan
Koerielen, of Koerilische eilanden, eene aaneen Chronicon (bet eerst in 't licht gegeven door
eenschakeling van ineer dan 30, meerendeels vulPeutinger, Augsburg 1515). Deze kronijk is evenwel
canische en onvruchtbare eilanden tusschen de midgeschreven door Eckhardt, abt van Urach, en loopt
punt van Kaintschatka en Japan ; de grootste helft
tot 1101; is door een onbekenden Italiaan vervolgd
der K. behoort tot Rusland, de kleinste helft tot
tot 1229, en door Caspar Hedion voortgezet tot
Japan. Van de russische K. is Paramoesjir het groot1539. — K. van Marburg, biechtvader van Elizaste ; van de japansche is dat Itorpoe, ook Jetorop of
beth van Thuringen, werd 1232 aangesteld als ketItoeroep genaamd. Deze eilanden zijn slechts voor
termeester van Duitschiand, loch reeds in 1233
den pelterij-handel van eenig gewicht. Op Oeroep
(30 Juni) in de nabijbeid van Marburg door eenige
of Alexanders-eiland (bet zuidelijkste der russ. K.)
edellieden overvallen en vermoord. —K. van Saksen,
staat het fort Koerilo-Rossi, met een bureau van de
leefde in de 13 eeuw, en heeft eene klooster-kronijk
russisch-amerikaansche handelmaatschappij. De hegeschreven, die in 't licht is gegeven door Mader
woners der K., te zamen nauwlijks duizend zielen
(Helmstadt 1665). — K. van Wurtzburg, duitsch
sterk, heeten insgelijks Koerielen, en hebben in taal
minnezanger uit de tweed y helft der 13 eetiw, woonde
en zeden veel overeenkomst met de Ainoes.
lang te Wurtzhurg (vandaar zijn bijnaam). —
Koerkreis, Kurkreis, een der voormalige 7
K. van Zwaben, bisschop van Utrecht van 1076 tot
kreise van het keurvorstendorn Saksen, omvatte 74
1099 ; zie onder het vorige art.
Koepang, of Timor-K., een rijkje op het !no- vierk. mijlen met orostr. 150,000 hewoners, en had
Wittenberg tot hoofdplaats. Nadat Saksen verheven
luksche eiland Timor (nederl. 0. I.), waarvan bet
den zuidwesthoek beslaat, heeft tot hoofdstad K. , was tot een koningrijk, werd de K. genoemd Wittenberger kreis. Bij de deeling van Saksen in 1815
(3500 inw.), aan de zich ter westkust van Timor
kwam de geheele K. aan Pruisen, en behoort thans
uitstrekkende haai van K., in welke vroeger eene
tot de regeeringsdistricten Merseburg, Maagdenburg
Hip, die in 1815 (door eene vulcanische uitbarsting
en Potsdam.
op den bodem der zee) in een eilandje herschapen is.

Koerland
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Koerland, nieuw-lat. Curonia, voormalig zelfKoes, Kus, Qous, bet nude Apollinopolis parva,
standig hertogdom, tegenw. gouvernement van europ.
stad in Opper-Egypte, aan den NijI, op den rechterRusland, en een der zoogenaamde Oostzee-provinoever, 9 uren gaans bezuiden Kench; eertijds stapelcien, is ruim 495 vierk. mijlen groot, bevolkt met
plaats voor het geheele handelsverkeer, dat over de
ruim 567,000 zielen, heeft elf steden, waaronder
Hoode Zee plaats had tusschen Arable, Egypte en
Mitau, dat de hoofdplaats van K. is. Als stroomende
Indie.
wateren verdienen de Windau, de koeriandsche Aa
Koesfeld, stad in pruis. Westfalen, aan de
en de Duna vermelding. De grenzen van K. zijn de
Berke!, 9 uren gaans bezuidwesten Munster; ruim
russische gouvernementen Lifland, Vitebsk, Minsk,
4000 inw.; was vroeger Hanze-stad.
ilna, en de Oostzee. Het land, dat eertijds nit twee
Koesjadasi, Kuschadasi, ook Scalanova gehertogdommen (K. en Semgallen) bestond, komt naamd, stad in Klein-Azie, pachalik Smirna, aan
weinig of niet in de geschiedenis voor tot omstreeks
eene golf der Egeische Zee, acbter het eiland Samos;
de heeft der 13e eeuw, sedert welk tijdstip het, ge20,000 inw.
zamenlijk met Lifland, aan de Zwaardridders beKoess, egypt. stad. Zie KOES en APOLL1NOPOLIS.
hoorde, door wie het veroverd werd tusschen 1243
Koestendzje. Zie KUSTENDZJE.
en 1247. Bij de secularisatie van Lifland werd K.
Koetais. Zie CUTA1S.
(1561) een hertogdom, leenroerig van de poolsche
Koetei, of ,Koetei-Lama, landscbap op Borneo
kroon, maar erfelijk in de familie Kettler. Bij bet
(Zuld- en Ooster-afdeeling), onder den Evenaar,
uitsterven (1737) van dat geslacht werd Maurits
grenst ten N. aan Tiroen, ten 0. aan de straat van
van Saksen, die door den laatsten hertog tot erfMakassar, ten Z. aan Pasir, ten W. aan Bandjermasin,
genaam was benoemd, ter zijde geschoven ; en des
heeft eene bevolking van 96,000 zielen (Maleiers,
hertogs weduwe, Anna van Rusland, keizerin geBoegineezen en Dajaks), en tot hoofdplaats de stad
worden, schonk het hertogdom K. aan haren guiisteK., met eene haven, die door 7 a 800 schepen heling Biren; van dezen ging het over op zijnen zoon
zocht wordt, ligt hezuidoosten Samarinda, en (ongePeter, die in 1795 afstand van K. deed, dat toen
veer 20 mijlen van haren mond) aan de breede riv.
door Catharina II hij bet russische rijk ingelijfd
K., die ook Mahakkam beet en in het binnenland
werd.
op den berg Lassan Toela ontspringt, en zich met
Koermark, duitsch Kurmark, de naam van een aantal monden, tusschen welke eilandjes, in zee
bet voornaamste gedeelte der mark Brandenburg, ni
ontlast, na onder andere ook eene rivier in zich optegenstelling van het kleinste gedeelte (de Nieuwe
genomen te hebben, die Koetei-Lama beet, en niet
mark : de Neumark), was 447 vierk. mijlen groot,
met de K. te verwarren is.
bevolkt met 839,000 zielen, en splitste zich in: de
Koetoelmitsj, of Koetloemitsj, seldzjoecidiOude mark (Altmark), met de hoofdplaats Stendal ;
sche prins, kleinzoon van Seldzjoek, diende zijnen
de Voormark (Vornzark) of Priegnitz met de hoofdneef Togrul-Beg, die hem benoemde tot stadhouder
plaats Perleberg; de Middel-mark (Mil telmark) met
over Mesopotamie. Reeds kort daarna kwam K. in
de hoofd pl. Brandenburg; de Oeker-mark ( Ukermark)
opstand ; doch hij wend overwonnen, en nam de wijk
met de hoofdplaats Prentzlau ; en de heerlijkheden
Haar Armenie, vervolgens naar Arable. Na den flood
Beeskow en Starkow. De benaming K. ontstond door
van Togrul (106) kwam K. weder te voorschijn,
de overdracht van de keurvorstelijke waardigheid
den troon te betwisten aan Alp-Arslan, doch hij
(Kurwurde) op Brandenburg, onder Lodewijk II uit
sneuvelde in den strijd (1064).
het huis Wittelsbach omstr. 1360, en verdween
Koetoesoff-Smolenskoi (Michael). Zie
weder met den tenietgang van de duitsche rijksKUTUSOW.
constitutie. Toen werd de Altrnark aan het waagdenKoetwijk, geldersch dorp. Zie KOOTWIJR.
burger, de Priegnitz, de Ukermark en het grootste
Koeverden, of Coevorden, lat. Coevordia, stad
gedeelte der Mittelmark aan het potsdarnmer, de
en vesting in de nederl. prov. Drenthe, 9 uren gaans
rest der Mittelmark en de beeskow-starkower kreis
ten Z. Z. 0. van Assen, en 14 uren gaans zuidelijk
aan het frankforter regeerings-district toegevoegd.
ten 0. van Groningen ; omstr. 2000 jaw.; geboorKoeroeman, Kurtiman, of Nieuw-Lattakoe, teplaats (volgens sommigen) van den landschapstad en hoofdstation der zendelingschap in het land
schilder Meindert Hobbema ; ook van den dapperen
der Betjoeanen in Zuid-Afrika, heeft omstr. 6000
schoolonderwijzer Meynert Minnes van der Thijnen,
inw., en is de residentie van het opperhoofd der
die in 1672 de Munsterschen uit K. hielp verdrijven,
Batlapi (een Betjoeanen-stam).
en daar 17 Fehr. 1707 overleed, na er herhaalde
Koeroes, of Koeroeieden. Zie KURUS.
inalen de burgemeesterlijke waardigheid bekleed te
Koersika, rivier in aziatisch Rusland, ont- hebben. Na reeds sedert de eerste heeft der 12e eeuw
springt in het gouvernement Jenisseisk, en valt na
in de verschillende onlusten en oorlogen eene beeenen loop van 75 mijlen in den Jenissei, 10 mijlen
langrijke rol te hebben gespeeld, werd K. in 1522
benoorden Toeroekansk.
door George Schenk ingenomen namens keizer KaKoersk, stad in europ. Rusland, 150 mijlen rel V, doch kort daarna door de Gelderschen herten Z. Z. 0. van Petersburg, aan de vereeniging van
overd ; nauwlijks waren deze in het bezit van K., of
de Toeskawa en fie Sem; 39,000 inw.; is een der
de keizerlijke kommandant, die nog meester was van
oudste steden van Rusland, bestond reeds voor de
het Kasteel te K., liet door eenige waaghalzen de
9e eeuw, maar wen! in de 15e eeuw door de Tartastad in brand steken, zoodat er van geheel K. slechts
ren verwoest, en bleef in Mien verwoesten toestand
zes huizen bleven staan ; doch ook het kasteel wend
gedurende 360 jaren (1257-1597), totdat Fedordoor de Gelderschen bemachtigd, en al de aangeIwanowitsj de stad K. weder bevolkte. Het is de
date schade met den meesten spoed hersteld. Doch
hoofdplaats van het gouvernement K., dat circa 820
toen Groningen en de Ommelanden zich 1536 aan
vierk. mijlen groot, met 1,812,000 zielen bevolkt,
keizer Karel V onderworpen hadden, kon K. zich
en een der volkrijliste en vrnehtbaarste gonvernewet Langer tegen de overmacht van Oostenrijk staande
menten van Rusland it, met de gonvernementen Orel
!louden; bet werd belegerd door George Schenk
ten N., Woronesj ten 0., Kharkow ten Z., Poellawa
(den eersten oostenrijkschen gouverneur over Friesten Z. W. en Tsjernigow ten W.
land en Groningen), en viel reeds spoedig in zijne
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handen, waardoor hij tevens meester werd van geheel Drenthe. Later staatsch geworden, werd het
kasteel van K. door Rennenberg, den staatschen
gouverneur van Groningen, in 1579 met een ,garden
wal en vijf bastions bolwerken versterki, ofschoon
dit werk niet geheel voltooid werd wegens gebrek
aan geld ; en toen Rennenberg 1580 van Oranje afgevallea was, viel de stad en het kasteel van K., na
den slag bij Hardenbergh, reeds spoedig in handen
der Spanjaarden. Twaalf Caren later (1592) werd K.
na eene allerhardnekkigste verdediging aan de Spanjaarden ontweldigd door prins Maurits (12 Sept.);
daarop kwam in Oct. 1593 de spaansche veldheer
Verdugo het beleg opslaan voor K., en hield de stad
en vesting gedurende 31 weken ingesloten, doch zag
zich eindelijk 6 Mei 1594 genoodzaakt het beleg op te
breken. In 1672 werd K. belegerd (4 Juli) door den
bisschop van Munster, aan wien het kasteel, door
verraderlijke lafhartigheid der onderbevelhebbers,
11 Juli overgegeven werd ; en met het kasteel kwam
natuurlijk ook de stad in handen der Munsterschen,
die er echter niet lang meester van bleven. De koster en schoolmeester van K., met name Meynert Minnes van der Thijnen, verliet 4 Sept. met vrouw en
kind de stad, met achterlating van alles wat zij bezaten, en begaf zich tot den staatschen generaal Karel van Rabenhaupt, aan wien hij een door hem
ontworpen plan blootlegde, om de stad en vesting
door overrompeling weder in de macht der Staten
te brengen. Dit plan werd ten uitvoer gelegd, en in
den nacht van 29 op 30 Dec. 1672 werd K., stad en
vesting, bij verrassing door de staatsche troepen
heroverd. In 't volgende jaar liet de bisschop van
Munster een dijk dwars door de rivier de Vecht leggen ; deze dijk begon bij het Huis-te-Gramsbergen
en liep door tot boven het Huis-te-Laar in 't graafschap Benthem, en had ten doel, om door de opstuwing van het water het garnizoen van K. te doers
verdrinken of tot de overgave te dwingen ; en dat
opzet zou waarschijnlijk rnaar al te wel gelukt zijn,
indien niet door een geweldigen storm in den nacht
van 1 Oct. 1673 een gedeelte van dien dijk ware
weggeslagen, en op Brie andere punters doorbraken
in den dijk waren ontstaan; daardoor werd het reeds
in hoogen watersnood verkeerende K. als door een
wonderwerk verlost, terwiji in het afstroomende
water wel 500 menschen (meest mtinstersche soldaten) den dood vonden. In November 1813 kwamen de Geallieerden het beleg opslaan voor K., dat
door den franschen kommandant J. David echter
met voorbeeldelooze stoutheid verdedigd werd ;
12 Nov., 13 Nov., 5 Dec. 1813, vervolgens 4, 8 en
25 Jan., 15 en 25 Febr. en 13 April 1814, dos in 't
geheel negenmaal, werd K. door de geallieerden opgeeischt, en telkens werd door den franschen kommandant geantwoord met eene weigering ; hij hield
stand totdat een fransche luitenant-kolonel hem
3 Mei den val van Napoleon kwam bekend maken,
en hem uit naam van koning Lodewijk XVIII gelastte de vesting te ontruimen, waarop de Franscheii
7 Mei aftrokken naar Rijssel.
Koewacht, dorp in Zeeland, 2 uren gaans bezuidw. Axel, even ver bezuidoosten Hoist, 8 uren
gaans bezuidw. Goes, op de grens van Belgie ; 350 inw.
Koeza (Alexander Johannes), naar de fransche
spelling veelal geschreveu Cousa of Couza, naar de
duitsche doorgaans Cusa, Kusa of Kuza, vorst van
Romanie onder den naam van Alexander Jan I, geb.
1820 te Galacz, behoorde tot den zoogenaamden
kleinen adel der Donau-vorstendommen (Moldavie
en Walachije). Het aanzien, waarin zijn vader stond,

Kohi-Baba
maakte, dat deze gekozen werd om deel uit te waken van de deputatie, die in 1822 naar Constantinopel werd gezonden, en waartoe ook behoorde Joh.
Stoerdza, die toen tot hospodar benoemd werd. Van
1834 tot 1839 studeerde de jonge K. te Parijs; in
zijn vaderland teruggekeerd, trad hij in krijgsdienst
en klom spoedig op tot den rang van kolonel. Eerst
werd hij vervolgens vice-president van het burgerlijk
gerechtshof te Galacz, doch legde in 1848, als aanhanger van de h€rvorrnensgezinde partij, die waardigheid seder. Onder den hospodar Ghika trad hij
echter omstr. 1850 weder in dienst, werd 1857
adjudant van den kaimakam, prins Bogorides, en
reeds kort daarna prefect van Galacz. Na het sluiten
van de conventie van Parijs 19 Aug. 1858, werd K.
door Galacz tot afgevaardigde gekozen bij het comitd,
dat te Jassy eenen vorst voor Mollavie zou kiezen,
en hij trad als minister van oorlog op in het voorloopig bewind. De bedoelde keus viel 17 Jan. 1859
op K.; en 5 Febr. daaraanvolgend werd hij te Bucharest ook voor Walachije tot vorst gekozen, zoodat
hij door deze dubbele kens feitelijk de vertegenwoordiger werd van de vereeniging der vorstendommen. In weerwil van den tegenstand van Oostenrijk
en van de Porte, werd K. 6 Sept. 1859 door de conferentie te Parijs erkend als worst van Moldavie en
Walachije (niettemin met vasthouding van het beginsel, dat de beide vorstendommen elk op zich zelven zouden blijven staan). Ten gevolge van nadere
onderhandelingen over de volkomene vereeniging
van de beide vorstendommen, werd door vorst K.
1 Jan. 1862 afgekondigd de vereeniging van Moldavie en Walachije tot een vorstendom Romanie, en
veranderde hij zijnen naam van xVorst K." in dien
van »Alexander Jan I". Het mocht hem echter niet
gelukken lang tot nut van zijn vaderland werkzaam
te zijn ; door allerlei kuiperijen der groote mogendheden was hij meer hun speelbal, dan wel een onafhankelijke vorst, totdat hij reeds in 1865 zoo goed
als wederrechtelijk afgezet werd van zijnen troon,
op welken later, nadat de zoogenaarnde beschermende
groote mogendheden lang te vergeefs naar een nieuwen vorst van Romanie gezocht harden, eindelijk
(1866) een prins van Hohenzollern geplaatst werd.
Koeznetzk, I) stad in europ. Rusland, gouvt.
Saratow, 25 mijlen benoordoosten Saratow; 8000
inw. — 2) stad in amt. Rusland, gouvt. Tomsk,
10 mijlen bezuidoosten Tomsk ; 3600 inw.
Kogni, verkeerde spelling voor Konieh. Zie
KON1EH en 1CONIUM.
Kohary, hongaarsch magnaten-geslacht,1816
tot den prinsenstand verheven, doch in de mannelijke linie uitgestorven 27 Juni 1826 met K. (twins
Flans Jozef van), die geboren was 7 Sept. 1766.
Hij liet eene eenige dochter na, Antonie (geb. 2 Juli
1797), die den naam en de familie-bezittingen van
K. overbracht op haren echtgenoot, hertog Ferdinand
van Saksen-Coburg-Kohary, oostenrijksch generaal,
geb. 28 Maart 1785, gest. 27 Aug. 1851, nalatende
Brie zonen en eene dochter.
Kohat, I) stad in Afghanistan, 5 mijl. bezuiden
Peshawer. — 2) stad in Noord-Indio, hoofdpl. van
een in de 19e eeuw gevormd distr. van den Pendzjab.
7iZieKARATS.
I lit
Kohath, en Kthiata.e.en.
Koheleth, of Prediker, een boek van het 0. T.;
wordt toegeschreven aan honing Salomon.
Kohi—Baba, of Koehi-Baba, bergketen aan
den zuidrand van Hoog-Azie, is de westelijke voortzetting van den Hindoekoeh, tusschen den bovenloop der rivieren Hilt-newt en Heri-Roed ; heeft
pieken van 18,000 vt. hoogte.

Kohistan
Kohistan, of Koehistan, d. i. bergland, een
naam, die aan verscheidene landstreken in Aziö gegeven worth, 0. a .: 1) Perzisch K., prov. in 't oosten
van Perzie, grenst ten N. aan Khorassan, ten 0. aan
Afghanistan, ten Z. aan Kerman en Fars, ten W. aan
Irak-Adzjerni; hoofdplaats Rabat-Sjeeristan; andere
steden: Toen, en Tabs of Tebbes; deze prov. is ongeveer het Arie der ouden en Oost-Medie. —
2) Beloedzjisch K., prov. van Beloedzjistan, is gedeeltelijk het oude Caramanid, grenst ten N. 0. aan
Afghanistan, ten W. en N. W. aan Perzie ; hoofdplaats
is Poehra ; andere stad Soerhoed.— 3) Indisch K.,
provincie van Lahore, benoorden den Pendzjab,
in de dalstreek van het Hirnalaya-gebergte, is gesplitst in eene menigte rijkjes, die door sheiks geregeerd worden en aan den koning van Lahore cijnsplichtig zijn. De voornaamste dier rijkjes heeten:
Radzjoer, Bimbur, Djamboe, Mandi, Koemla, Kangra, Suzjanpoer en Radone.
Kohlenwald. Zie r–ARBONAR1A SYLVA.
Kohlhaas (Michael), een paardenkooper nit
de Altmark, geb. 1521; op reis zijnde naar de leipziger mis, werden hem door jonker van Tronka twee
zijnerschoonste paarden ontnotnen; noch in Saksen,
noch bij den keurvorst van Brandenburg recht kunnende vmden, wierf hij eene bende y olks aan, kwarn
den burg van den jonker platbranden, vervolgde
hem tot in het Saksische, overal waar hij kwam alles
verwoestende te vuur en te zwaard, totdat Luther
hem het verkeerde van zijne handelwijze aan het
verstand bracht. In Saksen ter flood veroordeeld,
werd K. door zijnen eigenen landsvorst, den hertog
van Brandenburg, opgeeischt, en door dezen volkomen in bet gelijk gesteld. Doch nu bewoeide zich
de keizer met de zaak ; en op diens beverwerd K.
te Potsdam onthoofd.
KoImbatoer, eertijds onder den naam van
Kandzjam een onafhanVelijk rijk in Indie, werd
omstr. 1650 veroverd door den radzjah van Marssoer; de Engelschen bemachtigden het in 1783, en
gaven het terug aan Tippoe-Saab, doch maakten
zich opnieuw meester er van in 1790, en hebben het
toen behouden. Zie voor het overige CO1MBATORE.
Koinrijp, het friesche dorp Goingarijp.
Kojetein, stad in Moravie, aan de Hanna, 4
uren gaans bezuidw. Prerau; 3600 inw.
Kojuk-Pas (de), bergengte in Afghanistan,
loopt door 't Amran-gebergte, tusschen het dal van
Pisheen en Candahar. De britsche troepen trokken
er door in 1839, en forceerden den doortocht in
1842.
Kokand. Zie KHOKAN.
Kokengen, utrechtsch dorp. Zie KOCKENGEN.
Kokkange, dorp in Drenthe.
n h 7
k
_le KOEKANGE.
Kokkengen, utrechtsch dorp. Zie KOCKENGEN.
Koko, riv. op Sumatra. Zie ALOKO.
Kokonor. Zie KHOEKHOE-NOOR.
Kokos-eilanden. Zie KEELING-EILANDEN.
Koksoak, rivier in Labrador. Zie CAN1APUSCAW.
Koktsjetaw, of Koktsjetausk, russische vesting in het land der siberische Kirgizen.
Kola, 1) russische stad met kleine vesting in
het gouvernernent Archangel, nabij de uitwatering
van de rivier K. in de noordelijke IJszee ; 500 inw.;
goede haven; is de noordelijkste stad van europ.
Rusland. — 2) het groote schiereiland, dat zich, bij
eene breedte van 40 mijlen, ter lengte van 50 mijlen
uitstrekt tusschen de IJszee, de Witte Zee en de
Kandalaliti-golf.
Kolaja, afstammeling van Benjamin; Neh. 11:
7; Jerem. 29: 21.

Kolos

297

Kolau, eene 1 uur gaans van Warschau gelegene
vlakte, was de vergaderplaats van den poolschen
adel, wanneer er een koning gekozen moest werden.
Kolderveen, dorp in Drenthe, 1 uur gaans
benoordw. Meppel; 780 inw.; werd deerlijk geteisterd door den watervloed Fehr. 1825.
Kolderwaard, oude naam van het zuidhollandsche dorp Charlois.
Kolderwolde, of Kolderwonde, friesch dorp,
5 uren gaans bezuidw. Sneek, derdhalf uur gaans
bezuidoosten IIindeloopen.
Kolding, deensche stad ter oostkust van Jutland, aan den Koldingerfjord, eene bocht van de
Kleine Belt, waarin zich Kier de Koldings-Aa of Konigsau (de grensrivier aan de zijne van Sleeswijk)
outlast; heat 4000 inw. Aan de noordwestzijde liggen de overblijfselen van het kasteel Koldinghaus,
eertijds Ornsborg genaamd, dat dikwijls de residentie
geweest is der deensche koningen. In 1849 bij K.
overwinning der sleeswijk-holsteinsche troepen op
de Denen.
Kolhorn, of Kolhoorn, dorp in Noord-Holland,
aan de Zuiderzee, 2 uren gaans heoosten Schagen;
550 inw.; geweldig geteisterd door brand 15 en 16
Sept. 1788, toen de Gereformeerde kerk, de Doopsgezinde kerk en 26 huizen en schuren eene prooi
der vlammen werden.
Kol-Hose, 1) vader van Sallum, den overste
van het deel van Mizpa der weder-opbouwers van
Jeruzalem ; Neh. 3: 15. — 2) vader van Baruch ;
Nell. 11: 5.
Kolima, 1) rivier in Rusland ; zie KOLYMA.
COLIMA.
—2)stad,enz.iMxco;
Kollin, of Kolin, ook Neu-Kollin, stad in Bohemen, kreis Czaslau, links aan de Elve en aan den
spoorweg Weenen-Praag, 4 uren gaans benoordoosten Kaurzim ; 7750 inw.; bij K. in den 7-j. oorlog
de veldslag tan 18 Juni 1757, waarin de Pruisen,
onder Frederik H, totaal verslagen werden door de
Oostenrijkers, onder maarschalk Daun, die daardoor
Praag redde.
Kollum, vlek in Friesland, 5 uren gaans ten
N. N. 0. van Leeuwarden, derdhalf uur gaans bezuidoosten Dockum; 2200 inw.; in 1797 werd K.
geteisterd,door een nit moedwil aangestoken brand,
waardoor de helft der huizen in de asch werd gelegd.
Het vlek K. ligt in een vruchtbaar en bekoorlijk
landschap, genaamd het Kollumerland.
Kollumerzwaag, friesch dorp in Kollutnerland, 2 uren gaans ten Z. Z. O. van Dockum ; 530 inw.
Köln, duitsche naam voor Keulen.
Kolno, stad in het poolsche gouvt. Augustowo,
kreis Lomza; 2000 inw.
Kolo, stad fa het poolsche gouvt. Warschau,
aan de Warta, 8 mijlen benoordoosten Kalisch;
4200 inw.
Kolokythia (golf van). Zie LAcoNic (golf van).
Kolomea, of Kolomia, stad in Galicie, aan den
Proeth (Pruth), 23 mijlen bezuidoosten Lemberg;
15,000 mw.; is de hoofdplaats van den kreis K.
(83 a 84 vierk. mijlen; 282,000 zielen).
Kolomenskoje, dorp bij Moskou, met het
keizerlijk kasteel, waar Peter de Groote geboren is.
Kolomna, stad in bet russische gouvt. Moskou,
aan de Moskwa en de Kolomenska, 18 mijlen bezuidoosten Moskou ; 16,000 inw.; zeer oude stad,
werd 1237 verwoest door Batoe-khan, 1530 weder
opgebouwd door Wasili-lvvanowitsj.
Kolos, of Kolosch, duitscb Klausenburg, comitaat in 't noordwesten van Zevenbergen, hoofdplaats
Kolosvar (zie dat art. en ook KoLosz).
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Konieh

Koloschen, of Koljoeschen, eene tot het ame- in de 11e en 12e eeuw was Como eene gibellijnsche
rikaansche ras hehoorende volkerengroep in rusrepubliek, en order de voorname personen, vier
sisch Amerika. Behalve de eigenlijke K., die zich
geboorteplaats het is, merken wij op: de beide Phzelven Tlinkit (11. Menschen) noemen, behooren
niussen, P. Jovius, Innocentius XI, Volta, enz. —
tot die groep ook de Atneers en het nomadische bergHet Meer van Como, ital. Lago di Como, duitsch
yolk der Kenayers. Over de taal der K. is geschreven
Comersee, Larius locus, is een meer, dat 10 uren
gaans Iengte heeft, en weiks grootste breedie eene
door Wenjaminow (Petersburg 1846).
Kolosvar, of Klausenbnrg, vrijstad in Zeven- nitgestrektheid van 2 uren gaans beslaat; het wordt
bergen, aan de Szamos, 14 a 15 mijlen ten N.N. W.
gevormd door de Adda, en is om zijue heerlijke Jigvan Hermanstadt en 70 mijlen beznidoosten Weeging en zijne schilderachtige oevers wereldberoemd.
In het zuiden wordt het meer in twee armen genen, is de hoofdplaats N an het comitaat Klansenburg,
scheiden door de daarin nitstekende kaap Bellaggio ;
en heeft 21,000 inw. Het is eene zeer oude stad,
een dier twee armen wordt genoemd Lecco-meer
die versterkt werd door Trajaitus, en gerestaureerd
(Logo di Lecco).
door Claudius Gothicus, naar wien K. genoemd
In 1798 werd K. geteisterd door een Felten brand.
Komodo, of Ratten-eiland, eilandje in nederl.
Het is de geboorteplaats van Matthias Corvinus. In _ 0. L, onderhoorig aan Bima, ligt tusschen Soembawa en Flores; dient tot verblijfplaats voor tot
(le nabijheid, tusschen K. en Szainosalva, 24 Met
levenslange ballingschap veroordeelden.
1660 de veldslag, waarin Hagoczy door de Tnrken
verslagen werd, terwijl hij 18 dagett later aan zijue
Komorn, hong. Komdrom, comitaat in Hongarije, had voor 1860 eene uitgestrektheid van ruim
wooden stierf. De turksche opperbevelhebber Maho41 vierk. mijlen met 102,000 bevvoners. De hoofdmed Koprili liet op het slagveld van K. vierduizend
plaats K., met 12,000 inw., is eene vrijstad en de
hoofden van gesnetnelden en gekwetsten afhouwen
eerste vesting der oostenrijksche monarchic, en ligt
en zond die 4000 menschenhoofden (die hij door
op het eiland Schutt, aan de nitwatering van den
Grieken en Arnauten liet dragen) als zegetrofee aan
Waag-Donau in den Grooten Donau. Het is eene
den sultan en Miens grootvizier.
Kolosz, of Kolosch, marktvlek met 3200 inw. oude stad, die echter van weinig gewicht was voor
den tijd van Matthias Corvinus; deze liet K. verin Zevenbergen, 5 uren gaans beoosten KolosvAr;
sterken, hetg,een later ook geschiedde door Ferdiin de nabijheid het dorp Kolosz-Monoslor, met 1400
nand I en Leopold I. Door Soliman werd K. veroinw. en de opgehevene benedictijner abdij, waar het
verd en in brand gestoken 1543; nogmaals door de
oude lands-archief bewaard wordt. Zie ook KoLos.
Kolyma, of Kolima, groote rivier in noord- Turken geplunderd 1594, en door de Keizerlijken
1597; door branden geteisterd 1767 en 1768, door
oostelijk Azle, in Siberie, ontspringt in het Jablonotaardbevingen 1763 en 1783, weder opgebouwd 1805
gebergte, doorstroomt tie russ. prov. Jakoetsk, en
door Jozef II. De beroemde vesting K. ligt ongevalt na een loop van 160 mijlen in de IJszee.
Kolijnsplaat, of Colijnsplaat, veclal in de veer 2000 schreden van de stad af, en is aan drie
zijden omsloten door water; in den burgeroorlog
wandeling Kooltjesplaat genoemd, dorp in Zeeland,
van 1818 en 1819 was deze vesting het voornaam4 uren gaans benoorden Goes, in 't noordoostelijk
ste punt van den opstand, en kwain eerst door de
gedeelte van Noord-Bevelaod, is gesticht in 1599;
capitulatie van 27 Sept. 1849 weder aan Oostenrijk.
het telt met onderhoorigheden 1800 inw.
Komorijn, de rivier Kommering.
Kolywan, stall met 2200 inw. in het miss.Kompal, neder1.0. I. eiland. Zie BROUWERS-FAL.
siberische gown. Tomsk, links aan den Obi, 22 mijKomrat, koopstad in de russ. prov. Bessarabie,
len bezuidw. Tomsk, midden in het vooral aan zilaan den Jalptich ; 8600 inw.
ver rijke Kolywan-gebergte en het zoogenaamde
Kong, d. gebergte, hergketen in de westeKolywan-mijndislrict, dat 7960 vierk. mijlen groot,
lijke helft van Noord-Afrika, strekt zich nit van het
en rijk aan zilver-, koper-, ijzer- en loodmijnen is.
Kombabus, een Syrier, werd volgens het ver- 0. naar het W. noordelijk tangs de kustlanden van
Guinea, otnsluit bet brongebied van den Niger, den
haal van Lucianus door koning Antiochus Soter geSenegal en de Gambia, en loopt aan den Atiantischen
kozen om zijne gemalin op reis te vergezellen ; om
Oceaan nit in de kapen Sierra Leone en Verga. Aan
echter alle ongelukkeri te voorkomen, het hij hem
den voet der K.-bergen, en 53 mijlen benoorden
vooraf castreeren, dat dientengevolge ook wel komKoemassie, ligt de stad K., groot en sterk bevolkt,
babuzeeren genoemd wordt.
Komharsin, een bergachtig rijkje in Indie, zijnde de hoofdstad van een koningrijk K.
Ktingen, marktvlek in den wurtembergschen
tusschen den Sutledzj en de Dzjurnna, met omstr.
Neckarkreis, 2 uren gaans bezuidoosten Esslingen;
12,000 zielen bevolkt, en het dorpje K. tot hoofdpl.
Kommering, rivier op Sumatra, ontstaat in 2300 inw.
Kong—foe—tree, d. i. de leeraar Kong, de
de Kampongsche districten nit een meer nabij den
eigenlijke naam van Confucius.
berg Poenjong, loopt noordelijk tangs de oostelijke
Kongsberg, 4) K. of Kongstall, hoofdplaats
grenzen van Pasoemah Lehbar, en staat door bet
van het deensche eilandje Moen, dat bezuiden het
kanaal Djawar iii gemeenschap met de Ogan en
eiland Seeland ligt. '2) stad in Noorwegen, amt
Pladjoe en met de Padang. Tot Padangan is de K.
Buskerud, 8 a 9 mijlen bezuidw. Christiania: 4500
hevaarbaar. In de K., die vrij breed is, liggen eene
inw.; school voor het mijnwezen; munt.
menigte eilandjes. Langs de oevers der K. wonen
Kong—tsjan, stad in China, prov.
drie, in taal en zeden geheel van elkander verschilaan den Hoot, 50 mijlen bezuidw. Singan ; sterk belende, volkeren.
Kommotan, stad in Bohemen, 4 uren gaans volkt en zeer groot ; graf van Fo-hi (volgens de
Chineezen).
benoordw. Saatz ; 6000 inw.
Konieh, of Konia, het onde Iconium, stad in
Komo, had eigenlijk op de C. behooren te
aziat. Tnrkije, ejalet Caramanie, ruim 60 mijlen bestaan Como), lat. Comum, fransch Cale, stad in Lomoosten Smirna; 30,000 inw.; was in de midd,leeubardije, ligt 5 mijlen benoordw. Milaan, aan de zuidwen de hoofdstad van een sultanaat (zie het volwestpunt van het meer (zie hieronder), is de hoofdgentle art.), en na de verbrokkeling van dat rijk
plaats der provincie Como, en heeft 21,000 inw.;

Konieh
bleef K. de hoofdplaats van Caramanie (een der Lien
vorstendommen, die uit de verhrokkeling van het
sultanaat ontstonden). Lang was K. de residentie
van Dzjem of Zizim. De overwinning, in 1832 bij K.
door Ibrahim, zoon van Mehemed-Ali, behaald op
den sultan, scheen den pacha van Egypte den weg
le banen naar Constantinopel, toen de interventie
der europeesche mogendheden den vrede herstelde
tusschen Mahmoed II en Mehemed-Ali, aan welken
laatste Syrie afgestaan werd. Voor verdere bijzonderheden aangaande K. zie leomum, waarbij wij hier
nog slechts te voegen hebben den verschrikkelijken
veldslag van 1387 in de vlakte van Kogni, waarin de
turksche sultan overwinnaar bleef, en zijn tegen hem
in opstand gekomen schoonzoon stadhorier van Caramanie.
Konieh (sultanaat), of Sultanaat Roem, een
der door de turksche Seldzjoeken gevormde rijken.
werd 1074 gesticht door Soliman, zoon van Koetoeltnisj, onder de souvereiniteit van zijnen neef
Melik-schach den sultan van Perzie (zie SoLimmi).
Dit sultanaat bevatte het grootste gedeelte van KleinAzie, en grensde ten N. aan de Zwarte Zee en aan
het rijk van Trebizonde, ten W. aan Sakaria, Meinder-Bujuk en den Archipel, ten Z. aan de Midtlell.
Zee en aan den Taurus, ten 0. aan den Euphraat.
De voornaaniste steden waren Konieh of Iconium,
Nicea, Smirna, Laodicea, Dorylea of Eski-Sjeer, Ancyra, Kastamoeni, Tarsus. Dit sultanaat werd eerst
verzwakt door de aanvallen der Christenen in de
eerste kruistochten ; het werd vervolgens verwoest
door de Mongolen, en aan deze onderhoorig in de
13e eeuw, en werd ten laatste verbrokkeld in 1294
na de nederlaag van Gajath-eddin-Masoed, die overwonnen werd door zijne tegen hem in opstand gekomene emirs; toen splitste het sultanaat K. zich
in Lien onafhankelijke vorstendommen. Ziehier de
lijst der seldzjoecidische sultans van K.:
1074-1085 Alaeddin (Aladin)
Soliman
1219
Tussch.-reg .1085-1092 Ka i-Kobad
Kilidzje-Arslan I 1092 Gajatheddin Kai1237
1107 Kosroe II
Saisan
Masoed 1117 Azzeddin Kai1245
Kaoes II
Kilidzje-Arslan II 1155
1261
Dokneddin
Gajatheddin Kai1192 Gajatheddin KaiKosrry3 I
Kosroe III
Soliman H 1198
Kilidzje-Arslan HE 1204 Gajatheddin Ma- 1267
1283-1294
soed
Azzeddin Kai1210
Kaoes I
Ktinig (Friedrich), uitvinder van de snelpers,
geb. 17 April 1775 te Eisleben,leerde de boekdrukkunst, en wendde sedert 1806 te Londen al zijne
krachten aan, ten einde eene mechanieke drukpers
nit te vinden, vrij van al het gebrekkige der handpers. In vereeniging met den londenschen boekdrukker Th. Bensley en een werktuigkundige met name
Andr. Friedr. Bauer nit Stuttgart (geb. 1789) werd
door K. voor Engeland octrooi genomen op zijne nitvinding, en 1810 leverden zij rte eerste vlak-drukmachine; de tweede was de eenvondige cylinderdruk-machine ; op een nieuw octrooi 1814 leverden
zij de schoon- en weerdruk-machine. Gerezene oneenigheden met hnnnen cornpagnon Bensley noopten
K. en Bauer reeds in 1818 naar Duitschland terug
te keeren, en in het door hen aangekochte premonstratenzer klooster Oberzell bij Wurtzburg richtten
zij onder de firma Konig en Bauer eerie werkplaatc
op, die geheel Duitschland en een groot gedeelte
van het buitenland van snelpersen voorzien heeft.
Reeds 17 Jan. 1833 stierf K.; toen werd de werk-
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plaats steeds toenemend in Wei voortgezet door
Bauer alleen, (lie 27 Fehr. 1860 stierf.
KOnig, of Koenig (Heinrich Joseph), een der
voornaamste duitsche romanschrijvers, gel). 19 Mrt.
1790 te Fulda, 1816-47 keur-hessisch ambtenaar,
sedert stil levende te Wiesbaden, schreef ook verscheidene geachte biographische werken.
KOniggfatz, czechisch Hradec Kralove, stad
en vesting in Bolienien, aan de uitwatering van de
Adler in de Elve en den Pardtibitz-Reichenbergerspoorweg ; ruim 5000 invv., is de hoofdplaats van
den kreis K. (circa 54 vierk. mijlen ; 341,000 zielen); IN erd in de 18e eeuw herhaalde malen hemachtigd door de Pruisen, zoo ook na hunne hier op
de Oosterirtikers behaalde overwinning in 1866.
Koniginhof, stad in Bohemen, kreis Koniggratz, aan de Elve en den spoorweg Pardubitz-Reichenberg, 6 uren benoorden Koniggratz; 5500 inw.
Konigsberg, d. Koningshergen, naam van
verscheidene steden o. a.: 1) K., poo(sch Kroletviec,
lat. Regius mons of Reg tomon,tum, hoofdplaats van de
pruis. pron. Pruisen en van het (ruim 408 vierk.
mijlen, met 983,000 zielen) regeerings-district K.,
is tegenw. eene vesting van den eersten rang, ligt
aan den bevaarbaren Pregel, 1 mijl van zijne uitwatering in het Frische Haff, en heeft 95,000 inw.
Gesticht in 1256, was K. tot 1 466 de hoofdstad van
geheel Pruisen; van 1457 tot 1525 was K. de restdentte van den grootmeester der Dultsche orde, sedert 1525 van de twee eerste hertogen van Pruisen ;
in 1544 werd (le universiteit van K. gesticht ; 4807
werd K. ingenomen door maarschalk Soult ; het is
de geboorteplaats van J. Klein, Gottsched, Kant, en
nicer andere voorname personen. — 2) stad in de
Neumark, in 't pruis. reg.-distr. Frankfort, aan de
Rorike, 17 uren gaans benoorden Frankfort; 6400
inw. (behalve 650 man garnizoen). — 3) stad in
Franken, in 't hertogdom Coburg, aan de Naslach,
6 a 7 uren gaans benoordw. Bamberg; 1100 inw.;
geboorteplaats van den vermaarden sterre- en wiskundige J. Muller, bijgen. Regiomontanus; ook van
Seckeudorf. — 4) stad in Bohemen, kreis Eger, 9
uren gaans bezuidw. Ellnbogen ; 3700 inw. --- 5) stad in oostenrijksch Silezie; 1000 inw.
6) K., of 11j-Banya, stad in Hongarije, comitaat
Bars, aan de Gran, ruim 10 gaans benoordw. Cremnitz ; 4300 inw.; goad-, zilver- en kopermijnen in
den omtrek. — Er is in Hongarije ook een berg K.,
tusschen de comitaten Zips, Liptati en Gomor. Zoodra de koning van Hongarije gekroond was, hegaf
hij zich naar dezen berg, en zwoer, met ontblooten
degen, dat hij het koningrijk verdedigen zou.
Ktinigsbriick, of Kunsberg, stad in Saksen,
am de Pulsnitz, 6 a 7 nren gaans benoordoosten
Dresden; 1900 inw.; is de hoofdplaats van eene
heerlijkheid, waartoe behalve de stad K. nog elf dorpen behooren.
KOnigsfeld, marktvlek met 2900 inw. bij
Brunn; plaats van nitspanning voor de bevolking
van Brunn.
KOnigsfelden, voormalige abdij in het zwits.
kanton Aargau, district Bragg, werd in 't begin der
14e eeuw gesticht door keizerin Elizabeth, ter plaatse
waar Albertus I vermoord was; is 1528 opgeheven.
KOnigshain, dorp in 't reg.-district
Liegnitz, kreis Gorlitz ; 1400 inw.; twee kasteelen.
Bij K. de Konigshainer Bergen, gekroond met rotcgevaarten ter hoogte van 1248 vt.
TiOnigshof, dorp in den boheemschen kreis
Praag, nabij Beraun; te K. werd 8 Mei 1394 koning
Wentzel (Wenceslas) IV gevangen genomen.
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liOnigshofen, I) K.-im-Grabfelde, versterkte
stad in den beierschen kreis Unterfranken, aan de
Saale, 2 uren gaans bezuidoosten Bischofsheim;
1600 inw. — 2) stad in Baden, Benedenrijnkreis,
aan de uitwatering van de Umpfer in de Tauber, 5
uren gaans bezuidoosten Wertheim ; 1500 inw.;
geboorteplaats van Caspar Schot ; bij K. werden in
1625 de in opstand zijnde boeren verslagen.
Kbnigshofen (Jak. Twinger von), kronijkschrijver, geb. 1348 te Straatsburg, gest. 27 Dec.
1420 aldaar als kanunnik van St.-Thomas, is de
schrijver van eene 1382 begonnene en 1415 voltooide
groote duitsche kronijk (de Elzasser of Straatsburger), alsmede van een uittreksel daarvan, dat tot
1420 loopt, en voor het eerst in druk verscheen
1474 te Augsburg; laatste editie van Schilter
(Straatsburg 1698).
KOnigslutter, stad in het hertogdom Brunswijk, aan de Lotter; 3200 inw.; voormalige benedictijner abdij, in welker kerk de graftomben van
keizer Lotharius H en zijne gemalin, alsook van
hertog Hendrik van Beieren.
KOnigsmarek, oud adellijk geslacht, waarvan in de Marken reeds melding gemaakt wordt in
de 10e eeuw. Als stamheer van de latere leden van
dit geslacht wordt beschouwd : K. (Andreas Joachim Christoph von), die omstreeks het midden der
16e eeuw leefde, en wiens kleinzonen Hans Christoph
en Joachim Christoph, de beide hoofdlinien stichtten, namelijk de zweedsche en de marksche. —
K. (Hans Christoph), stichter van de zweedsche
linie, geb. 25 Fehr. 1600, gest. 20 Fehr. 1663, was
zweedsch generaal, veldmaarschalk, en volbracht met
de bestorming van de Kleinzijde van Praag bet laatste
groote wapenfeit van den 30-jarigen oorlog. —
K. (Conrad Christoph), zoon van den vorige, geb.
1634, gesneuveld 1673 bij het beleg van Bonn als
zweedsch rijksveldtuigmeester en hollandsch luit.generaal. — K. (Otto Wilhelm), broeder van Conrad Christoph, geb. 5 Jan. 1639, gest. als venetiaansch generalissimus 15 Sept. 1688. — K. (grayin Maria Aurora von), dochter van Conrad Christoph, geb. 1660 te Stade, eene dame van ongemeene
schoonheid en groote begaafdheid des geestes, zich
verstoken ziende van eene erfenis, waarop zij aanspraak had, kwam 1694 te Bier zake naar Dresden,
om de tusschenkomst in te roepen van den keurvorst van Saksen, Frederik August, op wien zij zulk
eenen onwederstaanbaren indruk maakte, dat hij
haar ten huwelijk vroeg. Ook Aurora voelde liefde
voor haren vorstelijken vereerder, van wien zij weinig vermoedde slechts het slachtoffer te zullen worden in plaats van gemalin. Zonder dat het ooit tot
een huwelijk kwam, baarde zij hem 1696 eenen zoon
(den later zoo vermaard gewordenen Maurits van
Saksen). Reeds toen zij moeder werd had zij de
gewisheid van hare schande, en zag zich door jongere schoonen uit de liefde van Frederik August
verdrongen, ofschoon niet nit zijne vriendschap en
hoogachting; zij werd 1700 proostin van 't sticht te
Quedlinburg, waar zij 16 Febr. 1725 stied. De zweedsche schrijver Palmblad heeft hare lotgevallen verwerkt tot een uitmuntenden historischen roman. —
K. (Otto Christoph, graaf von), oudste broeder van
Aurora, deed vergeefs aanzoek ow de hand van de
rijke erfdochter der Perries van Northumberland.
Toen later hear echtgenoot te Londen vermoord was,
werd K. beticht in dien moord de hand gehad te
hebben ; dock hij werd door de rechtbank van gezworenen vrijgesproken. Daarna nam hij deel aan
al de groote oorlogsgebeurtenissen van zijnen tijd,

had ook vele galante avonturen, en vond eindelijk
zijnen dood in Morea. — K. (Philipp Christoph,
graaf van), jongste broeder van Aurora, geb. omstr.
1662, kwam als hanoversch generaal-majoor in verdenking, dat hij heimelijk in ongeoorloofde betrekking stond met de erfprinses Sophia Dorothea, hetbeen ten gevolge had, dat hij 1 Juli 1694 in eene
zaal, grenzende aan de vertrekken tier prinses, vermoord werd, terwijl de prinses zelve voor levenslang
gevangen gezet werd op het kasteel te Ahlden. —
Na het uitsterven van de zweedsche linie is thans
nog slechts over de marksche linie, die 1817 tot den
gravenstand verheven werd. Van den oudsten der
twee stakes, waarin die linie zich gesplitst heeft, is
het hoofd : K. (graaf Hans von), geb. 15 Sept. 1799,
die sedert 1842 gedurende eene reeks van jaren
pruisisch gezant is geweest bij het hof te 's-Hage.
KOnigssaal, marktvlek in den boheemschen
kreis Praag, 3 uren gaans bezuiden Praag, aan de
uitwatering van de Beraun in de Moldau ; 1500 inw.
Kbnigssee, I) K., dat is Koningsmeer; zie
BARTHOLOMEUS-MEER. - 2) stad in SchwartzburgRudolstadt, aan de Rinne ; 2100 inw.
KOnigstein, de eenige vesting van het koningrijk Saksen, links aan de Elve, tegenover Lilienstein, op eene 1600 vt. hooge rots, met eene bron
of put, die 600 vt. diep is. Doze vesting, die tevens
tot staatsgevangenis client, word aangelegd in 1589
older keurvorst Christiaan I, en eerst in 1731 voltooid ; het is een van de weinige vestingen in Europa, die nog nooit genomen zijn. Aan den voet van
de rots ligt de start K., aan de Elve, 6 a 7 uren
gaans bezuidoosten Dresden ; 2700 inw. (Er zijn in
Duitschland nog meer plaatsen van die p naam, dock
zonder gewicht).
Kbnigswalde, I) stad in 't pruis. reg.-distr.
Frankfort, kreis Sternberg ; 1550 inw. — 2) dorp
in 't saksische district Zwickau, amt Annaberg, aan
de Pohl ; 2200 inw.
Konigswarth, marktvlek in Bohemen, kreis
Eger, anderhalf uur gaans van Marienbad ; 1700 inw.;
Brie minerale bronnen ; kasteel van pries Metternich.
KOnigswinter, stad in Pruisen, bekoorlijk
gelegen aan den Rijn en aan den voet van het Zevengebergte, ruim 8 Wren gaans bezuidoosten Kenton ;
2500 inw.
Konin, stad in russisch Polen, gouvt. Warschau,
aan de Wartha, 14 uren gaans benoordoosten Kalisch ;
4500 inw.
Koningsbergen. Lie KONIGSBERG 1).
Konings-meer. Zie BARTHOLOMEUS-MEEK.
Koninxhem, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Noord-Beveland, bij den watervloed van
2 Nov. 1532 overstroomd, en nooit weder to voorschijn gekomen.
Konitz, stad in het pruis. reg.-distr. Marionwerder, aan de Brahe ; 6500 inw. (behalve 650 man
garnizoen); was vroeger eene sterke vesting.
Konjagen, of Kadjaken. Zie KADJAR.
Konjitza, stad in het turksche ejalet Bosnie,
aan de Narenta ; 6000 inw.
Konjum, friesch dorp. Zie CORNJUM.
.n_.idi
landschap.
_.e c-ONCANA 2).
Konkan,
d h Zie
KOnnern, stad in het pruis. reg.-district Merseburg, in den Saalkreis ; 3900 inw.
Konotop, stad in 't russ. gouvt. Tsje,.nigow,
aan de Jesoetsja_; 8600 inw.
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Konrad.

Zie KOENRAAD.

C
Konradijn. Ziele -0NRADIN.

Konski, poolsche stad, gouvt. Radom, 7 mijlen
bezuidw. Radom ; 3700 inw.

Konskowola
Konskowola, poolsche stad, gouvt. Lublin ;
2000 inw.

Konstantz, O. Kostnitz. Zie
Zi Cr ONSTANS.
Kontz, Konz, fransch Consarbruck, vlek of dorp
in Pruiseri, aan de Saar, reg.-district en kreis Trier,
met 660 inw. en eerie romeinsche brug, op welke de
Keizerlijken, onder den hertog van Lotharingen, 11
Aug. 1675 de overwinning bevochten op de Franschen, onder maarschalk Crëqui. Zie CONSARBRUCK.
Koog, of de Koog, twee noordhollandsche dorpen, nl.: 1) K. op Texel, dorpje op het eiland Texel,
1 uur gaans benoorden Alkmaar; nog geen 100 inw.
— 2) K. aan de Zaan, aanzienlijk dorp met 2200
inw., aan de Zaan, drie kwartier gaans noordelijk
bewesten Zaandam, heeft veel handelsbedrijvigheid
en nijverheid ; tijdens de spaansche onlusten stonden bier slechts 12 huizen, welk getal in 1613 aangegroeid was tot 49, en thans omstr. 300 bedraagt.
De kermis te K. is reeds in 1712 afgeschaft, en nooit
weder ingevoerd, zoodat K. in dat opzicht tot een
toonbeeld van wijsheid kan strekken aan de meeste
dorpen en steden in Nederland, die op dat punt nog
aan den (veel tegen, en niets voor zich hebbenden)
ouden sleur vasthouden.
Kooki, Kuki, Koeki, een yolk in 't noordwesten
van Achter-Indie, bewoont het uiterste noordwesten
van Bengalen en Assam.
Kooltjesplaat. Zie KOLIJNSPLAAT.
Koonawar, Koonawur, Koenawar, landschap
in den Himalaya, vormt het noordelijk gedeelte van
Bussahir, in Oost-Indie, wordt doorstroomd door
den Sutledzj, en heeft 9900 inw.
Koorndijk, of Korendijk, zuidhollandsch dorp.
Zie GOUDSWAARD.
Kooten, of Koten, utrechtsch dorp. Zie COTHEN.
Kootwijk, geldersch dorpje, op de NederVeluwe, 2 uren gaans benoordoosten Barneveld ;
100 inw. (met de buurt Kootwijkerhroek ruim 300).
Kopal, eene in 1846 door de Russen gestichte,
thans omstr. 7000 inw. tellende stad, bij de vesting
K., aan de rivier K., in bet militaire district K.,
in het zuidelijk gedeelte van het west-siberische
militaire district Semipalatinsk, ten oosten van het
Balkhasj -meer.
Kopenhagen, deensch Kftibenhavn, fransch
Copenhague, nieuw-lat. Hafnia en Codania, hoofden residentie-stad van het koningrijk Denemarken,
op de westkust van het eiland Seeland , aan de Sond
en eenen smallen zeearm, waardoor dat eiland van
het eiland Amager gescheiden is, en die eene schoone
en ruime haven vormt. Behalve eenige tot K. behoorende voorsteden, bestaat de stad nit drie hoofdbestanddeelen, nl. de westelijk gelegene oude stad,
de nieuwe stad of Fredriksstad aan de oostzijde, en
Christiaanshayen op het eiland Amager. De door
vestingwerken omringde en door de citadel Fredrikshaven verdedigde stad telt ruim 155,000 inw., en
is een der best gebouwde steden van Europa, met
vele schoone pleinen en prachtige gebouwen, eene
1478 door Christiaan I gestichte en 1788 vernieuwde
universiteit, eene door Christiaan III aangelegde,
vooral ook door hare 18,000 manuscripten rijke
bibliotheek, bet 1846 geopende museum Thorwaldsen, het ethnographische museum, 't museum voor
noordsche oudheden, enz. In 1043 op Kerstdag werd
K. gesticht, en was aanvankelijk slechts een visschersdorpje ; 1284 werd bet tot stad verheven,
1443 werd het de residentie van het hof. In 1728
en 1795 werd K. zwaar geteisterd door brand. Op
de reede van K. bad 2 April 1801 de groote zeeslag
plaats, waarin de Engelschen onder Nelson de over-
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winning bevochten op de Denen. In 1807, in vollen
vrede, werd K. van 2 tot 5 Sept. op eene alle volkenrecht met voeten tredende wijze door de Engelschen
gebombardeerd, waardoor wel 2000 inw. van het
leven beroofd werden.
KOping, stad in het zweedsche Ian Westergs,
4 mijlen bezuidw. Westerg s; 1800 inw.
Kopp (Jos. Eutychius), zwits. geschiedschrijver, geb. 25 April 1793 te Munster in het kanton
Lucern, sedert 1819 professor aan 't lyceum te Lucern. Zijn voornaamste werk is de Geschichte der
eidgenossischen BUnde (dl. 1-5, Leipzig en Lucern
1845-62), waaraan zich aansluiten de Urkunde zur
Geschichte der eidgenOssischen &aide (2 dln. Lucern
1835-51) en de Geschichtsblatler aus der Schweiz
(2 din. Lucern 1854-56).
Kopparberg (Gamla-), stad in Zweden, is de
hoofdplaats van het Kopparbergs-Lan. Zie FALUN.
KOppen (Peter von), russisch ethnograaf, geb.
19 Febr. 1793 te Charkow, staatsraad te Petersburg,
heeft zich gunstig doen kennen als beoefenaar der
oudheidkunde, ethnographie en statistiek door zijne
geschriften over de Krim en over de Donsche Kozakken, eene Ethnographische kaart van europeesch
Rusland (4 bladen Petersburg 1854), een Areaalen Bevolkings-overzicht van het Russische rijk (Petersburg 1859), de Voornaamste meren en riviermonden van Rusland (Petersburg 1860), enz.
Kopreinitz, croat. Kaproncza, koninklijke
vrijstad in het croatische comitaat Warasdin, 11
uren gaans ten O. Z. 0. van Warasdin en 6 a 7 uren
benoordoosten Kreutz ; 4500 inw.; versterkt kasteel.
KOprili, of Kiuperli. Zie KOPROLI.
KOprili, of Kjoprillii, stad in europ. Turkije,
in Macedonia, 5 mijlen bezuiden Uskup ; 5000 inw .
Koproli, of Kiuperli (Mehemed), grootvizier
gedurende de minderjarigheid van sultan Mahomed IV, was 71 jaren oud toen hij 1656 dien boogen post aanvaardde, en bekleedde dien tot aan zijnen flood 31 Oct. 1661, voerde met kracht de teugels van het bewind, en deed in staatkundige geslepenheid niet onder voor zijnen tijdgenoot Richelieu
in Frankrijk. (Achmed), zoon van den vorige,
geb. 1626, volgde 1661 zijnen vader als grootvizier
op, en was, bij even groote bekwaambeid, minder
bardvochtig en wreed. Hij voerde niet ongelukkig
oorlog tegen Hongarije (1662), en verloor 1664
tegen Montecuculli den slag van St.-Gotthard, doch
belong niettemin een voordeeligen vrede te Temesvar (1664). In 1669 bemachtigde hij Candia, waarvan het beleg 24 jaren geduurd had ; 1672 veroverde hij Kaminiec, en stierf 30 Oct. 1676, op reis
zijnde, in bet kamp bij Adrianopel. — (Mustapha), zoon van den vorige, werd 7 Nov. 1689 tot
grootvizier benoemd door Soliman III, en berstelde
door wijze maatregelen de rampen, teweeg gebracht
door de omwenteling, waardoor Mahomed IV van
den troon was gestooten. Dadelijk na zijn optreden
(1689) had hij den oorlog verklaard aan Hongarije,
en behaalde aanvankelijk verscheidene voordeelen,
bemachtigde Widdin, Belgrado, enz., en sneuvelde
in den beslissenden slag bij Salankemen, op het
oogenblik, waarop hij zich reeds zeker waande van
de overwinning. — K. (Amoedzjazade Hossein),
neef van den vorige, werd 1697 door Mustapha II
tot grootvizier benoemd, sloot den vrede van Carlowicz, nam 5 Sept. 1702 zijn ontslag, en stierf
22 Sept. 1702. — K. (Niuhman), zoon van Mustapha K., werd 15 Juni door Achmed III tot grootvizier benoemd, doch bekleedde die waardigheid
slechts tot 7 Aug. 1710, dus nog geen twee man-
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den, orndat hij niet het werktuig wilde zijn van des
sultans hebzucht en onrechtvaardigheden; hij werd
als stadhouder naar Negropont verbannen. Deze K.
had een tijd fang de manie, zich te verbeelden, dat
er eene vlieg op zijn neus zat ; van die manie werd
hij genezen door een fransch dokter, die kwansuis
eene operatic aan zijnen neus deed en toen eene
doode vlieg te voorschijn bracht, die hij zich tot
dat einde vooraf verschaft had.
.e Cc OPTEN.
Kopten. Zie
Kopurthella, stad in den Pendzjab, aan den
weg van Loodiana naar Lahore; 2000 inw.
Kopyczynce, marktvlek in den galicischen
kreis Czortkow; 5000 inw.
Kopyl, vesting aan den Koehan, in het russische land der tsjernomorische Kozakken.
Kopys, stad in het Fuss. gout t. Mohilew, aan
den Dnieper; 3000 inw.
Kor, of Korn, fransch Chiers, rivier in 't groothertogdom Luxemburg, is de eenige in Luxemburg
aan de westzijde van de Maas- en Mnezelscheiding;
zij ontspringt bij Oberkorn, stroomt langs Petingen,
komt even boven Athus op belgisch grondgebied,
bespoelt daar verscheidene plaatsen, en bereikt zoodoende Frankrijk, waar zij zich in de Maas ontlast
(zie CHIERS). - K.; zie KOER 2).
Kora, op Samos. Zie CHORA.
Kora, of Korana, een der vier stammen van de
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sproten was; ook zijne eerste vrouw Kadidzjah behoorde tot dezen stain. Het Koratsjitische dialect
werd de grondslag derarabische boekentaal, naardien
in dat dialect de Koran te bock werd gesteld.
Koran, of Alkoran, het in de oud-arabische
taal (zie 't vorige art.) geschrevene godsdienstboek
der Mahornedanen, dus de mahomedaansche Bijbel,
bevat de openbaringen van Mahomed, en werd
na zijnen dood door kalif Aboebekr bijeengebracht,
en vervolgens door kalif Othman verbeterd en in het
licht gegeven. De gansche K. bestaat nit 114 hoofdstukken of soeren. Onder de mahomedaansche koran-verklaringen is de voornaamste die van Beidithwi nit de 15e eeuw (uitgeg. door Fleischer, Leipzig 1844). Van de vele editien van den K. verdient
vooral melding die van Hugel (laatste druk Leipzig
1858); waarbij ook de Concordans van Flugel (Leipzig 1842) groote waarde heeft. De beste duitsche
vertaling van den K. is die van Ullmann (4e druk
Bielefeld 1857). Wat betreft vertalingen van den K.
in het Hollandsch, noemen wij die van D. W. E.
(Amsterdam 1641), die van Glazemaker (Rotterdam 1648; herdrukt te Leiden 1734), en die van
* * * (Haarlem 1860). Ben woordenboek op den
K. werd geleverd door Willmet (Leiden 1784).
Korana, stam der Hottentotten. Zie KORA.
Korassan, prov. van Perzie. Zie KHORASSAN.
Korat, een schatplichtig rijkje in het binnenland van Slain.
flOttelltatell. Zie HOTTENTOTIA.
Koratsji, Kurrachee, stad in Indie, koningrijk
Koraal—eilanden, eerie groep eilanden in den
Sindh, aan de Zee van Oman ; 23,000 inw.; levendig
soendaschen archipel, op gelijken afstand tusschen
handelsverkeer. Is waarschijnlijk de oude HavenJava en SumatraCt grootste der K.heet Nieuw-Selma.
Koraalzee, zoo noemen Krusenstern en Flin- van-Alexander. Zie overigens CURRACHEE.
Korboegha, of Kerbogha, ook lye' Corbonas
tiers de gansche Zee, die zich ten oosten van het
genaamd, sultan van Mossoel, beoorloogde de Chrisvasteland van Nieuw-Holland en Nieuw-Guinea uittenen tijdens den eersten kruistocht. Nanwlijks was
strekt tot de Louisiaden, de Salomons-eilanden, de
Antiochie door de Kruisvaarders bemachtigd (1098),
Hebrieden en Nieuw-Caledonia, en zulks wegens de
of K. kwam het beleg opslaan voor die stad ; doch
menigte koraalbanken en koraalriffen, welke op
in eenen grooten veldslag werd zijne armee door de
grooter of kleiner afstand van de knsten verspreid
Kruislaarders vernietigd.
liggen in deze zee, die in 't geheel eene oppervlakte
Kordofan, groot landschap in oostelijk Afrika,
bestaat van ruim 67,000 mijlen.
ten W. van Sennaar en Abyssinie, ten Z. van Nubie,
Korach, dezelfde als Korah.
Korachieten, dezelfde als Korahieten. Zie ten 0. van Darfoer, wordt in het zuiden doorstroornd
door den Bahr-el-Abiad, en heeft tot voornaamste
KORAN 1).
Korah, of Dzjehan-abad, stad in britsch 0. 1., steden Lobeid of El-Obeid en Koldagi. Voorheen
5 mijlen bezuiden Cawnpore, was Nroeger de hoofdwas K. een onafhankelijk rijk, werd later onderhooplaats van een district, werd 1763 veroverd door de
rig aan Sennaar, vervolgens gedurende de tweede
helft der 18e eeuw cijnsplichtig aan Darfoer, en is
Engelschen, en nogmaals 1801, sedert welk jaar zij
sedert 1820 gedeeltelijk ingelijfd bij Egypte.
er meester vann gebleven zij n .
be
e
e lleviet
Jezear , bekend
Kore, I) een leviet, zoon van Ebjasaph, was een
Korah , I ) zoon van dden
door zijn verzet tegen Mozes. ten gevolge waarvan
kleinzoon van den oproermaker Korah; I Chron.
hij met zijne mellestanders,Dathan en Abu-am, leveed
9: 19 ; 26: 1. — 2) een leviet, zoon van Jimna ;
II Chron. 31: 1 4.
door de opensplijtende aarde werd verzwolgen. Aan
Kordisjieten. Zie KORAISJIETEN .
zijne afstammelingen (de Korahieten), tot de tempelKorelgorod, russische stad. Zie KEXHOLM.
dienst geordende zangers, worden 11 der schoonste
Koren, oost-ind. vorstendorn. Zie KERIAL.
psalmen toegeschreven ; hij wordt vermeld Exod. 6;
Z.-.10...
Korendijk,
Num. 16, 26 en 27; I Chron. 6 en 9; Juda's zendbr.
_.e a
1 II ddorp. 71
-OnSWAARD.
Kores, koning van Perzie, in het 0. T. vervs. 11; buitendien vindt men de Korahieten ook
wield:
II Chron. 36: 22, 23; Ezra 1:1--8; 3: 7;
nog vermeld I Chron. 12 en 26; Il Chron. 20. —
4: 3, 5 ; 5: 13-17; 6: 3,14 ; Jezaia 44:28 ; 45:1;
2) zoon van Ezau ; Gen. 36: 5, 14, 18; I Chron. 1:
Daniel 1: 21; 6: 29 ; 10: 1. Deze K. is dezelfde als
35. — 3) kleinzoon van Ezan ; Gen. 36: 1 6. —
Cyrus (zie dat art.).
4) een man nit den stain Juda; I Chron. 2 : 43.
d naam
Koretz, vlek in 't russ. gouvt. Volhynie, kreis
Koraichites , fransch e s p e lli ng voor den
Nowgorod-Wolynsk; 6500 inw.
Koratsjieten .
Korfa, stad in aziat. Turkije, bewesten I snikKorais (Adamantios). Zie op zijn verfranschten
mid. Zie ASTACUS.
COR
naarn CORAY.
Koributh Wisnjowjecki (Michael), ko Koralsjieten, dus genaamd naar hunnen
starnvader Koraisj of Koreisj, een arabische stam,
Bing van Polen na Casimir V (1669-1673), was
van adellijke afkomst. Tegen zijnen zin aanvaardde
was de voornaamste in Mekka en in geheel Hedzjas
ten tijde van Mahomed, en is wereldvermaard gehij de kroon, had veel moeite oni de confederatie te
worden, doordien de Profeet zelf daaruit voortgeontbinden, die tegen hem gevormd was door So-
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Bekes, waar ze dus eerie rivier vormen, die 14 mijbieski, en hield zich slechts door den steun van Ooslen verder, tegenover Csongrad, in de Theiss valt.
teurijk op den troon staande. Hij zag zijn land verVOOr hare samenvloeiing zijn ze onderscheiden in:
woesten gelijktijdig door de Tartaren, de Kozakken,
Snelle K. (ontspringt in 't zarander comitaat),
de Turken ; om zich van laatstgenoemden teontdoen
Witte K. (ontspringt in 't zevenb. comitaat Klartsenteekende hij het verdrag van Buczacz (1672). Reeds
burg) en Ztvarte K. (ontspringt in 't hong. comiin het volgende jaar, daags voor de overwinning, die
taat Bihar).
Sobieski op de Turken behaalde bij Choczim, stierf
KOrbs,stad en comitaat van Croat ie. Zie KREUTZ.
K., en werd reeds kort daarna door den overwinnaar
Kbrbs, twee marktvlekken in het hongaarsche
opgevolgd als koning.
Koringo, dorp opJava,resid. Kadoe,ads.-resid. comitaat Pesth, nl.: Nagy-K. (d. Groot-K.) met
20,000 inw. en gymnasium, en het 2 uren gaans
Magelang,tusschen Trajanen Kalidjinking ; 12 Maart
noordelijk van daar liggende
(d. i. Klein-K.),
1828 werd hier een verwoede aanval door de muimet 6500 inw., 9 mijlen bezuidoosten Pesth.
ters op de nederl. troepen gedaan, doch roetnrijk
Kbrbs—Banya, of Altenburg, vlek met 2200
afgeslagen.
Korintji, landschap op het nederl. 0.1. eiland inw. in Zevenbergen, 7 mijlen benoordw. Karlsburg,
aan de bron van den Witten Koros.
Sumatra, in het birmenland, benoorden Serampi ; in
Korsakow (Alex. I wanowitsj Rimskoi.), rusdit landschap het vischrijke meer
Korio, dorp op Java, resid. Djokdjokarta, 5 a 6 sisch generaal, geb. 1753, diende onder Catharina
en onder Paul 1. Met 40,000 man werd hij 1799
paten beoosten Merden ; 1 Oct. 1828 gevoelige nederlaag, aan de nederl. troepen toegebracht door naar Zwitserland gezondeu om Suwarow te versterken; doch door Massena werd hem de voile nedereene verre overmachtige legerbende der muiters.
Koripan, dorp op Java, resid. Soerakarta, 4 laag toegebracht bij Zurich. Van 1805 tot 1830 was
hij gouverneur-generaal van Litauen, en stierf 1840
palen van Karang-Molon; 29 Jan. 1828 werden de
als lid van den rijksraad.
muiters van hier verdreven door de nederl. troepen.
Korsber, havenstad op het deensche eiland
Koritschan, marktvlek in den moravischen
Seeland, aan de Groote Belt, staat met Kopenhagen
kreis Hradisch ; 2800 inw.; kasteel.
Korjeeken, Korjeiken, y olk in noordoostelijk in gemeenschap door den spoorweg, heeft 3000 inw.
en is de plaats van overvaart naar Funen.
Siberie, aan de Indigirka, aan de Colyma, en tot aan
Korte—Hemmen, of Korte-Hem, dorpje in
de zee benoorden Kamtschatka; bet zijn meerendeels
Friesland, 4 uren gaans benoordoosten Heerenveen ;
rendier-nomaden.
Kork, dorp in Baden, Middelrijnkreis; 1300 omstr. 100 inw.
Kortenhoef, of Kortehoef, veelal Korthoef
maw.; overwinning der Franschen (onder Beauvais)
genaamd, dorp in Noord-Holland (behoorde voorop de Oostenrijkers, 26 Juni 1796.
been tot het Nederkwartier van Utrecht), ligt 3 urea
Ktirlin, stad in 't pruis. reg.-district
gaans beznidw. Naarden, en heeft 130 inw.
aan de Persante en den Kolberg-Belgarderspoorweg;
-ORTENAER.
Zie
3500 inw. (en 300 man garnizoen).ne_er..
Kortenaar, ne derl. h
7i C
Kortezwaag, dorp in Friesland, derdbalf uur
Kbrmend, marktvlek in 't hongaarsche comigaans benoordoosten Heerenveen; omstr. 600 inw.
taat Etsenburg, aan de Raab; 3600 inw.; fraai kasKortgene, of Kw tkene, ook Kortgeen, en in
teel van prins Batthyanyi.
de wandeling meestal Kortjene genoemd, volgens
Korn (de), rivier in Luxemburg. Zie KOR.
Korn, twee luxemburgsche dorpen, beiden om- sommigen ter plaatse van het oude Cartagosara, in
Zeeland, op de zuidzijde van Noord-Beveland, aan
streeks vijfdhalf uur gaans bezuidw. Luxemburg:
de Zuidvliet, 2 uren gaans benoordw. Goes, gesticht
1) Nieder-Korn, een half our gaans benoorden
en voltooid in 1413 door jonkheer Filips van BorsDifferdingen; en 2) Ober-Korn, een half uur gaans
selen, werd reeds in bet volgende jaar geheel in de
bezuidoosten Differdingen.
asch gelegd door een brand, die ontstaan was door
Korna, vroeger Apamea. Zie CORNA.
KOrner, marktvlek in het gothasche amt Vol- een bakoven. Spoedig herbouwd, was K. een welvarend stadje, doch werd door den watervloed van
keroda ; 1300 inw.
KOrner(Theodor),duitsch dichter,geb.23 Spt. 2 Nov. 1532 geheel verzwolgen ; een aantal menschen kwamen bij die ramp om het leven. In 1681
1791 te Dresden, studeerde eerst te Freiberg, toen
is men begonnen de plaats van bet verdronkene K.
te Leipzig, ging vervolgens naar Weenen, nam 1813
te bedijken, waarna men er het tegenwoordige dorp
vol geestdrift deel aan den vrijheidsoorlog als vrijK. gebouvui heeft, dat 800 inw. heeft, en veel te
williger bij bet korps van Littzow (in die dagen gaf
lijden had van den orkaan 29 Nov. 1836. Het nude
hij zijn populair geworden Geier and Schwert in het
K. was de geboorteplaats van den zeeuwschen krolicht), en stierf 26 Aug. 1813 den heldendood op
nijkschrijver Jan Jansen Reygersberg (geb. 1610).
den weg van Schwerin naar Gadebusch. Hij ligt bij
Vergelijk ook CORTGENE.
zijnen vader en zijne zuster Emma begraven onder
Korthoef, n.-boll. dorp. Zie KORTENHOEF,
een eik bij het dorp Wobbelin. Sammtliche Werke
Korti, stad in Middel-Nubie, aan den Nijl, is
(5e druk 4 din. Berlijn 1857; editie in een band,
met het naburige Amboekol het uitgangspunt van
het laatst Berlijn 1863).
KOrnerktiste,dwitsche naam voor Peperkust. eenen karavanen-weg, die rechtstreeks naar Charturn loopt.
Zie MALAGUETTA.
Kortjene, zeeuwsch dorp. Zie KORTGENE.
Kornneuburg, stad in Oostenrijk, kreis UnKortkene, zeeuwsch dorp. Zie KORTGENE.
termannhartsberg; 2750 inw.
Kortrijk, fransch Courtruy, lat. Cortoriacum,
Kororofa, een negerrijk bezuiden de rivier
belgische stad in de prov. West-Vlaanderen, aan de
oosten begrensd
Binue in zuidwestelijk Soedan,
Lys, 11 Wren gaans bezuiden Brugge; 20,000 inw.;
door Adamaua, bestaat nit verscheidene meerendeels
is eene zeer oude stad, in Welker omstreken twee
onafhankelijke landschappen, en heeft tot hoofdstad
vermaarde reldslagen zijn geleverd, nl. 1302 de zooWoekari.
Kbrbs, naam van drie rtvieren in Hongarije en genaamde Sporenslay (zie EPERONS), waarin de
Franschen verslagen werden door de Vlamingen,
Zevenlergen ; ze vereenigen zich in het comitaat
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aatstgenoemden aangevoerd door graaf Jan van Namen en Willem van Gulik; en 1793, toen de Franschen, na aan de Engelschen de nederlaag toegebracht te hebben, zegevierend K. binnenrukten.
Kortilm (Karl Arnold), duitsch humorist, geb.
5 Juli 1745 te Mdhlheim aan de Roer,gest.15 Aug.
1824alspractiseerend geneesheer te Bochum, schreef
behalve geneesk. ook andere werken, o. a. zijn edit
humoristisch-satiriek heldendicht Die Jobsiade in
kreupelrijm (Munster 1784 ;10e druk Leipzig 1862).
Kortiim (Joh. Friedrich Christoph), duitsch
geschiedschrijver, geb. 24 Febr. 1788 te Eichhorst
in Mecklenburg-Strelitz, professor eerst te Hazel,
toen te Bern, sedert 1840 te Heidelberg, gest. aldaar
4 Juni 1858. De voornaaniste werken van K. zijn:
Friedrich 1 mit seinem Freunden and Feinden (Aarau
1818); Zur Geschichte der hellen. Staatsverfassungen
(Heidelberg 1821); Entstehungsgeschichte der
freistadtischen &tide i?7/ Mittelaller and in der
neuern Zeit (3 dln. Zurich 1827-29); Geschichte
des Mittelalters (2 dln. Bern 1836-37); Romische
Geschichte (Heidelb.1843); GeschichteGriechenlands

(3 din. Heidelberg 1854); enz.
Korutanen. Zie SLOWENZEN.
Korynaux, stad op het 0. I. schiereiland
Kattywar, aan de uitwatering van den Singora;
3000 inw.; fort ; beroemden bedevaarts-tempel der
Krisjna.
Kosam, een in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 28.
Koschmin, stad in 't pruis. reg.-district Posen, kreis Krotoschin, aan de Horla ; 3400 inw.
Kosehoten, of Choschoten, een van de vier
hoofdstammen der Kalmukken.
Kosciuszko (Thaddeus), een held der Polen,
geb. 1753 te Siechnowice in Litauen, verliet naar
aanleidiug van eene liefde-historie zijn vaderland,
en begaf zich naar Noord-Amerika, waar hij in
krijgsdienst trad, en adjudant werd van Washington.
In 1783 naar Polen teruggekeerd, diende hij onder
prins Poniatowski met den rang van generaal-majoor
tegen de Russen, en overlaadde zich met roem in
het gevecht van Dubieka bij Lublin (1792); doch
toen koning Stanislas Poniatowski lafhartiglijk het
verdrag aangenornen had, waardoor de Polen opnieuw werden overgeleverd aan hunne vijanden, verliet K. andermaal het land, en nam de wijk naar
Leipzig. De opstand, die zich in Polen voorbereidde
om het juk der russische overheersching af te werpen, riep hem opnieuw naar Polen terug, en 23 Mrt.
1794 plaatste K. zich aan het hoofd der beweging.
Aanvankelijk niet onvoorspoedig, versloeg hij de
Russen te Wraclawice (Raslawicz) bij Krakau
(4 April); doch hij werd weldra door de Pruisen,
die in aantocht waren om de Russen te versterken,
genoodzaakt zich terug te trekken naar Choczim.
Vier maanden later (10 Oct. 1794) werd hij bij
Maciejowice (Macziewice) aangetast door eene driedubbele overmacbt; en na met leeuwenmoed gevochten te hebben stortte hij, door verscheidene
kogels gewond, neder met den profetischen uitroep:
Finis Polonice ! Gevankelijk naar Petersburg vervoerd,
bleef hij daar twee maanden, werd toen door Paul I
grootmoediglijk in vrijheid gesteld, nadat hij diens
schitterendste aanbiedingen van de hand had gewezen, en begaf zich eerst naar Londen, en van daar
naar Amerika, van waar hij 1798 met eene zending
van het gouvernement der Unie naar Parijs kwam.
ne aanbiedingen, die Napoleon hem deed om in
fransche dienst te treden en Polen in opstand te
brengen, weer K. van de hand ; in 1814 begaf hij

Kossuth
zich van Fontainebleau (waar hij een buitengoed
bewoond had) naar Zwitserland, en vestigde zich te
Solothurn, waar hij, ten gevolge van een val met
zijn paard, 15 Oct. 1817 stierf. Keizer Alexander
liet het stoffelijk overschot van K. 1818 bijzetten
in den Dom te Krakau, waar hem een gedenkteeken
opgericht werd. Reeds in 1792 was K. geproclameerd als fransch burger. Bij zijn testament stelde
hij eene aanzienlijke geldsom ter heschikking van
Jefferson (den president der Unie), die daarvoor te
Newark de nog tegenw. bloeiende Kosziuszko-school
stichtte, overeenkomstig de philanthropische begeerte van den overledene, om het onderwijs der
Zwarten in Amerika te bevorderen.
Kosel, poolsch Kozle, stad en vesting in pruis.
Silezie, aan de Oder, 10 uren gaans bezuidoosten
Oppeln ; 4400 inw. (en 1500 man garnizoen); werd
1807eroverd door de Franschen.
Koseletz, stad in 't russ. gouvt. Tsjernigow,
aan de Oster; 5000 inw.
Koseisk, of Kosselsk, stad in 't russ. gouvt.
Kaloega, aan de Sjisdra ; 8000 inw.
Kosi, of Kosah, waarschijnlijk de Cossoanus van
Arrianus, rivier in Indic, ontspringt in Nepaul, en
valt na een loop van 56 mijlen in den Ganges.
Kosie, een rijkje in Noord-Guinea, links van
den Lagos, dicht bij de uitwatering dier rivier ;
hoofdstad K., die gezegd wordt even groot te zijn
als Koemassie.
KOslin, stad in pruis. Pommeren, 19 :mijlen
bewesten Dantzig, en twee uren gaans bezuiden de
Oostzee; 12,000 inw. (en 800 man garnizoen); teed
veel in den oorlog van 1756; het is de hoofdplaats
van bet regeerings-district K. (ruim 258 vierk.
mijlen ; circa 525,000 zielen).
Koslow, 1) stad in europ. Rusland, gouvt.
Tambow, ruim 10 uren gaans bewesten Tambow ;
21,000 inw. — 2) vroegere naam van Eupatoria.
Kosmodemjansk, stad in 't russ. gouvt.
Kazan, aan de Wolga, 25 mijlen benoordw. Kazan;
4400 inw.
Kossen, Cossce, in de oudheid een roofzuchtig
yolk in de gebergten tusschen Susiana en Medie ;
ze werken eerst door Alexander den Groote tot onderwerping gebracht.
Kossir. Zie CossEiR.
Kossogol, een binnenmeer in het noorden van
chineesch Hoog-Azie, bezuiden het Sajanische gebergte, is 25 mijlen lang en 7 mijlen breed. Het
oeverland van dit nicer is bewoond door mongoolsche
volkeren (de Oerjancben en Darchaten); sedert de
heeft der 19e eeuw heeft Rusland bier nauwkeurige
opnemingen laten doen.
Kossower—veld. Zie .A.NSELFELD.
Kossuth (Lodewijk), dictator van Hongarije,
geb. 16 Sept. 1802 te Manok in het comitaat Zemplin, aanvankelijk advocaat in zijne geboorteplaats,
sedert 1831 te Pesth, van toen af openlijk de beginselen der democratic voorstaande, werd 1847
door het comitaat Pesth als afgevaardigde naar den
Landdag gezonden, waar hij door zijne welsprekendheid reeds spoedig de hoofdleider der oppositie werd.
In 1848 deed hij het voorstel om voor Hongarije
eene zelfstandige regeering te verlangen, en deed
zoodoende de eerste schrede tot de reeds lang voorbereide omwenteling. Wel werd er een zelfstandig
ministerie voor Hongarije benoemd (waarin K. als
minister van finantien zitting nam); doch dit ministerie werd reeds in Sept. 1848 ontbonden, en nu
stelde K. zich, als president der commissie voor de
verdediging des lands, aan bet hoofd der beweging,
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en deed 14 April 1849 aan de Nationale vergadering
te Debreczin bet voorstel, Hongarije onafhankelijk,
en de dynastie Habsburg van den hongaarschen troon
vervallen te verklaren. Nu werd K. tot voorloopig
bewindvoerder des rijks gekozen, doch deed reeds
11 Aug. van de burgerlijke en militaire oppermacht,
waarmede hij bekleed was, afstand, en droeg die aan
Gorgei over, nam 17 Aug. de wijk over de turksche
grenzen, en begaf zich naar Engeland, waar hij, even
als later in Amerika en 1859 in Italie, werkzaam
trachtte te zijn voor de belangen van Hongarije.
Kostamboel, stad in Klein-Azia. Zie het art.

dangsche Bovenlanden op Sumatra. — 17) KotaPasoeroewan, district op Java, resid. Pasoeroewan,

CASTAMOENI.

Kostanicza, stad in bet turksche ejalet Roemelie, aan den Balkan; 4000 inw.
Kosten, stad in het pruis. reg.-distr. Posen,
aan de Obra ; 3500 inw.
Kostendil, berg en stad. Zie GHIUSTENDIL.
Kostendzje. Zie KUSTENDZJE.
Koster, uitvinder van de boekdrukkunst. Zie
COSTER.

Koster—eilanden, eene groep eilandjes aan
de kust van het zweedsche Ian GOtaborg.
Kostnitz, Zie CONSTANS.
Kiistritz, marktvlek in de heerlijkheid Gera
van het prinsdom Reuss, aan de Elster, 5 kwartier
gaans benoorden Gera ;1400 inw.; twee kasteelen ;
beroemde bloementeelt.
Kostroma, aanzienlijke fabriekstad in europ.
Rusland, aan de samenvloeiing van de rivier met
de Wolga, heeft 15,000 inw., en is de hoofdplaats
van het gouvernement K. (ruim 1451 vierk. mijlen,
met 1,077,000 zielen).
Koswig, stad in het hertogdom Anhalt-139,rnburg, aan de Elve ; 3000 inw.; kasteel; minerale
bron.
Kota, dit woord, dat vesting beteekent, en ook
wel in de beteekenis van stad of dorp gebezigd wordt,
komt zoowel alleen staande als in samenstelling met
een ander woord ontelbare malen voor als geographische benaming van districten, steden, dorpen,
bergen, rivieren enz. in nederlandsch Oast-Indie.
De voornaamste zijn :
1) K., of Soemanap, district op Madoera (Madura),
afdeeling Soemanap; bevat 22 dorpen of gehuchten.
— 2) K., district op Madura, afd. Pamakassan. —
3) K., district op Java, resid. en afdeeling Soerabaja,
bevat de westelijke ommelanden van Soerabaja, en
telt 95 dorpen of gehuchten. — 4) K., district op
Java, resid. Soerabaja, afd. Grissee, heeft 29 dorpen.
— 5) K., gewone benaming der districten Cheribon
en Kediri op Java. — 6) K., het rijkje Badong op
bet eiland Bali ; zie BADONG. - 7) K., een rijkje
(waarin ook een berg K.) op bet eiland Flores, in
Mangeraai, is bewoond door een ruw Yolk en grenst
am het rijk der Rokkaas. — 8) K., rivier op Sumatra, resid. Padangsche Bovenlanden, afd. Zes-Kotaas.
— 9) Kota-Bali-Tengah, district op Sumatra's westkust, landschap Lintouw, resid. Padangsche Bovenlanden. — 10) Kota-Bangil, district op Java, resid.
Pasoeroewan, regentschap Bangil; in dit district de
hoofdplaats Bangil. — 11) Kota-Baroe, district op
Sumatra, rijk Siak, aan de rivier K., in 't landschap
der Zes-Kotaas. — 12) Kota-Boek2t, district op Sumatra's westkust, afd. Mandaheling, landschap Pakanten. — 13) Kota-Lawas, district op Sumatra,
resid. Padangsche Bovenlanden, afd. der Vijftig
Kotaas. — 14) Kota-Malang, district op Java, resid.
Pasoeroewan, afd. Malang, heeft 24 dorpen, waaronder de hoofdplaats Malang. — 15) Kota-nan-Ampe
en 16) Kota-nan-Gedang, twee districten in de PaII.
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ligt aan de Java-Zee, en bevat de hoofdplaats Pasoeroewan met omliggende kampongs. — 18) KotaToedjoe, district op Sumatra, resid. Padangsche Bovenlanden, heeft tot hoofdplaats Sidjoendjoeng.
19) Kota-Toewah, dorp op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden, district Batang-Kapas; 19 Sept.
1823 heldhaftige verdediging der nederlandsche
troepen tegen eerie overmacbtige bende muiters, en
even zoo des avonds van den volgenden dag, wordende beide de keeren de muiters eindelijk op de
vlucht geslagen. — 20) Kota-Waringi, dorp op 't eil.
Banka, aan eene rivier K.—W.; werd in 1819 door
de opstaudelingen versterkt, doch 26 Maart 1820
door de nederl. troepen aangetast en genoodzaakt,
zich, na eene hardnekkige verdediging, over te geven.
— 21) Kota-Waringin, bij verkorting Kota-Ringin,
rijkje ter zuidkust van Borneo; telde in 1853 circa
15,000 zielen (waarvan bijna twee derde Dajakkers);
de hoofdplaats heet ook K.—W., en ligt'aan eene
rivier K.—W. — 22) Het landschap der Drie, Vier,
Zes, Dertien, Vijftig enz. Kotaas, deze en dergelijke
benamingen geeft men in nederl. 0. I. aan een landschap, dat zoo vele dorpen (Kotaas) bevat als het
daarbij genoemde getal aanduidt.
Kotaibah, arabisch veldheer van kalif Walid I, maakte in de eerste eeuw der Hedzjra groote
veroveringen in Transoxiana, Indie, Kharizm en
China, en verbreidde in al die landstreken den Islam.
Doch tegen Soliman, Walid's opvolger, in opstand
gekomen, werd K. overwonnen en ter flood gebracht
(716 na Chr.).
Kotatis, dezen naam geeft men wel eens aan
Cutais (zie dat art.), omdat in de nabijheid van die
stad de ruinen liggen van het oude Cotatis, de
hoofdstad van Colchis.
Kotelnoi, het grootste en westelijkste der Brie
Liaikhow-eilanden, aan de noordkust van Siberia,
in de noorder 1Jszee; is onbewoond ; doch worth
druk bezocht om te jagen.
KOthen, de hoofdstad van het hertogdom Anhalt-KOthen, aan de spoorwegen MaagdenburgLeipzig en Berlijn-Anhalt ; 9000 inw.; twee paleizen ; was tot 1847 residentie der in dat jaar uitgestorvene Anhalt-Kothensche linie.
Koti. Zie KOETEI.
Kotta. Zie KOTA.
Kottbus, stad in 't pruis. reg.-distr. Frankfort, aan de Spree, 13 mijlen bezuidoosten Berlijn ;
11,000 inw.
Kotzau, 1) Ober-K., marktvlek in Beieren,
kreis Oberfranken, district Behar!, aan de Saale;
1600 inw.; spoorweg-station. — 2) Unter-K., dorp
nabij Ober-K., met eene groote spoorwegbrug.
Kotzebue (Aug. Friedr. Ferd. von), duitsch
tooneeldichter, geb. 3 Mei 1761 te Weimar, werd
1780 advocaat te Jena, trad in russische staatsdienst,
en was 1785 reeds president van den gouvernements-magistraat der prov. Esthland. De buitengewone opgang, lien hij zijne tooneelstukken zag
maken, noopte hem 1795 Rusland te verlaten, om
zich geheel en al aan het tooneel te wijden ; en van
1798 tot 1800 was hij dichter van den hofschouwburg te Weenen. In April 1800 naar Rusland terugkeerende, werd hij daar wegens den inhoud van een
der door hem geschrevene stukken in hechtenis genomen en naar Siberie gebannen. Reeds in het volgende jaar ontving hij kwijtschelding van straf, en
werd hij benoemd tot directeur van den duitschen
schouwburg te Petersburg. Doch nog in datzelfde
20
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jaar verliet hij Rusland andermaal, en kwaro naar
Weimar; spoedig echter bad hij boogloopende twisten met Gothe en diens vrienden, zoodat hij zich
genoodzaakt zag heen te gaan. Hij reisde in Frankrijk en in Italie, en werd overal met onderscheiding
ontvangen. Vervolgens kwam hij zich 1802 te Berlijn nederzetten, waar hij gezamenlijk met Merkel
den Freimfahige uitgaf, zijnde een blad, vijandig tegen
Frankrijk, zoodat hij na den slag bij Jena zijn be/loud moest zoeken in de vlucht. Van 1806 of hield
hij weder verblijf in Rusland, vergezelde 1813 keizer
Alexander als secretaris of staatkundig schrijver, en
stelde verscheidene der manifesten en proclamatien,
die toen in Europa verspreid werden. In 1817 kwam
hij met den Mel van staatsraad in russische dienst
naar Dnitschland terug, om over den staat der letterkunde en over den openharen geest daar te lande
verslag op te zenden naar Petersburg. Van die taak
kweet hij zich op eene wijze, kwetsend voor het
streven naar vrijheid, dat zich vooral onder de studeerende jongelingschap openbaarde ; en door een
jongen heethoofd, Sand genaanid, werden hem deswege '23 Maart 1819 te Manheim verscheidene dolksteken toegebracht, die dadelijk zijnen Mood ten gevolge hadden. Ontegenzeggelijk is K. de vruchtbaarste hlijspeldichter van Duitschland, en geestigheld, vindiugrijkheid en losheid in bet behandelen
van zijn onderwerp zijn hem niet te ontzeggen ;
maar voor het overige misses zijne stukken esthetiache waarde en zedelijk-nationale strekking. Hij
vestigde zijnen naaw met .Menschenhaat en Berouw"
en .de ludianen in Engeland" (1789); het getal
zijner tooneelstukken bedraagt niet minder dan 211
(verzameld in 28 din. Leipzig 1797-98; 44 din.
Leipzig 1827-29 ; 40 din. Leipzig 1840-42). Ook
als romanschrijver en geschiedschriiver heeft K.
eenige proeven geleverd. Ook zijne INzen zijn in
druk verschenen te Weimar (1821 en 1830). —
K. (Otto von), tweede der vele zonen van den vorige, geb. 19 Dec. 1787 te Reval, deed met Krusenstern de reis rondorn de wereld, ontdekte op zijne
tweede zeereis (1815-18) in de Zuidzee verscheidene eilanden, en in de nabijheid van de Beringstraat
eene zeeengte, die naar hem genoemd is (zie het
volgende art.). Van zijne derde reis keerde hij 11
Juli 1826 terug, en stierf te Reval 5 Fehr. 1846.
Kotzebue—sond, eene golf, die door de IJszee gevormd wordt can de noordwestkust van Amerika, bezuidoosten de Beringstraat ; werd 1816 outdekt door den russ. zeekapitein Otto von Kotzebue.
KOtzschenbroda, marktvlek in Saksen, amt
Dresden, rechts aan de Elve, en aan den LeipzigDresdener spoorweg; 1300 inw. In 1645 werd bier
tusschen de Zweden en de Saksen de wapenstilstand
gesloten, die gevolgd werd door den Munsterschen
vrede.
Koudekerk, 1) veelal verkort tot Koukerk,
dorp in Zuid-Holland, vijf kwartier gaans beoosten
Leiden, aan den Rijn; 1300 inw.; wordt genoemd
als geboorteplaats van den beroemden Rembrandt,
ofschoon de molen, waarin hij geboren is, eigenlijk
onder de gemeente Hazerswoude staat.— 2)zeeuwsch
dorp; zie KOUDEKERKE.
Koudekerke, I ) dorp op het zeeuwsche eil.
Walcheren, 1 uur gaans bezuidw. Middelburg ; 1200
inw.; geboorteplaats van den ontleedkundige Joannes
Wakeus (geb. 27 Dec. 1604, als professor gest. te
Leiden 1649). — 2) gehucht op het zeeuwsche eil.
Schouwen, vroeger welvarend dorp; telt nu230 inw.
Kouderwoude, friesch dorp. Zie het art.

Koudum, of Koldum, dorp in Friesland, 1 uur
gaans bezuidoosten Hindeloopen; met onderhoorigheden 1000 inw.; is de geboorteplaats van den held
Jacob Binkes (zie BINKES), die zich 12 Dec. 1677
met het fort Tabago in de lucht liet vliegen.
7i KZie
a
11 dorp.
OUDEKERK
-.
Koukerk, Z.--0...
Koukerke, verkorte naam van twee zeeuwsche dorpen. Zie KOUDEKERKE.
Kovaszna, dorp in den stoel Haromszek van
het zevenbergische land der Szeklers; 3500 inw.;
druk bezochte minerale bronnen.
KOvesd, MezO-KOvesd, marktvlek in het hong.
comitaat Borsod ; 8500 inw.
Kowel, stad in 't russ. gouvt. Volhynid, aan den
Turija; 4000 inw.
Kowno, duitsch Kauen, stad in russ. Polen,
aan de samenvloeiing van de Wilia en den Niemen,
12 mijlen ten W. N. 1 W. van Wilna; 21,200 inw.
(de helft Joden). Het is de hoofdplaats van het russ.
gouvernement K. (ruim 739 vierk. mijlen, met
circa 990,000 zielen).
Kowo—Bayem, dorp op Java, resid. Kadoe,
ads.-resid. Magelang, was gedurende den opstand
der Javanen (1825-1830) een schuilnest der muitelingen, die echter 3 Juli 1828 door de nederl.
troepen met geweld werden verdreven.
Kowrow, stad in 't russ. gouvt. Wladimir,
aan de Kljasma ; 2000 inw.
Koz, twee verschillende personen in het 0. T.;
I Chron. 4: 8; Ezra 2: 61; Neh. 3: 4, 21; 7: 63.
Kozakken, in Rusland Kasaks, een slawische
volksstam, afstammelingen van de oude nowgorodische en kiewsche Russen, die in de middeleeuwen
nu eons het heersehende yolk waren, dan weder aan
vreemde overweldigers, zooals de Polen en de Tartaren, steeds strijdvaardig en in den oorlog gehard
het hoofd boden. Zij splitsen zich in twee hoofdstammen. Tot den eersten, d. i. den malo-russischen
of klein-russischen stam behoorden deSaporogischeK.
woonachtig in den omtrek der watervallen (porogi)
van den Dnieper: dit zijn de roofzuchtigste en de
onhandelbaarste van alien ; den tweeden hoofdstam
vormen de Donsche K. (zie DONSCHE). Tot Nov. 1860
vormden de K. van Koeban het land der Tsjernamorische K., een afzonderlijk russ. gouvernement
van circa 575 vierk. mijlen met 203,000 bewoners,
en Jekaterinodar tot hoofdstad. De K. zip kloeke
ruiters en vormen eene lichte kavallerie, die eene
geduchte strijdmacht der Russen is tegen iederen
vijand. Er zijn ettelijke geregelde regementen K.,
doch het grootste gedeelte vormen de ongeregelde
troepen. Tegenwoordig bestaat de Kozakken-armee
nit de volgende bestanddeelen: 1) de K. van den
Don, 2) Koeban, 3) Terek, 4) Astracan, 5) Orenburg, 6) Oeral, 7) van Mestsjerak, 8) van Azof,
9) van Nieuw-Rusland, 10) die der transbaikalsche
armee, en 11) de K. van den Amoer (Amur). Elk
dier elf korpsen staat onder het opperbevel van
eenen hetman. Overigens hebben de K. nog hunne
eigene wetten en instellingen; meerendeels behooren
ze tot de orthodox-grieksche Kerk. — De K. treden
't eerst in de geschiedenis op omstreeks de helft der
15e eeuw. Sedert 1516 vormden de K. der Ukraine
(een der drie groepen van de Sapogorische K.) in
verschillende korpsen eene soort van militair cordon
voor Europa tegen de Tartaren en de Turken : ze
stelden zich aanvankelijk in dienst van de Polen,
door wie hun het recht werd toegestaan hun eigen
bewind te hebben. Het duurde echter niet lang of
de K. der Ukraine werden ontevreden over de poolsche overheersching, en kwamen in opstand, onder
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hun hetman Powluk in 1638, vervolgens onder
Sjmielnicki 1647. Bij Berestek overwonnen, werden
zij met verregaande hardheid door de Polen behandeld, weshalve een groot aantal K. ()verging tot de
Russen (1654-1657). Door de verbrokkelingen van
Polen kwam de gansche Kozakken-bevolking van
het westen onder het gezag van Rusland. Zij droegen echter een geruimen tijd, slechts met weerzin,
het juk van hunne nieuwe meesters, en kwamen
meer dan eens in opstand, zoo o. a. onder Peter den
Groote, toen de vermaarde Mazeppa, destijds hettnan
der Ukraine, een verbond sloot met Karel XII. In
1828 en 1829 deden de K. der Zwarte Zee eene
poging om zich onafhankelijk te verklaren, maar
keizer Nikolaas bracht hen tot onderwerping. De
Donsche K. onderwierpen zich van lieverlede aan
het gezag van Rusland, na het teniet gaan van de
koningrijken Astracan en Kazan.
Kozbi, dochter van den midianitischen vorst
Zur, werd in ontucht met Zimri, den zoon van Salu,
uit den stam der Simeonieten, overvallen door Pinehas, die beiden te gelijk doorstak met eene speer ;
Num. 25 : 15-18.
Kozeba, of Chozeba, vermeld I Chron. 4: 22.
Kozelsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Kaloega, aan de Jizdra, 15 uren gaans bezuidw. Kaloega ; 4500 inw.; was vroeger versterkt, en wederstood de Tartarew bij den inval van Batoe-khan ; in
1777 door brand vernield, is K. regelmatig weder
opgebouwd.
Kozienice, cuss. Kosenize, stad in 't poolsche
gouvt. Radom, op den linkeroever van den Weichsel, 13 mijlen benoordw. Sandomir ; 3000 inw.; geboorteplaats van Polen's koning Sigismund I.
Krabbendijke, dorp op bet zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, vierdhalf uur gaans bezuidoosten
Goes, een half uur gaans benoordw. Bath.
Kraft°, groot eiland. Zie CAR AFTO.
Kragerb, havenstad in het noorweegsche amt
Bradsberg, aan de kust, 14 mijlen benoordoosten
Christiansand ; 3300 inw,
Kragon, berg op Java,residentie Djokdjokarta ;
in de nabijheid 6 Sept. 1828 belangrijke overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Kragujevatz, stad met 3500 inw. in het
binnenland van Servie, aan de Lepenitza, 12 a 13
mijlen bezuiden Semendria, was de residentie-stad
van vorst Milosj.
Krain, lat. Carniola, oostenrijksch kroonland,
gelegen tusschen Karnthen (Carinthie), Stiermarken, Croatie, Istrie en Górtz, is ruim 181 vierk.
mijlen groot, bevolkt met circa 468,000 zielen (waaronder slechts 30,000 Duitschers), wordt in het N.
door de Carnische of Karnther Alpen, in het Z. door
de Julische of Kramer Alpen doorloopen, en heeft
tot voornaamste rivier de Save, waarin zich Kulpa,
Zayer, Kanker, Feistritz, Leibnitz en Gurk ontlasten ;
de hoofdplaats van het kroonland K. is Laibach. De
naam K. komt van het woord Krai, d. grens, dewijl
het de grens of het uiteinde was van het land der
slawische Wenden; de latijnsche naam Carniola is
ontleend aan de Carni, die gehouden worden voor de
oudste bewoners des lands. Achtereenvolgend behoordeK. aan deRomeinen,aan dellerulen,aan de0ostGothen, aan de Longobarden, aan de Veneden, werd
vervolgens veroverd door Karel den Groote en door
dezen aan den hertog van Friuli geschonken. Sedert
972 had K. een eigen markgraaf. Toen de krainer
markgraven uitgestorven waren, werd (1245) hertog
Frederik de Stoute van Oostenrijk met hunne bezittingen beleend ; in 1364 kwamen ook de overige

gedeelten van K., die tot dusverre bezeten waren
graven van Tirol, aan hertog Rudolf IV van
Oostenrijk. Sedert dien tijd heeft K. voortdurend
toebehoord aan Oostenrijk, dat wel is waar in 1809
genoodzaakt werd het aan Frankrijk af te staan,
doch het in 1814 terug bekwam. Sedert 1816 ingedeeld bij het toen opgerichte nieuwe koningrijk
Illyriö, is K. in 1850 een afzonderlijk oostenrijksch
kroonland geworden.
Kraina, landschap in Servid, tusschen den
Timok, den Donau en bet bergwoud Poretsch, met
de vruchtbare omstreken van Kladova en Nejotin.
Krainach, rivier in Stiermarken, outlast zich
in de Mur.
Krajang, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang, aan de Progo; de muitelingen werden
21 Aug. 1828 door de nederl. huzaren uit K. verdreven.
Krakau, I) poolsch Krakow, fransch Cracovie,
lat. Carrodunum, versterkte stad aan de Weichsel,
31 mijlen bezuiden Warschau, heeft met bare zeven
voorsteden 42,000 inw.; de 1549 gesticbte Jagellonische universiteit ; onder de 40 kerken van K.
merkt men de oude kathedraal op, met hare talrijke
praalgraven en gedenkteekenen der koningen en
voornaamste mannen van Polen. Gesticht in de 7e
eeuw door Cracus of Krak, den vorst der Polen,
waarnaar de stad dan ook hares naam draagt, werd
K., nadat Wladislas Lokietek zich bier in 1320 had
laten kronen, in plaats van Gnesen verheven tot
hoofd- en residentie-stad van Polen, en bleef dat
tot 1609, toen Sigismond III zijne residentie verlegde mar Warschau. Van dat tijdstip af verloor K.
meer en meer zijn voormaligen luister en rijkdom.
Bij de derde deeling van Polen (1795) kwam K. aan
Oostenrijk; en met geheel West-Galicie maakte het
van 1809 tot 1815 deel uit van het hertogdom
Warschau. Toen werd K. verheven tot hoofdplaats
van eene Ilepubliek K., welke, bij de Weener Congres-acte opgericht, rechtstreeks onder protectoraat
stond van Rusland,Oostenrijk en Pruisen, door welke
drie mogendheden K. erkend werd als een onzijdig
gebied. De republiek K. werd aan de zuidzijde van
Galicie gescheiden door de Weichsel, en aan de
westzijde vormde de Brinica de grensscheiding tusschen K. en Pruisen. Behalve de stad K. telde de
republiek nog twee zeer kleine steden (Claratomba
of Mogila en Krzeszowice) en 77 dorpen. Om een
einde te maken aan de staatkundige woelingen, waarvan K. aanboudend het middelpunt was, sloten de
drie beschermende mogendheden (Rusland, Oostenrijk en Pruisen) eene overeenkomst 6 Nov. 1846,
krachtens welke de stad K. met de geheele republiek,
in weerwil dat Frankrijk en Engeland daartegen
protesteerden, weder bij Oostenrijk ingelijfd werd ;
met den titel van grnothertogdom K. werd bet aan
Galiciê toegevoegd, en is thans de hoofdplaats van
het regeeringsdistrict K., dat bijna 418 vierk. mijlen groot, en met ruim anderhalf millioen zielen
bevolkt is.
Krakau, 2) marktvlek in het saksische distr.
Bautzen, gerechtsamt Konigsbrtick, aan de Pulsnitz ;
circa 500 inw.
Krakow, I) poolsche naam van Krakau. —
2) stad met 1900 inw. in Mecklenburg-Schwerin,
kreis Gustrow, aan het Krakow-meer, dat anderhalve
mijl lang en circa 1 mijl breed is.
Krakowiec, vlek in den galicischen kreis
Przemysl, met 1700 inw., kasteel en groot park.
Kralingen, dorp in Zuid-Holland, nabij de
Maas, ruim I kwartier gaans benoordoosten Rotten.
door de
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dam; 700 inw.; door de gemeente K. loopt een ge-

spoedig voor de in aantocht zijnde nederl. troepen

deelte van eenen ouden romeinschen weg (vandaar

de vlucht namen.

het spreekwoord ,zoo oud als de weg van Kralingen");

Krasicki

(Ignatius), poolsch dichter, geb.

4

Febr. 1735 te Dubiecko, gest. als aartsbisschop van

zalmvangst.

Krammer (bet), rivier ten zuiden van de prov.

Gnesen 14 Maart

1801. Complete editie zijner wer-

Zuid-Holland, komt nit het Volkerak, loopt in eene

ken (10 dln. Warschau 1803-4; 10 din. Berlijn

westelijke ricking tusschen het z.-holl. eiland Goe-

1845).

dereede-en-Overflakkee en het zeeuwsche eiland
Philipsland, en ontlast zich in de Grevelingen.

Kranaus,

na Cecrops koning in Attica ; naar

K. werden de Atheners genoemd
de acropolis in Athene

Kranenburg,

Kraneers, en

heette

Kranea.

marktvlek in Rijnpruisen, 2

Krasinski

(Sigmund, graaf), poolsch dichter,

geb. 19 Febr. 1812 te Parijs, studeerde te Warschau,
hield sedert afwisselend verbiijf te Warschau, te
Petersburg, in Duitschland, Zwitserland, Italie en
Frankrijk, en stierf 24 Febr. 1859 te Parijs.

K.

(Vincent, graaf), varier van den vorige, geb.

uren gaans bewesten Cleve; 1100 inw.; gesticht in

1782, adjudant van Napoleon I, sedert 1814 russ.

1388 door Adolf, graaf van Mears.

generaal, gest. 1858.

Kranichfeld,

voormalig graafschap in Thu-

ringen, is thans in het hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen een amt, waarvan hoofdplaats

K.,

Krasnik,

stad in het poolsche gouvt. Lublin,

11 a 12 uren gaans bezuidw. Lublin; 4200 inw.

Krasnoi,

stad in 't russ. gouvt. Smolensk, aan

die door de Ilm in twee deelen wordt
de stad
gescheiden ; het gedeelte op den linker-oever der

de Mereika en Swinaja, 11 a 12 uren gaans bezuidw.

rivier heeft circa 1500 inw.; terwijl het gedeelte op

malen bet tooneel van gevechten, o. a. 5 en 6 Nov.

den rechter-oever, dat tot Weimar behoort, 700

werd hier door de Russen eene gevoelige nederlaag

inw. heeft.

aan de van Moskou terugtrekkende Franschen toe-

Kranowitz,

marktvlek in pruis. Silezie, 10 gebracht.

mijlen bezuidoosten Oppeln; 2200 inw.

Krantz

Smolensk,; 2150 inw.; was in 1812 verscheidene

(Albert), duitsch kronijkschrijver, geb.

omstr. bet midden der 15e eeuw te Hamburg, eerst
philos. en theol. professor te Rostock, daarna gees-

Krasnoijar,

stad in 't russ. gouvt. Astracan,

op een eiland aan de oostmonden der Wolga ; 4000
inw.; residentie van den khan der Kalmukken.

Krasnojarsk,

stad in 't russisch-siberische

telijke te Hamburg, waar bij 7 Dec. 1517 stierf,

gouvt. Jeniseisk, aan den Jenisei, op den grooten

werd herbaalde malen tot diplomatieke zendingen

weg tusschen Tobolsk en Irkoetsk; 7000 inw.

gebezigd, was wei is waar een tegenstander van het
ultramontanismus, doch ook jegens de kerkhervorming niet gunstig gezind. Men heeft van hem :

Saxonia, sive de Saxoniew geniis vetusta origine
(Frankf. 1575 en 1621 in fol.); Vandalia, sive Historia
Vandalorum (Frankf. 1575 in fol.).

Krasnoje—Osero, zoutmeer in het russische
stadhouderschap Taurie, heeft 9 mijlen omtrek.

Krasnoje—Selo,

dorp benoordw. Petersburg;

2800 inw.; keizerlijk kasteel.

Krasnokoetsk,

stad in 't russ. gouvt. Char-

kow, aan de Merla, 8 mijlen bewesten Charkow;

Krapacks, of Carpathen, ook CarpathisA ge- 6000 inw.
Krasnolobodsk,,,stad

bergte, eene groote bergketen, die noordelijk Hon-

in 't russische gouvt.

gar* en oostelijk Zevenbergen van rialicie en Mol-

Penza, aan de Moksja, 29 mijlen benoordw. Penza ;

davie scheidt, loopt van het W. naar het 0., ver-

8000 inw.

volgens naar het Z. 0., en dan nagenoeg regelrecht
naar het Z.; de K. vormen als bet ware een grooten
boog, waarvan de binnenzijde naar het zuiden ge-

Krasnostaw,

stad in 't poolsche gouvt. Lu-

blin, aan den Wieprz ; 4000 inw.

Krassak,

of Krassa, rivier op Java, ontspringt

keerd is. Ofschoon niet zoo hoog als de zwitsersche

op den berg Merapi, loopt westwaarts langs de dis-

Alpen, bieden de K. toch pieken aan, die eene hoogte

tricten Bligoe en Remameh, vormt de grensscheiding

hebben van 3100 nederl. ellen.

Krapf

(Job. Ludw.), geb. 11 Jan. 1810 te

tusschen het zuidelijk gedeelte der residentie Kadoe
en de Solosche en Djokdjokartasche Vorstenlanden,

Derendingen bij Tubingen, eerst vicaris (d. kapel-

en vereenigt zich bij Bligoe met de Progo. Bij den

laan) te Wolfenhausen, ging 1837 als missionaris

overtocht van de K., 22 Sept. 1825, stieten de nederl.

naar Abyssinie, waar hij tot 1842 voornamelijk in

troepen op eene sterke bende muiters, die echter

Ankober verblijf

Nadat hij 1843 nogmaals

spoedig op de vlucht geslagen werd.

Sjoa bezocht had, bereisde hij tot 1853 de oost-

Krasso, of Krassova,hongaarsch comitaat, groot

afrikaansche kustlanden, en bracht met zijne ambt-

108 vierk. mijlen, met 350,000 zielen, vormt met

genooten Rebmann en Erhardt de eerste kondschap

de comitaten Temes en Torontal het hongaarsche

aangaande het bestaan van het groote binnenmeer

banaat, en bevatte van 1849 tot 1860 bet district

Oernamesi en van het sneetrwgebergte Kilimandzjaro.

Lugos van het wojwodschap Servie ; de hoofdplaats

Na een bezoek in Londen (1854) vertrok bij an-

is Lugos.

dermal naar Abyssinie, loch weed door koning

Kraszewski (Jozef Ignatius), geb. 29 Nov.

Theodorus afgewezen, en keerde naar Europa terug,

1812 te Warschau, zich op zijn landgoed Omelnow

waar hij 1855 naar zijn geboorteland ging en zijne

in Volhynie uitsluitend toewijdende aan de letter-

Reisen in Ostafrika

kunde, is de vruchtbaarste der hedendaagsche ro-

(2 din. Kornthal 1858) in het

licht gaf. Niet alleen jegens de geographic heeft K.

manschrijvers van Polen.

zich zeer verdienstelijk gemaakt, maar ook vooral

Kraszna, hongaarsch comitaat, ruim 19 vierk.

jegens de taalkennis, door te bewijzen hoeveel ver-

mijlen groot, bevolkt met circa 44,000 zielen, be-

band er bestaat tusschen de oost-afrikaansche kust-

boorde van 1849 tot 1860 bij Zevenbergen, is over

talen en die der Kaffer-, Betjoeana- en Boenda-

het geheel genomen bergachtig, en slechts in de

volkeren.

dalstreken voor den landbouw geschikt. De hoofd-

Krapiak,

dorp op Java, resid. Djokdjokarta,

4 palen van Bantoelan; 20 Nov. 1825 overwinning
der nederl. troepen op de muiters, die zich in Maart
1826 andermaal van K. meester maakten, doch reeds

plaats is het marktvlek

K.
Kratzau,

K.,

met 2600 inw., aan de

rivier

stad in Bohemen, kreis Buntzlau, aan

den spoorweg Zittau-Reichenberg ; 3600 inw.

Krause
Krause (Karl Christian Friedrich), duitsch
philosoof, geb. 6 Mei 1781 te Eisenberg in het
Altenburgsche, habiliteerde zich 1802 te Jena, leekle
later ambteloos, en stied te Munchen 27 Sept. 1832.
Behalve H.'s philos. geschriften, leverde hij met betrekking tot de vrijmetselarij : Die drei altesten
Kunsturkunden der Freimaurerbriiderscha ft (2e druk
2 dln. Dresden 1820-21); Ifihere Vergeistigung

Krewerd
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Krems, hoofdplaats van den oostenrijkschen
kreis Obermannhartsberg, aan de uitwatering van
de 8 mijlen tang zijnde rivier K. in den Donau, en
aan den voet van den Mannhartsberg, 15 uren gaans
benoordw. Weenen ; 6900 inw. De haven van K. is
het naburige stadje Stein, waar al de schepen lossen,
die koopwaren uit Bohemen en Moravie aanbrengen;
tusschen K. en Stein heerlijke wandeldreven. Vender echt itherlieferten Grundsymbole der Freimaurerei
maard is het Kremser loodwit.
(3e druk Dresden 1820).
Kremsier, slaw. Kromerzig, stad in den moKrauseneck (With. von), pruisisch generaal,-- ravischen kreis Hradisch, aan de March, 9 uren
geb. 13 Oct. 1775 te Baireuth, gest. 2 Nov. 1850,
gaans bezuidoosten Olmiitz ; 9200 inw.; zomerpaleis
onderscheidde zich in de fransche ooriogen en maakte
van den aartsbisschop van Olinfitz, in welk paleis
zich vooral verdienstelijk als chef van den generalen
van 15 Nov. 1848 tot 7 Maart 1849 de van Weenen
staf. Zijne ^Gedenkschriften" verschenen in het licht
naar K. verlegde eerste oostenrijksche rijksdag zijne
te Berlijn 1851.
zittingen hield.
Krawang, residentie in het westelijk gedeelte
Kremsmtinster, marktvlek in Oostenrijk,
der noordkust van het eiland Java, groot 83 vierk.
Traun-kreis, aan den Krems, 5 uren gaans bewesten
mijlen, bevolkt met 152,000 zielen:; de hoofdplaats
Steyer ; op eene hoogte nabij K. de rijke benedictijK, met eene groote zijdespinnerij.
ner abdij, aan Welke 157 dorpen toebehooren.
Kray (Paul, vrijheer van), oostenrijksch veldKretek, dorp op Java, aan de Oepak, resid.
tuigmeester, geb. 1735 te Kásrnark, gest. te WeePekalongang, 5 palen van Kalibeber; 12 Mei 1829
nen Jan. 1801 ; hij was een degelijk krijgsman, werd
overwinning der nederl. troepen op de muiters.
in den veldtocht van 1796 suit.-veldmaarschalk,
Krethi en Plethi, d. scherprechters en
voerde later bet opperbevel over de armee in Italie,
voorloopers, zoo heette de lijfwacht van koning
1800 het kommando der Rijn-armee, dat hij echter,
David (vermeld H Sam. 8 : 18; 15: 18 ; 20: 7, 23;
na voor de overmacht der Franschen te hebben moeI Kon. 1: 38, 44 ; I Chron. 18: 17); tegenwoordig
ten zwichten, afstond aan aartshertog Johan.
bezigt men die uitdrukking in den zin van 'Jan Rap
Kreibitz, stad in Bohemen, kreis Leitmeritz ; en zijn maat".
1500 inw. In de nabijheid de dorpen Nieder- K., met
Kretschmann (Karl Friedrich), duitsch d ich1700 inw. (meest linnenwevers, zeeftenmakers en
ter, geb. 4 Dec. 1738 te Zittau, griffier der rechtmarskramers) en Ober-K., met 900 inw.
bank aldaar, gest. 15 Jan. 1809; vooral beroemd zijn
Kreilerbosch, voormalig bosch in Friesland, zijne Bardenliedern (1768 onder den gefingeerden
tusschen Stavoren, Enkhuizen en Texel, tusschen
naam van Ringulph in 't licht verschenen); ze komen
het tegenwoordige Friesland en het tegenw. Noordvoor in zijne Seimmtliche Werke (7 dln. Leipzig
Holland; dit bosch werd 1173 door de Zuiderzee
1784— 1805).
verzwolgen ; ter plaatse, waar het gestaan heeft, ligt
Kreuth, of Wildbad im Kreuth, dorp in den
in die zee eene zandbank.
beierschen kreis Oberbaiern,3 uren van het TegernKreittmayr (Wiguleus Aloys Xaver, baron meer, 2911 vt. boven den spiegel der zee, beroemde
van), beiersch staatsman, geb. 1 Dec. 1705 te Munbadplaats met koude zwavelbronnen; druk bezochte
cben, onder keurvorst Max Joseph 11 geheimraadsinrichtingen voor de melkkuur en de kruidenkuur.
kanselier en conferentie-minister, gest. 27 Oct. 1790 ;
Kreutz, of Kóros, vruchtbaar gespanschap in
op de paradeplaats te Munchen is hem 1845 een
Croatie, aan de noordzijde in aanraking met den
gedenkteeken opgericht. Hij heeft zich ook zeer verDonau, heeft tot hoofdplaats de versterkte koninklijke
dienstelijk gemaakt door de uitgave van den Codex
vrijstad K. (hong. Koros-Vasarhely, lat. Crisium),
juris Bavarici judiciarii (Munchen 1751 ; nieuwste
aan den Glogovnicza, rnim 8 uren gaans bezniddruk 1813), den Codex Maximilianus Bavaricus civilis
oosten Warasdin, met 3500 inw.
(Munchen 1758 ; nieuwe druk 1788) en den Novus
Kreutz (Heiligen). Zie HEILIGENKREUTZ.
codex juris Bavarici criminalis ( Munchen 1751 ;
Kreutzburg, I) stad in Saksen-Weimarderde druk 1788), waarop nog gevolgd is een Sup- • Eisenach, aan de Werra, ruim 6 uren gaans benoordw.
plementum et index generalis.
Eisenach ; 2600 inw. — 2) stad in pruis. Silezie;
Kremenetz, poolsch Krzemieniec, stad in het zie CREUTZBURG. - 3) stad in 't pruis. reg.-district
russ. gouvt. Volhynie, 26 mijlen bewesten Jitomir ;
(en 6 uren gaans bezuidw. de stad) Koningsbergen;
8700 inw.
2200 inw. — 4) versterkte stad in 't russ. gouverKrementsjoeg, stad in 't russ. gouvt. Pulnement Vitebsk, aan de Duna, 21 uren gaans bewestawa, aan den Dnieper, 13 mijlen bezuidw. Pultawa;
ten Reshitza ; 2000 inw.
23,500 inw.; is de voornaamste koopstad van dat
Kreutzer (Rudolf), componist en beroemd
gouvernement.
violist, geb. 16 Nov. 1766 te Versailles, leerling van
Kreml, of Kremlin, in het algemeen eene ves- Stamitz en Viotti, laatstelijk onderwijzer voor de
ting, of eene veelal midden in de stad gelegene wijk,
viool aan het Conservatoire en eerste"torchestmeester
die omringd is door wallen en muren. Inzonderheid
der Opera te Parijs, gest. te Geneve 16 Jan. 1831.
echter wordt onder dien naam het K. van Moskou
Kreutz–Kosteletz, dorp in den boheemverstaan. Zie MOSHOU.
schen kreis Praag ; circa 450 inw.; van hier trokken
Kremmen, stad in 't pruis. reg.-distr. Pots- in 1419, onder aanvoering van Ziska, omstreeks
dam, kreis Oost-Haveland, aan een meer; 2900 inw.
40,000 Utraquisten, nadat zij 29 Sept. het Heilig
Kremnitz, of Kremnicz,hong.Kormticz-Banya, Avondmaal onder beiderlei gedaante gebruikt hadden, op Praag aan, om den Wyssehrad te bestormen.
oude koninklijke vrijstad in bet hongaarsche comitaat Bars, 6 a 7 uren gaans benoorden Schemnitz ;EU1ZNACH.
Kreutznach. Zie CR
8700 inw.; in den omtrek van ouds beroemde goudKrewerd, of Krewert, dorp in Friesland, I
uur gaans benoorden Appingedam, bestond reeds in
en zilvermijnen. Van de munt te K. zijn de bekende
Kremnitzer dukaten.
de 13e eeuw, en heeft thans omstr. 100 inw.
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Krewinnen

Krewinnen, of Krewitschen, een (thans nog
1600 zielen tellend) overblijfsel van een yolk in
Koerland, spreekt de taal der oude Lijflanders, onderscheidt zich door veel eigenaardigs uit de nodheld, en bewoont het kerspel K. onder het rechtsgebied der stad Bauske.
Krim, of Starot-Krim, voormalige hoofdstad
van de Krim, tusschen de steden Caffa en Karasoebazar, heeft haren naam (Krim) gegeven aan den
Taurischen Chersonesus (zie het volgende art.), en
is thans slechts een vervallen vlek met 600 huizen.
Krim (de), de Taurische Chersonesus der ouden,
schiereiland in het zuiderdeel van europ. Rusland,
tot het russ. gouvernement Taurie behoorende, is
slechts door de smalle landengte van Perekop (tusschen de Zwarte Zee en de Zee van Azof) met het
wasteland van Rusland verbonden, heeft eene kustlengte van 140 mijlen, en beslaat eene oppervlakte
van 360 vierk. mijlen. Aan den weg van Caffa in het
0. verheft zich het taurische bergland, dat onder
den naam van Jaila de geheele zuidkust als omringt.
In deze zuidelijke streken, die in alien deele het
tegenbeeld zijn van het woeste steppenland in het
noordelijk gedeelte, treft men eene menigvuldige
afwisseling aan van welvarende plaatsen, sterkten
en rumen uit de oudheid, kloosters, tartaarsche
moskeen, schoone lusthoven en heerlijke olijfboomgaarden. Bij een klimaat, dat voortreffelijk genoemd
mag worden, is de plantengroei rijk en welig ; terwijl het steppenland daarentegen een aautal zoutgronden en zoutmeren bevat, welker uitdampingen
daar de atmosfeer bederven. De hoofdplaats van de
K. is Simferopol ; van de overige steden zijn de
voornaamste Sebastopol, Eupatoria, Caffa, Jenikaleh,
Batsji-Sarai, Karasoe-Bazar, Kertsj. — De naam van
K. is aan dit schiereiland gegeven naar de stad K.
(zie het vorige art.); de oorspronkelijke bewoners
waren de Tauren (Tauri), waarom de Grieken dit
schiereiland Taurie, Tauris of Taurische Chersonesus noemden. De Tauren kwamen zich op dit schiereiland nederzetten in de 6e eeuw v. Chr., stichtten
er verscheidene steden, en vormden omstr. 480 v.
Chr. het kleine Bosporanische rijk, dat later onderworpen werd door Mithridates, door de Alanen en
door de Gothen. Eindelijk werd de K. overweldigd
door de Hunnen, die er meester van bleven tot in
de 4e eeuw na Chr., toes de K. veroverd werd door
de Hongaren ; deze werden er in de 6e eeuw uit
verdreven door keizer Justinianus, doch in 679 werd
de K. geheel en al onderworpen door de Khazaren.
Na hen volgde de overheersching der Petsjenegen,
der Polowtzen, der Tartaren van Kaptsjak (1237),
der Genueezen (1261); laatstgenoemden stichtten
er de stad Kefa. In 1475 bracht Mahomed II de K.
onder zijn gezag, en stelde er een khan als landvoogd
over aan. In 1783 werd de K. bezet door de Russen,
en in 1791 formeel door Turkije aan Rusland afgestaan. Van 1854 tot 1856 was de K. bet tooneel van
den russiscb-turkscben oorlog (den Krim-oorlog),
waarin Frankrijk en Engeland werkdadig optraden
als bondgenooten van Turkije (zie SEBASTOPOL).
Kriml, oostenrijksch dorp in het saltzburger
Ziller-dal, is bekend door de trotsche, over de 1000
vt. hooge watervallen, die in de nabijheid gevormd
worden door de Krimler Ache, welke rivier nit de
gletschers van den Krimler Tauern komt.
Krimpen, twee zuid-hollandsche dorpen, nl.:
1) K. aan de Lek, vermoedelijk het oude Crempene,
dat reeds vermeld wordt in de 11e eeuw, ligt derdhalf
uur gaans oostelijk bezuiden Rotterdam en vierdhalf
our gaans ten W. Z. W. van Schoonhoven, heeft

Kroenroengan
ruim 1000 inw., en geeft zijnen naam aan de gansche omliggende landstreek (Krimpenerwaard). In
den 80-j. oorlog was dit K., om den doortocbt op de
Lek en de Merwede te beheerschen, een punt van
krijgskundig gewicht, met twee schansen, die echter
21 Febr. 1576 door de Staatschen aan de Spanjaarden ontweldigd werden. — 2) K. op den IJsel, aan
den IJsel, 7 kwartier beoost. Rotterdam en vierdhalf
uur gaans westelijk bezuiden Schoonhoven ; 900 inw.
Kringslan, bergpas in Noorwegen, op den
Dovrefjeld, is 2800 vt. hoog ; door dezen pas loopt de
weg van Christiania naar Drontheim, en in dezen pas
werden in 612 de Schotten (aangevoerd door Sinclair)
verslagen door de boeren van Gudbrandsdalen.
Krisjna, d. i. de Donkerblauwe, (Krischna,
Krichna, Krishna), ook wel Kistnah genoeind (niet
te verwarren met de Krisjnaganga), rivier in transgangetisch Indie, ontspringt in de westelijke Ghats,
doorstroomt Bedzjapoer, Bider, Hatderabad, enz., en
outlast zich na eenen loop van 178 mijlen in de golf
van Bengalen met verscheidene takken, waaronder
twee voorname monden, nl, de noordelijke, die den
naam K. behoudt, en de zuidelijke, die Seppelek
heet. De K. is slechts bier en daar bevaarbaar, nee
verscheidene andere rivieren in zich op, en vormt
de grensscheiding tusschen Noord-Decan en ZuidDecan. De K. is van alle rivieren in Indie de rijkste
aan diamanten en edelgesteenten.
Krisjna, d. de Donkerblauwe, in de indische
mythologie de naam van god Wisjnoe in zijneachtste
incarnatie watara), als noon van Wassoedewa en
de schoone Dewaki, die over Mathura regeerden. Hij
werd heimelijk opgevoed bij herders, om hem te
vrijwaren tegen de vervolgingen van zijnen oom
Kansa (de incarnatie van Siwa), die hem naar het
leven stond, om zich meester te kunnen maker van
het hoogste gezag. Intusschen kwam K. alle hindernissen to boven ; hij had minnarijen met de nimf
RAdha, en doodle den draak Kaliya ; schierontelbaar
zip de wonderen, die aangaande hem verhaald en
bezongen zijn ; hij werd bij ongeluk gedood door
den jager Angada, en op zijnen brandstapel kwamen
zich aan den vuurdood offeren al de schoone vrouwen, die verliefd op hem geweest waren (slechts
zestien duizend acht honderd in getal). Met den dood
van K. ram de IJzeren eeuw een aanvang; zie het
art. KALI-YOEGA.
Krisjnaganga, rivier. Zie
7i Kg ISHENGANGA en
KRISJNA.

Kristenaux. Zie KNISTENAUX.
Krith, eene beek, vermeld I Kon. 17 : 3, 5.
Kriwitz, stad in Mecklenburg-Schwerin, 4 wren
gaans ten 0. Z. 0. van Schwerin ; 2000 inw.
KrOben, stad in pruis. Polen, reg.-district Posen; 1700 inw.
Krodo, een god der oude Saksen, werd vereerd
te Goslar op den Hartzburg ; dit afgodsbeeld wad
door Karel den Groote vernield.
Kroeh, of Kroemen (d. Kroemannen), een
negervolk in Guinea, op de Peperkust en de Ivoorkust, behoort tot den stain der Ashantijnen, en heeft
zich gedeeltelijk aan de republiek Liberia aangesloten. De K. spreken eene taal, die verwant is aan het
Grebo.
Kroekowiecki, poolsch generaal. Zie het
art. KRUKOWIECKI.
Kroemen, negervolk. Zie KROEH.
Kroenroengan, de zuidelijkste bergrug van
het groote Oenarang-gebergte op Java, strekt zich
uit in de resid. Samarang. Op den K. zeven oude
Bramha-tempels, alsook drie zwavelbronnen.

Kroesjewatsj
Kroesjewatsj, stad in Servie. Zie het art.
KRUSCHEVACZ.

Kroeto, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang; 27 Oct. 1828 belangrijke overwinning
der nederl. troepen op de muiters.
Krogh (Gerh. Christoph von), deensch generaal, geb. 1785 te Aastrup in Jutland, inzonderheid
bekend uit de duitsch-deensche oorlogen van 1 848
en 1850, toen hij het opperbevel voerde over de
deensche armee, waarmede hij 24 en 25 Juli 1850
den slag bij ldstedt won, was later en tot 1857
kommandant in de hertogdommen Holstein enLauenburg, en stierf 13 April 1860 te Kopenhagen.
Krojanke, of Krojenka, stad in 't pruis. reg.district (en ruim 17 mijlen ten W. Z. W. van de
stad) Marienwerder ; 3200 inw.
Krokodillen-rivier. Zie ALLIGATOR.
KrolewQtz, of Korolewetz, stad in 't russische
gouvt. Tsjernigow, 20 mijlen ten 0. Z. 0. van Tsjernigow; 6200 inw.; beroemde jaarmarkt (14-27
September).
Kromau, stad in Moravie, kreis Znaim, aan de
Jarmeritz; 3100 inw.; kasteel van prins Liechtenstein.
Krommenie, aanzienlijk dorp in Noord-Holland, anderhalf uur gaans ten 0. N. 0. van Beverwijk ; Teed veel in den 80-j. oorlog, werd 1573 en
1574 geheel in de asch gelegd ; 22 Juli 1702 woedde
er een brand, waardoor 38 huizen en de kerk der
Doopsgezinden eene prooi der vlammen werden ;
1724 vernielde een brand 7 huizen te K. Zie het
volgende art.
Krommeniedijk, dorp in Noord-Holland,
2 uren gaans bewesten Krommenie, waarmede bet
eene gemeente vormt, die circa 3000 zielen telt.
Van dit dorp wordt reeds melding gemaakt in 1357.
Krompach, stad in Hongarije, comitaat Zips;
2100 inw.; ijzer- en kopermijnen.
Kromvoort, h h ddorp.zi_.e_ ROMVOIRT.
Kromy, stad in. Rusland, gouvt. Orel, aan de
Kroma en Redna, 8 uren gaans bezuidwesten Orel;
2800 inw.
Kronach, stad met 3200 inw. in Beieren, nabij
Bamberg, en 9 uren gaans benoordw. Beyreuth ;
werd in den 30-j. oorlog belegerd door de Zweden ;
is de geboorteplaats van den schilder Lucas (zie
CRANACH).

Kronborg, citadel in 't deensche amt Fredriksborg op het eiland Seeland, aan de noordzijde
der stad Elzeueur, en aan bet smalste gedeelte van
de Sond, is als 't ware de sleutel tot de Oostzee.
Krongowie, dorp op Java, resid . Djokdjokarta;
20 Nev. 1825 overwinning der nederl. troepen op
de muiters.
Kronoberg, of WexiO, Ian in Zweden, circa
170 vierk. mijlen groot, met 144,000 hewoners, gevormd nit een gedeelte van het landschap Sm g land ;
de hoofdplaats is Wexio ; en de naam K. is ontleend
aan bet thans in rumen liggende kasteel K. op een
eilandje in bet Helga-sneer, bij Wexio.
Kronos, grieksche naam van Saturnus.
Kronstadt. Zie CRONSTADT.
KrOpelin, stad in Mecklenburg-Schwerin, 6
uren gaans bewesten Rostock; 2300 inw.
Kroppenstádt, stad in 't pruis. reg.-distr.
Maagdenburg, kreis Oschersleben; 2100 inw.
Kropswolde, dorp in de nederl. prov. Groningen, derdhalf uur gaans oostelijk bezuiden Groningen ; 500 inw.
Kroscienko, vlek in den galicischen kreis
Sandec ; 1 200 inw.; minerale (natronzuurhoudende)
bron.
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Krosno, stad in den galicischen kreis Jaslo,
aan de Wisloka, ruim 5 uren gaans ten 0. Z. 0. van
Jaslo ; 2500 inw.
Krossen, thans 7200 inw. Zie CROSSEN.
Krotosehin, stad in pruis. Polen, reg.-distr.
(en 11 mijlen ten Z. Z. 0. van de stad) Posen;
8500 inw.; is de hoofdplaats van een aan den prins
van Thurn-en-Taxis toebehoorend prinsdom.
Krotzka, vlek iu Servie, bij Belgrado, is bekend door de nederlaag der Keizerlijken onder den
graaf van Wallis 23 Juli 1739, toen ze bier geslagen
werden door de Turken.
Krudener (Juliane, barones van), eene vrouw,
vermaard geworden door haar mysticismus, geb.
11 Nov. 1766 te Riga, docbter van baron van Vietinghoff, die gouverneur van Riga was, trad op haar
1 4e jaar in den echt met baron van K., russisch ambassadeur te Berlijn, dock leefde reeds spoedig van
hem gescheiden. Na lang in de hooge wereld geschitterd te hebben, en een alles behalve vroom en
zedig Leven geleid te hebben te Riga, Petersburg,
Parijs, enz. (in welke laatste stad zij 1804 een roman in bet Licht gaf, getiteld Valerie, waarmede zij
naam maakte in de letterkundige wereld), onttrok
zij zich omstr. 1809 als plotseling aan alle wereldsche wuftheid, werd dweepacbtig vroom, toog door
Duitschland rond, overal gevangenissen bezoekende,
predicatien houdende onder den blooten hemel, met
milde hand aalmoezen uitdeelende, eu zich duizenden aanhangers verschaflende. In 1813 had zij te
Heilbronn een mondgesprek met keizer Alexander,
op wien zij een grooten invloed had, terwijl zip ook
veelvuldig in verkeer kwam met de overige gekroonde
hoofden, die zich 1814 in Parijs bevonden. Zij gaf
zich voor profetes uit, voorspelde Napoleon's terugkomst van Elba en zijn reeds spoedig daarop te volgen val. Van Parijs begaf zij zich naar Zwitserland,
van daar naar Duitschland, waar zij hare bekeeringspredicatien begon. Doch overal boezemde de invloed,
dien zij op de menigte uitoefende, bezorgdheid in
aan de regeeringen, zoodat zij overal genoodzaakt
werd zich te verwijderen. Eindelijk ging zij 1824
Naar de Krim, om daar eene kolonie te stichten in
den geest harer leerbegrippen ; loch zij stierf nog in
datzelfde jaar (13 Dec.) te Karasoe-Bazar.
Krug (With. Traugott), duitsch philosoof, geb.
22 Juni 1770 te Radis bij Grafenhainichen, werd
1809 prof. der philosophie te Leipzig, ging 1813
als vrijwilliger onder de saksische jagers te paard
om tegen Napoleon te vechten, werd 1834 emeritus,
en stied 13 Jan. 1842. Van zijne vele werken vermelden Geschichte der Philosophic alter Zeit,
vornehmlich unter Griechen und .ROmern (Leipzig
1825 ; 2e druk 1826); Handbuch der Philosophic
und philos. Literatur (2 dln. Leipzig 1820--21;
3e druk 1829); Allgemeines HandwOrterbuch der
philos. Wissenschaften (4 dln. Leipzig 1827-28;
5e deel 1829--34; 2e druk 1832-34).
Kruh, negervolk. Zie KROEH.
Kruiningen, dorp in Zeeland, derdhalf uur
gaans bezuidoosten Goes; 800 inw.; had eertijds een
kasteel (Kasteel van K.); bezuiden K. de zoogenaamde DSlagvelden-, waar vermoedelijk de veldslag
plaats had 1258 tusschen de troepen van vrouwe
Aleid, tante van graaf Floris V, en Otto 111, graaf
van Gelderland ; te K. was de dappere zeeman (Legier of) Logier Pietersz. geboren. In 1747, bij de
inlegering van krijgsvolk in Zuid-Beveland, was te
K. het hoofdkwartier.
Kruis (St.-), of St.-Cruys, dorp in Zeeland,
circa derdhalf uur gaans bezuidoosten Sluis en
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zevendhalf uur bezuiden Middelburg ; 200 inw.; 5 en
31 Aug. 1831 schermutselingen tusschen de nederl.
troepen en de Belgen.
Kruisbroeders. Zie de artt. GEESELBROEDERS
en KRUISHEEREN.
Kruisbroeders-kloosters. Zie het art.
KRUISHEEREN-KLOOSTERS.

Kruisheeren (Orde der), eene tijdens de
kruistochten in Palestina gestich te geestelijke ridderorde, die zich in de 13e eeuw in Oostenrijk, Bohemen, Moravie, Silezie en Polen uitbreidde, en zich
aan den kloosterregel onderwierp. De grootmeester
en de hoogwaardigheidbekleeders dezer orde dragen
een Maltezerkruis met rood email, de gewone leden
een kruis van rood atlas met eene zespuntige ster,
waarom ze ook Sterredragers genoemd werden. Tegenwoordig heeft deze orde nog rijke bezitingen in
Bohemen; de grootmeester der orde woont te Praag,
waar men ook sommige K. aantreft onder de professoren. Zie ook het volgende art.
Kruisheeren–kloosters of Kruisbroederskloosters in de Nederlanden bestonden er vroeger
zeven, nl.:
te Franeker, aan de stadswestzijde, gesticht 1468;
te 's-Hertogenbosch, aan Kuiperkeswal, bij de Vuchterstraat, gesticht omstr. 1476 ; was in 1845 weder door 18 zoo paters als broeders bewoond ;
te Maastricht, gesticht 1438, dient thans tot militaire
broodbakkerij;
te Roermonde, gesticht 1422, opgeheven 1784 ;
op het zeeuwsche eiland Tholen, circa 3 uren gaans
benoordoosten Tholen; gesticht 1410;
te Venlo, gesticht 1399, opgeheven 1795.
Een Kruisbroeders-klooster was ook het klooster
Jerusalem te Culenhorg ; zie JERUSALEM 2).
Veel gerucht maakte omstreeks 1860 de Orde der
Kruisheeren in ons land door de uitzetting uit hun
klooster van zekeren pater Takken, die zelfs een proces aanhangig maakte, um in het bezit te geraken
van een gedeelte der rijke kloostergoederen. Het
onwettige bestaan van het klooster maakte het gemakkelijk, dat bestaan te ontkennen; en nadat pater
Takken eenige jaren een kommervol Leven geleid had,
keerde hij, door gebrek en ziekte gedreven, in ootmoed tot zijne orde terug, en werd in genade aangenomen, doch stierf reeds kort daarna.
Kruissche, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland, is sedert fang verzwolgen door
den Braakman (een tak van de Wester-Schelde).
Kruistochten. Onder dezen naam verstaat
men inzonderheid de krijgstochten, die onder de
begunstiging van den pans door verscheidene christen-vorsten en edellieden nit Europa ondernomen
werden tusschen het laatst der lie en het einde der
13e eeuw, ten einde Palestina te veroveren en de
macht van het Mahomedanismus te fnuiken. Intusschen is de naam van K. ook wel gegeven aan andere krijgstochten, die ten Joel hadden de uitroeiing of de door middel van het zwaard bewerkte bekeering van met-Christenen en ketters (bijv. de
heidensche Pruisen en de Albigenzen). Wij hebben
hier echter slechts te doen met de K. naar het Heilige Land. Een eerste tocht van dien aard werd ondernomen ten gevolge van de predicatien van Petrus
van Amiens (1094); doch aangezien men daarbij te
werk ging zonder doordacht plan, zonder vooraf genomene verstandige maatregelen, was hie kruistocht niet veel meer dan eene dollemans-onderneming, die reeds volkomen mislukt was toen men
Klein-Azie bereikte, en die dan ook niet onder de
eigenlijke K. wordt medegeteld. De eerste goed-ge-

Kruistochten
organiseerde kruistocht werd 1096 ondernomen onder aanvoering vanG od fried vanBouillon, ondersteund
door den franschen, normandischen en nederlandschen adel. Behalve Godfried, die aan het hoofd
stond, zien wij bij dien tocht als aanvoerders: zijne
broeders Eustatius en Boudewijn ; wijders Hugo van
Vermaudois, Robert II (hertog van Normandie),
Boemond (prins van Taranto) en zijn neef Tancred
van Apulie, en Raymond van Toulouse. De gewichtigste momenten nit dezen eersten der K. zijn : de
slag van Dorylea (1097), waarin aan de Musulmannen eene totale nederlaag toegebracht werd, de verovering van Nicea en van Edessa (1097), van Antiochie (1098), en van Jeruzalem (15 Juni 1099).
Door de Kruisvaarders (zie dat art.) werd Jeruzalem verheven tot een Christen-koningrijk, en Godfried van Bouillon met het koningschap bekleed ;
doch hij stierf reeds in bet volgende jaar (1100).
Edessa was door de Kruisvaarders tot een afzonderlijk prinsdom verheven (onder Godfried's broeder
Boudewijn); zoo ook Tiberias (onder Tancred van
Apulie) en Laodicea (onderRaymoud van Toulouse).
Middelerwijl volgden nog nieuwe zwermen Kruisvaarders, eerst uit Duitschland under Welf van
Beieren, vervolgens ook uit Italie en nit Frankrijk ;
doch die allen gingen te niet door de trouweloosheid der Grieken en door het zwaard der Turken,
welke laatste zich in 1144 ook weder meester maakten van Edessa, hetgeen your pans Eugenius III
eene aanleiding werd tot het uitschrijven van den
Tweeden Kruistocht, die gepredikt word door Bernard van Clairvaux (den heiligen Bernardus), en
waartoe Frankrijk's koning Lodewijk VII en Duitschland's keizer Koenraad III werden gewonnen (1147).
Niets dan tegenheden ondervonden die beide vorsten in hunne onderneming ; desniettegenstaande
waren zij 1148 op het punt Damascus te vermeesteren, toen de tweespalt uitbrak onder de edellieden
die hunne legers aanvoerden, waarvau het gevolg
werd, dat de geheele krijgstocht mislukte, en de
beide monarchen onverrichterzake naar Europa
terugkeerden (1149). In 1187 werd Jeruzalem veroverd door Saladijn, waarop pans Clemens Ill den
Derden Kruistocht liet prediken door Wilbelmus,
aartsbisschop van Tyrus. Daarop toog keizer Frederik I met een leger naar het Heilige Land (1189);
de koningen Filips August van Frankrijk en Richard
Leeuwenhart van Engelatid begaven zich (1191)
insgelijks ieder met een leger derwaarts; doch de
uitslag van dezen tocht beantwoordde geenszins aan
de algemeene verwachting. De armee van den keizer werd nagenoeg geheel vernietigd in Azie,4en hij
zelf verdronk in den Calycadnus (1190). Tusschen
de beide koningen broeide een naijver, die openlijk
uitbrak na de bemachtiging van St.-Jean-d'Acre.
Reeds spoedig daarna keerde Filips August naar
Frankrijk terug (1191); en al de heldenrnoed van
Richard Leeuwenhart verschafte hem geen ander
resultaat, dan dat hem door den hoogliartigen Saladijn een wapenstilstand voor een tijdperk van
drie jaren toegestaan werd.--Onder pans Innocentins III predikte Foulques (Falco) van Neuilly den
Vierden Kruistocht (1202), waaraan deelgenomen
werd door Boudewijn IX (graaf van Vlaanderen),
Bonifacius II (markies van Montferrat), en Hendrik
Dandolo (doge van Venetie). De armee der Kruisvaarders kwam echter niet verder dan Constantinopel, verdreef daar den troon-overweldiger Alexius
Angelus (1203), en plaatste Alexius den Jonge op
den troon ; maar in het volgende jaar werd Constantinopel door de Kruisvaarders ontweldigd aan Ducas
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Murtzuphlus, en hunne aanvoerders deelden onderKrumau, stad in Bohemen, aan de Moldau,
ling het Grieksche rijk : Boudewijn ontving den titel
5 uren gaans ten Z. Z. 0. van Budweis; 6100 inw.;
van keizer. Daar deze tocht dus 1204 eindigde zonkasteel van prins Schwartzenberg, aan wien de heerder het eigenlijke doel (Palestina) bereikt te hebben,
lijkheid toebehoort, die hertogdom K. beet en waarwordt hij door velen niet onder de K. medegerevan K. de hoofdplaats is.
kend. Onder pans Honorius III zag men 1217 den
Krumbach, marktvlek in den beierschen kreis
Vi/'den Kruislocht ondernemen (of den Vierden, als Zwaben ; 1450 inw.; in de nabijheid de druk bemen den vorigen niet medetelt). Aan het hoofd
zochte badplaats Krunzbad.
stonden Jan van Brienne, die den titel voerde van
Krumen, negervolk. Zie KROEH.
koning van Jeruzalem, en Andreas II, koning van
Krummenau, dorp in 't zwitsersche kanton
Hongarije. Laatstgenoemde zag zich echter reeds
St.-Gallen, district Opper-Toggenburg ; 1600 inw.;
spoedig door den opstand zijner magnaten genoopt bij K. eene door de natuur gevormde rotsbrug over
tern te keeren naar Hongarije, waarop de kruisde Thur.
tocht werd voortgezet (1218) door graaf Willem
Kriinitz (Joh. Georg), duitsch geleerde, geb.
van Holland. In 1219 werd Damiette veroverd, dat
1728 te Berlijn, gest. 20 Dec. 1796, inzonderheid
echter reeds in 1221 weder verloren ging. Nu werd
bekend door zijne Oekonomisch-technologische Endoor den pans met den meest mogelijken aandrang,
cyklopddie, waaraan hij 1773 begon, en waarvan hij
en met alle kracht, tot het ondernemen van eenen
73 deelen in het licht zond. Na zijnen dood werd
Zesden Kruislocht (of Vijfden, zie boven) aangedie voortgezet door Fried. Jac. en Heinr. Gust. Flórke,
drongen bij keizer Frederik II, die 1228 naar het
vervolgens sedert 1815 eerst door W. D. Korth alHeilige Land toog, en althans zooveel uitwerkte dat
leen, daarna door dezen gezamenlijk met C. 0. Hoffer een tienjarig bestand werd gesloten, en dat Jerumann, totdat die Encyclopedie in 1858 voltooid was
zalem hem zonder slag of stoot door sultan Meledin
in 242 deelen.
werd overgeleverd, zoodat de heilige plaatsen zich
Kruschevacz, turksch Aladzja-Hissar, stad
wederom in handen der Christenen bevonden. Den
in Servie, nabij de vereeniging van de servische met
Zevenden Kruislocht (of Zesden, zie boven) onderde bulgaarsche Morawa, 7 mijlen bewesten Nissa ;
nam in 1248 Lodewijk de Heilige van Frankrijk,
4000 inw.; oud kasteel ; voordat Servi8 veroverd
die daarbij voornamelijk het oog had op de verovewas door de Turken, was K. de hoofdstad.
ring van Egypte. Hij bemachtigde Damiette, en beKruschwitz, poolsch Kruswice, stad in het
vocht zelfs eene overwinning aan de Massouri (1250);
pruis. reg.-district Bromberg, kreis Inowraclaw, aan
doch doordien de pest in zijn leger nitbrak, was hij
het noordeinde van het Goplo-meer; 660 inw.; was
genoodzaakt te wijken, en viel zelf in handen van
eertijds de beroemde zetel der bisschoypen van
den vijand. Slechts tegen eenen zeer hoogen losprijs
Kujawien.
werd hij aan de vrijheid teruggegeven, bracht toen
Kruse (Karsten, d.
Christiaan), geschiedvier jaren in Palestina door, waar hij eenige plaatkundige, geb. 9 Aug. 1753 te Hiddigwarden in het
sen liet versterken, en keerde naar Frankrijk terug
Oldenburgsche, was lang leeraar aan het gymnasium
1254, na den dood van zijne moeder, koningin
te Oldenburg, sedert 1812 te Leipzig professor der
Blanche, die gedurende zijne afwezigheid de tenaan de historie verwante vakken, gest. aldaar 4 Jan.
gels van het bewind had gevoerd als regentes des
1827. Zijn voornaamste werk is: Ablassund Tabellen
rijks. Eenige jaren later reeds ondernam hij den
zur Uebersicht der Geschichte aller europdischen
Achtsten Kruislocht (of Zevenden, zie boven) vergeLander and Staaten (4 stukken, Leipzig 1804-12;
zeld van zijne irie zonen en van prins Eduard van
4e druk 1841). —
(Fried. Karl Herm.), zoon
Engeland. Hij richtte zijne strijdkrachten tegen Tuvan den vorige, geb. te Oldenburg 21 Juli 1790,
nis, volgens sommige geschiedschrijvers in de hoop
werd 1828 professor der geschiedenis te Dorpat,
om den vorst van die stad, Mohammed Mostanser,
van waar hij 1853 als emeritus naar Duitschland
tot het Christendom te brengen ; doch hij be yond
terugkeerde. Zijne voornaamste werken zijn o. a.:
zich nauwlijks voor die stad, of hij werd door eene
Hellas (3 dln. Leipzig 1825-27); Necrolivonica
besmettelijke ziekte aangetast, en door den dood
(Dorpat 1842); Urgeschichte der Ostseeprovinzen
aan zijn leger ontrukt. Karel van Anjou, die hem
(Moskau 1846) ; Chronicon Normannorum (Dorachterna was gekomen, plaatste zich nu aan bet
pat 1850).
hoofd der troepen (1270); hij behaalde eenige yourKruseman (Cornelis), nederlandsch historiedeelen, noodzaakte Mohammed de kosten van dezen
schilder, geb. 25 Sept. 1797 te Amsterdam, gest.
oorlog te betalen, en keerde toen naar Frankrijk
14 Nov. 1857 te Lisse. — K. (Jan Adam), een
terug. — Het duurde nu niet lang of de Christenneef van den vorige, geb. 12 Fehr. 1804 te Haarlem,
kolonien, door de Kruisvaarders in 't Oosten gcsticht,
gest. aldaar Maart 1862, muntte vooral uit in het
gingen weder teniet ; en met St.-Jean-d'Acre viel
portret-schilderen, doch leverde ook zeer geachte
1292 de laatste reste van der Christenen gezag in
historie- en genre-stukken.
die streken, en geheel Palestina was weder in de
Krusenstern (Adam Joh., ridder von), rusmacht der Ongeloovigen.
sisch zeeman en reiziger, geb. 8 Nov. 1770 te HagKruisvaarders heeten zij, die deelnamen aan gud in Esthland, stond aan het hoofd der eerste
de Kruistochten naar het Heilige Land.
wetenschappelijk-mercantile reis rondom de wereld
Krukowiecki (Jan, graaf), poolsch generaal, (7 Aug. 1803 tot 19 Aug. 1806), op welken tocht
geb. omstr. 1770, diende tot 1830 in de poolsche
hij verscheidene ontdekkingen (bijv. de Orlowsarmee onder grootvorst Constantijn, werd bij het eilanden) en vele belangrijke waarnemingen deed.
uitbarsten van de omwenteling gouverneur-generaal
Tot commodore benoemd in 1826, stierf hij 12 Aug.
van Warschau, en 17 Aug. 1831 president van het
1846 op zijn landgoed Ass in Esthland. Hij gaf in
gouvernement, in welke betrekking hij de stad, toen
het licht eene 'Reis rondom de wereld - (3 dln.
Paskiewitsj die aantastte, aan de Russen overleverde.
Petersburg 1810-12, met atlas), waaraan zich aanZonder deswege beloond te worden, leefde hij in
sluiten de mededeelingen van zijne tochtgenooten
vrij knellende omstandigheden tot aan zijnen dood
Lissjanskoi, Langsdorff en Tilesius, en vele latere
(1850 te Warschau).
zeevaartkundige werken van K. zelven.

Krylow

Kuinder

Krylow (Iwan Andrejewitsj), russisch dramatisch dichter, geb. 2/13 Fehr. 1768 te Moskou, als
staatsraad gest. 11 April 1844. Vooral zijne ,Fabelen"
(pracht-editie, met fransche en italiaansche vertaling, Parijs 1825 ; duitsche editie van Torney, Mitau
1842) zijn een geliefkoosd volksboek geworden.
Krynica, dorp in den galicischen kreis Sandec,
bij Muszyna ; 1300 inw. en minerale bronnen ; bezochte badplaats.
Krypto–Calvinisten noemde men in de
laatste heeft der 16e eeuw de geheime aanhangers
van Calvinus en der gereformeerde Kerk in Saksen,
die vooral door den kanselier Erell onder keurvorst
Christiaan I (1586-91) zeer veel invloed kregen.
Onder het regentschap van hertog Frederik Wilhelm
van Saksen-Weimar, gedurende de minderjarigheid
van Christiaan II, werken de hoofden dezer partij in
de gevangenis geworpen, 1592 de visitatie-artikelen
tegen de Calvinisten opgesteld, en alle kerkelijke en
staatsbeambten, die deze artikelen niet onderteekenden, afgezet of uit het land gebannen. De kanselier Erell werd zelfs, nadat Christiaan II de regeering aanvaard had, 1601 ter flood gebracht.
Krystynopel, of Krystiampol, marktvlek in
den galicischen kreis Zolkiew ; 2400 inw.; kasteel.
Krzepice, stad in het poolsche gouvernement
Warschau, aan de Liszwartha ; 1500 inw.
Krzeszowice, marktvlek in den galicischen
kreis Krakau, 7 uren gaans benoordw. Krakau ; 1200
inw.; spoorweg-station; kasteel van graaf Potocki ;
minerale bron ; het is eene plaats van uitspanning
voor de bewoners van Krakau.
Krzizanow, marktvlek in den mora y. kreis
Iglau, district Groot-Meseritsj; 1500 inw.; kasteel.
Krzyz, of Swieuty-K., lat. Mons Sancta. Crucis,
benedictijner abdij in bet poolsche gouvt. Radom,
kreis Sandomir, op den 1920 vt. hoogen Carpathenberg Lysa; is eene bedevaartplaats.
Ktima, stad op het eiland Cyprus; had eertijds
30,000 inw.. thans slechts 1200; vele ruinen.
Kuang, aanvangswoord in chineesche namen.
Zie KWANG.
Kuarra, rivier. Zie DJOLIBA.
Kub, een landschap, vermeld Ezech. 30 : 5.
Kuba, russ. stad. Zie KOEBA.
Kubaard, of Cubaard, oudtijds Korbaert, of
Kebert, dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoordoosten Bolsward ; 200 inw.; geboorteplaats van
Petronella Moens.
Kuban, rivier. Zie KOEBAN.
Kubbes, of Kabis, stad in Iran, in Kerman,
eertijds bloeiend, thans geheel in verval, en slechts
een schuilnest voor roovers, die het er op aanleggen
de karavanen te plunderen.
Kubenskoje, meer. Zie KOEBENSKOJE.
Kublai-khan. Zie KOEBLA1-KHAN.
Kticken (Friedrich Wilh.), duitsch componist,
geb. 10 Nov. 1810 te Bleekede in het Luneburgsche,
eerst muziekmeester van den koning van Hanover,
daarna afwisselend verblijfhoudende te Weenen, in
Zwitserland en te Parijs, waar hij zich onder Halevy
in de instrumentatie oefende, werd 1851 hofkapelmeester te Stuttgart. Men heeft van hem verscheidene operaas, zangstukken en liederen.
Ktiddow, rivier in de pruisische reg.-districten
Kiislin, Marienwerder en Bromberg, wordt bij Sch neidemiihl bevaarbaar, en valt na 14 mijlen loop bij
Uscz in de Netze.
Kudelstaart, dorp met 600 inw. in NoordHolland, 4 uren gaans ten Z. W. van Amsterdam,
3 kwartier ten Z. 0. van Aalsmeer.

Kudrawzow (Peter Nikolajewitsj), een der
voornaamste hedendaagsche russische geschiedschrijvers, geb. 4/16 Aug. 1816 te Moskou, prof. der
geschiedenis aan de universiteit aldaar, gest. 18/30
Jan. 1858, leverde ook verscheidene novellen. Zijn
voornaamste historische werk is een Overzicht der
lotgevallen van Italie, sedert den ondergang van bet
westerseh-ronieinsche rijk tot aan het berstel van
dat rijk door Karel den Groote (gedrukt Moskou
1851).
Kudritz, marktvlek in 't hong. comitaat Temesvar ; 1600 inw.
Ku(m–luèn, of Kuenluun, groote bergketen
in het binnenland van Hoog-Azie, begint in het
westen met den Karakorum, street zich in den BajanKharat oostwaarts uit, en dient over eenen afstand
van 350 mijlen lengte tot scheiding tusschen Tibet
en0pper-Bucharije. Aileen deKarakorum (zie A NEUTA)
is in den laatsten tijd met eenige nauwkeurigheid
gemeten, en bevonden, een der hoogste gebergten
van de aarde te zijn.
K
Kufa, stad. Zilee —OVA.
Kufstein, of Kuffstein, ook Kuefstein, stad in
den tiroler kreis Innsbruck, in eene bekoorlijke streek
aan de Inn, nabij de grenzen van Beieren, circa 18
uren gaans benoordoosten Innsbruck ; 1500 inw.;
op eene steile rots ligt de vesting Geroldseck of
Josephsburg.
Kugler (Franz Theod.), kunsthistoricus en
dichter, geb. 19 Jan. 1808 te Stettin, professor te
Berlijn, 1849 benoemd tot geheirn gouvernementsraad bij het ministerie van eeredienst, gest. 18 Maart
1858. Zijne voornaamste werken : Handbuch der
Kunstgeschichte (4e druk, bewerkt door Liibke,
2 din. Stuttgart 1861-62); Handbuch der Geschichte
der Malerei (2e druk van Burckhardt, 2 din. Berlijn
1847); Geschichte der Baukunst (2 din. Berlijn 1855
59); Kleine Schriften and Studien zur Kunstgeschichte
(3 din. Stuttgart 1853-55). Hieraan sluiten zich
aan zijne historische werken: Geschichte Friedrich's
d. Gr. (Leipz. 1840; nieuwe druk 1861) en Neuere
Geschichte des preussischen Staats (dl. I Berlijn
1844), en eene menigte dichtwerken, inzonderheid
d ramatiscbe. Overigens nog Belletristische Schriften
(6 din. Stuttgart 1852).
Kuhloor, een onder britsch protectoraat staand
rijkje in noordelijk Indie, behoort tot de zoogenaamde
bergstaten dezerzijds den Sutledzj, is 7 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 33,000 zielen, en heeft, behalve
de hoofdstad Belaspoor, en de plaatsen of dorpen
Buhloor, Anandpoor en Makowal, nog 90 andere
dorpen.
Kuhistain. Zie KOH1STAN.
Kuhn (Adalbert), taalgeleerde, geb. 19 Nov.
1812 te Konigsberg in de Neumark, professor aan
het keulsche reaalgymnasium te Berlijn, heeft zich
jegens de vergelijkende taalkunde en jegens de
(eigenlijk pas door hem tot wetenschap verbevene)
vergelijkende mythologie der indo-germaansche volkeren ten hoogste verdienstelijk gemaakt. Zijne
talrijke en uitmuntende taalkundige opstellen in
tijdschriften onvermeld la tende, noemen wij van hem :
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Die Herabkunft des Feuers und des GOttertranks
(Berlijn 1859); Zur ttltesten Geschichte der indogerman. Volker (Berlijn 1845); Miirkische Sagen und
Gebrduche (Berlijn 1842); Norddeutsche Sagen (met
Schwartz, Leipzig 1848); Westfcilische Sagen (2 din.

Leipzig 1859).
Kuik. Zie CUM
Kuilenburg. Zie CULEMBORG.
Kuinder, vlek of dorp. Zie KUINRE.

Kupalo

Kuinder
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Kuinder (de), friesch de Tjonger, lat. Cunera
[luvius, rivier in Friesland, komt nit de hooge veenen

Kumani6. Zie CUMANEN.
Kumaon, of Kamaon, landschap in noordelijk

op de grenzen der prov. Drenthe, waar zij nabij het
dorp Haute ontspringt, scheidt Friesland van Overijsel, en ontlast zich in de Zuiderzee.
Kuinre, lat. Cunera, vlek of dorp in Overijsel,
8 a 9 uren gaans ten N. N. W. van ZwoIle, circa
3 uren gaans ten N. W. van Vollenhove, ter plaatse
waar de rivier de Kuinder zich met de Linge vereenigt om zich in de Zuiderzee te ontlasten ; 900
inw.; een der beste havens van Overijsel. Het dorp
K. werd 1510 door de Gelderschen overrompeld, die
echter weder spoedig van daar verdreven werden,
doch 1517 op eenen strooptocht ook K. aandeden,
het vervolgens 1524 weder bemachtigden, en het
drie jaren in hun bezit hielden; 1527 kwam K. onder 't gezag van Karel V. In 1580 werd de staatsche
bezetting van K. door de Spanjaarden overrompeld,
doch 1528 werd K. door de Staatschen heroverd ;
in 1672 viel K. in handers der Munsterschen, die het
echter, toen de staatsche troepen in aantocht waren,
ontruimden, na er eerst geplunderd en de kerk in
brand gestoken te hebben. Bij den watervloed Febr.
1825 werd de dijk van K. tot Vollenhove geheel vernield, en te K. zelf 27 huizen door de golven verslonden en 13 andere onbewoonbaar gemaakt. Oudtijds was K. de hoofdplaats van een graafschap (het
Land van de K.), dat vooral machtig was voor den
watervloed van 1170, toen een groot gedeelte door
de Zuiderzee werd verzwolgen. Omstr. 1190 geraakte de graaf van K. in oorlog met de Friezen, die
1195 zijn kasteel veroverden en met den grond gelijk maakten. Later waren de graven van K. gedurig
in oorlog met de bisschoppen van Utrecht, en 1388
(of 1397) verkocht Herman (de laatste graaf van K.)
zijn graafschap voor 7350 gulden aan den 5lsten
utrechtschen bisschop Frederik van Blankenheim.
Kuka, of Kukaua, stad. Zie KOEKA.
Kuki, volk. Zie KOEKI.
Kula, marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Bacs, aan het Frantzenskanaal; 7000 inw.
Kuldscha, of Koeldzja, ook Ili genaamd,aanzienlijke koopstad in Dzongarije ; oinstr. 50,000 inw.;
sedert 1862 resideert te K. een consul. Zie ook. ILL
Kulewtscha, of Koeleftsja, dorp in het turkache ejalet Silistria, tusschen Parawadi en Sjoernla
(Schumla) ; bij K. 11 Juni 1829 overwinning der
Russen (onder Diebitsj) op de Turken (onder den
grootvizier Redzjid of Reschid).
Kulikow, marktvlek in den gaticischen kreis
Zolkiew ; 2600 inw.
Kulikower vlakte, eene vlakte bij Jepifan
in het russische gouvernement Toela (Tula), met
een gedenkteeken ter gedachtenis van de overwinning, hier 8 Sept. 1380 bevochten door den grootvorst Dimitri IV Donski op den mongoolscben khan
Mamai.
Kulm. Zie Cum
Kulmain, marktvlek in den beierschen kreis
Opperpalts, district Kemnath; 700 inw.; kasteel.
Het Kulmainer Bosch is bijna 4 vierk. mijlen groot.
Kulmbach. Zie CULMBACH.
Kulmsee. Zie CULMSEE.
Kulpa, lat. Colapis, rivier in oostenr. Croatia,
ontspringt beoosten den Krainer Sneeuwberg, 5 mijlen benoordoosten Fiume, loopt in oostelijke richting, wordt bij Karlstadt bevaarbaar, en ontlast zich,
na 44 mijlen loop, bij Siffel in de Save.
Kulun—meer. Zie DALAINOOR.
Kum, perzische stad. Zie KOEM.
Kuma, rivier in Caucasie. Zie KOEMA 2).

India, aan den Himalaya, werd 1815 door de Engelschen ontweldigd aan de Nepauleezen, is 328 vierk.
mijlen groot, met 606,000 zielen bevolkt (een gedeelte van Ghurwal, daaraan toegevoegd, er onder
begrepen), en heeft tot hoofdstad Almora.
Kumas (Constantijn Michael), een grieksch
geleerde, geb. 1777 te Larissa in Thessalia, gest.
Mei 1836 te Triest, heeft veel voor de verstandelijke
ontwikkeling zijner landgenooten gedaan, zoo door
vertaalde als door oorspronkelijke werken. Van laatstbedoelde verdient inzonderheid melding zijne .A1gerneene Geschiedenis" (12 din. 1826-32).
Kumassi, hoofdstad van het rijk der Ashantijuen. Zie COOMASSI.
Kumbhakonam, indische stad. Zie het art.
COMBAKONUM.

Kumr (el-), gebergte in Afrika. Zie het art.
MAANGEBERGTE.

Kumyken, tartaarsche volksstam in Caueasid,
beoosten het gebergte naar de Caspische Zee gericht.
Kunduz, een rijk in Hindostan. Zie KOENDOEZ.
Kunersdorf. Zie CUNNERSDORF.
Kunsberg. Zie KONICSBRUCK,
Kunstmann (Friedrich), godgeleerde en geschiedschrijver, geb. 4 Jan. 1811 te Neurenberg, was
een korten tijd kapellaan te Bamberg, werd 1837
godsdienst-onderwijzer aan de school van kunstvlijt
in 1839 ook bij het kadetten-korps te Munchen, was
vervolgens van 1841 tot 1846 te Lissabon leermeester van prinses Amalia van Brazilid, en werd
1847 professor te Munchen. Van zijne vroegere geschri ften verdienen melding Hrabanus Maurus(Maintz
1841) en Die lateinischen Pänitentialbacher der
Angelsachsen (Munchen 1843). Zijn verblijf in Portugal bracht hem tot historische nasporingen, waarvan hij de resultaten openbaar maakte in belangrijke
verhandelingen en werken over de geschiedenis van
der Portugeezen ontdekkingen in Afrika en Amerika.
Daartoe behooren : Afrika vor den Entdeckungen der
Portugiesen (M unch. I843), en vooral Die Ent deckung
Amerikas nach den dltesten Quellen (Munchen 1859,
met atlas).
Kim—Szent-lVlik16s, marktvlek met 5800
inw. in het hongaarsche district Cumanie, aan eenen
arm van den Donau.
Kiin-Madaras, 7200,
Kim-Hegyes, 7100, en
Kim-Szent-Marton, 9100 inw., alle drie
marktvlekken in de nabijheid van Kau-Szent-Miklos.
Kunth (Karl Sigismund), kruidkundige, geb.
18 Juni 1788 te Leipzig, gest. 22 Maart 1850 als
professor der kruidkunde te Berlijn. Voornaamste
werk : Enumeratio plantarum omnium hucusque
cognitarum (dl. 1-5, Stuttgart 1833-50).
Kuntz von Kaufungen. Zie KAUFUNGEN.
Kuntzen (Fredrik Lodew. Emil.), deensch
componist, geb. 1761 te Lubeck, gest. 28 Jan. 1817
als kapelmeester te Kopenhagen ; leverde verscheidene operaas (o. a. .Holger Danske), zangspelen,
cantaten en oratorien.
7iZie
F
h dorp.
1
F UNTZIG.
Kuntzig, luxemb.
Kuopio, gouvernementstad in het binnenland

van Finland, aan bet meer Kallavesi; 3500 inw.
Kupalo, in de mythologie der oude Russen de
godin van den oogst en patrones der in het najaar
ter wereld gebrachte dieren ; op den 24en Juni jaarlijks werden haar offeranden gebracht. In de russische Kerk wordt nog tegenwoordig eene heilige vereerd, die naar K. den bijnaam draagt van Kupalnitza.

Kur

Kuttenberg

Kur, rivieren. Zie KOER.
Kur, duitsche naam voor: keurvorstelijke waar-

Kus, 1) stad in Opper-Egypte; zie KOES. —
2) landschap vermeld in het 0. T. (Gen. 2: 13 ;
H Kon. I9 : 9 ; Jezaia 37: 9) werd later WoestArabié genoemd; zie KUSCH.
Kus, 1) een der zonen van Cham, was de vader
van Nimrod ; Gen. 10: 6, 7, 8; I Chron. 1: 8, 9, 10.
— 2) zie Kusca.
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digheid. Zie KEURVORSTEN.
Kuranko,district in bet binnenland der SierraLeone-knst, is bewoond door de Kurankos, een negervolk van den Mandingo-stam.
_.e K
lk Zie
K OERDEN.
Kurden, yo.-.
Kurdistan. Zie KOERDISTAN.
Kurhessen, duitsche naam van Keurhessen.
Zie HESSEN-CASSEL.

Kurilen, of Kurilische eilanden. Zie KOERIELEN.
Ktirinsch khanaat. Zie KiIRJA.
Kurische Haff, het grootste der Brie pruisische kustmeren, circa 30 vierkante mijlen groot
(heeft 15 mijlen Iengte en 41 miji breedte), en wordt
door de 16 mijlen lang zijnde, nergens meer dan
eene halve mijI breedte hebbende Kurische Nehrung
van de Oostzee gescheiden. De eenige invaart van
bet K.41. is hij Memel.
Ktirja, of het Kurinsche khanaat, eene kleine
heerlijkheid, bewoond door omstr. 15,000 zielen, in
bet russische gouvernement Derbent, wordt geregeerd door een eigen khan, die onder het gezag van
Rusland staat.
Kurkreis. Zie KOERKREIS.
Kurland. Zie KOERLAND.
Kurmark. Zie KOERMARK.
Kurmi, eene plaats met 4300 inw. op Malta.
Kurrachee, of Currachee. Zie KORATSJI.
Kurrer (Jac. With. Heinrich von), duitsch
technicus, geb. 8 Juni 1781 te Langenbrand in Wurtemberg, bestuurde van 1805 tot 1813 te Zwickau
eene eigene, en later buitenslands verscheidene aan
anderen toebehoorende katoen-fabrieken. Sedert
1843 hield hij zich uitsluitend onledig met schrijven, totdat hij Dec. 1862 te Zwickau stied. Men heeft
o. a. van hem: Geschichte der Zeugdruckerei (2e druk
Neurenberg 1844) ; Die Druck- und Farbekunst in
ihrem ganzen Umfange (3 dln. Weenen 1848-50);
Veber das Bleichen der Leinwand und der Leinenen
Stolle (Brunswijk I 850; 2e dr. met supplement 1854).

Kursk, russ. stad en gouvt. Zie KOERSK.
Kurtz (Herman), duitsch dichter en novellist,

geb. 1813 te Reutlingen, metterwoon gevestigd te
Stuttgart. Van vele zijner novellen verscheen een
tweede druk in het licht. Ook verdient nog melding
van zijne pen : Schiller's Heimatjahre (2e druk 2 dln.
Stuttgart 1857).
Kurtz (Joh. Heinr.), protestantsch godgeleerde,
geb. 13 Dec. 1809 te Montjoie, sedert 1850 prof.
der kerkelijke geschiedenis en russisch staatsraad
te Dorpat, heeft veel geschreven ; de voornaamste
zijner werken zijn: Bibel und Astronomie (3e druk
Berlijn 1853) ; Geschichte des alien Bundes (2e druk
Berlijn 1853; aanbangsel 1862); Lehrbuch der
Kirchengeschichte (4e druk Mitan 1860); Lehrbuch
der heiligen Geschichte (9e druk Koningsbergen
1861);

Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte

(2e druk Mitau 1859); Biblische Geschichte (8e dr.
Berlijn 1860); Christliche Religionslehre (6e druk
Mitau 1855).
Kuruglis. Zie KOELOEGLIS.
Kurtiman. Zie KOEROEMAN.
Kurus, of Kuruieden, ook Kauravas, is de naam
van eene oude dynastie der brahmanische Hindoes.
De K. zaten in het fabelachtige tijdvak op den troon
te Hastinapoeri in noordwestelijk Indie, en hunne
worstelstrijden met de zegevierende Pán.davas, of afstammelingen van koning Pandoe, zijn bezongen in
bet groote indische heldendicht Mahâbhárata.
Kurutschesme. Zie CURUTSJESME.

Kusa (vorst). Zie KOEZA.
Kusaja, afstammeling van Levi ; I Chr. 15: 17.
Kusan, vermeld Habakuk 3: 7.
Kusch, zooveel als Woest-Arabid ; zie Kus 2).
De vrouw van Mozes was geboortig uit bet land K.;
Num. 12:1.
Kusch, 1) zoon van Cham; zie Kus. 2) een
vijand van David ; Ps. 7: 1.
Kuschan—Rischatalm, koning van Mesos
potamid; Richt. 3 : 8, 10.
Kuschi, 1) adjudant van Joab; II Sam. 18:
21-32. — 2) overgrootvader van Jehudi ; Jerem.
36: 14. — 3) vader van den profeet Zephanja ;
Zeph. 1: 1.
Kusnetzk, twee steden. Zie KOEZNETZK.
Ktissnacht, vlek met 2800 inw. in het zwits.
kanton Schwytz, aan den Rigi, en aan den noordoostelijken arm van het Vierwaldstitter-meer, dat
ook den naam draagt van Kassnachter-meer. De
holleweg bij K., waar Tell, volgens de legende, den
landvoogd Gessler doodgescboten heeft, is door het
aanleggen van eenen grooten weg verdwenen ; de
zoogenaamde Tell's-kapel wordt er echter nog druk
bezocht. — 2) dorp met 2500 inw. aan het Zurichermeer, circa 2 uren gaans bezuidoosten Zurich.
Kustendzje, lat. Constantiana, havenstad met
300 inw. aan de Zwarte Zee in het turksche ejalet
Silistria, 8 mijlen beoosten Rassowa, aan het uiteinde van den muur van Trajanus, waarvan bier nog
overblijfselen te zien zijn ; een kanaal ter verbinding
van de Zwarte Zee met den Donau is in den laatsten
tijd ernstig ter sprake gekomen ; van K. loopt reeds
een spoorweg naar Tsjernawoda (Boghasks5i) aan
den Donau.
stad en vesting in het pruis. reg.district Frankfort, aan de uitwatering van de Wartha
in de Oder, 9 uren gaans benoordoosten Frankfort
aan de Oder ; 10,000 inw.; was vroeger de hoofdplaats van de Neumark ; werd 1758 door de Russen
gebombardeerd ; 1806 ingenomen door de Franschen,
die K. bezet hielden tot 1814.
Kuta, of Chuta, stad en district in Assyrie ;
II Kon. 17: 24. Zie daarover het art. CUTHA.
Kutahia, of Kjutahia, ook Kutaieh, het Kotiaion
(Cotyceum) der ouden, stad in Klein-Azie, in bet
turksche ejalet Khodawendikjar, met Broessa (Brussa)
afwisselend de residentie van den beglerbeg, ligt
49 mijlen bezuidoosten Constantinopel, heeft 29,000
inw. (waaronder circa 4500 Grieken en ruim 4000
Armeniers), eene groote oude citadel, 30 moskeen,
en aanzienlijken handel. Kort na den slag van Konieh
werd Kier in 1833 tusschen Turkije en den onderkoning van Egypte (Mehemed-Ali), onder den invloed der europ. mogendheden, een tractaat gesloten,
waardoor Ibrahim-Pacha in zijn zegevierenden veldtocht gestuit werd, terwijl Syrie daarbij aan Mehemed-Ali afgestaan werd.
KutaIs. Zie CUTA1S.
Kuthim, de Samaritanen. Zie KUTA en CUTHA.
Kutsch. Zie CUTCH.
Kutschuk-Kainardschi. Zie KAINARDZJI.
Kuttenberg, bob. Kutna-hora, stad in Bohemen, derdhalf uur gaans benoordw. Czaslau; 13,000
inw.; koper- en lood-, vroeger ook rijke zilvermijnen.

Kuttenplan
Kuttenplan, marktvlek in den boheemschen
kreis Eger, 2 uren gaans van Marienbad ; 1000 inw.;
3 koolzure minerale bronnen; zilvermijnen.
Rutty, of Kuty, stad in oostenr. Galicie, kreis
Colornea, dicht bij de grens der Bukowina ; 5800 inw.
Kutusow (Michael Laurionowitsj Golenitsjeff),
prins Smolenskoi, russisch veld maarscha lk, geb. 1745,
nam sedert zijn 16e levensjaar deel aan de russische
veldtochten, tegen de Poleu en de Turken. In 1805
voerde hij onder keizer Alexander het opperbevel
over het leger der verbondene mogendheden, en
verloor den slag bij Austerlitz (2 Dec.); van 1806
tot 1811 was hij gouverneur-generaal van Litauen
en Kiew ; 1812 werd hij aan het hoofd der russische
armee geplaatst, en verloor tegen Napoleon den slag
aan de Moskwa ; doch bij den aftocht der Franschen
werden zij door K. met zijne overmacht overstelpt
te Dorogoboezj en te Krasnoff bij Smolensk, welke
overwinning hem den eernaam Smolenskoi verschafte.
Uit Kalisch vaardigde hij 25 Maart 1813 de proclamatie nit, waarin hij de belangen van Europa en van
de menschheid zoo welsprekend voorstond, en kort
daarna (28 April 1813) stierf hij te Buntzlau, waar
hem een gedenkteeken opgericht is.
Kuvera, of Koevera, in de indische mythologie
de god van den rijkdom.
KvalO, eiland aan de kust van noorweegsch
Finmarken ; op K. de stad Hammerfest.
Kwadendamme, of Quadendamme, verkort
Kwadamme, en verbasterd den Kivajendam, dorp op
het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, anderhalf uur
gaans bezuiden Goes ; 400 inw.
Kwadijk, dorp in Noord-Holland, 3 kwartier
gaans benoordoosten Purmerende ; 300 inw.; in 1573
lagen hier twee vendelen krijgsvolk, die den aanslag
der SpanjaarJen op Purmerende hielpen verijdelen.
Kwakers, eene secte. Zie QUAKERS.
Kwang, of (bang, aanvangswoord in den naam
van verscheidene provincien in Oost-Azie ; K.-Binh,
K.-Ai, enz. zijn provincien in Anam.
Kwang—nan, stad in China, prov. Yun-nan,
29 mijlen bezuidoosten de stad Yun-nan, is de hoofdplaats van een district, welks bewoners in China zelf
als barbaren beschouwd worden.
Kwang—si, een der zuidelijke provincien van
China, met 4 millioen bewoners, en Kweei-lin tot
hoofdplaats.
Kwang—sin, stad in China, prov. Kiang-si,
28 mijlen beoosten Nan-tsjang.
Kwang—tong, zuidelijkste prov. van China ;
10 millioen bewoners, Canton tot hoofdplaats.
Kwang—tsjeeoe, zooveel als Canton.
Kwantan, of Kwatan, of Loeboe-Djambi, een
rijk ter oostkust van het nederl. 0. I. eiland Sumatra,
grenst ten N. aan Siak, ten 0. aan Kampur en Indragiri, ten Z. en W. aan de Menangkabausche districten ; hoofdplaats Loeboe-Djambi, voornaamste
rivier de K., die in eerie oostelijke richting loopt,
en zich bezuiden de Straat van Malakka in zee stort.
Kwarassan, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.resid. Magelang ; 11 April 1829 overwinning der
nederl. troepen op de muiters.
Kyburg, dorp in het zwits. kanton Zurich,
4 uren gaans benoordoosten Zurich ; circa 400 inw.
en een kasteel, voorheen (toen K. een stadje was)
de residentie der reeds anno 760 vermelde Graven
van K., wier geslacht 1264 uitstierf, waardoor K.
aan de graven van Habsburg kwam ; dit gaf aanleiding dat keizer Sigismond zich 1415 van het kasteel
meester maakte ; doch 1424 werd het met het onderhoori ge rechtsgebied aan de stad Zurich afgestaan.
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Kyffhiluser, bergrug in 't prinsdom Sch wartzburg-Rudolstadt, vormt de zuidgrens van de Gouden
Aue, en prijkt op zijn hoogsten piek (1468 Vt.) met
den ouden burg Kyffhausen, die gebouwd is in den
tijd der saksische keizers, en die herhaalde malen
de residentie is geweest der Hohenstaufen. Volgens
eene algemeen in zwang gebrachte overlevering werd
keizer Frederik I Barbarossa in dozen burg betooverd.
Kijfhoek, of Kiefhoek, dorp in Z.-Holland, aan
de Devel, 5 kwartier benoordw. Dordrecht ; 100 inw.
Kijkduin, hoog duin in Noord-Holland ; aan
den voet van dit duin,ligt het dorp Huisduinen. In
het gezicht van K. 21 Aug. 1673 de bloedige zeeslag,
waarin de nederl. vloot (onder de Ruyter) de vereenigde engelsch-fransche vloot (onder prins Robert
en graaf d'Estrees) tot wijken noodzaakte; in 1799
landden de Engelschen op een half uur afstands van
K.; in 1823 is op het K., een half uur gaans bezuidw.
den Helder en even bezuiden Huisduinen, eene vuurbaak opgericht op het 1812 door de fransche regeering hier aangelegde fort, dat een meesterstuk is van
vestingbouwkunde.
Kymmene, voorname rivier in Finland, ontspringt tusschen het Ulea- en Wasa-lan, en ontlast
zich, na eenen loop van 45 mijlen, met drie armen
in de Finsche golf, tusschen Lowisa en Frederikshaven. Op twee der door die uitwaterings-armen
gevormde eilandjes liggen de sterke vestingen Rothensalm en Kymnienegard.
Kymren, de inheemsche benaming der celtische bewoners van het engelsche prinsdom Wallis.
Zie ook het volgende art.
Kymris, y olk in het oude Europa, van scythische herkomst, uit de landstreken benoorden de
Zwarte Zee, kwam in den overouden tijd naar het
noordelijk gedeelte van Gallie. Het grootste deel der
K. zette zich neder tusschen den Rijn en de Seine,
van waar ze de Gallen of Celten verdrongen ; de
overige K. verspreidden zich tusschen de Seine en
de Loire, en vermengden zich met de bevolking aldaar. Deze eerste Kymriscbe landverhuizing had
plaats omstr. de 13e eeuw v. Chr. Nieuwe zwermen
K., aangevoerd door een machtigen koning, met
name Esus, kwamen van 614 tot 578 Gallie overstroomen, en werden oorzaak van de landverhuizingen, die aangevoerd werden door Sigovesus en Bellovesus. Er bestaat alle grond voor de meening, dat
de K. identiek ,zijn met de Cimbren (Kymren), die
men het eerst in den Taurischen Chersonesus aantreft onder den naam van Cimmeriers (zie dat art.),
vervolgens in Jutland of den Cimbrischen Chersonesus,
en die later (101 v. Chr.) bij duizenden werden
verdelgd door de romeinsche legioenen (zie CIMBREN).
De K. onderscheidden zich van de rest der gallische
bevolking door eene groote zedelijke superioriteit.
Door de K. werd bet Druidismus in Gallie ingevoerd.
Kyook—Phyoo. Zie KHYOOK-PH Y00.
Kyptsjak, een Kirgizenstam. Zie ARGYN.
Kyritz, stad in het pruis. reg.-distr. Potsdam,
aan de Jaglitz (die zich in de Elve ontlast), ligt 11
mijlen benoordw. Berlijn, en heeft 4400 inw.
Kyrpoy, stad met 11,000 inw. in britsch 0. I.,
12 mijlen bewesten Calcutta.
Kyskal, vervallene, stad in Siberie, gouvt. Tobolsk, nabij de Obi, werd 1841 geteisterd door brand.
Kythul, ;stad in het tusschen de rivieren
Djomnah (Jumna) en Sutledzj in Indio gelegene
landschap Sirhind, is de hoofdplaats van het distr.
K., dat, bij ontstentenis van erfgenamen van den
laatsten radzjah, in 1843 onder britsch gezag kwam ;
bet bevatte toen 516 dorpen.

L

L als romeinsch getalmerk = 50.

L. als verkorting voor den naam van eene gelds-

waarde beteekent Livre en Lira (beiden zooveel als
Franc); wijders is 0 het teekep voor Ponden Sterling.

L op fransche muntstukken duidt aan, dat ze geslagen zijn aan de munt te Bayonne.

Laa, oude stad in den oostenrijkschen kreis
Untermannhartsberg, aan de Thaya, 11 a 12 uren
gaans benoorden Kornneuburg ; 1800 mow.; is rijk
aan historische herinneringen ; 1278 nabij L. overwinning van Rudolf van Habsburg op Ottokar van
Bohemen ; door dezen veldslag, die genoemd wordt
slag op bet Marchfeld, kwam Rudolf in het bezit van
Oostenrijk en Stiermarken.
Laach, lat. Abbatia Lacensis, thins in ruinen
liggende benedictijner abdij in Rijnpruisen, ruim
5 uren gaans benoordw. Coblentz, 1093 gesticht,
1802 opgeheven, lag aan de westzijde van een meer,
dat naar deze abdij genoemd werd Laachermeer
(Laachersee); dit meer beslaat eene uitgestrektheid
van 1325 pruisische morgen, ligt 1335 nederl. ellen
boven den spiegel der zee, is de krater van een uitgebranden vuurspuwenden berg; het water van dit
meer is helder en blauwachtig, doch heeft een walgelijken smaak, terwijl het nog deze bijzonderheid
heeft, dat het nooit dichtvriest.
La–ala, dorp in nederl. 0. I., op het moluksche
eiland Ceram, aan de oostkust van Hoewamobel, 2
mijlen van den pas van Ta-Noena, tusscben twee
rivieren (Walela en Wamoele); werd 20 Sept. 1654
stormenderhand ingenomen door den landvoogd de
Vlaming, die alles over de klieg liet jagen (slechts
een 60-tal inwoners ontkwam aan dat bloedbad door
de vlucht). Deze verschrikkelijke tuchtiging had de
bevolking van L. te wijten aan den wreedaardigen
moord, door eenigen hunnergepleegd op verscheidene
Nederlanders, waaronder de vrouw van Johannes
Comans, onderkoopman te Manipa.
Laaland, of Lolland, deensch eiland voor de
invaart der Groote Belt (Oostzee), is 21 a 22 vierk.
mijlen groot, en vormt met het eil. Falster het amt
Maribo, dat ruim 30 vierk. mijlen groot, en met
87,000 zielen bevolkt is.
Laar (Peter van), boll. schilder. Zie BAMBOCCIO.
Laasphe, stad in pruis. Westfalen, aan de
Lahn, 15 uren gaans bezuidoosten Arnsberg ; 2200
inw.; bergslot Wittgenstein.
Laba, stad in het russ. gouvt. Petersburg, aan
het Ladoga-meer; 3000 inw.
Labadie (Jean de), een sectaris, geb. 13 Febr.
1610 te Bourg in Guyenne, was eerst lid van de orde
der Jezuieten. Een aartshuichelaar zijnde, gaf hij
voor, hemelsche vizioenen te hebben en geroepen te
zijn, om de rol van een tweeden Johannes den Dooper te vervullen, om namelijk de ophanden zijnde
tweede komst van Christus aan th kondigen. Ten
einde die hemelsche roeping te kunnen volbrengen,
verliet hij de Jezmeten, begon te prediken, en verschafte zich reeds spoedig een grooten aanhang. Na
een zeer avontuurlijk Leven geleid te hebben, zwoer
hij 1650 te Montauban plechtiglijk de roomsche

kerkleer af, en was gedurende 8 jaren protestantsch
predikant in die stad ; vervolgens werd hij als predikant naar Geneve beroepen, waar hij werkzaam was
tot I 666. Door zijne geschriften ook in de Nederlanden bekend geworden , en als een geestverwant
licht beschouwd door de Voetianen, werd L. in 1666
beroepen als waalsch predikant te Middelburg, waar
de geleerde Anna Maria van Schuurman onder zijne
ijverigste voorstanders behoorde, en het zich tot eene
eer rekende hem in haar huis te mogen opnemen,
toen hij te Middelburg aankwam. Reeds in 1669
echter genoodzaakt Zeeland te verlaten, begaf hij
zich, vergezeld van Anna Maria van Schuurman,
naar Amsterdam, en hield daar predication en godsdienst-oefeningen in een particulier huis, totdat de
regeering van Amsterdam bet bijwonen van die bijeenkomsten verbood (1670). Toen nam hij de wijk
naar Herford, waar de paltzische prinses Elizabeth
hem welwillend opnam; doch bier traden de dweeperijen van L. reeds spoedig naakt aan het licht ;
bet burgerlijke huwelijk was eene noodelooze formaliteit, de gemeenschap van goederen was de hoogste wet, alle, tot zelfs de ontuchtigste, handelingen
worden Gode heilig door het geloof, en zoo al meer.
Door het uitbreken van den oorlog 1672 zag L. zich
genoodzaakt Herford te verlaten, en nam toen de
wijk naar Altona, waar hij 2 Febr. 1674 stierf. Zijne
aanhangers, Labadisten genaamd, verdwenen reeds
spoedig ; hunne geloofsbekentenis is de .Declaratie
of nadere verkiaring van de zuivere leer" (Herford
1671).
Labadisten, de aanhangers van Labadie.
Labakkang, dorp in nederl. O. I., :op bet
soendasche eiland Celebes ; in 1824 een versterkie
post, waar de Nederlanders, bij bet uitbarsten van
den opstand op Celebes, voor de overmacht der opstandelingen bezweken.
La Balue, kardinaal. Zie BALUE.
Laban, stad der Moabieten ; Dent. 1: 1.
Laban, rijk veebezitter in Haran, was een zoon
van Bethuel en kleinzoon van Nahor; zijne zuster
was Rebecca, de vrouw van Isaac. Hij was de vader
van Lea en Rachel, die hij aan zijnen neef Jacob tot
vrouw gaf, nadat hij dezen gastvrij bij zich ontvangen
had. Zie van Genesis de hoofdstukken 24 tot 32 ;
en 46: 18, 25.
Labarre (J. F. Lefebvre, ridder van), een jong
fransch student, werd 1766 (dus eene groote twintig jaren voordat in Frankrijk het geheele Christendom als eene fabelkraam in duigen werd geworpen) door de rechtbank van Abbeville veroordeeld
om levend verbrand te worden, nota bene omdat
hij een crucifix verminkt had. Door bet parlement
van Parijs werd in hooger beroep dit vonnis verzacht in Bier voege, dat de veroordeelde eerst onthoofd zou worden, eer hij op den brandstapel wierd
geworpen ; door bet parlement werd echter tevens
bevolen, dat een exemplaar van Voltaire's Dictionnaire
philosophique tegelijk met het lijk van den student
verbrand zou worden, omdat de lezing van dat boek
als de hoofdoorzaak te beschouwen was van des
18-jarigen jongelings goddeloosheid. Is het wonder,
dat gruwelen, gelijk deze gerechtelijke moord er

Labarum

Labillardiére

voorzeker een was, later de opgewondene gemoederen tot weerwraak vervulden om eene godsdienst te
vervolgen, die zulke gruwelen kon gedoogen.
Labarum, in den laatsten romeinschen tijd
bet groote vaandel der armee. Constantijn de Groote
liet daarin het teeken des kruises plaatsen, benevens
de grieksche aanvangsletters van den naam Christus.
c he
in het frans
_
Labassere, dorp
di
f
1 dept. HautesPyrenees, 2 uren gaans van Bagnêres-de-Bigorre,
met eene zwavelbron, welker water in Bagnéres gedronken worth.
Labat (Jean Baptiste, genaamd pater), een dominicaner, geb. 1663 te Parijs, was sedert 1694 eerst
als prediker werkzaam, vervolgens als procureurgeneraal der missie van zijne orde in West-Indie ;
1705 keerde hij naar Europa terug, werd 1706 met
eene zending naar Rome belast, kwam 1716 naar
Parijs terug, waar hij 6 Jan. 1738 stied, na een aantal beschrijvingen van zijne reizen in het licht te
hebben gegeven, waarvan wij hier alleen zullen noemen de Relation historique de l'Ethiopie occidentale
(5 dln. Parijs 1732).
La Baumelle. Zie LA BEAU MELLE.
Labbana, stad in Mesopotamie, aan den Tigris;
tegenw. Mossoel.
Labdacus, zoon van Polydorus, koning van
Thebe, werd de vader van Lams. Zijne afstammelingen Lams, Edipus, Eteocles, Polynices, Thersand rus, enz. worden naar hem genoemd Labdacieden.
Labe (Louise Charly), la Belle Cordtire bijgenaamd, eene in haren tijd zeer gevierde fransche
dichteres, geb. 1526 te Lyon, was gehuwd met
Ennemond Perrin, een rijken touwslager (cordier),
die haar echter reeds spoedig als weduwe achterliet,
waarna haar huis de verzamelplaats werd van alle
mannen van talent ; van hare gedichten zijn nieuwe
edttien in het Licht verschenen te Lyon 1845 en
Parijs 1853.
La Beaumelle (Laurent Angliviel de), geb.
te Valleraugue 1726, gest. 1773, ging 1751 als
leeraar der fransche letterkunde naar Denemarken,
vervolgens naar Pruisen, waar hij te Berlijn kennis
aanknoopte met Voltaire, om al spoedig geslagen
vijanden met hem te worden. In 1770 kwam L. naar
Parijs terug. Van zijne vele geschriften zullen wij
enkel noemen zijne Leftres is M. de Voltaire (1753;
1761) en zijne Commentaires sun la Henriade (1775),
in welk laatste werk hij bot heeft gevierd aan al zijn
haat tegen Voltaire.
Labedoybre (Charles Angelique Huchet, graaf
van), geb. te Parrs 17 April 1786, trad 1806 in
dienst bij de gendarmerie der armee, en onderscheidde zich in de veldtochten van den hoog door
hem vereerden keizer. Na Napoleon's eerste abdicatie 1813 gaf L. wel is waar toe aan de wenschen
van de familie zijner vrouw om het koningschap te
dienen; doch toen Napoleon van Elba terugkeerde
was L. de eerste kolonel, die zich bij den keizer aansloot. Na den slag van Waterloo stond L., na de
restauratie der Bourbons, op het punt om naar Amerika nit te wijken, toen hij 3 Juli 1815 in hechtenis
werd genomen, en krachtens vonnis van eenen
krijgsraad 19 Aug. van datzelfde jaar als een verrader doodgeschoten werd.
Labeo, een bijnaam, die door verscheidene romeinsche familien werd gedragen, en een natuurlijk
gebrek aanduidde, hetzij roode vlekken in het aangezicht (vlek = labes), hetzij te dikke lippen (lippen = labia); zie onder andere in bet art. ANTISTIUS
de nrs. 4 en 5, vader en zoon Antistius Labeo. Wijders zullen wij hier enkel noemen: L. (Q. Fabius),

romeinsch veldheer, overwon Antiochus, koning van
Syriii, in 188 v. Chr., en werd 182 v. Chr. tot consul benoemd. Hij is bekend door zijne dubbelhartigheid. Toen hij Antiochus gedwongen had hem de
heeft van zijne gansche vloot of te staan, gaf hij aan
die overeenkomst de schandelijke uitlegging, dat al
de schepen van dien koning in tweedn gehakt moesten worden, hetgeen dan ook geschiedde. Deze L.
was een vriend van Terentius, en diende hem met
raadgevingen.
Laber, drie kleine rivieren in Beieren, nl. de
Zwarte, de Groote en de Kleine L., ontspringen in
den beierschen Oberpalts, en ontlasten zich in den
Donau, de eerste bij Sintzig, de tweede bij Obermotzing, de derde bij Landsdorf.
Laberius (Decimus Junius), romeinsch ridder,
geb. 107 v. Chr., gest. 43 v. Chr., tien maanden na
den moord van Cesar, door wien hij genoodzaakt
werd zelf eene rol te vervullen in een zijner satirieke
tooneelstukken, die den naam droegen van Mimes.
Under de nog van L. aanwezige fragmenten (verzameld door Bothe in de .Fragments poetarum Latinorum scenicorum", dl. 2, Halberstadt 1824), bevindt zich de beroemde Prologus, door hem geschreven voor het stuk, waarin hij genoodzaakt was
geworden zelf voor den dictator op te treden; die
Prologus is uitmuntend in het Duitsch vertaald door
Wieland, bij de Satiren van Horatius (dl. 1, Leipzig
1819).
L'abern, amt in het zwits. kanton Solothurn,
met 13,500 zielen en de hoofdstad Solothurn.
Labes, stad in het pruis. reg.-district Stettin,
kreis Regenwalde, aan de Rega ; 4800 inw.
Labetakka, voormalige stad op het noordelijkst gedeelte van bet bandasche eiland Neira in
nederl. 0. I., was 1590 nog in vollen bloei, doch werd
toen beroerd door de partijscbappen der Oelilimas
en Oelisiwas ; laatstgenoemde behielden de overhand.
In 1609 (5 Juli) werd L. stormenderhand vermeesterd door de Nederlanders.
Labiau, stad in bet pruis. reg.-district Koningsbergen, aan de Deime, in de nabijheid van bet Curlsche Haff; 4500 inw.; oud kasteel; 30 Oct. 1656
werd hier tusschen den Grooten Keurvorst, Frederik
Wilhelm, en den koning van Zweden, Karel Gustaaf,
het zoogenaamde Labiauer Verdrag gesloten, waarbij
aan eerstgenoemden de souvereiniteit over OostPruisen en Ermeland toegezegd werd.
Labieum, of Lavicum, stad in Latium ; tegenw.
Colonna.
Labibnus (Titus), romeinsch ridder, yolkstribuun 63 v. Chr. tijdens het consulaat van Cicero,
diende op loffelijke wijze als veldheer van Cesar in
Gallid, doch verliet diens partij, zoodra Cesar den
Rubicon overgetrokken was, hetgeen ook L. beschouwde als eene vijandelijke daad tegen de republiek. Aisne schaarde L. zicb aan de zijde van Pompejus, streed bij Dyrrachium en bij Pharsalus, vergezelde Cato naar Afrika, begaf zicb vervolgens naar
Spanje bij de zonen van Pompejus, en sneuvelde in
den slag van Munda (45 v. Chr.). — L. (Quintus),
zoon van den vorige, wend naar Orodes I, koning
der Parthen, gezonden, om hulp te verkrijgen tegen
Cesar's overmacbt, well, doel van zijne zending bereikt werd. Na den slag van Philippi nam L. de wijk
naar koning Orodes, was gedurende eenigen tijd
opperbevelhebber der Parthen tegen de Romeinen,
en wend overwonnen en gevangen genomen door
Ventidius, veldheer van Antonius.

Labillardiere
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(Jacques Julien Houton de),

fransch natuur- en kruidkundige, geb. 28

Oct. 1755

Labiszin

Labrosse

te Alencon, bereisde 1786-87 Syrie en den Libanon, deed vervolgens met d'Entrecasteaux de reis
om de wereld, die hij beschreef in Relationduvoyage
a la recherche de Lapeyrouse (2 din. Parijs 1800).
Hij gaf ook verscheidene beiangrijke botanisehe werken in het licht, en stierf te Parijs 8 Jan. 1834.
Labiszin, of Labischin, stad in het pruis. reg.district Bromberg, kreis Schubin ; 2400 inw.
Lablache (Luigi), beroemd baszanger, geb.
6 Dec. 1794 te Napels, gest. aldaar 23 Jan. 1858.
Laboe—Hadji, stad op Lombok ; zie BALI 2).
La Boêtie (Etienne de), fransch schrijver, geb.
1530 te Sarlat, was de vriend van Montaigne, en
stierf 1563. Oeuvres completes (Parijs 1846).
Laboewa, een der twee deelen, waaruit het
eiland Batjan in den Molukscben archipel (resid.
Ternate, nederl. 0. I.) bestaat ; de bewoners van
Batjan worden naar L. genoemd Laboewers. Op de
oostkust van L. hadden de Spanjaarden een fort, dat
1609 door de Nederlanders veroverd werd.
La Borde (Jean Benjamin de), geb. 1734,
eerste kamerdienaar en gunsteling van Lodewijk XV,
werd na den dood van dien vorst pachter-generaal,
beoefende de letteren en schoone kunsten, en gaf
verscheidene werken in het licht, op eene kostbare
wijze gedrukt. Men heeft van hem : Essaz sur la

Labour (Terre de), fransche naam voor Terra
di Lavoro. Zie LAVORO.
Labourd,of Labourdan, la t. Lapurdensis tractus,
landschap in 't zuidwestelijk gedeelte van Frankrijk
(Gascogne), behoort deels tot het fransche dept. der
Pyreneen, deels tot Spanje, en is voor het grootste
gedeelte nog door Basken bewoond. Het draagt zijnen naam naar de hoofdplaats Bayonne (oudtijds
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musique ancienne et moderne; Essai d'histoire
chronologique ; Voyage pittoresque de la France ;
Histoire abregee de la mer du Sud ; Memoires
historiques sur Raoul de Crecy. Hij heeft ook ver-

scheidene tooneelstukken op muziek gebracht. Hij
viel 1794 als slachtoffer der omwenteling.
Laborde (Jean Joseph de), geb. 1724 te Jaca
in Spanje, verwierf als koopman en bankier te Bayonne
een ontzachlijk vermogen, en besteedde millioenen
aan instellingen tot nut van het algemeen. Zijne bezittingen werden door Lodewijk XVI tot markizaat
verheven. Hij viel 18 April 1794 onder de guillotine.
— L. (graaf Alex. Louis Jos. de), zoon van den vorige, geb. 15 Sept. 1774 te Parijs, bracht zijne jeugd
in Oostenrijk door, doch keerde 1797 naar Frankrijk terug, vergezelde Lucien Bonaparte, toen die
als gezant naar Karel IV van Spanje ging, nam 1814
als adjudant-majoor der nationale garde deel aan de
capitulatie van Parijs, werd 1822 tot afgevaardigde
gekozen, hielp in 1830 ijverig mede de Juli-omwenteling bewerken, en werd 30 Juli benoemd tot prefect van de Seine, 1831 brigade-generaal der nationale garde en adjudant van Lodewijk Filips. Hij
stierf te Parijs 24 Oct. 1842. Behalve zijn Voyage
pittoresque et historique en Espagne (4 din. Parijs
1807-18 ; nieuwe druk 1823), welk kostbaar werk
het grootste gedeelte van zijn vermogen verslond,
zijn van zijne overige werken nog te noemen:
Itineraire descriptive de r Espagne (3e druk met bijvoegsels van Humboldt en Bory de St.-Vincent, 6
din. Parijs 1827-28); Voyage pittoresque en Autriche
(Parijs 1821); Les monuments de la France classes
chronologiquement (2 din. Parijs 1832-36). —
L. (Leon Emmanuel Simon Joseph, graaf de), zoon
van den vorige, geb. 15 Juni 1807, sedert 1857 directeur van het rijks-archief in Frankrijk, is bekend
door vele verdienstelijke werken, o. a.: Voyage dans
r Arabie Petree (Parijs 183e-33); Voyage en AsieMineure et en Syrie (Parijs 1837); Histoire de la
gravure en maniere noire (Parijs 1839); Commentaire
geographique sur r Exode et les Nombres (2 din. Parijs 1842); Les Dues de Bourgogne (3 din. Parijs
1849--51); Athenes aux 15me, 16me et 17mesiecles
(Parijs 1855); De l'union des arts et de rindustrie
(2 din. Parijs 1856).

Lapurdum).

La Bourdonnaye, of La Bourdonnais (Bertrand Francois Mahe de), fransch zee-officier, geb.
11 Febr. 1699 te St.-Malo, werd 1734 gouverneurgeneraal van isle-de-France en Bourbon, en herschiep door zijn wijs bestuur die beide eilanden in
bloeiende kolonien. In den oorlog tusschen Frankrijk en Engeland deed hij den Engelschen veel afbreuk in de indische waterers, snelde Dupleix, den
franschen gouverneur van Indie, te hulp, toen deze
in gevaar verkeerde in Pondichery, belegerde de
Engelschen in Madras, en noodzaakte die stad tot
capitulatie (1746). Krachtens de bepalingen dier
capitulatie moest Madras, tegen betaling van 9 millioen livres als losprijs, aan de Engelschen teruggeven worden ; doch toen Dupleix deze bepaling wilde
schenden, ontstond daaruit tusschen hem en L. een
twist, waarvan de gevolgen voor L. noodlottig werden ; L. ontruimde Madras zooals hij gestipuleerd
had, en kwam 1748 naar Frankrijk, om zich te verantwoorden, doch werd dadelijk in de Bastille geworpen, en zuchtte daar drie jaren, zonder zich eens
te kunnen doen hooren. Eindelijk werd zijne onschuld erkend, en hij op vrije voeten gesteld (1752);
doch zedelijk, lichamelijk en maatschappelijk door
bet uitgestane Teed vernietigd, stierf hij reeds
9 Sept. 1753.
Labrador, een gedeelte der britsche bezittingen in Noord-Amerika, vormt de 8500 vierk. mijlen
groot zijnde noordoostelijke landtong van dat werelddeel, tusschen Neder-Canada, de Hudsonsbaai,
de Hudsonsstraat, den Oceaan en den mond van de
St.-Laurentius-rivier, is bergachtig, koud en onvruchtbaar, en slechts schraal bevolkt met Eskimos
en Berg-Indianen. Van L.'s binnenland is weinig
bekend; administratief behoort L. tot het britsche
gouvernement Newfoundland.De Hudsonsbaai-maatschappij heeft bier voor den pelterij-handel ettelijke
factorijen ; de kustvisscherij is eene voorname bron
van bestaan. Otn. het Christendom en de beschaving
aan de inboorlingen mede te deelen zijn de Hemhutters werkzaam, die hunne eerste nederzetting
(Nain) gevestigd hebben op de westkust ; later hebben zij nog de nederzettingen Okkak, Hoffentlial en
Hebron gesticht. In 1496 werd L. ontdekt door
Sebastiaan Cabot (een Venetiaan); de eerste, die L.
aandeed, was een Portugees, nI. Cortereal, in 1501;
de zuidkust eenigszins vruchtbaar vindende gaf hij er
den naam Terra di Laborador (d. i. Bebouwbaar
land) aan, welke naam verbasterd is tot Labrador.
Labrit, of Lebret, fransche stad. Zie ALBRET.
Labrosse (Pierre de), Tourangeau, eerst barbier van den heiligen Lodewijk, weld later kamerheer en gunsteling van Filips den Stoute. Vreezende
dat de invloed, dien koningin Maria op den koning
had, hem zijnen invloed zou doen verliezen, betichtte
hij haar, dat zij door middel van vergif een einde
gemaakt had aan het leven van Lodewijk, oudsten
zoon van Filips uit diens eerste huwelijk. De valschheid van die aantijging werd echter spoedig bewezen, en bovendien, dat hij zelf de oorzaak was van
den dood van den prins. Hij werd in hechtenis genomen en opgehangen (1276).

Labrosse

La Cerda

Labrosse (Guy de), botanist, gest. 1641, was
Iijfarts van Lodewijk XIII, en schonk aan then koning den grond om den Plantentuin te Parijs aan te
leggen (1626).
Labrugibre, stad in het fransche dept. Tarn,
aan den Thore ; 3500 inw.
Labruyere (Jean de), fransch schrijver, geb.
1639 bij Dourdan in Normandie, gest. 10 Mei 1696
te Versailles, heeft zich een blijvenden roem verzekerd door zijne Caractères de noire siécle, door hem
geschreven op het voorbeeld van de vroeger door hem
vertaalde Caractéres de Theophraste (uit het Grieksch
overgezet). Zijn oorspronkelijk werk, waarin hij
zijn voorbeeld overtreft, verscheen het eerst in het
licht te Parijs 1687, en is dikwijls herdrukt, o. a.
de editie van Suard (2 dln. Parijs 1813), die van
Depping (Parijs (1818).
Labuan, eiland bij de noordkust van Borneo,
bijna 3 vierk. mijlen groot, bevolkt met 2500 zielen,
behoort sedert 1846 aan Groot-Britannia, en is een
belangrijk station voor de zeevaart tusschen Singapore en Hongkong.
Labus (Giov.), archeoloog, geb. 11 April 1775
te Brescia, gest. 6 Oct. 1853 te Milaan, gaf o. a. in
't licht : Museo della reale accademia di Mantova (3 dln.
Mantua 1833-36); Museo Bresciano (Brescia 1838);

Lacalprenbde (Gautier de Costes de), fransch
schrijver van (thans vergetene) ellenlange ridderromans en tooneelstukken, geb. omstr. 1610 op
Tolgon bij Sarlat in Gascogne, gest. als kamerheer
des konings te Parijs in Oct. 1663.
Lacandones, een Indianen-stam, die aan den
bovenloop van den Usumasinta in Chiapas, in Tabasco en Guatemala woont, nog niet onderworpen
is, en eene taal spreekt, die verwant is met het
Quiche.
Laccadieven, eene groep eilanden in den
Indischen Oceaan, omstreeks 20 mijlen van de kust
van Malabar, benoorden de Maldieven, bestaat uit 20
groepjes kleine koraal-eilanden, van welke het grootste anderhalve mijl tang is, is omringd van gevaarlijke riffen, en heeft 6500 bewoners van arabische
afkomst (Moplays). Het eiland Kan-Rattea worth
door europeesche schepen het meest bezocht. Ze
zijn 1499 ontdekt door Vasco de Gama, en worden
bestuurd 'door een worst, die onderhoorig is aan
Groot-Britannia.
Laccetanen. ZieJ ACCETANEN.
Laccivolo (Punta di), kaap ter westkust van
het eiland Corsica ; oudtijds Attium.
Lacedemon, zoon van Jupiter en Taygete,
was de 5e koning van Sparta, dat naar hem den
naam van Lacedemonie aannam. De Lacedemoniers
schreven hem den roem toe, in Griekenland de eeredienst der Gratien ingevoerd te hebben. Men plaatst
hem in de 16e eeuw v. Chr.
Lacedemon, stad in het oude Griekenland,
in den Peloponnesus, meer bekend onder den naam
van Sparta. Zie SPARTA.
Lacedemonie, ook Laconica, en Sparta, landschap, welks bewoners Lacedemoniers genoemd worden, hetgeen hetzelfde beteekent als Spartanen. Zie

Ricerche sui monumenti epigrafici antichi esistenli
nelle citta e provincia di Milano (Milaan 1846);
Antiche lapidi Tergestine (Weenen 1849); Chiese
principali d'Europa (Milaan 1824).

Labynetus, koning v. Assyrie. Zie BELSAZAR.
Labyrinth. Dezen naam gaf men in de oud-

heid aan onderaardsche kamers, die met elkander
in gemeenschap stonden door eene menigte onderaardsche gangen, terwijl ze gezamenlijk slechts een,
of althans weinig meer dan een, in- of uitgang hadden, zoodat men, eens daar binnen, veelal verdoold
geraakte en niet meer er uit wist te komen (eene
navolging daarvan boven den grond waren later de
Doolhoven). in de oudheid vinden wij melding gemaakt van vijf zulke Labyrinthen, waarvan tegenwoordig niets meer bestaat, uitgenomen van bet
eerste, ni. I ) het L. van Mendes, aan het meer Mceris,
in Egypte, waarvan nog tegenwoordig rumen te zien
zijn bij HowAra, aan den ingang van den Faytim.
Dit L. had eene beneden-verdieping, waar de mummies der koningen en der krokodillen bijgezet werden. Volgens Lepsius werd dit L. aangelegd omstr.
2100 v. Chr. onder Amenemhe III (den Mceris der
Grieken). 2) bet L. der Twaalven, insgelijks in
Egypte, dus genaamd, omdat het omstr. 660 werd
aangelegd door de twaalf heerschers, die toen het
egyptische rijk onder elkander verdeelden. — 3) bet
L. van Creta bij Cnossus, in rotsen uitgehouwen,
en bestemd tot grafplaats voor de koninklijke familie ;
men zeide, dat het gesticht was door Dedalus, en
hield het voor de verblijfplaats van den fabelachtigen
Minotaurus. — 4) het L. van Lemnos, diende tot
geheimzinnig heiligdom voor de eeredienst der Cabiren. — 5) het L. van Clusium in Italie, werd gezegd aangelegd te zijn door Porsenna.
Lacaille (Nicolas Louis, doorgaans genaamd
abbe de), fransch wis- en sterrekundige, geb. 15
Maart 1713 te Rumigny, werd 1746 professor der
wiskunde aan het College Mazarin, ging 1750 naar
de Kaap de Goede Hoop om sterrekundige waarnemingen te doen, en stierf te Parijs 21 Maart 1762.
Van zijne werken verdienen inzonderheid melding:
Ccelum australe stelliferum (uitgeg. door Maraldi,
Parijs 1 763) en Observations stir 515 dtoiles du
zodiacque (uitgeg. door Bailly, Parijs 1763).
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LACONle.

Lacedogna, het oude Aquilonia, stad in de
napolit. prov. Principato Ulteriore, 6 uren gaans
benoordoosten Sant'- Angelo-dei-Lombardi ; 4000
i nwoners.
Lacèpede (BernardGermain Etienne de Laville,
graaf van), fransch natuurkundige, geb. 26 Dec.
1756 te Agen, prof. der natuurlijke historic te Parijs,
werd 1 791 afgevaardigde, 1799 senateur, 1809 minister van staat, 81 4 pair van Frankrijk, en stierf
6 Oct. 1825 te Epinay bij St.-Denis. De voornaamste
van zijne vele werken zijn : Histoire des quadrupèdes,
ovipares et des serpents (2 dln. Parijs I 788-89);
Histoire naturelle des reptiles (Parijs 1789); Histoire
naturelle des poissons (6 dln. Parijs 1798-1803);
Histoire naturelle de l'homme (Parijs 1827); Les
ages de la nature (2 dln. Parijs 1830).
La Cerda (Ferdinand, genaamd de), infant van
Castilie, geb. 1254, oudste zoon van Alfons X, koning van Castilie en Leon, stierf 1275 nog voor zijnen varier, dock liet kinderen na, die van den troon
verstoken werden door hunnen oom Sancho (IV).
Deze Ferdinand was een schoonzoon van den heiligen Lodewijk. — L. C. (Alfons de), bijgenaamd
de Onterfde, zoon van den vorige, deed vergeefsche
pogingen om den troon van Castilie te herwinnen;
hij nam de wijk naar Frankrijk, waar Karel de
Schoone hem de baronie Lunel schonk ; hij stierf
daar 1347. Van zijne zones werd Lodewijk admiraal,
Karel connetable van Frankrijk, en Jan werd 1357
ter flood gebracht op bevel van Peter den Wreedaard.,
koning van Castilie. De overige afstammelingen van
den infant (Ferdinand, zie boven) droegen den titel
van heeren van Vittoria, en stierven uit in de 15e
eeuw.
2i

Lacordaire

La.Cerignola
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La-Geriipola, napolit. stad. Zie CERIGNOLA.
Lacetani. Zie JACCETANEN.
Laohai een put of bron tusschen Kades
en Bered op den weg van Sur; toen Hagar zwanger
was verscheen haar aan die bron een engel des Heeren; later woonde dear Izaac ; Gen. 16: 14; 24:

II.
Lachaise

ouden en rtken tempel van de Juno Lacinia, wearvan nog tegenwoordig overblijfselen voorhanden

zijn.

Laeinius,

ducbtig roover, wiens strooptochten

de kusten van Groot-Griekenland onveilig maakten.
Hij wilde zich meester maken van de ossen van Hercules, die nit Spanje terugkwam, wear hij Geryon

62 ; 25:

(Francois d'Aix, genaamd Pater,

overwonnen had. Hij went doodgeslagen door Her-

fransch Pere), een fransch Jezuiet, geb. 25 Aug.
1624 op het kasteel Aix in het dept. der Loire, was

cules, die ter gedachtenis van deze overwinning eenen

tang prof. der wijsbegeerte te Lyon, en werd provin-

van de kaap. die sedert

ciaal van zijne orde. In 1675 koos Lodewijk XIV

noemd werd.

hem tot biechtvader, en hij bleef in des konings
gunst tot aan zijnen dood 20 Jan. 1709. In de hofintrigen geplaatst tusschen madame de Montespan

tempel ter eere van Juno bouwde, in de nabijheid

Lacinium promontorium ge-

La–Ciotat, fransche stad. Zie CIOTAT.
Lack, ook wel Bischoflack, stad in het oostenrijksche hertogdom Krain; 2000 inw.; schilderach-

en madame de Maintenon, koos pater L. de partij

tig op een berg gelegen oud kasteel; was vroeger

van laatstgenoemde en bevorderde haar huwelijk

eene belangrijke koopstad.

met den koning (Lodewijk XIV). In de godsdienstgeschillen had pater L. de hand in de herroeping
van het Edict van Nantes (1685), in de debatten

Lackia, lat. naam der rivier de Lek.
Laeknau, ind. stad. Zie Lmotow.
Laclos(Pierre Ambroise Francois Choderlos de),

over het Quietismus, in de veroordeeling van Fe-

geb. 1741 te Amiens, werd 1778 fransch officier der

nelon, in de vervolgingen tegen de Jansenisten, en

genie, later secretaris van den hertog van Orleans,

was ten alien tijde bedacht op het bevorderen van

en werd als diens vriend 1793 in hechtenis geno-

de belangen zijner orde. Lodewijk XIV had beoosten

men, loch ter belooning voor het uitvinden van eene

Parijs eene fraaie buitenplaats voor zijnen biecht-

nieuwe soort van geschut weder in vrijheid gesteld.

vader laten bouwen, genaamd Mont-Louis; de gron-

Door Bonaparte tot brigade-generaal der artilterie

den, rondom dat gebouw gelegen, zijn later in een

benoemd, stierf L. 5 Nov. 1803 te Taranto. Reeds

kerkhof herschapen, dat nog tegenwoordig den naam
draagt van

Kerkho/' van Pere Lachaise.

Lachalotais. Zie ALQTAIS.
La-Charitê. Zie CHARITE.
La-Ch&tre. Zie r–Ili TRE.
Lachaussêe (Pierre Claude Nivelle de), fransch
tooneeldichter, geb. 1692 te Parijs, gest.l4 Maart
1754, ward door het toeneelspel

Le Pre jugi a la mode

(1735) de g ichter van de .Comedie larmoyante",
d. i. het aandoenlijke tooneelspel. Hij schreef ook
zwits. stad. Zie het

Les liaisons dangereuses

Lacobriga,

(2 din. Parijs 1784).

stad in Hispania (in Lusitanie),

in den Cuneits ; men ziet nog tegeniv. rntrtian van L.

nabij Lagos.

La Condamine,

fransch reiziger. Zie het art.

CONDAMINE.

Laconica, I)

kustrivier; zie FIUMENICA.

2) landschap; zie LACEDEMON en LACONIe.
lat.

Laconia,

ook Laconica genaamd,

landSchap in den Peloponnesus, grensde ten 0. en
ten Z. aan de zee, ten N. aan Arcadie, ten W. aan

art. CRAUDEPOND.

Lachesis,

man

Laconie,

guustig opgenomene blijspelen.

La–Chain– de–Fond,

156r de fransche omwenteling had htj naam gemaakt
door zijn boeienden, maar Diet zeer zedelijken ro-

een der drie Schikgodinnen of Par-

cen ; L. spon den dread van 's menschen Leven.

Messenie ; hoofdstad Sparta (zie dat art.). Het was
ingedeeld in 4 districten, nl.: 1) het district Sparta,

Lachesnaye –Desbois (Aubert de), fransch

of het Staatkundig district, tangs den Eurotas, be-

letterfundige, geb. 1699 in Maine, gest. 1784 te

noorden en bezuiden de stad Sparta ; 2) Egialea,

Parijs ih een oude-mannenhuis. Het eenige van zijne

Tangs de oostkust ; 3) de nomos van Arnyclm in het

vele werken, dat melding verdient, is de DictIonnaire
des moeurs et coutumes des Francois (Parijs 1767).

4) in het zuiden de Periecen

Lachis,

westen en in de nabijheid van het district Sparta ;

(Perioicoi), die zich

een koningrijkje of vorstendom in 't

uitstrekten tot in Messenie. De bewoners van L.

land Canaan, werd later eene stad van den stem

onderscheidden zich inzonderheid door de gaaf om

Jude; Jozua 10: 3 en v.; 12: 11; 15: 39; Neh. 11:

veel te zeggen met weinig woorden ; vandaar dat met

30 ; koning Amazia werd to L. vermoord ; Il Kon.

kortheid gepaard gaande zinrijkheid van uitdrukking

Laconismus heet, of Laconieke manier

14: 19; II Chron. 25: 27; L. veroverd door San-

nog tegenw.

berth; II Kon. 18: 14, 17; 19: 8; II Chron. 32:9;

van spreken. —

Jezaia 36 : 2; 37: 8 ; Jerem. 34 : 7 ; L. versterkt door

rijk Griekenland, vormt eene rromarchie, groot bijna

L., in het tegenwoordige koning-

Rehabeam 11 Chron. 11: 9; L. ook nog vermeld

77 vierk. mijlen met omstr. 114,000 bewoners. —

Micha : 13.

L.,

Lachmann

(Karl), duitsch philoloog en cri-

deze naam werd door de eerste zeevaarders, die

Nieuw-Hampshire bezochten, aan die landstreek ge-

ticus, geb. 4 Maart 1793 te Brunswijk, sedert 1825

geven, wegens het dorre en onvruchtbare voorkomen

prof. der philologie te Berlijn, gest. 13 Maart 1851,

des lands.

heeft zeer veel klassieks in het Licht gegeven.

Lacbmi, broeder van Goliath ; I Chron. 20 :5.
Lachmi, of Lakchmi, indische godin van den

Laconithis, de bewoners van Laconie. — Zie
ook ELEUTHERO-LACONIeRS.

Laconische golf,

oude naam d'er tegenw.

overvloed, is de geliefdste der vrouwen van god

golf van Marathonidi, tusschen de beide schicittei-

Wisjnoe.

landen van Laconie.

LaOhner

(Frans), duitsch componist inzon-

derheid van sympbonien, geb. '2 April 1804 te Rain
(Ignatius), broeder van den voin Beieren. —

L.

rige, geb. 11 Sept. 1807, liederen-componist.

Laeinium promontorium,

voorgebergte

aan de oostpunt van Bruttium ; tegenw. kaap Cohet vlek Lacinium, met

lonna ; in de nabijheid lag

Lacordaire (Jean Baptiste Henri, veelal genoemd Pater), fransch kanselredenaar, geb.

12 Mei

1802 te Recey-sur-Ource (dept. Cate d'Or), aanvankelijk advocaat te Parijs, ging later tot den geestelijken meat over, werkte na1830-gemeenschappelijk

met Lamennais en Montalemkrt, en begun 14
met grooten toeloop in de kerk Notre-Ramer to pre-

Ladan

L acretelle
liken. Sedert 1853 evenwel bepaalde hij zich bij bet
besturen van zijne school te Sorreze, werd 1861 lid
der Academie, doe!' stierf nog in datzelfde jaar
(21 Nov.). Van zijne werken noemen wij : Conferences
de Notre-Dame de Paris (3 din. Parijs 1835-50)
en Considerations philosophiques sur le systême de
Lamennais (Parijs 1834). — L. (Jean Theodore),
oudste broeder van den vorige, geb. te Recey 1 Febr.
1801, deed van 1825 tot 1834 vier reizen naar ZuidAmerika, en werd 1835 prof. der zoologie te Luik.
Voornaamste werken : Introduction a l'entomologie
(2 din. Parijs 1834-37) en Histoire naturelle des
insectes (4 din. Parijs 1857).
Lacretelle (Pierre Louis), de Oudste bijgenaamd, fransch letterkundige, geb. 1751 te Metz,
eerst advocaat te Nancy, vervoigeus parlementsadvocaat te Parts, gest. 5 Sept. 1824. Van zijne
Oeuvres (6 din. Parijs 1823-24) verdienen inz.
melding : Discours sur le prejuge despeines infamantes
(Par. I 784); Oeuvres diverses (5 din. Parijs 1802-7);
Fragments politiques et litteraires (2 din. Par. 1817);
Portraits et tableaux (2 deelen Parijs 1824). —
L., (Jean Charles Dominique de), bijgenaamd de
Jongste, broeder van den vorige, geb. 3 Sept. 1766
te Metz, sedert 1789 te Parts werkzaam als dagbladschrtver, werd 1800 door Napoleon tot lid van
het bureau voor de drukpers, 1810 tot censor benoemd, 1816 president der Academie, kort daarna
prof. der geschiedenis aan de universiteit, en stierf
26 Maart 1855 bij Macon. Hij is een der voornaamste
fransche geschiedschrt vers van onze eeuw, en schreef
0. a.: Histoire de France pendant le 18e siècle (6 din.
Parijs 1808-12, dikwijIs herdrukt); Histoire de la
revolution francaise (9 din. Parijs 1821-26); Hist.
de France depuis la Restauration (4 din. Parijs 1829
—35); Hist. de l'Assemblee constituante (2 din. Parijs
1844); Hist. du Consulat et de l'Empire (6 din. Parijs
1845-46).
Lacroix du Maine (Francois Grade de), verlattnscht Crucimanus, fransch bibliograaf, geb. te
Mans 1552, schrtver van eene Bibliothêque francalse
(Parijs 1584 in fol.), bevattende een catalogus van
alle schrijvers, die tot in zijnen tijd in het Fransch
hadden geschreven. Op geltken voet had hij ook een
catalogus ontworpen van alle werken, die in andere
talen het licht hadden gezien ; doch dit werk mocht
hij niet volbrengen, daar hij door een zwerm d weepers, die hem van protestantsche denkbeelden betichtten, op 40-jarigen leeftijd vermoord werd. De
Bibliotheque francaise van L. is herdrukt met den
sDictionnaire" van Duverdier (zie DUVERDIER) door
Rigoley de Juvigny (6 din. in kwarto, 1772).
Lacroix (Petis de). Zie PET1S.
Lacroix (Paul), als schrijver bekend onder den
gefingeerden naam bibliophile Jacob, geb. 27 Febr.
1806 te Parijs, heeft zich als geschiedschrijver en
fransch philoloog, zoomede ais romanschrtver, eenen
geachten naam verzekerd. Behalve een groot aantal
historische romans, novellen, enz., en eene menigte
door hem opnieuw uitgegevene werken uit de nude
fransche litteratuur, schreef hij o. a.: Dissertations
sur quelques points curieux de l'histoire de France
(2 din. Parijs 1834-38); Histoire du 16e siècle en
France (Parijs 1834); Le moyen age et la renaissance
(5 din. 1847-52),. Histoire de la prostitution chez
tous les peuples du monde (6 din. 1851-52) laatst-

genoemd werk onder het pseudoniem Pierre Dufour
door L. geschreven gezameniijk met Rabutot. —
L. (Jules), broeder van den vorige, geb. 1809 te
Parijs, heeft een aantal romans, tooneelstukken en
poezien geschreven.
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Lacroma, dalmatisch eilandje in de Adriatische Zee, voor de haven van Ragusa ; van eene rots,
aan den uithoek van dit eilandje, wierpen de oude
Ragusanen hunne misdadigers in zee, die den flood
verdiend hadden. Richard Leeuwenhart liet bier in
1192 eene eenvoudige woning bouwen, ter plaatse
waar hij, na zijnen kruistocht gelukkig volbracht te
hebben, het eerst voet aan land had gezet ; in die
wooing bracht de oostenrijksche aartshertog Ferdinand Maximiliaan met zijne gemalin eenigen tijd
door in 1862.
Lacroze (Mathurin Veyssiêres de), fransch
orientalist, geb. 1661 te Nantes, gest. 1739 ais prof.
der philosophie te Berlijn, ging jong naar Amerika
om opgeleid te worden tot den koophandel, doch
keerde reeds spoedig naar Nantes terug, en studeerde de geneeskunde. Uit tegenzin in dit vak werd
hij 1682 monnik, doch hij had volstrekt geen karakter voor de gedweee kloostergehoorzaamheid,
zoodat hij reeds kort daarna ontvluchtte en de wijk
nam naar Bazel, waar hij Protestant werd ; toen ging
hij naar Berlijn, werd bibliothecaris van den koning
van Pruisen, en onderwijzer der kroonprinses, later
prof. der philosophie. Voornaamste werken : Vindicice
veterum scriptorum contra Harduinum (Rotterdam
1708); Histoire du christianisme des Indes ('s-Hage
1739). Van de door hem in manuscript nagelatene
armenische, slawische, syrische, enz. woordenboeken verscheen 1775 in kwarto te Oxford Lexicon
lEgyptiaco-Latinum, ex veteribus illius linguw monumentis.

Lacruz, spaansch schilder, geb. 1545, gest.
1610, was hofschilder van Filips II; men roemt L.'s
portretten van Karel V, Filips II en Filips III.
Lactantius (Lucius Ccelius Firmianus), latijnsch kerkvader, geb. omstr. 250 in Afrika, gest.
omstr. 330 te Trier, werd bijgenaamd de christeltke
Cicero. Zijn beroemdste werk zijn de Institutiones
divince (uitgeg. door Darisius, Kamerijk 1718). Al
zijne werken bijeen zijn het best uitgegeven door
Biinemann (Leipzig 1739), Dufresnoy (2 din. Parijs
1748) en Fritzsche in Gersdorf's ,Bibliotheca patrum
Latinorum (2 din. Leipzig 1842-44).
Lac—tsjoe, een land benoordwesten Annam,
waaraan het schatplichtig is, ligt tusschen Tonquin
ten 0., China ten N., Laos ten Z. en bet Birmanische
rijk ten W.
Lactora, tegenw. Lectoure, stall in Novempopulanie, hoofdplaats der Lactoraten.
Lacurne de Sainte-Palaye. Zie het art.
SAINTE-PALAYE.

Lacus, d. Meer; zoo o. a. in de nude namen :
L. Benacus voor het Garda-meer.
L. Brigantinus voor het meer van Constans.
L. Larius voor het meer van Como.
L. Lemanus voor het meer van Geneve.
L. Mantianus voor dat van Arsissa ('t meer Wan).
L. Verbanus voor het Lago-Maggiore.

Lacydes, akademisch wijsgeer, geb. te Cyrene,
bloeide omstr. 241 v. Chr. en stierf 215 v. Chr. Hij
was een leerling van Arcesilas, en diens opvolger als
bestuurder der tweede Akademie.
Lada, afstammeling van Juda; I Chron. 4: 21.
Ladak, of Ladakh, ook Middel-Tibet genaamd,
een vorstendom in het binnenland van Hoog-Azie,
tusschen Kasjmir, Klein-Tibet (Baltistan), KleinBucharte en het eigenlijke Tibet, is omstr. 1240
vierk. mijlen groot met omstr. 200,000 bewoners.
Ladan, 1) afstammeling van Ephraim ; I Chron.
7: 26. — 2) zoon van Gerson ; I Chron. 23: 7, 8,
9 ; 26: 21.

Ladany

Ladoga -weer

Ladany, 1) IfOrOs-Ladany, groot dorp in het
hongaarsche comitaat Bekes ; 5400 inw.— 2)PiispOkLadany, marktvlek in het comitaat Bihar; 6900 inw.;
vereenigingspunt van de spoorwegen naar Debreczin
en naar Grosswardein. 3) Jasz-Ladany ; zie onder

Turken terug door den arm van Johannes Hunyades.
Doch zoodra deze held dood was, liet L., naijverig
op des grooten mans roem, diens oudsten zoon ter
dood brengen. Door deze daad maakte hij zich zoo
gehaat bij zijne onderdanen, dat hij zich weldra genoodzaakt zag Hongarije te verlaten. Hij nam de
wijk naar Praag, waar hij 1457 op 19-j. leeftijd
stierf. Zijn opvolger werd Matthias Corvinus, de
tweede zoon van Johannes Hunyades.) — L. VI,
of Wladislas zoon van Casimir IV, koning van
Polen, werd 1471 koning van Bohemen, vervolgens
(1490) na Matthias Corvinus koning van Hongarije,
in weerwil van het verzet :van zijnen broeder JanAlbertus, koning van Polen. Hij vertrouwde de verdediging van zijne grenzen toe aan Stephanus Zapoly, den waardigen opvolger van Hunyades, en
streefde enkel naar de bevordering van het geluk
zijnen onderdanen.
N.B. De chronologisten zijn het niet met elkander
eens omtrent bet aantal Lad islassen. Sommigen tellen de koningen van Polen, die over Hongarije geregeerd hebben, niet mede. Ook wordt de naarn
Ladislas wel verward met Wladislas. Zie WLAD1SLAS.
Ladislas, koningen van Polen, en van Bohemen. Zie WLAmsLAs.
Ladislas, of Lancelot, koning van Napels, geb.
1376, volgde 1386 zijnen vader Karel III van Durazzo op den troon, onder regentschap van zijne
moeder Margareta. Hij had zijne kroon te verdedigen
tegen Lodewijk H van Anjou, die door zijnen vader
Lodewijk I van Anjou aanspraak had op Napels; en
eerst in 1399 begon L. te regeeren alleen. Kort
daarna wilde hij zich meester maken van geheel
Italie, en zelfs de keizerskroon ontweldigen aan
Wenceslas en aan Robert, door welke twee hem die
betwist ward. In 1408 bemachtigde hij Rome en de
naburige steden ; maar zijn aanslag op Toskanen
mislukte, en bij Roca-Secca werd hij 1411 verslagen
door Lodewijk II. Hij had zich echter van zijne
nederlaag hersteld, en bedreigde Italie opnieuw, toen
hij 1414 te Napels door den dood overvallen word,
als een gevolg van zijn losbandig levee. Hij werd
opgevolgd door zijne zuster, Johanna II.
Ladmiral (Henri), geb. te Anzelot (departem.
Puy-de-Dome) nit behoeftige ouders, vatte 1794
het plan op om Frankrijk te verlossen van bet
Schrikbewind. Hij loste een schot op Collot d'Herbois; doch hij miste zijn doel, werd gevat, en ter
dood gebracht met 52 anderen, die beticht werden
van rnedeplichtigheid.
Lado, in de mythologic der oude Russen de
godin der schoonheid en der liefde; alle ongehuwden brachten haar offeranden.
Ladoga—meer, het grootste binnenmeer van
Europa, in bet noordwesten van Rusland, tusschen
de gouvernementen Petersburg, Olonetz en Finland,
is 25 mijlen lang en 15 mijlen breed, omvat 325
vierk. mijlen, neemt vele rivieren en kleinere meren
in zich op, staat door kunstmatig aangelegde waterwegen (o. a. het Ladoga-kanaal, dat van Schlusselberg of Nieuw-Ladoga tot aan de uitwatering van de
rivier Swir voortgezet is) in gemeenschap met de
Caspische Zee, en ontlast zich in de Newa, die bij
Petersburg in de Finsche golf valt. Op de oevers van
dit meer liggen twee steden, die denzelfden naam
dragen, nl. IVieutv-Ladoga, 14 a 15 mijlen beoosten
Petersburg, thans met 1400 inwoners, en gesticht
in 1704 ; en Oud-Ladoga, 3 uren gaans van het
vorige, met 50 huizen; dit laatste L. was de eerste
verblijfplaats van Rurik, en was voorheen veel grooter dan thans.
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JASZ-BERENY.

Ladegardsden, schiereiland bij Christiania ;
op L. deed koning Christiaan Frederik afstand van
den troon van Noorwegen.
Ladenburg, stad en districtsamt in den badener Neckarkreis, aan den Neckar; 2300 inw.; bij
L. heeft de Main-Neckar-spoorweg eene overbriigging.
Ladignac, rnarktvlek in het fransche dept.
Haute-Vienne, derdhalf uur gaans van St.-Yrieix ;
2600 inw.
Zie1.
LATAKIER.
Ladik, Lad m I 7i
Ladinen, algemeene benaming voor de in
Zwitserland om Groden, in het Enneberger dal, enz.
wonende overblijfselen van romanische volkeren. De
taal, die ze spreken, wordt genaamd het Ladinisch.
Ladingkoer, een landschap in Opper-Guinea
(Afrika), aan de Goudkust,
Ladino, het spaansche, en gedeeltelijk portugeesche jargon (koeterwaalsch), dat door de Joden
op het Pyreneesche schiereiland gevortnd, en door
hunne afstammelingen naar Hamburg, Londen, Amsterdam en bet zuiden van Frankrijk, doch hoofdzakelijk naarTurkije en Noord-Afrika overgebracht is.
Ladilios, in Middel-Amerika de Indianen en
bastaarden, die tot het Christendom bekeerd zijn.
Ladig as,verscheidene koningen van Hongarije,
nl.: L. I, volgde 1077 zijnen broeder Geysa op den
troon, maakte de Bulgaren en de Serviers schatplichtig, vereenigde (1089) Croatie met zijn rijk,
stichtte de stad Groot-Waradin, en stierf 1095, op
54-j. leeftijd, terwijI hij zich gereed maakte urn tegen
de ongeloovigen in Palestina te gaan strijden. Vroom
en rechtvaard i e, werd hij door pans Celestinus III
heilig verklaard (1198); kerkelijke gedenkdag 27
Juni. --L. II en L. III regeerden slechts kortstondig (1161-62 en 1204-05), en hebben niets
belangrijks verricht. — L. IV, zoon van Stephanus, volgde zijnen vader op in 1272. Hij was keizer
Rudolf behulpzaam om Ottokar, koning van Bohemen, van den troon te stooten, doch werd door dien
keizer in den steek gelaten, toen hij zelf zich te verdedigen had tegen de vijandelijkheden der Cumanen
en Tartaren. In een gevecht tegen eerstgenoemden
gevangen genomen 1290, werd hij eenige maanden
daarna vermoord, en lift aan zijnen opvolger Andreas III een verarmd en verbrokkeld rijk na.
bis, zoon van Jagello, koning van Polen, werd
—L,V
tot koning van Hongarije verheven 1440 na den
dood van Albertus van Oostenrijk, met uitsluiting
van den zoon van Albertus (Ladislas V); hij regeerde
zelf reeds sedert zes jaren over Polen, onder den
naam van Wladislas. Hij werd bijna dadelijk aangevallen door de Turken ; en na eenige voordeelen
behaald te hebben, die hij te danken had aan het
talent van zijnen veldheer, den beroemden Johannes
Hunyades, teed hij de nederlaag en sneuvelde in den
vermaarden slag bij Warna (1444). Hunyades regeerde na hem over Hongarije. (Ladislas V was
de zoon van Albertus van Oostenrijk, en diens wettige opvolger; maar uithoofde van zijnen jeugdigen
leeftijd werd hij van den troon verstoken, en gaf
men de voorkeur aan Ladislas V bis; hij redde zich
door de vincht, en nam de wijk naar Oostenrijk bij
keizer Frederik 111, zijnen voogd. lti 1453 werd
L. V door de Hongaren teruggeroepen, en dreef de

La Fayette

Ladon
Ladon, rivier in den Peloponnesus, zich in den
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herstelde die nederlaag, en noodzaakte den koning

L. (M.

Alpheus ontlastende, een weinig beneden Herca

van Epirus om den vrede te verzoeken. —

(grenzen van Arcadie en Triphylie). — In de my-

Valerius), pretor 214 v. Chr., begon den Macedoni-

thologie wordt de

L.

beschouwd als de zoon van

schen oorlog, en versloeg den weed. koning Phi-

v. Chr. tot consul be-

Typhon en Echidna, heeft honderd hoofden en

lippus bij Apollonia. In 210

slaapt nooit, is de bewaker van de gouden appelen

noemd, voltooide hij de onderwerping van Sicilia.

der Hesperieden (vandaar Hesperische Draak genaamd); hij werd door Hercules gedood, en door
Juno onder de sterreu geplaatst. Hij is ook de vader
van Daphne en Syrinx. Van de biezen of het riet,
dat in de rivier L. groeide, maakte god Pan zijn
fluitje.

Laeken,

belgisch dorp, circa I uur gaans be-

noorden Brussel ; koninklijk buitenverblijf.

Lael,

vader van den overste Eljasaph uit het

geslacht der Gersonieten ; Num. 3: 24.

Laertes,

koning van Ithaca, en echtgenoot van

Anticlea, wordt gehouden voor den vader van Ulys-

Ladrones, d. Dieven-eilanden, ook Marianen

ses. Intusschen had Anticlea, kort voor haar tron-

genaarnd, en ook wet St.-Lazarus-archipel, de noon-

wen, toegegeven aan de verlangens van Sisyphus;

delijkste groep eilanden van Australia, vormt ten

en deze was eigenlijk de vader van Ulysses, die ech-

noorden van de Carolinen eene zich van het Z. naar

ter door L. grootgebracht werd als ware bij werke-

het N. uitstrekkende rij van 17 eilanden, te zamen

lijk zijn eigen zoon ; als hoogbejaard grijsaard be-

57 vierk. inijlen • groot, met 8600 zielen op de 5

leefde L. nog den terugkeer van Ulysses na den

zuidelijkste, die slechts bewoond zijn, nl. Guam of

krijgstocht tegen Troje; en hij liet hem zijnen

Guaban (hoofdpl. Agana), Tinian, Saipan of St.-

Croon na.

de medgezellen van Magellaan, werden de L. 1565

Laertius (Diogenes). Zie DIOGENES.
Lafare (Charles Auguste, markies de), fransch

door Legaspi in bezit genomen voor Filips II van

officier, geb. 1644 te Valgorge in Vivarais, gest. 1712,

Spanje. Onder de regeering van Filips IV wend de

diende eerst in de oostenrijksche armee tegen de

Joseph, Agrigan en Assuncion. In 1521 outdekt door

naam der L. veranderd in Marianen, ter eene van

Turken (1664), daarna in Holland onder Lodewtjk

Marie Anna van Oostenrijk, moeder van Karel IV,

XIV (1672) ; doch men kent hem alleenlijk door

die Jezmeten derwaarts zond om de inlanders tot

zijne liederen en epigrammen, die afzonderlijk uit-

het Christendom te bekeeren. De geringe bevolking

gegeven zijn door St.-Marc (Parijs 1755), doch ge-

der L. is hoofdzakelijk bet gevolg van de gruwelijke

woonlijk gedrukt zijn bij de werken van zijnen vriend

wreedheden, door de Spanjaarden op de acme in-

Chaulieu. De meeste van L.'s poezien zijn gewijd

landers gepleegd.

aan madame de Caylus en madame de La Sabliere,

Lcelius Nepos (C.),

een Romein, beroemd

twee dames die hij beminde. Men heeft ook nog

Memoires sur Louis XIY

door zijne deugden, en door zijne vriendschap voor

van L.:

Scipio Africanus, dien hij vergezelde naar Spanje

Amst. 1734). Een zoon van

en naar Afrika, en die veel van zijnen roem te dan-

scbalk van Frankrijk.

ken had aan de hulp tan L.; door L. werd Cartha-

Lafarge

(Rotterdam 1715;

L.

wend later maar-

(Marie Capelle, mevrouw), geb. 1816

gene veroverd, en Syphax verslagen en gevangen

te Parijs, dochter van een kolonel uit den tijd van

v. Chi. . wend L. tot het consulaat

het keizerrijk, trouwde 1838, zonder hem te be-

genomen. In 190

verheven ; hij behandelde Polybius op eenen voet

rninnen, den beer L., eigenaar van eene ijzerpletterij;

van vriendschap, en leverde hem belangrijke bijzon-

na een stukje genuttigd te hebben van een koek,

derheden tot het samenstellen van zijn geschied-

hem door zijne vrouw gezonden, voelde hij dadelijk

kundig week. —

L. N. (C.),

zoon van den vorige,

de pijnen van vergiftiging, en stierf 15 Jan. 1840.

was nauw bevriend met Africanus secundus, dien

Mevrouw L. wend in rechten, betrokken en veroor-

hij vergezelde naar het beleg van Carthago. Bij zijnen

deeld tot levenslangen dwang-arbeid. Zij onderging

terugkeer wend bij benoemd tot opperbevelhebber

dit vonnis in het tuchthuis te Morktpellier, schreef

in Lusitanie, waar hij eenige voordeelen bevocht op

daar hare

v.

Memoires tie Marie Capelle, veuve Lafarge

hij tot consul benoemd. Cicero heeft den naam van Lcelitts gegeven

oin te bewijzen, dat zij onschuldig was. Na 5 jaren

aan zijne Samenspraak over de Vriendschap.

in het tuchthuis doorgebracht te hebben verkreeg

Viriathus; in 140

Lwnsberg
vermaarden

Chr. wend

(Matthieu), schrijver van den

Almanach de Liege,

met voorspellingen

(4 dln. 1840-42), en wendde alle middelen aan

zij vergunning om zich in het klooster St.-Remy te
begeven, wend in Juni 1852 geheel en al op

vrijd

voor al de maanden des jaars. Naar men wil was bij

voeten

kanunnik van St.-Bartholomeus te Luik, en leefde

jaar te Usset, waar

hij ()Instr. 1600 ; maar men weet mets met zeker-

laatsten snik is zij hare onschuld blijven betuigen.

held aangaande hem. De almanak, die den naam

gesteld, doch stierf in Sept. van datzelfde

La Fayette,

zij de baden gebruikte. Tot haren
naam

van een aantal graafschap-

Matthieu Lxnsberg draagt, schijnt voor het eerst ge-

pen en gemeenten in de Vereenigde Staten van

drukt te zijn omstr. 1636.

Noord-Amerika, aldus genaarnd ter eere van gene-

Laasare. Zie LaSARE.
Leal's (Q. .Vius), prefect van het pretorium

raal L.-F. Daar ze niets bijzonder belangrijks te
vermelden hebben, noemen wij tiler alleenlijk bet

L.—F. in Kentucky, met 35,000 zielen

wider de regeering van Commodus, deed dien keizer,

graafschap

die besloten had om L. te doen sterven, in de ge-

en Lexington tot hoofdpl. Voor eene stad in Ca-

vangenis werpen en wurgen, en gaf hem tot opvol-

rolina, Zie FAYETTEVILLE.

ger Pertinax, dien hij insgelijks liet ter dood brengen

La Fayette

(Gilbert Motier, markies de), geb.

Brie maanden later. Doch eenigen tijd daarna (in 1 93)

6 Sept. 1757 nit adellijke ouders op het kasteel

wend L. zelf ter dood gebracht op bevel van Didius

Chavagnac in het fransche dept. Haute-Loire, was

Julianus, die als keizer uitgeroepen was.

20 j. oud toen hij op eigen kosten eene fregat liet

Lvinus

(P. Valerius), consul 280 v. Chr.,

uitrusten, waarmede hij naar Noord-Amerika ver-

oorloogde tegen Pyrrhus en tegen de Tarentijnen.

trok, om de Amerikanen te helpen in hunnen vrij-

Hij werd overwonnen bij Heraclea, doordien zijne

heidsoorlog tegen de Engelschen. Twee Jaren later

troepen met schrik vervuld vverden door de olifan-

in Frankrijk teruggekomen, keerde hij reeds kort

ten van Pyrrhus; doch bet duurde niet tang of hij

daarna terug naar N.-Amerika met nieuwe hulp aan

La Nre

La Gallisoniére

schepen, troepen en geld. Hij onderscheidde zich bij
de verdediging van Virginia, bij het beleg van YorkTown, won de vriendschap van Washington, en
droeg veel bij tot de vestiging van de republiek der
Vereenigde Staten. Met roem overladen in Frankrijk
wedergekeerd (1781), werd hij reeds spoedig tot
lid van de Vergadering der notabelen gekozen (1787),
en 1789 afgevaardigd ter Nationale vergadering. Hij
verdedigde daar met warmte de nieuwe denkbeelden,
en was de eerste, die eene verklaring uitlokte aangaande de rechten van den mensch. Den 15 Juli
1789 werd hij beuoemd tot kommandant der rationale garde, redde te Versailles de koninklijke familie,
dreef 17 Juli 1791 het saamgerotte yolk op het
Marsveld uiteen,an voerde met goed gevolg het bevel
(1792) over een der legers, die de noordergrenzen
moesten beveiligen tegen vijandelijke invallen. Terwijl bedankt had voor het hem aangebodene dictatorschap, liep het in het oog, dat hij de republikeinen ontweek ; hij werd dan ook na 20 Juni buiten
de wet verklaard, omdat hij den koning behulpzaam
was geweest uit Parijs te vluchten ; en nu nam L.
met eenige vrienden de wijk naar een onzijdig land
(20 Aug. 1792). Op zijne vlucht werd hij echter
door de Oostenrtkers gevangen genomen te Rochefort, en overgebracht naar de citadel van Olmutz,
waar bij gevangen bleef tot 1797, Coen hij zijne
invrtheidstelling te danken had aan Bonaparte, die
ten zijnen behoeve een opzettelijk artikel bedong
bij bet tractaat van Campo-Formio. Desniettemin
schonk L. nooit zijn vertrouwen aan Bonaparte, en
bleef gedurende het consulaat en het keizerrijk vreemd
aan het staatkundig levee. In 1814 gekozen tot afgevaardigde, sprak en stemde bij in de Kamer voor
de vervallen-verklaring van Napoleon van den troon.
Onder de restauratie afgevaardigde van 1818 tot
1824 en van 1827 tot 1830, voerde hij eene hevige
oppositie tegen den oudsten tak der Bourbons; in
1825 deed bij eene reis naar de Vereenigde Staten,
waar hij als in triomf ingehaald en gedurende den
ganschen tijd van zijn verblijf met huldebewijzen
overladen werd. In Juli 1830 werd hij nogmaals benoemd tot opperbevelhebber der rationale garden ;
en ofschoon hij die betrekking slechts eenige maanden bekleedde, droeg hij in dien tijd veel bij om aan
den troon van Lodewijk Filips hechtheid te geven.
Toen Casimir Perier aan het bewind kwam (13 Maart
1831) legde L. zijn opperbevelhebberschap neder,
en schaarde zich aan de zijde der oppositie, waarvan
hij bet hoofd werd en bleef totdat hij 20 Mei 1834
stierf. Zoo lang vaderlandsliefde, onbaatzuchtigheid
en bet verlangen om het geluk van natuurgenooten
te bevorderen nog onder de deugden gerangschikt
worden, zal de naam van L. met eerbied genoemd
worden als van een der deugdzaamste staatsburgers,
die ooit geleefd hebben.
La Fere, fransche steden. Zie FERE.
La Forte, fransche steden. Zie FERTE.
La Feuillade (,v_comte de). Zie FEUILLADE.
Laffitte (kasteel). Zie MEDOC.
Laffitte (Jacques), fransch staatsman en bantiler te Parijs, geb. 24 Oct. 1767 te Bayonne, waar
zijn vader timmermansbaas was, begon zijne loopbaan als bankiersklerk te Parijs, won door zijne ordeltkheid en degelijkheid de achting en het vertrouwen van zijnen patroon Perregaux, die hem eindelijk
als compagnon in de firma opnam. In 1814 werd L.
benoemd tot gouverneur der Bank van Frankrijk,
had van 1816 tot 1824 zitting in de Kamer van
afgevaardigden, behoorde tot de oppositie, doch ondersteunde het ministerie Villéle in de kwestie der

rente-reductie, en verloor daardoor bij den rijken
middelstand zijne populariteit. In 1827 kwani hij
weder in de Kamer, en werd het hoofd der linkerzijde. Bij de omwenteling van 1830 was hij een der
krachtigste bevorderaars van de verheffing van Lodewijk Filips, werd minister, doch moest reeds
spoedig aftreden ; kwam weder in de Kamer de partij
der oppositie versterken, werd 1843 zelfs tot president gekozen, doch stierf reeds 26 Mei 1844,
slechts eene dochter nalatende, gehuwd met den
pries de la Moskowa. Geroemd werden altijd L.'s
edelmoedigheid en weldadigheid.
Lafitau (pater), fransch Jezuiet, geb. te Bordeaux, gest. 1740, was verscheidene jaren als missionaris werkzaam in Canada. Men heeft van hem :
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Moeurs des sauvages americains comparees aux moeurs
des premiers temps (2 deelen 1723); Histoire des
decouvertes et des conquétes des Portugais dans le
nouveau monde (2 din. 1733). — L., bloedverwant

van den vorige, leefde 1685-1764, was bisschop
van Sisteron, en schreef tegen de Jansenisten.
La Fleche, fransche stad. Zie FLECHE.
Lafontaine (Jean de), beroemd fransch fabeldichter, geb. 8 Juli 1621 te Château-Thierry, gest.
13 April 1695 te Parijs. Fables (beste editie 4e druk
van Nodier 2 din. 1839). Oeuvres (beste editie die
van Walckenaer, 18 dln. Parijs 1819-20; nieuwe
druk 6 din. 1822-23).
Lafontaine (August Heinr. Jul.), gesproten
uit eene familie van fransche uitgewekenen, geb. 10
Oct. 1759 te Brunswijk, gest. 20 April 1831 te
Halle, was in zijnen tijd een der meest gewilde
duitsche romanschrijvers.
Laforce (Jacques Nompar de Caumont, hertog
van), pair en maarschalk van Frankrijk, geb. omstr.
1559, gest. 1652. — L. (Armand de), zoon van
den vorige, geb. omstr. 1585, werd insgelijks maarschalk van Frankrijk, en stierf 1675. — Beiden
hebben Gedenkschriften nagelaten. — L. (Charlotte
Rose de Caumont de), kleindochter van den eerstgenoemde, geb. 1650, gest. 1724, is schrijfster van
een aantal historische romans, o. a. Histoire secrete
de Catherine de Bourbon, duchesse de Bar, avec les
intrigues des regnes de Henri III et de Henri IV

(1703).

Lafosse (Charles de), fransch schilder, geb.
1640 te Parts, gest. 1716, was een leerling van
Lebrun, schilderde in 't Hotel der Invalieden en in
't paleis te Versailles. — L. (Antoine de), treurspeldichter, zoon van den vorige, geb. te Parijs 1653,
gest. 1708.
Lafourche, een groote uitwaterings-arm van
den Mississippi in Louisiana, begint bij Donaldsonville, en valt na 35 mijlen loop in de Golf van Mexico.
Lafuente (Miguel L. Alcantara), spaansch geschiedschrijver, geb. 10 Juli 1817 te Archidona in
de prov. Malaga, eerst advocaat te Granada, later
gouvernements-ambtenaar in Havana, gest. 1850.
Voornaamste werk : Historia de Granada (4 dln.
Granada 1843-48; 2 dln. Parijs 1851). — L.
(Modesto), spaansch geschiedschrijver, verschafte
aan zijnen naam eene europeesche vermaardheid door
zijn uitmuntend werk Historia general de Espana
(24 din. Madrid 1850-62).
Laga, in de noordsche mythologic de beschermgodin der waterers en baden.
La Gallisoniere (markies de), luitenantgeneraal over de fransche zeetroepen, geb. 1693 te
Rochefort, werd 1745 benoemd tot gouverneurgeneraal van Canada, waar bij zich algemeen bemind
maakte. In 1756 vertrouwde Lodewijk XV hem het
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La Gardie
Lagos, I)

opperbeel toe over bet eskader, dat tegen de En-

L., of Eko, voornaamste koopstad

gelschen moest opereeren in de Middellandsche Zee ;

ter kuste van het afrikaansche rijk Toro*, vroeger

L. of Awn-4 en daarmede

hij bevocht bij Minorca eene schitterende overwin-

hoofdstad van het rijkje

ning op admiraal Byng, en werkte mede tot de be-

1862 aan Engeland afgestaan. — 2) L., lat.

machtiging van Mahon, loch stierf nog in hetzelfde

havenstad en vesting in de portug. prov. Algarve,

Lacobriga,

jaar (26 Oct.).

20 mijlen bezuiden Lissabon; 8500 mw. — 3) L.,

La Gardie, beroemde zweedsche familie, van
fransche afkomst. L.–G. (Pontus de), diende eerst

lat.

onder de beroemdste fransche veldheereu der 16e

Bistonis palus, eene

baai in de trust van Roe-

meliè, in het turkscbe sandzjak Gallipoli.

Lagosta,

dalmatisch eiland in de Adriatische

1565

Zee, behoort tot het arrondissement Ragusa. heeft

door de Zweden krijgsgevangen gemaakt, en zoo

circa 4 mijlen in omvang en verscheidene havens,

goed door ben bebandeld, dat hij in zweedsche dienst

o. a. het havendorp

overging, en opklom tot den rang van veldmaarschalk.

Lagrange

eeuw, ging toen in deensche dienst over, werd

--

L.–G.

(Jacques de), zoon van den vorige,

L.

(dat 1200 inw. heeft).

(Jos. de Chancel de), genaamd

Lagrange-Chancel,

fransch tooneeld ichter, geb. 1678,

zweedsch generaal onder Karel 1X en Gustaaf Adolf,

gest. 1758, was bevrieud met Racine. Complete

maakte groote veroveringen van grondgebied op het

editie zijner treur-, blij- en tooneelspelen in ; dln.

moscovitische rijk, en werd na den dood van Gustaaf
Adolf

(1633) een der voogden van de jonge koningin

L.–G.

(1758). Zijne Philippiques, hekeldichten tegen den
rijksbestuurder Filips van Orleans, wavvoor hij

(Magnus Gabriel de), zoon

verscheidene jaren gevangen doorbracht op de Mar-

van Jacques, stood in hooge gunst bij Christina, die

garita-eilanden, werden 1797 in 't licbt gegeven

zelfs met hem Wilde trouwen, van welk voornemen

door zijnen zoon.

Christina. —

zij zich slechts door de ernstige vertoogen van kanselier Oxenstjern liet afbrengen. In

1646 benoemde

Lagrange

(Joseph Louis), beroemd wiskun-

dige, geb. 25 Jan. 1736 te Turijn uit ouders van

1755 prof. der wiskunde
1766-87 directeur

zij L.-G. tot ambassadeur in Frankrijk, en gaf hem

fransche afkomst, was reeds

een gevolg mede van 250 personen. Na zijne terug-

aan de artillerie-school aldaar,

komst liet Christina hem in den echt treden met

der mathematische klasse aan de akademie te Ber-

H uaar Parijs,

hare nicht, prinses Euphrosine, zuster van prins

lijn, ging na den dood van Frederik

Karel Gustaaf (later Karel X). Zooveel gunst ver-

waar hij later professor aan de Polytechnisehe school

wekte hem een aantal benijders; niettemin bleef L.

en lid van , het bureau des longitudes" werd. Door

in aanzien onder de regeering van Karel X, en werd

Napoleon beroemd tot lid van den senaat, en ver-

zelfs kanselier. Maar onder de regeering van Ka-

Seven tot graaf, stierf L. 10 April 1813. Zijne be-

XI viel hij geheel in ongenade (1680); zijne be-

bet bondgenootschap met Frankrijk aangeraden, dat

Theorie des fonctions
analyliques (Parijs 1797; nieuwe druk 1813);
Traite de la resolution des equations numer4ques
(Parijs 1798; 3e druk 1826); Mecanique analytique

aan Zweden geen geluk aanbracbt.

(2 din. Parijs

rel

zittingen werden verbeurd vermaard, en hij stierf
in behoeftige omstandigheden 1682. Hij had 1672

Lagenia, prov. van lerland. Zie LEINSTER.
Laghman, prov. van Afghanistan. ZieLoGnmAN.
EL - A GOUATB.
Al i 7i
in Algerie.
Zie
Laghouat, stad
Lagieden, egyptische dynastie, gevestigd door

langrijkste werken zijn o. a.:

1788; 2e druk 1811-15).
La–Granja. Zie GRANJA.
Lagrenêe (L. J. Fr.), fransch schilder, gab. te

Parijs 1724, gest. te Rome 1805 ; vooral zijne .Ontveering van Dejanira door Nessus" wordt geroemd,

L.

(Anselme), zoon van den vorige, geb.

Ptolemeus Lagi (d. i. den zoon van Lagus), veldheer

—

van Alexander, die na Alexander's dood over Egypte

gest. 1832, schilderde vooral paarden.

regeerde. De dynastie der L. hield zich 293 jaren
staande, totdat Egypte een romeinsch wingewest

(Louis Etienne Arthur,

vicomte de), geb. 1816, sedert 1841 fransch dagbladschrijver, tijdens de republiek van 1848 werk-

werd (30 v. Chr.). Zie EGYPTE en PTOLEMEUS.

Lagnieux,

La Guêronnittre

1778,

stad in het fransche dept. Ain, aan

zaam in bet kabinet van Lamartine, werd later

de Rhone, 8 uren gaans benoorden Belley ; 2900

Bonapartist, verdedigde den staatsgreep van 2 Dec.
1851, werd afgevaardigde, 1853 lid van den staats-

inw., meerendeels stroohoedenmakers.

Lagny,

stad in bet fransche dept. Marne, aan

raad, 1862 senateur, en heeft, behalve veel voor de

de Marne, 4 uren gaans bezuid vv. Meaux ; 2000 inw.;

dagbladpers, o. a. de volgende werken geschreven :

1358

Etudes et portraits politiques contemporains (1856);
Les hommes d'etat d' Angleterre (1853).

eertijds eene sterke en gewichtige plaats, werd

door de Engelschen in brand gestoken, koos in de
opstand gekomen tegen bet koninklijk gezag over

La–Guayra, stad in Venezuela. Zie GUATIA.
La Guiehe, oude burgundische familie, niet

eenen twist tusschen den abt van L. en de monniken,

te verwarren met de familie Guiche (zie dl. I blz.

15e eeuw de partij der Armagnakken; in 1544 in

werd L. op deerlijke wijze verwoest door kapitein

1237), heeft verscheidene beroemde veldheeren en

de Lorges.

staatsmannen voortgebracht, o. a.:

Lago,

lat. locus,

de italiaansche en spaansche

Karel VIII en zijne opvolgers. —

benaming voor ',Meer", bijv.;

Logo d' Agno of L. di Lugano, 't meer van Lugano.
L. d' Averno ; zie AVERNUS. - L. di Bolsena; zie

L.–G. (Pierre

de), geb. 1464, ambassadeur onder Lodewijk

XI,

L.–G. (Philibert

de), baljuw van Macon, weigerde het moordbevel
van den Bartholomeusnacht (1572) ten uitvoer te

[van Celano.

leggen, was later onder Hendrik III en IV.groot-

L. di Castello; zie ALBANO. - L. di Celano, 't meer
L. di Como; zie Koso. — L. di Garda; zie GARDA.
L. di Lesina ; zie LESINA. - L. Maggiore; zie

meester der artillerie, en stierf te Lyon 1607. —

BoLSENA.

L.–G. (J. Francois de), graaf van La Palice, beer
van St.-Gêran, maarschalk van Frankrijk onder Lo-

XIII, bestuurde het beleg van Montauban en

MAGGIORE; enz.

dewijk

Lagoa-baai. Zie LORENZO MARQUEE.
Lagona, nieuw-lat. naam der rivier de Labn.
Lagonegro, stad in de napolit. prov. Basilicata, aan bet meer L., ruim 4 uren gaans beoosten

dat van Montpellier, en stierf 1632. —

Policastro; 5200 inw.

eene dochter nalatende, die non werd.

L.–G.

(Bernard de), graaf van St.-Gdran, kleinzoon van
den maarschalk, bekend door een vermaard recbtsgeding, dat hij 1663 won ; bij stierf 1693, slechts

Laguna

Laibach

Laguna (San-Cristoval de la), stad op het
eiland Teneriffe, op de noordoostkust ; 10,000 inw.
Laguna (Sant'-Antonio de la), stad in Brazilie.
Zie SANTO-ANTONIO.
Lagunen van Venetia, de moerassen aan de
noordwestkust der Adriatische Zee, aanvangende bij
de uitwatering van den Isonzo en zich bijna 20 mijlen ver in de lengte uitstrekkende tot aan de Delta
van de Po. Midden in de L. is Venetie gebouwd.
Lagus, vader Nan Ptolemeiis Soter, stichter
van de grieksche dynastie der Lagieden in Egypte,
was een Macedonier van onbeduidenden stand; zijne
vrouw werd verleid door Philippus, die Ptolemeiis
bij haar verwekte, welk kind door L. als een eigen
zoon werd grootgebracht.
Lahad, achterkleinzoon van Juda's zoon Sobal ;
I Chron. 4 : 2.
Laharpe (Jean Francois de), fransch dichter,
geb. 20 Nov. 1739 te Parijs, sedert 1786 prof. der
fraaie letteren aldaar, eerst een ijveraar voor de orowenteling, later een harer vinnigste vijanden ; gest.
11 Febr. 1803. Eene verzameling van L.'s tooneelstukken, gedichten, enz. is uitgegeven door SaintSurin (16 dln. 1821 en v.). Als partijdig criticus,
doch als uitmuntend stilist heeft L. zich doen kennen in zijn Lyrae (nieuwe editie, van Buchon, 18 din.
Parijs 1830) en in zijne Correspondance litteraire
(6 dln. Parijs 1801-07).
Laharpe (kolonel Frederic Cesar), geb. 1754
te Rolle in Waadtland, studeerde de rechten, werd
1783 leermeester der russ. grootvorsten Alexander
(den lateren keizer) en Constantijn, doch spoedig
ontslagen, ten gevolge van de bewegingen in Zwitserland, waarvan hij deel genomen had in den geest
der fransche omwenteling. Hij werd directeur der
Helvetische republiek, werkte later op het Weenercongres voor de onafhankelijkheid van Waadt en
Aargau, en stierf 30 Maart 1838.
La Haye, 1) fransche naam voor 's-Gravenhage. — 2) La Haye-Descartes, vlek in 't fransche
dept. Indre-Loire, 7 uren gaans bezuidw. Loches ;
1500 inw.; is dus genoemd naar den heroemden
wijsgeer Descartes, die er geboren en wien er 1849
een standbeeld opgericht is. — 3) La Haye du Puits,
dorp in 't fransche Kanaal-dept., 7 urea gaans benoorden Coutances; 1200 inw. —4) La Haye-Paynel,
dorp in 't fransche Kanaal-dept., 3 uren gaans benoorden Avranches ; 900 inw.
Lahidzjan, Lahidjan, Lahijan, stad in de perziscbe prov. Ghilan, ruim 4 uren gaans van de Caspische Zee, en 6 mijlen ten 0. Z. O. van Rezjd
(Rested); vroeger bloeiend, doch door Schach-Abbas
ingenomen, en sedert bijna geheel verlaten.
Lahire (Etienne Vignoles, bekend onder den
naam van), een der dapperste veldheeren van Karel VII, streed aan het hoofd der Armagnaken tegen
de Engelschen, hielp Jeanne d'Arc bij het beleg van
Orleans, deed wonderen van dapperheid in het gevecht van Jargeau en in den slag van Patay (1429).
In 1431 deed hij een aanslag op Rouaan om Jeanne
d'Arc van den brandstapel te redden, doch bij werd
gevangen genomen ; spoedig aan zijne vijanden ontsnapt, veroverde hij verscheidene steden en kasteelen,
en stierf te Montauban aan zijne wonden 1442.
Lahmas, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 40.
Lahn, rivier die in pruis. Westfalen ontspringt
op het Sauerlandsch gebergte, niet ver van Siegen,
doet Marburg aan, wordt hij Giessen bevaarbaar,
stroomt langs Wetzlar, Weilburg, Limburg, Nassau,
en ontlast zich bij Nieder-Lahnstein, na een loop
van 29 mijlen, in den Rijn.

Lahnstein, 1) Ober-L., stadje met 2000 inw.,
en 2) Nieder-L., vlek met 2300 inw., beiden in 't
nassausche amt Braubach, aan de uitwatering van de
Lahn in den Rijn. Nieder-L. is zeer aan het opkomen : bet is het station waar de Rijnbooten aanleggen, om reizigers of te zetten, die Bad-Ems gaan
bezoeken.
La—Hogue, kaap en reede. Zie HOGUE.
Laholm, havenstadje in 't zweedsche Ian Halmstad ; 1300 inw.
La Hontan (N., baron de), een edelman nit
Gascogne, diende 1783 in Canada, vervolgens in
Terre-Neuve (Newfoundland), waar hij stadhouder
des konings was. Van ontrouw beschnldigd, Ram hij
de vlucht naar Portugal, en van daar begaf hij zich
naar Denemerken. Hij heeft in het licht gegeven
zijne Voyages dans 1' Amerique septentrionale (2 dln.
Amsterdam 1705).
Lahore, voormalige hoofdstad van het rijk der
Sikhs, sedert 1849 van den britschen Pendzjab, aan
den Rawi, 313 mijlen benoordw. Calcutta; 95,000
inw.; ofschoon veel van zijn ouden luister verloren
hebbende, is L. nog altijd een der aanzienlijltste en
merkwaardigste steden van Hindostan. Het voormalige koningrijk L. (bet rijk der Sikhs) bevatte
eens het eigenlijke Lahore (de provincie), Cashmere,
een gedeelte van Afghanistan en Moeltan ; dock door
acne aanhoudende verandering van grenzen, bleef
er eindelijk niets van over dan de provincie L., begrensd ten N. door Cashmere, ten 0. door Tibet,
ten W. door Kaboel, ten Z. door Moeltan. Het eigenlijke L. splitst zich in Zuid-L. (of Pendzjab) en
Noord-L. (of indisch Khoezistan). Dit schoone land
is verwoest en ontvolkt door aanhoudende oorlogen.
Oudtijds maakte het deel uit van het rijk van Porus,
den vermaarden mededinger van Alexander den
Groote. Afwisselend onafhankelijk, of onderworpen
aan de afghaansche of mongoolsche keizers, of zelfs
aan de vorsten van Kaboel, werd L. in de 18e eeuw
verbrokkeld tot eene groote menigte onafhankelijke
kleine vorstendommen, die bezeten werden door de
Sikhs. In het begin der 19e eeuw gelukte bet aan
een bekwaam hoofd, met name Rundzjet-Sing (geholpen door europeesche officieren, inzonderheid
door generaal Allard), bijna het gansche koningrijk
L. aan zijn gezag te onderwerpen ; doch na zijnen
flood (1840) spatte zijn rijk weldra weder uiteen ;
zijn zoon, Shere-Sing, die hem opgevolgd was, werd
1843 vermoord ; en na allerbloedigste oorlogen riep
het rijk L. de help der Engelschen in, die 22 Fehr.
1846 de stad L. en de citadel bezetteden, en 9 Maart
aldaar een vredestractaat sloten met den maharadzja
Dhoelid-Sing, waarna ze zich 1849 voor goed meester maakten van geheel L.
Lahr, stad in het groothertogdom Baden, aan
de Schutter, 9 uren gaansbenoorden Freiburg ; 7000
inw.; vormde oudtijds met verscheidene omliggende
dorpen de heerlijkheid L. in de Ortenau, welke
heerlijkheid eene bezitting was der graven van Geroldseck, in 1426 aan Nassau kwam, en bij den vrede
van Luneville afgestaan werd aan Baden.
Lahsa, groote landstreek van Arabia, strekt
zich uit benoordwesten het land van Oman, langs
de Perzische golf, tot nabij de uitwatering van den
Euphraat. Deze landstreek, waartoe eene menigte
eilanden langs de trust bebooren, is gesplitst in een
aantal onafhankelijke rijkjes, waarvan het voornaamste Hadzjar (Hadjar) of Bahrain is. Zie BAHRAIN.
Laibach, rivier in Krain (Carniola), komt bij
het (2200 inw. tellende) marktvlek Oberlaibach nit
het nabijgelegen gebergte, wordt dadelijk bevaarbaar,
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Laibach
en valt na een loop van 7 mijlen in de Save (San).
Zie ook bet volgende art.
Laibach, Lubiana, slawisch Ljubljana, het
Labacum der middeleeuwen, bet "Emona der ouden,
versterkte stad en hoofdplaats van het oostenrijksche
hertogdom Krain (Carniola), ligt aan de rivier L.
(zie het vorige art.), en heeft 21,000 inw. Het is
eene zeer oude stad, die reeds bestond in den tijd
der Romeinen ; in de 9e eeuw vergroot door de
Franken, behoorde L. achtereenvolgend aan de Slawen, aan de hertogen van Beieren, aan eigene beeren, en kwam eindelijk aan Oostenrijk. Van 26 Jan.
tot 12 Mei 1821 wend te L. een congres gehouden
(het Laibacher Vorsten-congres) om middelen te
beramen, ten einde de rust in Italie te verzekeren.
In 1797 werd L. ingenomen door Bernadotte, in
1809 door Macdonald. Het eertijds 40,000 joch uitgestrektheid hebbende Laibacher moeras, dat gedurig door overstroomingen der rivier L. onder water
stond, is bijna geheel herschapen in welig bouwland.
L'Aigle, fransch stadje. Zie AlGLE.
Laimen—dal, het dal der Birsig, behoort gedeeltelijk tot Frankrijk, gedeeltelijk tot de zwits.
kantons Bazel en Solothurn.
Lainez (Jacobus), of Laynez, tweede generaal
van de orde der Jezuieten, volgde als zoodanig Ignatius van Loyola op, woonde het colloquium van
Poissy en het concilie van Trente bij, en stierf 19
Jan. 1565 te Rome (hij was geb. 1512 te Almancario
in Castili8).
Lainez (Alexandre), fransch dichter, geb. 1650
te ChiMay in Henegouwen, gest. 18 April 1710 te
Parijs. Zijne elegante en geniale gedichten werden
door zijne vrienden in 't Licht gegeven (Parijs 1733;
nieuwe druk 1753).
Laing (Alexander Gordon), engelsch officier,
geb. 27 Dec. 1794 te Edimburg, werd door het
britsche gouvernement uitgezonden op eene wetenschappelijke reis naar Afrika ; van Sierra-Leone begon hij zijne reizen den Gambia opwaarts en naar de
berglanden in het hart van Senegambie ; vervolgens
toog hij 1826, van Tripoli uitgaande, door de woestijn
en drong door tot Timboektoe, doch werd op een uitstapje naar Sansanding vermoord. Zijne reizen zijn
bescbreven in Travels throug h Africa (Londen 1829).
Lairesse (Gerard de), voornaam nederlandsch
historie-schilder en kopergraveur, geb. 1640 te
Luik, op zijn 50e jaar blind geworden, gest. It Juni
1711 te Amsterdam. Het door hem gedicteerde
Groot Schilderboek (2 dln. Amst. 1707; 2e druk
1712) is in verscheidene vreemde talen overgezet.
L
stad in den stam Dan, vermeld in het 0. T.
(Richt. 18: 7, 14, 27, 29; Jezaia 10: 30). Zie DAN.
varier; I Sam. 25: 44; II Sam.3: 15.
LaNs, grieksche lichtekooi, beroemd door hare
schoonheid en hare gaven des geestes, geb. in Sicilie
omstr. 420 v. Chr. Zij vestigde zich te Corinthe,
waar zij de voornaamste en rijkste mannen door
hare verleidingen bekoorde, en de bijzit werd van
Alcibiades; de wijsgeer Xenocrates had echter kracht
genoeg om weerstand te bieden aan hare verleidelijkheid. Zij verliet Corinthe om een jonkman, op
wien zij verliefd was, te vergezellen naar Thessalie,
waar zij door de thessaalsche vrouwen, die ijverzuchtig waren op hare schoonheid, in den tempel
van Venus vermoord werd (380 v. Chr.). — L.,
eene andere beroemde lichtekooi in Griekenland,
leefde omstr. eene halve eeuw later. Toen zij aan
Demosthenes eon te hoogen prijs vroeg voor hare
gunsten, gaf de beroemde redenaar haar ten antwoord: )>ZOO duur koop ik geen berouw!"

Lalaing
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Laisjef, Laischew, stad in het cuss. gouvt.
Kazan, aan de Kama, 6 mijlen bezuidoosten Kazan ;
3500 inw.; landingplaats voor de naar NisjneiNowgorod gaande voortbrengselen van Siberi e .
Laissac, fransch stadje, dept. Aveyron, 9 uren
gaans benoordw. Milhau ; 1600 inw.
Laius, koning van Thebe, zoon van Labdacus,
was nog een klein kind toen hij zijn vader verloor.
Zijn oom Lycus usurpeerde den troon, die vervolgens bemachtigd werd door Amphion, den moordenaar van Lycus; doch na den dood van Amphion
kwam L. zelf aan bet bewind. Hij trouwde met Jocaste, bij wie hij CEdipus verwekte; doch daar het
orakel hem voorspeld had, dat hij door de hand van
dien zoon zou sterven, lief hij het kind in bet gebergte Citheron nederleggen, om het door wilde
dieren te laten verslinden. Het kind werd echter in
bet leven behouden. Later werd L. werkelijk door
(Edipus gedood in eene worsteling, die over den
doortocht op eenen smallen weg tusschen hen ontstond, zonder dat ze elkander kenden.
Lakedieven,eilanden-groep. ZieL ACCADIEVEN.
Lakkum, grensstad in Naphtali; Joz. 19: 33.
Laknaoeti, de ind. stad Ghore of Ghor. Zie
GHOR en GAUR.
Laknau, ind. stad. Zie LUKNOW.
Lala, dorp in den Peloponnesus, benoorden
Olympia ; de albaneesche en mahomedaansche bewoners van dit dorp (de Lalioten) vochten in den
griekschen vrijheids-oorlog tegen de opstandelingen,
doch zagen zich eindelijk genoodzaakt de wijk te
nemen naar Patras, dat nog door de Turken bezet was.
Laland,
I Zie
7i LAALAND.
Lalaing, een oud aanzienlijk henegouwsch geslacht, waarvan verscheidene leven eene voorname
plaats innemen in de gescbiedenis der Nederlanden,
0. a.: L. (Willem van), geb. 1391, gest. 1475, was
eenigen tijd stadhouder van Holland, en begunstigde
als zoodanig de Hoeksche partij, terwijl hij vroeger
tot de Kabeljauwsche behoord had. Deze ommekeer
in zijne richting was hoofdzakelijk te wijten aan den
invloed, (lien zijn schoonzoon R. van Brederode op
hem had. — L. (Joost van), zoon van des vorigen
broeder, werd insgelijks stadhouder van Holland,
hield de Kabeljauwsche partij, nam o. a. stormenderhand de Hoekschgezinde stad Hoorn in, en sneuvelde in een gevecht tegen de Utrechtschen 1483. —
L. (Anthonie van), graaf van Hoogstraten, geb.
1480, tweede zoon van Joost v. L., werd 1522 als
stadhouder van Holland aangesteld ; 1534 beteugelde
hij met bloedige strengheid de Wederdoopers, werd
later namens Karel V ook stadhouder van bet Nedersticht van Utrecht, en stierf 1540. — L. (Filips,
graaf van), 1543 aangesteld als stadhouder van Gelderland, gest. 1555. — L. (Anthonie, graaf van),
oudste zoon van den vorige, stond aanvankelijk in
hooge gunst bij Filips II, verklaarde zich later met
kracht tegen de Inquisitie, sloot zich aan den Prins
van Oranje aan, was in het voor Antwerpen benauwde
jaar 1567 's prinsen stadhouder aldaar, en sneuvelde
1568 bij den overtocht over de Geete, in een gevecht
tegen de Spanjaarden. — L. (George van), graaf
van Rennenberg, tweede zoon van Filips, geb. omstr.
1550, stadhouder van Gelderland, 1576 tevens van
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijsel, enz., onderteekende 1579 de Unie van Utrecht, doch verried reeds spoedig daarna de partij van Oranje, en
bracht Groningen door overrompeling weder aan
Spanje (1580), bevocht op de Bourtanger-Heide
eene bloedige overwinning op de Staatschen (5 Sept.
1580), loch stierf reeds in het volgende jaar. —

'Aland'

Lama

1.1. (Maria, gravin van), echtgenoot van den prins
van Espinoi, bevelhebber van Doornik, verdedigde
1581 die gad, bij afwezigheid van haren man, tegen
den aanslag van den hertog van Parma; doch daar
de prins van Oranje gees p ulp kon zenden, moest zij
zich eindelijk overgeven. Zij stierf 1582 te Antwerpen. — L. (Emmanuel Philibert van), baron van
Montigny, onderteekende 1577 de unie van Brussel,
en werd door de Algemeene Staten bekleed met het
kommando over een regetnent voetvolk, dat 31 Jan.
1578 door de Spanjaarden in de pan gehakt werd,
terwijl L. te Brussel eene bruiloft bijwoonde. Reeds
spoedig daarna werd hij afvallig van Oranje, werd
door Filips II met titels en eere-ambten begiftigd,
en stierf 1590. — L. (Filips, graaf van), een halve
broeder van den vorige, bekleedde verscheidene hooge
ambten in Vlaanderen en Henegouwen, en was 1577
cen der eerste onderteekenaars van de unie van
Brussel, nadat hij in het jaar te voren door de Algemeene Staten als Iuitenant-generaal was aangesteld. Ook hij verried echter reeds spoedig de vrijheid,en diende den koning van Spanje; hij stierf 1582.
Lalande (Joseph Jertime le Francais de), beroemd fransch sterrekundige, geb. 11 Juli 1732 te
Bourg-en-Bresse, gest. 4 April 1807 als directeur
der sterrewacht te Parijs, heeft zich hoofdzakelijk
bezig gehouden met de theorie der planeten. Zijn
voornaamste werk is: Traite d'astronomie (2 dln.
1764; 3e druk 4 dln. 1780). Wijders verdienen
melding: Des canaux de navigation (Parijs 1778);

tot kommandant-generaal van al de fransche betatingen in Oost-Indie, waar Frankrijk in oorlog was
met Engeland. In weinig tijds verdreef .14. de Engelschen van de kusten van Coromandel; doch zijne
poging om Madras te vermeesteren mislukte; en zelf
met een garnizoen van 700 man in Pondicbery belegerd (1761) door eene armee van 22,000 man en
eetie vloot van 14 linie-schepen, was hij genoodzaakt
zich aan de Engelschen over te geven, en werd naar
Engeland gebracbt. Van dezen tegenspoed trokken
zijne vijanden partij ow hem te beticbten van verraad, waarop hij zich near Frankrijk begaf om zich
te rechtvaardigen ; doch nauwlijks was hij in Parijs
aangekomen of hij werd in de Bastille gekerkerd,
bleef daar 18 maauden in hechtenis, en werd toen
ter dood veroordeeld, welk hemeltergend vonnis 9
Mei 1766 aan hem voltrokken werd. Voltaire gaf een
welsprekend [actum in het Licht in het voordeel van
den veroordeelde. Op het verzoek van L.'s zoon liet
Lodewijk XVI bet proces herzien (1778), en door
deze nieuwe recbtbank werd met eenparige stemmen
L.'s onschuld erkend en zijne nagedachtenis gorehabiliteerd.
Laloubere (Simon de), een zeer middelmatig
fransch dichter, geb. 1642 te Toulouse, was eenigen
tijd ambassade-secretaris in Zwitserland, ging 1687
als buitengewoon gezant naar Siam, volbracbt na
zijnen terugkeer nog eene geheitne zending naar
Madrid, waar bij in hechtenis genomen, doch spoedig weder in vrijheid gesteld werd, werd 1693 door
gunst lid der Academie, keerde kort daarna terug
naar Toulouse, waar bij de Bloemenspelen (zie het
art. JEUX FLORAUX) berstelde, en 1729 stierf. Men
heeft van hem eene Beschrijving van zijn Voyage h
Siam (Amsterdam 1691).
Lam (Dynastie van het Witte—), dus genoemd
omdat ze op bunne vaandels een Wit Schaap afgebeeld badden, ook wel genaamd dynastic der Bajandoeriers, eene turcomaansche dynastic, die lang, om
het gezag over Perzie meester te worden, de mededingster was van de dynastic van bet Zwarte Lam
(zie het volgende art.), en deze eindelijk verdrong
in 1468, doch reeds in 1499 zelve van den troon
werd gestooten door de Sophis. De vorsten uit de
dynastic van het Witte Lam zijn geweest : UssumCassan (1468-78); Khalil-Beg (1478-79); Jakoef
of Jacob (1479-85); Djoelawer (1485-88);
Beisankoer (1488-90) ; Roestam (1490-97);
Alwend (1497); Moerad-Beg (1497-1499).
Lam (Dynastic van het Zwarte—), dus gonoemd omdat ze een Zwart Schaap op bunne vaandels afgebeeld hadden, eene turcomaansche dynastic,
die in de 14e eeuw in Armenie en Diarbekr regeerde.
in 1407 maakte „deze dynastic zich van den troon
van Perzie meester, waar de dynastic der llkhaniers
om het gezag worstelde met de afstammelingen van
Tamerlan. In 1468 werd door de dynastic van het
Witte Lam (zie het vorige art.) de troon ontweldigd
aan die van het Zwarte Lam, nit welke laatstgenoemde dynastic geregeerd hebben : Toer-Ali-Beg
(1360); Koent-Lu-Beg; Kara-Jusuf-Othman (1380
—1406); Eskander (1407-35); en eindelijk Geangir (1435-1468).
Lama, d. i. Zielenmoeder, is de tibetaansche
benaming voor ,,priester- en onder Lamaismus of
Lamaische godsdienst heeft men te verstaan den geheel bijzonderen vorm van godsvereering, die het
Buddhismus (zie dat art.) heeft aangekomen bij de
Tibetanen, Mongolen en Kalmukken, die daarnaar,
wat hunne godsdienst betreft, Lamaieten of Lama/sten
heeten. Het opperhoofd der tibetaansche bierarchie
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(Parijs 1793).

Lalbenque, fransche stad, dept. Lot, 4 uren
gaans bezuidoosten Cahors; 2400 inw.
Laletanen, lat. Laletani, yolk in Hispania Tarraconensis, in het noordoosten, aan de kust, tusse,hen de uitwatering van de Blanda en die van den
Rubricatus; hunne voornaamste stad was Barcino
(Barcelona).
Lalinde, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Dordogne, vijfdhalf uur gaans beoosten Bergerac;
1900 inw.
Lahoten, Zie LALA.
Lalita—Patam, stad in bet noorden van Indie, koningrijk Nepaul, circa 1 uur gaans bezuiden
Katmandoe ; 24,000 inw.
Lallemand (Claude Francois), prof. der geneeskunde te Parijs, geb. 26 Jan. 1790 te Metz, gest.
25 Aug. 1854 te Marseille. Als klassiek gelden o. a.
zijne werken : Recherches anatomico-pathologiques
sur l'encephale et ses dependances (3 deelen Parijs
1834-36).
Lallemand (generaal), geb. te Metz, was
marechal-de-camp bij de artillerie tijdens den terugkeer van Napoleon (1815), en schaarde zich aan
diens zijde, werd bevorderd tot luitenant-generaal,
en nam deel aan den slag van Waterloo. Na de tweede
restauratie der Bourbons werd L. bij verstek ter dood
veroordeeld ; bij begaf zich near Amerika, en trachtte
daar in Texas eene nederzetting te vestigen (genaamd
Champ d'asile); doch toen die colonisatie-poging
mislukte, vestigde hij zich in de Vereenigde Staten,
keerde eerst na 1830 in Frankrijk terug, en stierf
1839 op 65-j. leeftijd.
Lally—Tollendal. Thomas Arthur, graaf van
Lally, baron van Tollendal in lerland, geb. 1698 te
Romans in Dauphine, diende in zijns vaders regement sedert 1741 in Vlaanderen, Schotland en de
Nederlanden, onderscheidde zich in vele gevechten,
droeg veel bij tot de overwinning van Fontenoy
(1745) en werd 1756 door Lodewijk XV benoemd

Lamachus

LamatGue

is de Dalai-Lama (de Groote Lama), die als de op
aarde levende godheid vereerd worth, en zijn paleis
bewoont in de nabijheid van Lhassa, de hoofdstad
van Tibet. Deze snort van lamaisch 'pausdom was
aanvankelijk in bet Lamaismus onbekend ; eerst in
de 13e eeuw (1293) gelukte het den L. van Sa-skya
zich, door de bescherming van den chineeschen keizer Koeblai-khan, tot opperpriester, tot god-op-aarde
te verheffen. Eene groote hervorming echter onderging bet Lamaismus door den lama Tsong-Kaba,
die de rol van een lamarschen Messias speckle. In
1355 was hij geboren in eene spelonk van een der
bergen in het landschap limb, in de nabijheid van
den Koko-Noor (Choeche-Nor); zijne :moeder had
geen gemeenscbap met eenen man gehad, waar was
op een buddhistisch opschrift gevalleu en daardoor
zwanger geworden : de onbevlekte ontvangenis dier
heilige maagd was dan ook oorzaak, dat zij maagd
was gebleven zelfs nadat zij Naar goddelijk kind
(eene incarnatie Gods) ter wereld gebracht had.
Van 1407 tot 1409 leeraarde deze Tsong-Kaba te
Lhassa, en veer daar in 1419 voor het oog van zijne
discipelen ten hemel. Door Tsong-Kaba werd de
gele kap ingevoerd, waardoor al de priesters, die den
Dalai-Lama vereeren, zich (als Geelkappen) onderscheiden van de Roodkappen of Grijskappen (dit
zijn die buddhistische priesters, die de hervorming
niet aangenomen hebben, dus de priesters der orthodox-buddhistische secte; ze worden doorgaans
Bonzen genoemd). Op den Dalai-Lama volgt in rang
de opper-kardinaal of onderpaus (Pan-tshhen); dan
volgen de kardinalen (Chutuchtu, Khoetoekhtoe),
dan de Khoebilgan (of geincarneerden van den eersten graad). De lamaas (priesters) van minderen
rang zijn geen geincarneerde godheden : hunne hierarchic daalt in deze volgorde af: abten of kloostervoogden, leeraars der godsdienst, algemeene doctoren, voorgangers of oudsten, novicen of kweekelingen. Het Lamaismus in Mongolie staat tegenover
dat in Tibet ongeveer als de Grieksche Kerk tegenover de Roomsche. Het hoofd der mongoolsche
Lamaisten is de patriarch te Oerga of Urga, op den
weg van Peking naar Kiachta (zie CHUTUCHTU).
Lamachus, atheensch veldheer, stond met
Alcibiades en Nicias aan het hoofd van den ongelukkigen krijgstocht tegen Sicilie (415 v. Chr.); hij
sneuvelde voor Syracuse, na wonderen van dapperheid verricht te hebben.
Lamaismus. Zie LAMA.
La Manche, fransche naani voor het Britsche
Kanaal.
Lamar, een der name!' van het bolivihansche
departement Atacama, dat ook wel Cobija genoemd
wordt. Zie ATACAMA 2).
La Marche. Zie -MARCHE.
Lamarck (J. B. P. Antoine de Monet, ridder
van), fransch natuurkundige, geb. 1 Aug. 1744 te
Bazentin (dept. Somme), sedert 1792 prof. der natuurlijke historie aan den .Jardin des Plantes" te
Parijs, gest. 20 Dec. 1829, heeft zich hoogst verdienstelijk gemaakt door een aantal werken over
plantenkunde en dierenkunde; als de voornaamste
noemen wij: Flore I rancaise (2e druk 3 din. Parijs
1793); Histoire naturelle des animaux sans vertebres
(7 din. Parijs 1815-22 ; 2e druk door Deshayes en
Milne-Edwards 10 din., Parijs 1835-45.
La Mark (graven van). Zie MARK (graven van
de).
Lamarque graaf), fransch generaal, geb. 22 Juli 1770 te St.-Sever (dept. Landes),
trad 1791 in dienst, onderscheidde zich in de oor-

logen der republiek bij de armee der Pyreneen en
bij die van den Rijn, en werd tot brigade-generaal
bevorderd na den slag van Hohenlinden. In Italie
bemachtigde bij Gaeta (1806), en bet fort Caprea,
dat voor onneembaar werd gehouden (1808). Vervolgens onderscbeidde hij zich bij Laibach, bij Wagram, in Rusiand, in Spanje, en ook in Frankrijk
(1814) tijdens den inval der geallieerden. Bij de
restauratie der Bourbons nam hij de wijk naar Belgie, doch bekwam 1818 vergunning om in Frankrijk
terug te keeren. In 1828 werd hij afgevaardigde
voor bet dept. Landes, schaarde zich aan de zijne
der oppositie, bestreed na 1830 inzonderheid de
buitenlandsche staatkunde van Lodewijk Filips, genoot eene groote populariteit, en werd door de
cholera weggerukt 1 Juni 1832; bij zijne begrafenis
grepen bloedige republikeinsche ongeregeldheden
plaats. Hij heeft nagelaten : Memoires (3 din. 1836).
Lamartine (Marie Louis Alphons, Prat de),
een der uitstekendste en edelste mannen van Frankrijk, geb. 21 Oct. 1790 te Macon, vestigde, na.eene
jeugd vol lotgevalien doorleefd te hebben, de aandacht van het publiek op zich door de uitgave van
zijne Meditations poetiques (Parijs 1820). Na de
Juli-omwenteling 1830 streefde bij er naar zich op
staatkundig gebied te onderscheiden, en was tot
1834 een der schitterendste redenaars in de Kamer
der afgevaardigden. Na de Februari-omwenteling
1848 lid van het Voorloopig Bewind en minister
van buitenlandsche zaken, was hij van overwegenden
invloed op de eerste handelingen der nieuwe republiek, doch verloor reeds spoedig een groot deel van
zijne populariteit. Noch miskenning, noch ondank
belette hem echter, nog lang de groote gaven van
zijn genie en de ingevingen van zijn menscben- en
vaderiand-minnende hart dienstbaar te maken aan
den staatkundigen toestand van Frankrijk, totdat hij
zich in bet najaar van 1851, geheel ontstemd door
den loop, dien de zaken in Frankrijk namen, voor
goed aan het staatkundig tooneel onttrok. Door zijne
eerste reis naar het Oosten, maar meer nog door
zijne onbekrompene milddadigheid jegens de huisgezinnen der velen, die op zijne landgoederen in
zijne dienst waren, en bovenal ook door de schier
weergalooze onbaatzuchtigheid, waarmede hij in 1848
schatten gelds uit zijne eigene bears ten offer bracht
aan de zaak van het algemeen belang, werd zijn
kolossaal vermogen geheel verslonden, en werden
zijne bezittingen bezwaard met een overstelpenden
schuldeniast. Meer dan Bens stelden de vele vrienden en vereerders van L. kracbtige pogingen in het
werk om een aanzienlijk kapitaal bijeen te brengen
en het aan L. aan te bieden, doch hij zelf heeft steeds
voor dergelijk vereerend huipbetoon bedankt. In
't begin van 1867 is echter door bet gouvernement
het voorstel gedaan, en door den Senaat goedgekeurd,
om aan den edelen grijsaard eene nationale dotatie
van 400,000 francs te verleenen. Van de bijna ontelbare pennevruchten van L., waaronder poezien ,
(o. a. zijn onovertreffelijke Josselin), dramatische
producten en romans, zulien wij bier slechts de
voornaamste van meer blijvende waarde noemen:
Voyage en Orient (4 din. 1835), zijnde eene beschrijving, vol dichterlijken gloed, van de 1832 door hem
ondernomene reis naar het Oosten, die later gevolgd
is door eene tweede (beschreven in 2 din. 1853).
Wijders: Histoire des Girondins (8 deelen 1847);
Histoire de la Bestauration (8 din. Parijs 1851-53);
Histoire de la revolution de 1848 (2 deelen 1849);
Histoire de la Turquie (6 din. 1854-55); Histoire
de la Bussie (2 din. 1856).

331

332

Lamartiniére

Lamartiniere (Ant. Aug. Bruzen de), fransch
compitateur en geograaf, geb. 1662 te Dieppe, gest.
1746, was een neef van Richard Simon. In 1709
werd hij benoemd tot fransch secretaris aan het hof
van den hertog van Mecklenburg; later vestigde hij
zich metterwoon te 's-Gravenhage, waar hij verscheidene werken liet drukken, die hem den titel
verschaften van eersten geograaf des konings van
Spanje, en een jaargeld van 1200 kronen van den
koning der Beide Sinlien. Hij is vooral bekend als
schrijver van Cell grooten Dictionnaire geographique,
historique et critique (10 dln. in fol., 's-Hage 1726
--1730; 6 dln. in fol. Parijs 1768), weak werk nog
tegenwoordig waarde heeft. — L. (P. Martijn),
fransch reiziger, geb. te Rouaan, trad in dienst van
den koning van Denemarken, nam 1653 deel aan
Celle ontdekkingsreis in het noorden van Europa,
en gaf daarvan eene beschrijving (Parijs 1671).
Lamb (Charles), vruchtbaar engelsch novellist,
tooneel- en lierdichter, geb. 18 Febr. 1775 te Londen, langen tijd bearnbte der 0. I. Compagnie, gest.
27 Dec. 1834 te Edmonton. Complete editie van
L.'s proza-werken (3 dln. Londen 1835); Poetical
Works (Louden 1836; nienwe druk 1852).
Lambach, lat. Lambacum, het oude Ocilabis,
seer oud marktvlek in den oostenrijkschen Hausruckkreis, aan de Traun en aan den spoorweg LintzGmunden, vrerdhalf uur gaans bezuidw. Weiss;
2500 inw.; beroemde (1056 gestichte) benedictijner
abdij, met eene rijke en zeldzame bibliotheek. In de
nabijheid van L. overwinning der Franschen op de
Russen in 1805 ; nagenoeg geheel werd L. door brand
vernield 1809.
Lamballe, stad in het fransche dept. Cotesdu-Nord, vijfdhalf uur gaans bezuidoost. St.-Brieuc ;
4500 inw. en het oude kasteel der hertogen van
Penthiévre (tot 1789 was L. de hoofdplaats van het
hertogdom Penthiêvre). In den tijd der Romeinen
was L. vermoedelijk de hoofdstad der Ambiliaten;
in de middeleeuwen werd L. versterkt, en doorstond
1591 een merkwaardig beleg, waarin Francois de
Lanoue sneuvelde.
Lamballe (Marie Therèse van Savoje-Carignan,
prinses van), geb. 8 Sept. 1749 te Turijn, docker
van prins Lodewijk Victor Amaderis van Carignan,
trad in den echt met Lodewijk van Bourbon-Penthrévre, prins van L., door wiens dood zij op 19-j.
leeftijd weduwe werd. In 1774 werd zij tot opperintendante van het huis van koningin Marie Antoinette benoernd, gaf in de stormen der omwenteling
de doorslaandste blijken van innige gehechtheid aan
de koninklijke famille, en deelde met deze het lot
der gevangenschap in den Tempel. Kort daarna overgebracht naar den kerker la Force, werd zij een der
heklagenswaardigste slachtoffers van het Septemberbloedbad (1792). Nadat zij vermoord was, werken
er allerlei schandalen met haar lijk gepleegd, het
werd aan stukken gehouwen, en haar hoofd werd
op eene piek rondgedragen fangs de ramen van den
Tempel. Zij was even vermaard door hare deugden
als door hare schoonheid.
Lambayeque, stad met 8000 inw. in Peru,
7 mijlen benoordw. Sana, aan de rivier L., die zich
Diet vet van L. in den Sullen Oceaan outlast.
Lambeccius (Petrus), of P. Lambeck, duitsch
brbliograaf, geb. 13 April 1628 te Hamburg, als keizerlijk bibliothecaris gest. te Weenen 3 April 1680,
heeft zich beroernd gemaakt door verscheidene geleerde weaken, inzonderh. door zijne Commentarii de
bibliotheca Cwsarea Viudobonensi (8 dln. in fol.
Weenen 1665-79 ; 2 druk, Weenen 1768-82).

Lambertus
Lambert, fransche naam voor Lambertus.
Lambert (Francois), geb. 1487 te Avignon,
eerst klooster-geestelijke aldaar, ornhelsde vervolgens de hervormde leer, ging onder den naam van
Joh. Serranus naar Wittenberg, werd 1527 professor der theologie te Marburg, en stierf 18 April
1530.
Lambert, bijgenaamd li-Cors, d. de Korte,
fransch dichter uit de 12e eeuw, geb. te Châteaudun
(of volgens anderen te Dinan), was eerst voor den
geestelijken staat bestemd en had reeds de eerste
wijding outvangen, doch trad vervolgens in bet huwelijk. Hij schreef het begin van den vermaarden
Alexander-roman. Zie ALEXANDER VAN BERNAY.
Lambert (J.), engelsch generaal, een der hevigste vijanden van Karel I, was advocaat eer de
omwenteling urtbrak, had den grootsten in\ toed bij
Cromwell, en streefde er naar, diens opvolger te
warden als protector van Engeland. Bij den afval
van Monk, rukte hij tegen dezen op, doch werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Van de
doodstraf werd hem kwijtschelding geschonken ;
doch hij werd naar Guernsey verbannen, waar hij
1692 stierf.
Lambert (de abbe), een fransch Jezuiet, geb.
omstr. 1700 te Dole, schreef als vruchtbaar compilateur voor boekverkoopers, en gaf van 1739 tot
aan zijnen dood (1765) niet minder dart zestien
groote werken in het licht,o. a.: Recueil d observations
curieuses sur les moeurs, les coutumes, les arts et les
sciences des differents peuples de l'Asie, de l'Afrique
et de l'Amerique (4 dln. Parijs 1749); Histoire generale
de tons les peuples du monde (15 dln. Parijs 1750
en v.); Histoire litteraire du regne de Louis XIV

(3 dln. Parijs 1751).
Lambert (Joh. Heinrich), geb. 29 Aug. 1728
te Mulhouse (destijds tot Zwitserland behoorende),
was de soon van een behoeftig kleedermaker, en
werd door eigen inspanning een der grootste geleerden van zijnen tijd. In 1764 kwam hij naar Berlijn, waar hij 25 Sept. 1777 stierf. In wiskuude,
natuurkunde, logica en philosophie blonk hij uit, en
schreef een aantal desbetreffende werken. Ook heeft
men van hem o. a.: Kosmologische Briefe Uber die
Einrichtung des Weltbaus (Augsburg 1761). Zijne
hriefwisseling met Kant is opgenomen in diens
.Vermischte Schriften".
Lambert (Karel, graaf de), geb. onistr. 1815,
afstammeling van een fransch urtgewekene, diende
aanvankelijk bij de russische garde, klom spoedig
op in rang, maakte 1849 den veldtocht in Hongarije
mede, werd kort na de troonsbeklimnaing van Alexander II door dezen bevorderd tot luitenant-generaal,
en 1857 belast met de reorganisatie van de militaire
kolonien in luid-Rusland. Later door den keizer
geraadpleegd betrekkelijk de zaken van Polen, werd
L. in Aug. 1861 als generaal der kavallerie en opperbeNelhebber der eerste armee met de waardigheid
van stadhouder van Polen naar Warschau gezonden,
waar hij tot Juli 1862 bleef.
Lambertschagen, of Lambertshagen, gevvoonlijk Lammerscbaag genaamd, dorp in NoordHolland, anderhalf uur gaans ten W. Z. \V. van
Medemblik.
Lambertus, de heilige, geb. te Maastricht,
bisschop aldaar van 668 tot aan zijnen dood 708,
deed veel voor de verbreiding van bet Christendom.
Hij ijverde tegen Alpherde, de bijzit van Pepiju van
Heristal, en werd deswege door diens broedf , r Dodo
in 708 te Luik vermoord ; kerkelijke gedenkdag
17 Sept.

Lambertus

Lamentin

Lambertus, keizer, en koning van Italie, werd
891 door zijnen vader Guido van Spoleto als medebestuurder van diens rijk erkend, en regeerde vervolgens alleen van 894 tot 898. Met Berengarius en
Arnulf, welke beiden hem den troon betwistten, was
hij aanhoudend in oorlog. Hij verloor het leven op
de jacht ; vermoedelijk werd hij vermoord.
Lambertus, zoon van Adalbert II, hertog van
Toskanen, regeerde te Spoleto sedert 917, en in
Toskanen sedert 929, tot 931. .Hij had veel bijgedragen am zijnen halven broeder, Hugo van Provence, op den troon van Italie te brengen; dock deze
beloonde hem daarvoor slechts rnet ondank, en beweerde dat L. een bastaard was, die op het hertogdom Toskanen Been recht had. Om de echtheid
zijner geboorte te bewijzen deed L. een beroep op
het Godsgerecht, en trad als overwinnaar uit den
strijd ; loch Hugo wist zich van L.'s persoon meester te maken, en liet hem de oogen uitsteken.
Lambertus van Aschaffenburg, verlatijnscht
Lambertus Schafnaburgensis, duitsch kronijkschrijver, met meer juistheid Lambertus van Hersfeld
genaamd, heette geboortig nit Aschaffenburg, was
benedictijner monnik te Hersfeld in Hessen, en stied
omstr. 1100 in het klooster Saalfeld. Van zijne historischk1 geschriften is nog in wezen zijn veelgeschat
Chronicon historicum Germaniw historica (opgenomen in de .Monumenta Germania historica", dl. 3
en 5; afzonderlijk uitgegeven te Hanover 1843;
duitsche vertaling van Hesse, Berlijn 1855).
Lambertus, bijgenaamd le Begues of le Beghe,
een dweeper uit Luik, gest. 1177, geldt bij velen
als stichter van de zusterschap der Begijnen.
Lambese, stad in 't fransche dept. van de
Monden der Rhone, vijfdhalf uur gaans benoordw.
Aix ; 4500 inw.; veel oliezaad-teelt (huile d' Aix).
Lambese (Karel Eugenics van Lotharingen,
hertog van Elbeuf, Prins van), geb. 1754, was een
neef van koningin Marie Antoinette. Met haar naar
Frankrijk gekomen, werd hij kolonel-eigenaar van
het duitsche regement, waarmede hij 13 Juli 1789
de Tuilerien verdedigde tegen bet yolk, en eigenhandig verscheidene personen kwetste. Deswege in
staat van beschuldiging gesteld, werd hij door het
Chatelet vrijgesproken. Kort daarna verliet hij Frankrijk, trad 1794 in oostenrijksche dienst, maakte als
generaal-veldmaarschalk (sedert 1796) al de oorlogen tegen de fransche republiek en het keizerrijk
mede, werd na de restauratie der Bourbons in Frankrijk verheven tot hertog van Elbeuf en maarschalk,
en stierf kinderloos te Weenen 20 Nov. 1825.
Lambese, fransche naam voor het latijnsche
Lambwsis, eene oudtijds bloeiende stad der Romeinen en militair station in Numidie, waarvan nog
trotsche ruinen overig zijn op 1 mijl afstands van
Batna, aan het Aures-gebergte in de algerijnsche
prov. Constantine. Te midden van die ruinen heeft
keizer Napaleon 111 eene gevangenis laten bouwen
voor gewone misdadigers (later ook voor staatkundige veroordeelden).
Lambeth, voormalige stad in bet engelsche
graafschap Surrey, aan de zuidzijde van den Teems;
is tegenw. eene voorstad van Londen, en heeft circa
252,000 inw. Lambethaansche artikelen worden de
negen artikelen genoemd, die 1598 aan den aartsbisschop John Whitgift in zijn paleis te L. werden
overhandigd ten voordeele van de strenge predestinatie-leer, en ter aanvulling van de leer der 39
artikelen van de Anglicaansche Kerk.
Lambezellec, fransche stall, dept. Finisterre,
vijf kwartier gaans benoorden Brest ; 10,000 inw.

Lambin (Denis), verlat. Dionysius Lambinus,
geb. 1516 te Montreuil-sur-Mer, professor aan het
College-de-France te Parijs, gest. 1572, leverde verdienstelijke commentarien op Horatius (Parijs 1605;
nieuwe druk 2 din. Coblentz 1829-30), Lucretius
(Parijs 1563, dikwijls herdrukt), Plautus (Parijs 1576,
dikwijls herdrukt) en Cicero (4 din. Parijs 1566
en 1585).
Lambrechts (Charles Joseph Matthieu), magistraat, geb. 1753 te St.-Truien in Belgie, gest.
823, was professor der rechtsgeleerdheid te Leuven.
Toen zijn vaderland met Frankrijk vereenigd werd
bekleedde hij verscheidene gewichtige awbten, en
werd de opvolger van Merlin van Douai ais minister
van justitie. Na 18 Brumaire tot senateur benoemd,
verklaarde hij zich tegen de verheffing van Bonaparte,
en weigerde zijne stem aan de oprichting van den
keizerstroon. In 1814 stelde hij de acte op, waarbij
keizer Napoleon van den troon vervallen verklaard
werd. In 1819 werd hij tot afgevaardigde gekozen.
Hij schonk eene legaat van 12,000 francs voor een
gesticht ter verzorgiug van protestantsche blinden.
Lambsheim, marktvlek in den beierschen
Rijnpalts, bezuidoosten Frankenthal ; 2200 inw.
Lamech, I) hebreeuwsch aartsvader, afstammeling van Cain, leefde voor den Zondvloed, en had
twee vrouwen (Ada en Zilla). Bij Ada verwekte hij
Jabal, den eersten rondtrekkenden veehoeder, en
Jubal, den uitvinder van wuziek-instrumenten. Bij
Zilla verwekte hij Tubalcain, den eersten bewerker
van metalen, en Naema, die het linnenweven nitvond. Deze L. is in het 0. T. vermeld in Gen. 4:
18-24. — 2) zoon van Methuzalem, werd de vadervan Noach, en leefde 777 jaren (van 4000 tot 331S
v. Chr.) Deze L. is vermeld in het 0. T.: Gen. 5 :.
25-31; I Chron. : 3; en in bet N. T., in 't geslachtregister van Jezus (Luc. 3: 36).
Lamego, het oude Lama, stad in Portugal.
prov. Beira, aan den Douro, ruim 16 mijlen benoordoosten Coimbra ; 9000 inw. Te L. werd 1143 ander
koning Alfons I de vermaarde rijksdag gehouden,
waarbij de troon-opvolging in Portugal vastgesteld
en de Cortes ingevoerd werd.
Lamennais (Hugues Felicite Robert de), gewezen roomsch priester, geboren 19 Juni 1782 te
St.-halo, werd 1816 te Rennes tot priester gewijd,
en werd door een aantal geschriften (o. a. zijn beroemde Essai sur l'indifference entnatiere de religion,
4 din. Parijs 1817-20) eon ijverig verdediger van
Rome's kerkleer. Van Sept. 1830-32 verdedigde
hij in bet dagbiad 'L'Avenir" de volks-souvereiniteit.
Voornamelijk sedert de verschijning van zijn voorbeeldeloos veel opzien barende boek Paroles d'un croyant
(Parijs 1834) met de geestelijkheid voor goed
gebroken en door de wereldlijke macht vervolgd,
werkte hij voortaan onverholen voor het radicalismus. Zijne bijzonder tairijke werken, waaronder
Exquisse dune philosophic (4 din. Parijs 1841-43)
getuigen evenzeer van zijn schrijverstalent als van
zijn bepaald democratischen zin. In 1848 lid der
Constitueerende en der Wetgevende vergadering.
stierf hij 27 Febr. 1854. Zijne Oeuvres completes zijn
herhaalde malen verschenen (o. a. in 20 din. Parijs,
1844-47); zijne Oeuvres posthumes zijn uitgegeven
door Forgues (Parijs 1858).
Lamentin (le), naam van twee steden : 1 ) op
de zuidwestkust van het fransche eiland Martinique
(in W. I.), 5 kwartier gaans benoordoocten FortRoyal ; 8000 inw. — 2) op bet eiland Guadeloupe
aan de baai van Lamentin, 2 wren gaans benoordoosten Pointe-k-Pitre; 2800 inw.
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Lamer

Lamothelloadancourt

Lamer, twee friesche dorpen. Zie NYE-LAMER
en OLDE44AMER.
Lamettrie (Julien Offray de), atheist en geneeskunstenaar, geb. 23 Dec. 1709 te St.-Maio,
studeerde geneeskunst te Leiden onder Boerhave,
en wed 1742 benoemd tot officier van gezondheid
bij de fransche garden. Reeds kort daarna gal hij
in bet Licht zijne Histoire naturelle de lame ('s-Hage
1745; nieuwe druk 1748), waarin hij openlijk het
materialismus predikte ; deswege werd hij uit de
dienst ontslagen, en zag hij zich genoodzaakt Frankrijk te verlaten. Hij nam de wijk naar Leiden, maakte
daar een nieuw product van zijne pen openbaar,
getiteld L'Homme Machine (Leiden 1748), waarin
hij onverholen tegen de heiligste geloofspunten te
velde trok, en waarmede hij teweeg bracht, dat hij
Holland verlaten moest. Nu vond hij eene toevlucht
in Pruisen, won spoedig de guest van Frederik II,
maakte een nieuw werk openbaar, onder den titel
L'Homme-Plante (Potsdam 1748), en stierf te Berlijn 11 Nov. 1751. Zijne schotschriften tegen de
beroemdste geneesheeren gaven aan zijnen naam
Been zeer gunstige vermaardheid.
Lami, de beroemdste turksche dichter, gest.
1531, sehreef, behalve eene menigte werken in proza,
vier groote heldendichten, waarvan 2 vertaald zijn
door Hammer-Purgstall ; een aantal kleine gedichten
van L. gaf Pfitzmaier in het licbt (Weenen 1839).
Lamia, in de oudheid eene stad der Maliers in
Phthiotis, nabij Sperchius, heeft haren naam gegeven aan den Lamischen oorlog, die na den flood van
Alexander (323) tusschen Macedonia en Griekenland
uitbrak. Deze oorlog, die slechts een jaar duurde,
werd begonnen op aandrijven van Demosthenes en
Hyperides. De grieksche veldheer Leosthenes bracht
aanvankelijk aan Antipater eene nederlaag toe, en
noodzaakte hem zich in L. op te sluiten, waar hij
hem vervolgens belegerde. Doch de onverwachte flood
van Leosthenes, en de aankomst van Leonatus maakten het Antipater mogelijk nit L. te ontkomen,
waarna hij reeds spoedig aanvallenderwijze begon te
handelen en eene beslissende overwinning bevocht
bij Cranon (322 v. Chr.). In de middeleeuwen droeg
L. den naam van Zeitoeni, doch heet thans weder
L., heeft 4000 inw., en is de hoofdplaats der nomarchie Phthiotis.
Lamia, 1) dochter van Neptunus, werd bij
Jupiter moeder van de sibylla Herophile. — 2) dochter van Belus en Libya, was de minnares van Jupiter,
doch werd door de jaloersche Juno van hare kinderen beroofd ; hierdoor waanzinnig geworden, werd
L. een schrikbeeld voor alle moeders, daar zij rusteloos rondzwierf om kinderen te rooven en te vermoorden. Zie ook LAM1eN.
Lamien, bij de ouden booze geesten, die de
gedaante van schoone vrouwen aannamen, om jongelingen tot zich te lokken, jen einde dan gelijk
vampyrs hun bloed te kunnen uitzuigen. Ze hielden
zich op in het rietgewas tangs de groote wegen, en
loerden aanhoudend op nieuwe slachtoffers. — L.
werken bij de ouden ook de tooveressen genoemd.
Lamisohe oorlog. Zie LAM1A (stad).
Lammekensvliet. Zie LAMMENSVLIET.
Lammensvliet, oude naam der stad Sluis
in Zeeland.

Lammerts (Adje), geb. 1497, gest. 1583,
sedert zijn 22e jaar burgemeester van Leeuwarden.
Lamminsvliet. Zie LAMMENSVL1ET.
Lammoer, of Lamoer, voormalig dorp in Friesland, is vermoedelijk verzwolgen door de Zuiderzee ;
men weet niet meer waar het gestaan heeft.
_
Lamnea, rivier.ZiZieB1NDA.
Lamoeten, een tungusische volksstam ; met
hunne rendieren nomadiseeren de L. langs de boorden van de zee van Okhotsk, die naar hen ook wel
Lamoetische Zee genoemd wordt; in de 19e eeuw
zijn vele L. naar Kamtschatka verhuisd.
Lamoignon de Baville (Nicolas), geb.
1648, gest. 1724, eerst lang advocaat te Parijs, 1670
raadsheer in het parlement, later intendant in Languedoc, en als zoodanig, na de herroeping van bet
edict van Nantes, een grimmig vervolger van de
Protestanten. In 1698 sehreef hij op last des konings
Mdmoires pour servir a l'histoire du Languedoc (Amsterdam en Marseille 1734), in Welk werk hij daarentegen het beginsel verkondigt, dat alle gewelddadigheid noodlottig werkt voor het Christendom.
Lamok, dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-resid.
Magelang ; bij K. 7 Nov. 1829 overwinning der nederl. troepen op de muiters.
Lamongan, 1) distr. op Java, res. Grissee.
2) dorp in het district L., resid. Grissee. — 3) district op Java, in het regentschap L., resid. Soerabaja. — 4) vuurspuwende berg in het regentschap
L., resid. Soerabaja, op Java; uitbarstingen o. a.
9 Nov. 1818, in 1824, en 5 Oct. 1843.
Lamorali graaf van Egmond. Zie EGMOND.
Lam oriciere (Christophe Leon Louis Juchault de), fransch generaal, geb. 5 Febr. 1806 te
Nantes, ging na de omwenteling van 1830 naar Algerie, waar hij na een roemrijken strijd Abd-el-Kader
tot onderwerping dwong 22 Dec. 1847. Bg de omwenteling van 1848 leende hij vergeefs de hulp van
zijnen degen aan de dynastie Orleans, werd daarna
onder Cavaignac minister van oorlog, was een voornaam tegenwerker van het streven van Lodewijk
Napoleon, en werd bij den staatsgreep van 2 Dec.
1851 in hechtenis genomen, en vervolgens uit
Frankrijk gebannen. Nadat hij op verscbeidene
plaatsen verblijf had gehouden, bekwam hij 1857
vergunning om naar Frankrijk terug te keeren, en
aanvaardde 7 April 1860 de waardigheid van opperbevelhebber over de pauselijke armee, hem door het
hof van Rome aangeboden ; als zoodanig echter verloor bij den slag bij Castel-Fidardo tegen de Piemonteezen, die hem ook de vesting Ancona ontweldigden. Hij stierf Sept. 1865.
Lamormain, eigenlijk Lammermann, een Jezuiet, geb. omstr. 1560 bij Luxemburg, gest. 22
Febr. 1648 te Weenen, was als biechtvader van
keizer Ferdinand H de hoofdbewerker van de bloedige vervolgingen tegen de Protestanten in Bohemen.
Lamothe—Pdmalon, dorp in het fransche
dept. Lot, anderhalf our gaans benoordw. Peyrac ;
600 inw.; geboorteplaats van Fênélon, Wiens familiekasteel te L. stond.
Lamothe—St.—Heray, fransche stad, dept.
Deux-Sevres, 3} uur benoorden Melle; 2900 inw.

Lammermoor—bergen,Lammermuir Hills,
bergketen in Schotland, aanvangende aan het zuidoost-einde van het graafschap Edinburg, loopt door
de graafschappen Haddington en Berwick naar de
Noordzee, en vormt de waterscheiding tusschen
Forth en Tweed.

Lamothe—Houdancourt

(Philippe de),

hertog van Cardona, fransch generaal onder Lodewijk XIII, voerde het bevel over de fransche troepen
in Catalonia (1641), bracht den Spanjaarden verscheidene nederlagen toe, ontweldigde hun verscbeidene plaatsen, en werd ter belooning voor zijne
diensten verheven tot maarschalk van Frankrijk,
hertog van Cardona, en onderkoning van Catalonia;

Lancaster

Lamothe-le-Vayer
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gehouden op het kasteel Pierre-Encise te Lyon, en

Lampa, hoofdplaats der 77,000 zielen tellende
L. in bet peruaansche departement Puno.
Lampedusa, het Lopadusa der ouden, een tot

verwezen naar het parlement van Grenoble. Hij

de siciliaansche prov. Girgenti behoorend eilind in

werd vrijgesproken in 1648, en reeds kort daarna

de Middell. Zee, is 1 mijl lang, eene halve nabreed,

weder naar Catalonia gezonden, waar hij zich on-

heeft eene goed beschutte reede en 700 tmxwoners ;

derscheidde door zijne verdediging van Barcelona.

was eenigen tijd door de Engelschen bezet, doch

In 1657 keerde hij naar Frankrijk terug, en stierf

kwam 1843 weder aan Sicilia.

doch toen hij 1644 de nederlaag geleden had voor
Lerida, werd hij in hechtenis genomen, gevangen

provincie

Lampetia, I)

nog in datzelfde jaar.

Lamothe—le —Vayer

(Francois de), scep-

tisch philosoof, geb. 1588 te Parijs, werd de leer-

Amantea.

Lampi,

meester van Lodewijk XIV, en stierf 1672. Zijn

Cinq dialogues faits c't limitation
des anciens par Horatius Tuber° (Frankfort 1706 ;
voornaamste werk is :

een der Heliaden ; de andere

heette Phadtusa. — 2) stad in Calabrie ; tegenw.
of Coti, voormalig koningrijkje ter kuste

van Guinea, op de Goudkust, had in 't laatst der 17e
eeuw te ooriogen tegen die van Poso, die in 't jaar

nieuwe editie 2 din. 1716). De beste editie van

1700, toen de koning van L. gestorven was, onver-

Oeuvres bezorgde Roland Le Vayer de Boutigni

hoeds weder eenen inval in L. deden, en de bevol-

zijne

king verdreven.

(7 din. Dresden 1757-59).

Lamotte,

Lampong,

vervallene stad in het fransche dept.

Haute-Marne, in het oude Lotharingen, arrondisse-

residentie van het nederl. 0.1.

eiland Sumatra, waarvan L. het zuidoostelijk ge-

ment Chaumont, bij Outremecourt. Lang werd L.

deelte inneernt, heeft 83,000 bewoners, die een af-

voor onneembaar gehouden, wegens zijne ligging op

zonderlijken stam (de

eene steile rots ; doch in 1634 werd L. aan den her-

volkeren-groep vormen ; hoofdpl. van L. Tarabangi.

Lamporecchio,

tog van Lotharingen ontweldigd door maarschalk
La-Force, bij Welke gelegenheid voor het eerst ge-

stad met 7700 inw. in de

toskaansche provincie Florence.
Zie
-.
Zi L ABOURD
Lampourdan, oO.f I - h
Lampridius ( "Elias), romeinsch geschied-

bruik werd gemaakt van bommen.

Lamotte

Lanzpongers) van de maleische

(Antoine Houdard de), fransch dich-

ter, geb. 17 Jan. 1672 te Parijs, gest. aldaar 26 Dec.

schrijver uit de 4e eeuw na Chr., beschreef het Leven

Oeuvres (10 din. Parijs 1754)
verschenen ook van zijne Oeuvres choisies verschei-

der keizers Commodus, Antoninus Diadumenus, He-

1731. Bellaire zijne

liogabalus en Alexander Severus.

Lampsacus,

dene editien (de beste is die in 2 din. Parijs 1811).

Lamotte

(Jeanne de Luz, de St.-Remy, gravin

ook

Lampsacum,

voormalige stad

in Klein-Mysie, aan den Hellespont, vereerde pit

van), de hoofdpersoon in het beruchte halssnoer-

Priapus als nationals godheid ; het was de geboorte-

proces, door een bastaard van Hendrik H afstam-

piaats van den wijsgeer Anaximenes, door wien L.

Valois, was

gered werd van den toorn van Alexander; de wijn

geb. 22 Juli 1756 te Fontéte in Champagne, en ge-

uit de omstreken van L. was beroemd. Zie wijders

huwd met graaf de L. Sluw en intrigeerend, wist zij

LAMPSAKI.

mende van de koninklijke familie der

Lampsaki,

zich het voorkomen te geven alsof zij met koningin

of Lepsek, stad in aziat. Turkije,

Marie Antoinette op een zeer vertrouwelijken voet

aan de straat der Dardanellen, ruim 2 wren gaans

stond ; en zoodoende gelukte het haar partij te trek-

bezuidoosten Gallipoli, niet ver van de plaats, waar

ken van den dwazen hartstocht, lien kardinaal de

het oude Lampsacus gestaan heeft.

Lamswaarde,

Bohan voor de koningin bad opgevat. Zij bepraatte
den kardinaal om eene prachtige diamanten hals-

of Lamsweerde, zeeuwsch dorp

in Hulster-ambacht, arrondissement Goes ; 400 inw.

Lamuten. Zie LAMOETEN.
Lanark, of Clydesdale, graafschap in het wi-

keten te koopen (die zestienmaal honderd duizend
francs, d. i. circa 8 tonnen gouds kostte), welk
pronkstuk de kardinaal haar ter hand stelde om het

den van Schotland, tusschen de graafschappen Ayr

aan de koningin aan te bieden, waartegen zij hem

en Renfrew ten W., Dumbarton, Stirling, Edinburg,

beloofde, dat zij hem eene heimelijke samenkomst

Linlithgow ten N., Peebles ten 0., en Dumfries ten

met Maria Antoinette zou laten hebben (1785).

Z., rijk aan steenkolen- en loodmijuen, is ruim 46

Zoodra zij de halsketen in handen had, liet zij er

vierk. mijlen groot, bevolkt met 530,000 zielen en

de diamanten uitbreken, die vervoigens in Engeland

heeft tot middelpunt de stad Glasgow. De hoofdpl.

verkocht werden ; eene gelukzoekster liet zij voor de

is

koningin doorgaan, om den kardinaal het zoo zeer

mijlen bewesten Edinburg; de stad L. was eertijds

L.,

stad met 5400 inw. aan den Clyde, ruim 6

door hem begeerde rendez-vous te kunnen ver-

versterkt, en heeft verscheidene belegeringen uitge-

schaffen ; doch het duurde niet tang of het bedrog

staan ; in 978 werd te L. het eerste parlement. rap

werd ontdekt, waarbij tevens aan het licht kwam,

Schotland gehouden. Een half uur gaans bezuiden

dat de behendige bedriegster de hand der koningin

L. bet door R. Owen gestichte dorp

nagemaakt had, om den verliefden kardinaal met

groote katoenspinnerijen.

New.-L. met

blinden. Zij werd in hechtenis genomen ; haar man,

Lancashire, het graafschap Lancaster.
Lancaster, graafschap in het noorden van

graaf de L., die hear voornaamste medeplichtige was,

Engeland, ligt tusschen de graafschappen Cumber-

een briefje van Marie Antoinette de oogen te ver-

had zich in tijds uit de voeten gemaakt; hij werd

land en Westmoreland ten N., York ten 0., Chester

31 Mei 1786 bij verstek veroordeeld tot brandmer-

ten Z., en de lersche Zee ten W., is circa 90 vierk.

king en levenslangen dwangarbeid op de galeien ;

mijlen groot, bevolkt met 2,430,000 zielen, en heeft

ook de gravin werd veroordeeld om op. de beide

tot middelpunt Manchester. De hoofdplaats is

schouders gebrandmerkt te worden, en vervolgens

stad met 15,000 inw. aan den Lune en aan het

L.,

levensiang in hechtenis te blijven. Uit de Salpetriére,

Lancaster-kanaal,

waar zij opgesloten zat, wist zij te ontsnappen naar

een oud gebastionneerd kasteel ; voorheen was L. de

42 mijlen benoordw. Londen, met

Engeland, schreef daar tegen Marie Antoinette een

residentie der hertogen van L.; in den oorlog der

schotschrift, dat zij liet driikken, en stierf te Londen

Twee Rozen heeft L. zeer reel geleden.

Lancaster,

23 Aut. 1791.

Lamoyon,

verkeerde spelling voor LAMOIGNON.

naam van een aantal.plaatsen in

de Vereenigde Staten van Noord-Amerika ; de vaer-
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Lancaster

Landeck

en bracht zoodoende de rechten der beide huizen
naarnste zijn: L. in Pennsylvania, aan den Conestot Iereeniging in zijnen persoon, waardoor tie burtoga, 13 mijlen bewesten Philadelphia ; 18,000 inw.,
geroorlog een einde nam. In den twist tusschen het
meest Duitschers of van duitschen oorsprong. — L.
in Ohio, graafschap Fairfield ; 6000 inw. — L. in huis van L. en dat van York, droegen de aanhangers
van het huis van L. als herkenningsteeken eene
Massachusetts, 6 mijlen benoordw. Boston ; 2500 inw.
Lancaster (James), de eerste engelsche Oost- roode roos, en de aanhangers van het huis van York
eene witte roos: om die reden wordt die oorlog
indie-vaarder, geb. 1550, gest. omstr. 1620, zeilde
genoemd Oorlog der Twee Rouen.
1591 met drie, door londensche kooplieden nageLancelot, koning van Napels. Zie LADISLAS.
ruste schepen, nit Plymouth uit, veroverde 39 porLancelot van 't Meer (L. du Lac, L. von
tugeesche schepen, bemachtigde Pernambuc in BraSee), een romanheld der middeleeuwen in de brezilie, keerde met een rijken buit 1693 in Engeland
tonsche legenden van Arthur en de Tafelronde. Hij
terug, en ondernam 1601 nogmaals eenen tocht.
vatte een onweerstaanbaren hartstocht op voor de
Hij is de grondlegger van de vaart der Engelschen
schoone Genevra, de ger-Dalin van koning Arthur, en
naar Oost-lndie. Hem ter eere is aan de zeeengte
haalde zich allerlei ongelukken op den hals doortusschen Noord-Devon en Baffinsland, zijnde de indien hij de liefde versrnaadde van de fee Morgana.
vaart naar de westelijke Poolzee, de naam gegeven
Deze roman, oorspronkelijk in het Latijn geschreven
van Lancaster-sand. De beschrijving der reizen van
door eenen ongenoemde, werd in de 12e eeuw in
L. is te vinden in het 3e deel der verzameling van
het Romaansch overgezet door Gautier Mapp, ridder
Hakluyt.
Lancaster (Joseph), geb. t771 te Southwark, des konings; en in 't begin der 13e eeuw bewerkte
Ulrich von Zatzikhoven daarnaar zijnen Lancelot, die
sedert 1798 hoofdonderwijzer aan eene armenschool
in 1845 te Frankfort in 't licht is gegevendoor Hahn.
te Londen, begon daar met het beste gevolg de
Lancerota, spaansch Lanzarote, het oostelijkmethode van wederkeerig onderwijs in te voeren,
ste der groote Canarische eilanden, ligt benoordw.
toen Andrew Bell, die eene dergelijke methode reeds
Fortaventura, is circa 23 vierk. mijlen groot, telt
in India had leeren kennel), hem de eer van die in17,000 bewoners, en heeft Teguise tot hoofdplaats ;
voering in Engeland kwam betwisten. Tot de secte
op L. den 2140 vt. hoogen Monte de la Corona ;
der Quakers behoorende, werd L. door de anglicaanvulcanische grond; verschrikkelijke uitbarsting 1730.
sche geestelijkheid tegengewerkt, waarom hij 1818
Lancia Oppidana, stad in Lusitanie, bij de
naar Amerika verhuisde, waar hij met veel wederVettonen, nabij de bron van den Munda ; beet thans
waardigheden had te kampen, tot hij 24 Oct. 1838
Guards.
te New-York stierf.
Lancia Transcudana, stad in Lusitanie,
Lancaster (bet Huis van), engelsch koningsbij de Vettonen; beet thans Ciudad-Rodrigo.
huis, vermaard door zijne worsteling met het Huis
Lanciano, het oude Anxanurn of Lancianutn,
van York, starnde of van Eduard III. Deze koning
stad in de napolit. prov. Abruzzo-citeriore, 5 uren
had vier zonen gehad, nl.: 1) Eduard, prins van
gaans bezuidoosten Chieti ;14,000 inw.
Wallis, die veOr zijnen vader stierf, en eenen zoon
Lancut, stad in den oostenrijkschen kreis
naliet met name Richard, den lateren Richard H
Rzeskow ; 2700 inw.; kasteel van prins Lubomirski.
(1377-99); 2) Lionel, hertog van Clarence, die
Landak, een aan de Nederlanden schatplichtig
eene dochter naliet, Philippine, later de vrouw van
vorstendom in het wester van Borneo, is 162 vierk.
den hertog van Mortimer, en de grootmoeder van
mijlen groot, bevolkt met omstr. 22,000 zielen,
Anna van Mortimer, die in den echt trad met Richard
wordt besproeid door de rivier L., is rijk aan good
van York ; 3) Jan van Gent, hertog van Lancaster ;
en diamanten, en heeft tot hoofdstad L. of Ngaban.
4) Edmond van Langley, hertog van York, hoofd
In 't laatst van 1841 werden de in L. gevestigde Chivan het huis van York. Een prins uit het huis van
neezen door de Dajakkers aangevallen en verdreven.
Lancaster, ni. Hendrik, zoon van Jan van Gent, stiet
Landau, stad in Rijnbeieren, aan de Queich,
Richard II van den troo p , en beklom dien zeif, met
6 a 7 uren gaans bezuidw. Spiers; 21,500 inw. met
ter zijde stelling van de rechten van den tweeden
inbegrip der bezetting ; de citadel van L. is gebouwd
tak, die vertegenwoordigd werd door Anna Mortimer
door Vauban ; L. was eertijds eene rijksstad, werd
en Karen man ; hij regeerde onder den naam van
herhaaldelijk veroverd en heroverd ten tijde van
Hendrik IV (1399-1413), en bracht de kroon over
Lodewijk XIV, in 1680 aan,Frankrijk afgestaan, en
op zijnen zoon Hendrik V (1413-22) en zijnen
voor goed daaraan toegewezen bij het tractaat van
kleinzoon Hendrik VI (1422-61). Onder de regeeBaden 1714; in 1793 en 1795 werd L. te vergeefs
ring van laatstgenoemden stond Richard op, om als
belegerd, doch in 1815 ging deze vesting voor
prins nit het huis van York aanspraak op den troon
te maken krachtens het huwelijk zijns vaders, Ri- Frankrijk verloren.
Landau (Georg), duitsch geschiedkundige,
chard van York, met Anna van Mortimer, achtergeb. 26 Oct. 1807 te Cassel, sedert 1835 archivaris
kleindochter van den hertog van Clarence en wettige
erfgename van den troon na den flood van Richard II. aldaar. Van zijne vele verdienstelijke werken noemen wij bier: Geschichte der hessischen Burgen
Vandaar de zoogenaamde Oorlog der Twee Rouen, een
(4 din. Cassel 1832-40); Beschreibung des Kurbloedige oorlog, waarvan het uitvloeisel werd, dat
fiirstenthums Hessen (Cassel 1842); Beitrage zur
't huis van L. van den troon werd gestooten (1461)
Geschichte der Jagd and Falknerei in Deutschland
en vervangen door bet huis van York, waaruit drie
(Cassel 1849); Beschreibung des Hessengaues (Cassel
koningen geregeerd hebben, nl.: Eduard IV (1461
1857); Beschreibung der deutschen Gaue, enz.
—83), Eduard V (1483), Richard HI (1483-85).
Landeck, 1) stad in 't pruis. reg.-distr. Breslau,
Onder laatstgenoemden brak eene nieuwe omwenteaan de Biela ; 2000 inw.; zwavelbronnen die door vele
ling uit, waardoor het huis van York omver werd
hadgasten bezocht worden.— 2) stad in 'tpruis. reg.geworpen, en op den troon kwam Hendrik Tudor
distr. Marienwerder, kreisSchlochau,aan de Kuddow;
van Richemont, die door de vrouwen familie was
1000 inw.-3)dorp inBohemen,kreis Eger; 600 inw.;
van het huis van L. en onder den imam van Hen2 zuurhoudendebronnen. — 4) dorp in Tirol, kreis
drik VII regeerde van 1485 tot 1509. Hij trad in
Innsbruck, bekoorlijk gelegen aan do Inn ; 1500 inw.
den echt met de erfgename van het huis van York,
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Landon, dorp in de belgische prov. Luik, 9 uren
gaans benoordw. Luik; 1300 inw.; aansluiting van
den spoorweg Aken-Maastricht aan de linie KeulenBrussel ; oudtijds was L. eene vesting en residentie
van Pepijn van Landen, die hier in 640 stierf; in
1693 bij L. de slag, die bekend is onder den naam
slag van Neerwinde.
Lander (Richard), engelsch reiziger, geb. 1804
in Cornwallis, ging 1825 met Clapperton naar de
binnenlanden van Afrika, van waar hij alleen terugkeerde ; deed vervolgens 1830 met zijnen broeder
John L. (geb. 1807, gest. 10 Nov. 1839) opnemingen langs den benedenloop van den Niger, en tangs
de zich daarin ontlastende Tsjadda ; doch op een
nieuwen tocht 1833 werd hem door de vijandige inlanders eene wond toegebracht, waaraan hij 27 Jan.
1834 op bet eiland Fernando-Po stierf. Van deze
laatste reis gaven Laird en Oldfield de beschrijving
in het licht (2 dln. Londen 1837); die der Nigerexpeditie werd uitgegeven in 3 dln. (Londen 1832).
Landerneau, havenstad in het fransche dept.
Finisterre, aan de Elorn (die ook wel L. genoemd
wordt), 4 a 5 uren gaans benoordoosten Brest ;
5000 inw.; in 1374 veroverd door hertog Jan IV.
Landes, of Lannes, lat. Ager Syrticus, de beidegronden langs de kust der Biskaaische golf in het
westen van Frankrijk. Ze strekken zich nit tusschen
de Gironde en de Pyreneen over eene lengte van
16 mijlen bij 8 a 10 mijlen breedte, zijn schraal bevolkt door de zoogenaamde Parens (van gascogner
afkomst), en vormen een der meest woeste landstreken van Europa. Vroeger waren de L. ingedeeld
in vier vicomtds, nl. Dax, Tartas, Aorte of Ortevielle
en het later tot een hertogdom verhevene Albret ;
de hoofdplaats der L. destijds was Dax. Tegenwoordig maken de L. deel nit van het departement des L.,
een der grootste, doch minstbevvolkte departementen
van Frankrijk, ruim 170 vierk. mijlen groot, met
ruim 300,000 zielen bevolkt, ingedeeld in drie arrondissementen (Mont-de-Marsan, Dax en St.-Sever)
en tot hoofdplaats Mont-de-Marsan.
Landivi, fransche kantonshoofdplaats, dept.
Mayenne, 9 uren benoordw. Mayenne ; 2200 inw.
Landivisiau, fransche kantonshoofdplaats,
dept. Finisterre, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Morlaix ;
3500 inw.
Landon (Charles Paul), fransch schilder en
schrijver, geb. omstr. 1760, gest. 5 Maart 1826 te
Parijs, heeft zich inz. verdienstelijk gemaakt door
de volgende werken : Annales du Musee et de t'Ecole
moderne des Beaux-Arts (2e druk 17 din. 1833);
Vie et oeuvres des peintres les plus Mares (22 dln.
1803-17); Description historique de Paris el de
ses edifices, met een vPrécis historique" van Legrand
(12 dln. 1806-9); Galerie des hommes les plus
celebres (13 din. 1805-8); Choix de tableaux el de
statues des plus celebres muscles( I 8 d In. Parijs 1821).
Landor (Walter Savage), geb. 30 Jan. 1775
te Ipsley-Court in Warwickshire, engelsch lierdiciiter, drama- en romanschrijver, bracht bij het nitbarsten van den spaanschen vrijheidsoorlog op eigen
-kosten een hulpkorps onder de wapenen, waai mode
hij zich naar Spanje begaf ; later hield hij meestentijds verblijf in Italie, inzonderheid op eene villa bij
Fiesole. Men heeft van L.: Works (2 din. Londen
1846; 2e druk 1852).
Landrecy, of Landrecies, stad in Frankrijk,
dept. Nord, aan de Sambre, ruim 4 uren gaans bewesten Avesnes ; 4000 inw.; werd door Frans I ontweldigd aan de Keizerlijken ; aan Frankrijk afgestaan
4659, werd L. versterkt door Vauban; weerstond
IL

1712 prins Eugenius, word 1794 veroverd door de
Oostenrijkers, doch nog in 'tzelfde jaar heroverd
door de Franschen.
Landriano, dorp in 't Lombardisch-Venetiaansche, 4 uren gaans benoordoosten Pavia ; 2000
inw.; overwinning der Keizerlijken, onder Anton.
de Lkve, op de Franschen (1529).
Landsberg, duitsch markgraafschap, in de
12e eeuw gesticht, en L. genoemd naar de stad L.
in pruisisch Saksen, behoorde sedert 1210 aan den
markgraaf van Meissen (uitgenomen van 1291 tot
1347, toen het bezeten werd door de markgraven
van Brandenburg), en kwam 1815 aan Pruisen.
Landsberg, naam van verscheidene duitsche
steden, o. a.: 1) L., in 't pruis. reg.-district Merseburg, kreis Delitzsch ; 1300 inw.; spoorwegstation.
— 2) L., in 't pruis. reg.-district Koningsbergen,
kreis Pruis.-Eylan ; 2800 inw. — 3) L. in Beieren,
aan den Lech, 13 uren gaans bezuidw. Munchen;
3400 inw. — 4) L., in de pruis. prov. Brandenburg,
aan de Warthe, 16 uren gaans benoordoosten Frankfort ; 17,000 inw.; in de nabijheid der Concordiakerk een gedenkteeken voor Schleiermacher, die te
L. predikant is geweest.
Landscheid, ook wel Lascbeidt, dorp in 't,
groothertogdom Luxemburg, 5 kwartier gaans benoordw. Diekirch; 350 inw.
Landsdiep (het), vaarwater ten N. W. van de
Zuiderzee, aan den kant van den Helder, zich nit
het Marsdiep uitstrekkende naar het zuidwesten,
tusschen den vasten wal en de Zuider-Haaks. Historisch inerkwaardig is de ebbe van 13 Juli 1672,
waardoor het den hertog van York onmogelijk werd
gemaakt om met de engelsche vloot door het L. in
het Marsdiep binnen to loopen, zoodat zijne yourgenomene landing op Texel geheel mislukte.
Land's—End (kaap), de zuidwestelijkste landpunt van Engeland, graafschap Cornwallis, met vuur--,
baak, is het Bolerium promontorium der ouden,
wordt door de Franschen genoemd Finisterre.
_.e -OLA
-.
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Landsfeld (gravin). Zie
Landshut, 1) ommuurde stad in Beieren, aan
de Isar, 15 uren gaans benoordoosten Munchen ;
12,000 inw.; de in 1800 van lngolstadt naar L. verplaatste universiteit, is 1826 verlegd naar Munchen ;
nabij L. het slot Trausnitz, waar Lodewijk de Beier
gedurende verscheidene jaren Frederik den Schoone
van Oostenrijk gevangen hield. Doze stad L. word
1796, 1800, 1805 en 1809 ingenomen door de
Franschen. — 2) stad in pruis. Silezie, aan den
Bober, 11 uren bewesten Reichenbach ; 4700 inw.
Landskron, 1) stad in Bohemen, 13 uren
gaans beoosteu Chrudim ; 4800 inw. — 2) stad in
Galicie, 3 a 4 uren bewesten Myslenicze ; 3000 inw.
Landskrona, stapelstad en vesting in het
zweedsche Ian Malmo, 5 a 6 uren gaans bezuiden
Helsingborg, aan den Sond ; 5700 inw.; dikwijls
veroverd en heroverd door de Denen en de Zweden,
welke laatste sedert 1677 meester van L. gebleven
zijn.
Landsmeer, of Lantsmeer, ook Landsmoer,
dorp in Waterland, prov. Noord-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidw. Purmerende; 600 inw.; overstroomd 26 Nov. 1665 en 23 Aug. 1717; de orkaan
van 1 Aug. 1674 vernielde verscheidene huizen te L.
Landstuhl, stad in den beierschen Rijnpalts,
district Homburg ; 2400 inw.; ruinen van den burg
L., die aan Frans von Sickingen toebehoorde en
waar hij stierf.
Lanfranc, een scholasticus, geb.1005to Pavia,
gest. 1089 als aartsbisschop van Canterbury, voerde,
22
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als bekwaam dialecticus, de dialectiek in de theologie
1822-50); 'cones anatomicce (8 dln. GOtt. 1826
—39); Handbuch der Anatomie (4 din. GOtt. 1831
in. Zijne .Werken" zijn uitgegeven door Achery
—47), en ter opheldering bij laatstgenoemd werk:
(Parijs 1648).
Lanfranco (Giovanni), ital. schilder der bo- Anatomisch-mikroskopische Abbildungen (4 stukken,
lognesche school, geb. 1581 te Parma, gest. 1647 te
GOtt. 1848-51). — L. (Maximiliaan Adolf), zoon
van den vorige, geb. 11 Jan. 1818 te Gottingen, van
Rome.
1845 tot 1848 professor aldaar, sedert practiseerend
. Langbroek, twee dorpen in de prov. Utrecht,
geneesheer te Hanover, heeft insgelijks vele verdiennl.: 1) Neder-L. of Neer-Langbroek, 1 uur gaans
stelijke werken geschreven.
benoorden Wijk-hij-Duurstede, 750 inwoners
Langenberg, 1) fabriekstad in 't pruis. reg.2) Over-L., vlak bij het vorige ; 250 inw.
Lange (Christian Christoph Andreas), noor- district Dusseldorf, kreis Elberfeld ; 3400 inw. —
weegsch geschiedkundige, geb. 13 Aug. 1810 te
2) marktvlek in de reusser heerlijkheid Gera, aan
Staback bij Christiania, sedert 1845 rijks-archivaris
de Gera en den spoorweg Weissenfels-Gera; 800
te Christiania. Voornaamste werken : De norske
inw.; minerale bron.
Klosters Historic i Middelalderen (2e dr. Christiania
Langenbielau, groot fabriekdorp in pruis.
Unger,
5
Silezie, derdhalf uur gaans bezuiden Reichenbach,
1856); Diplomatarium norvegicum (met
din. Christiania 1847-60),en het vervolg op Kraft's
bestaat eigenlijk nit Brie dorpen, en strekt zich nit
over eene lengte van twee uren gaans; 13,000 inw.
Norsk For[atterlexikon (Christiania 1857 en v.).
Langenbrucken, marktvlek met 1500 inw.
Lange (Henry, eigenlijk Karl Julius Heinrich),
geograaf en kaartenteekenaar, geb. 13 April 1821 te
in Baden, Middelrijnkreis, amt Bruchsal, aan den
badener spoorweg; druk bezochte gezondheidsbron
Stettin, genoot zijne opleiding onder Berghaus en
(de zwaveligste bron in geheel Duitschland).
Ritter, was eerst te Edinburg werkzaam aan Johnston's .Physical Atlas", daarna te Berlijn, was van
Langenburg, stadje in Wurtemberg, Jaxtkreis, 6 uren gaans benoordoosten Hall; 900 inw.;
1855 tot 1859 directeur van de geographischartistieke inrichting van F. A. Brockhaus te Leipzig,
residentie-kasteel der prinsen van Hohelohe-Langenbrug.
in Welke stad hij sedert ambteloos leeft. Van zijne
cartographische werken verdienen inz. melding :
Langendorf, stad in Zevenbergen. Zie het
art. HOSZUFALU.
Schulatlas (met Lichtenberg, 44 bladen, Brunswijk
1852; Ile druk 1862); Atlas von Nord-Amerika
Langendijk (Pieter), nederlandsch dichter
(18 kaarten, Brunswijk 1853); Land- und Seekarte en historiograaf van Haarlem, geb. 25 Juli 1683 te
Haarlem, gest. 18 Juni 1756, muntte vooral nit
des Mittelkindischen Meeres (10 bladen, Triest 1857);
in bet biijspel. Werken (4 din. Haarlem 1757-58).
Reiseatlas von Deutschland (58 kaarten, Leipzig
Langensalza, stad in 't pruis. reg.-district
1855-59); Bibelatlas (10 blatlen, Leipzig 1860);
Erfurt, aan de Salza, 6 a 7 uren gaans benoordw.
Atlas von Sachsen (12 bladen, Leipzig 1860-62);
Erfurt ; 9000 inw.; in de nabijheid eene minerale
Handatlas (Leipzig 1852 en v.).
Langeac, kantonshoofdpl. in 't fransche dept. bron (zwavelbron) met badhuis. Bij L. behaalden de
Pruisen 1760 eene gverwinning op de Franschen
Haute-Loire, 6 uren gaans bezuidoosten Brioude ;
en Saksen ; dock 27 Juni 1866 leden de Pruisen
3500 inw.
bier de nederlaag tegen de Hanoveranen. .
Langeals,stad in 't fransche dept. Indre-Loire,
6 uren.gaans benoordoosten Chinon; 3300 inw.; te
Langenthal, marktvlek in 't zwits. kanton
Bern, aan de Langeten ; 2800 inw.
L. werd het huwelijk voltrokken van Karel VIII met
Langerak, naam van 2 nederl. dorpen, nl.:
Anna van Bretagne.
1) Willige-L. in de prov. Utrecht; zie WILLIGELangObek(Jacobus),deensch geschiedkundige,
LANGERAK. - 2) L., in den Alblasserwaard, prov.
geb. 23 Jan. 1710 te Skjoldborg in Jutland, sedert
Zuid-Holland, bezuiden de Lek, ter onderscheiding
1748 deensch geheim-archivaris, gest. 16 Aug. 1775
benoorden de Lek veelal Langerak-over-Lek gete Kopenhagen. Vooral melding verdienen van hem :
noenid, ligt vierdhalf uur gaans benoordw. GorincScriptores rerum Danicarum (dl. 1-3, Kopenhagen
hem, en heeft 700 inw.; het is de geboorteplaats
; voortgezet door Suhm,dl. 4-7, Kopenh.
1772
van den geschied- en taaikundige Francois Halma,
1776-92).
Langedijke, dorp in Friesland, 5 a 6 uren als boekdrukker te Leeuwarden gest. 13 Jan. 1722.
Te L. Jan. 1820 doorbraak van den Lekdijk, waargaans bezuidoosten Heerenveen ; 1000 inw.
Langeland, deensch eiland in de Oostzee, door de geheele Alblasserwaard onder water liep.
Het voormalige kasteel (Huis-te-L.) was reeds in
tusschen Fiinen en Laaland, is 5 vierk. mijlen groot,
de 13e eeuw bekend, en is in 't laatst der 18e eeuw
bevolkt met 19,000 zielen, en heeft slechts One
gesloopt.
stad, nl. RudkjObing.
Langerhouw, friesch dorp. Zie LONGERHOUW.
Langen, marktvlek in Hessen-Darmstad, prov.
Langeroog, eiland in de Noordzee, aan de
Starkenburg, aan den Main-Neckar-spoorweg ; 3300
lang en een half uur
kust van Oost-Friesland, I
inwoners.
Langenau, naam van verscheidene plaatsen gaans breed; 180 bewoners.
Langestraat (de), of de Langstraat, eene
in Duitschland, o. a.: 1) stad in Wurtemberg, Donauvoorheen tot Zuid-Holland, thans tot Noord-Braband
kreis, 4 uren gaans benoordoosten Ulm ; 3700 inw.
behoorende landstreek, bebouwd met eene menigte
— 2) stad in Bohemen, ruim 11 uren gaans bedorpen, waarvan er vele bijna als aaneengeschakeld
noordoosten Biczow; 2600 inw. — 3) stad in Waliggen in eene lange rij. Vdör den St.-Elizabethslachije; zie K1MP0LUNG. 4) Ober-L. en 5) Nieder-L.
vloed (1421) vormden ze in eene rechte lijn eene
twee dorpen in 't saksische district Dresden, gelange straat, die zich van den toren van Raamsdonk
richtsamt Brand, met 1250 en 1300 inw.
Langenbeek (Konrad Joh. Mart.) beroemd tot den toren van Baardwijk uitstrekte (vandaar de
nog thans in zwang zijnde benaming). De tegenontleed- en heelkundige, geb. 5 Dec. 1776 te Horwaarin de
woordige L. loopt in eene kromme
neburg in Hanover, gest. 24 Jan. 1851 als professor
dorpen Raamsdonk, Waspik, Capelle, Besoien, Waalte Gottingen. Voornaamste werken Nosologie und
Therapie der chirurg. Krankheiten (5 dln. Gottingen
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Langon,

lets meer zuidelijk gelegen dan de eigenliike L. wor-

het oude
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Alinge, stad in het fransche

den daartoe ook nog gerekend de dorpen Sprang en

dept. Gironde, aan de Garonne; vierdhalf uur gaans

's-Gravenmoer; deze twee, met de vier eerste der

benoord. Bazas ; 4000 inw.; wijnbouw ( y in

Langong,

acht zoo even genoemde, werden voorheen genoemd
.de Zes zuidhollandsche dorpen in de L.", om ze te

de Grave).

dorp op Java, resid. Kadoe, ads.-

resid. Magelaug ; 23 Jan. 1825 stormenderhand ver-

onderscheiden van de andere, die op brabandsch

meesterd door de nederl. troepen, en in de ascii ge-

grondgebied of in h?t land van Heusden lagen.

legd ; in de nabijheid ernstig gevecht met de muiters,

geheele bevolking van de L. bedraagt omstr. 20,000

waarin de nederl. troepen de overwinning behaalden,

zielen. Bij den watervloed van 1773 leden verschei-

Juni 1826 ; door de muiters weder opgebouwd, werd

dene plaatsen in de L. door overstrooming.

L. andermaal door de nederl. troepen in de asch

Langezwaag, dorp in Friesland, anderhalf

gelegd 19 Nov. 1827.

Langonnet,

uur gaans oostelijk benoorden Heerenveen ; 900 inw.

Langfjeld,

gebergte op de grenzen der nom.-

stad in het fransche dept. Mor-

bihan, 10 uren gaans bewesten Pontivy; 3600 inw.

weegsche stiften Aggerhuus en Bergen, loopt in kaap

Langres,het oude Andonzatunum, later Lingones

Lindenas op de Noordzee nit, is gemiddeld 4 a 5000

genaamd, versterkte stad in het fransche dept. Haute-

vt. hoog, en bereikt in sommige pieken eene boogie

Marne, aan de Marne, op eenen steilen berg van het

van 7600 Vt.

aan ijzer rijke

Langhemark,

marktvlek in de belg. prow.

plateau van L.,

8 uren gaans ten Z.

Z. 0. van Chaumont ; 11,000 inw.; oude hoofdstad

West-Vlaanderen, derdhalf our gaans benoordwesten

der Lingonen ; geboorteplaats van Sabinus en van

Yperen ; 6000 inw.

Eponina, van Diderot, Roger, St.-Allais; werd 407

Langholm,

stad in het schotsche graafschap

ingenomen en verbrand door de Vandalen, 451 door

Dumfries, 15 uren gaans benoordoosten Dumfries;

Attila ; was tot 1179 de hoofdplaats van een graaf-

2500 inw.

schap, dat door Lodewijk VII tot hertogdom ver-

Langiêwicz

(Marian), geb. 5 Aug. 1827 te

Krotoschin, studeerde sedert 1848 te Breslau, inz.

heven werd ; in 1362 werd L. versterkt, later nog
meer door Lodewijk X1 en door Frans I.

Langside,

wiskunde, diende een jaar bij de pruisische artillerie,
waarbij hij het tot bombardier bracht; doch 1859 bij

dorp in Schotland, nabij Glasgow ;

bij _L. werd 13 Mel 1568 aan de troepen van koningin

het mobiel maken deed hij dienst als officier. In

Maria Stuart, aangevoerd door Hamilton, wine ge-

1860 leeraar der artillerie-vakken aan de militaire

voelige nederlaag toegebracht door Kirkahly van

Mieroslawski-school te Parijs, maakte hij vervolgens,

Grange.

van Garibaldi tegen Napels mede, en werd daarna

Langstraat (de). Zie LANGESTRAAT.
Languedoc, in de middeleenwen eene pro-

aangesteld als leeraar aan de poolsche militaire school

vincie van zuidelijk Frankrijk, beslaande de tegen-

als adjudant van generaal von Milbitz, de expeditie

te Cuneo. Bij het uitbarsten van den poolschen op-

woordige departementen Lozere, Gard, Ardeche,

stand in Maart 1863 het hoofd eener schare opstan-

Aude, Herault en Haute-Garonne, droeg haren naam

delingen, was hij reeds spoedig de voornaamste aanvoerder, werd 12 Maart tot dictator benoemd, dock
moest 19 Maart zijn behoud zoeken door over de
oostenrijksche grenzen te wijken, werd daar te Tarnow geinterneerd, en in 't laatst van April overgebracht naar de vesting Josephstadt. Sedert op vrije

(Langue d'Oc), in
(Langue
d' Oil), dus genoemd omdat het woord oui in de beide
tongvallen verschillend (oc en oil) uitgesproken werd.
De hoofdplaats was Toulouse. Het Languedoc4Anaal,
ook genaamd Canal du Midi, in het zuiagn van
naar den zuidfrauschen tongval

tegenstelling van het noord fransche dialect

voeten gesteld, heeft L. zich naar Turkije begeven,

Frankrijk, heeft 30 mijlen lengte, verbindt den Atl.

is tot den Islam overgegaan, en streed 1866 als

Oceaan met de Middellandsche Zee, en is een van

turksch generaal tegen de in opstand zijnde Candio-

de beroemdste kanalen der wereld ; ontworpen door

ten. Zie 00k POESTOWOITOFF.

Andreossy, werd de aanleg begonnen 1666, en het

Langle

(Francois Marie), componist, van fran-

werk voltooid 1680 door P. P. Riquet.

sche afkomst, geb. 1741 te Monaco, gest. 1807,

Languet (Hubert), diplomaat en publicist, geb.

kwam 1764 naar Parijs, waar hij 1784 aangesteld

1518 te Vitraux in Burgundie, trad 1565 in dienst

werd als onderwijzer aan de koninklijke school voor

van den keurvorst van Saksen, be y ond zich tijdens

zang en declamatie ; hij componeerde verscheidene

Corisandre. —

L.

den Bartholomeusnacht als diens gezant te Parijs,

(Ferdinand), zoon

en stierf 30 Sept. 1581 te Antwerpen in dienst van

van den vorige, een der geestigste fransche drama-

den prins van Oranje. Zijn beroemdste werk is

operaas, o. a.

tische schrijvers.

Langles

Vindicice contra tyrannos

(Edinburg en Hazel 1579,

(Louis Matthieu), fransch orientalist,

onder het pseudoniem Junius Brutus; herdrukt Am-

geb. 23 Aug. 1763 te Peronne, gest. 28 Jan. 1824

sterdam 1660; in 't Fransch vertaald door Francois

als professor der perzische taal aan de oostersche

Etienne, Parijs 1581 ; in 't Duitsch door Treitschke,

school en bewaarder der oostersche manuscripten in

Leipzig 1846).

Langweer,

de nationale bibliotheek te Parijs, leverde eerie me-

Instituts
politiques et militaires de Tamerlan (1790); Monuments anciens et nzodernes de l'Indostan (2 dln. in
fol. 1821), en gaf ook in het licht Amiot's Dictionnaire tatar-mantcheou-francais (3 dln. Parijs 1789).
nigte door hem vertaalde werken, o. a.:

2

of Langeweer, dorp in Friesland,

uren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ; 400 inw.; is

vermaard uit de onlusten der Schieringers en Vetkoopers ; ward benevens andere omliggende dorpen
door de Burgundiers in de asch gelegd 1517.

Laniscat,

stad in bet fransche dept. Cotes-

Langley (Edmond van). Zie YORK.
Langnau, vlek in Zwitserland, ruim 6 uren

du-Nord, 5 kwartier gaans van Rostrenen ; 3400 inw.

gaans beoosten Bern, is de hoofdplaats van het Em-

zuidoosten Granada ; 3600 inw.; minerale bronnen ;

' mendal, en heeft 5500 inw.

Lanjaron,

stad iu Spanje, 9 uren gaans be-

beroemde badplaats.

Lanjuinais (Jean Denis, graaf), geb. 12 Maart

Langobardi. Zie LONGOBARDEN.
Langogne, stad in het fransche dept. Lozere,

1753 te Rennes, eerst advocaat, vervolgens professor

aan den Allier, 9 uren gaans benoordoosten Mende ;

aldaar, ward 1789 afgevaardigd ter Staten-generaal,

3200 inw.

1792 lid der Conventie, en schaarde zich daar aan

Lanka

LaocoOn

de zijde der Girondijnen ; als verdacht van koningsgezindheid in hechtenis genomen, wist hij te ontsnappen, hield zich 18 maanden tang schuil te Rennes, nam 1795 weder zitting in de Conventie, werd
in 't jaar IV lid van den Raad der Oudsten, vervolgens van 't Wetgevend lichaam, 1800 van den Senaat,
verklaarde zich tegen het levenslange consulschap,
werd niettemin later door Napoleon tot den gravenstand verheven, verklaarde zich 1814 voor de afzetting van Napoleon, werd door Lodewijk XVIII tot
pair benoemd, en stierf 13 Jan. 1827.
Lanka, bij de oude Indiers Ceylon.
Lanner (Joseph Franz Karl), duitsch componist van dansmuziek, inz. walsen, geb. 11 April 1802
te Weenen, gest. 30 Maart 1843.
Lannes (Jean), hertog van Montebello, fransch
generaal, geb. 11 April 1769 te Lectoure in 't fransche dept. Gers, was de zoon van een stalknecht, en
zelfaanvankelijk als knecht werkzaam in eene stoffenververij, totdat hij 1792 als vrijwilliger dienst nam
bij de armee, en door ziju moed reeds spoedig opklom in rang, zoodat bij 1795 ;reeds kolonel was ;
vooral onderscheidde hij zich in Italie, waar hij onder Bonaparte diende, 1797 brigade-generaal werd,
en op schitterende wijze deelnam aan de bemachtiging van Mantua en aan den slag van Arcole. Hij
vergezelde Bonaparte naar Egypte, keerde met hem
terug, en was hem van groote dienst 18 Brumaire.
Opnieuw naar Italie gezonden 1800, overlaadde hij
zich met roem bij Montebello (Juni 1800), en droeg
eenige dagen later niet weinig bij tot de overvvinning van Marengo. Nauwlijks was Napoleon keizer
of hij verhief L. tot maarschalk des rijks en tot hertog van Montebello. In den duitschen veldtocht
(1805-1806) kommandeerde L. de voorhoede, en
bewees de grootste diensten in de veldslagen van
Austerlitz, Jena, Eylau en Friedland ; doch in den
slag van Essling (22 Mei 1809) werd hij doodelijk
gekwetst, en stierf 31 Mei te Weenen. Zijn lijk werd
naar Parijs vervoerd, en daar bijgezet in het Pantheon.
Lannion, stad in het fransche dept. COtes-duNord, 9 mijlen benoordw. St.-Brieuc, aan den Guer,
niet ver van de uitwatering dier rivier; 6700 inw.
Lannoy, stadje met 1700 inw. in 't fransche
dept. Nord, 3 uren gaans beoosten Rijssel, was voorheen eene vesting, die sedert 1667 aan Frankrijk
behoord heeft, doch voor dien tijd dikwijls veroverd
en heroverd was geworden.
Lannoy (Charles de), nit een der aanzienlijkste
geslachten van Vlaanderen, geb. omstr. 1470, onderscheidde zich in oostenrijksche dienst onder de regeering van Maximiliaan en van Karel V; werd gouverneur van Doornik 1521, onderkoning van Napels
1522, en voerde het opperbevel over de keizerlijke
troepen na den flood van Prosper Colonna 1523. Hij
maakte zijnen naam onsterfelijk in den slag van
Pavia, waar Frans I door hem overwonnen en krijgsgevangen gemaakt werd. Vier jaren later (1527)
stierf L. te Gaeta. — L. (Ferdinand de), zoon van
den vorige, muntte niet alleen als krijgsman, maar
evenzeer als geleerde uit. — L. (Juliana Cornelia,
barones van), geb. 1738 te Breda, gest. 18 Fehr.
1782 te Geertruidenberg, heeft krachtdadig medegewerkt ter ontwikkeling van de hollandsche poezie.
Onder hare Dichikundige Werken (2 dln. Leiden
1780) en Nagelaten dichtwerken (uitgegeven door
Bilderdijk, Leiden 1783) treft men verscheidene
dramaas aan.
La Noue (Francois de), bijgenaamd Bras deer,
vermaard calvinistisch veldheer, geb. 1531 in Bretagne, trad reeds jong in de krijgsdienst, en oor-

loogde allereerst mede in Italie en in de Nederlanden. Toen de binnenlandsche godsdienst-oorlogen
in Frankrijk eenen aanvang namen, stelde bij zich
aan het hoofd van eene partij Calvinisten, bemachtigde Orleans en andere plaatsen in 1567, en werd
bekleed met bet kommandement van La Rochelle.
Getracht bebbende die van Rochelle te bewegen om
in vrede te blijven met het hof (1572), begonnen
zijne geloofsgenooten hem te mistrouwen, en zag bij
zich genoodzaakt over te gaan in het kamp van den
hertog van Anjou; hij beveiligde dien prins tegen
een komplot van den hertog van Alencon. Doch reeds
spoedig verzoende hij zich met de protestantsche
partij, bracht La Rochelle in eenen staat van duchtige tegenweer, diende Hendrik III en den koning
van Navarre, die zich te zamen verbonden hadden,
tegen de Ligue, en versloeg den hertog van Aumale.
Door Hendrik IV met den titel van luitenant-geueraal uitgezonden tegen den hertog van Mercoeur in
Bretagne, sneuvelde hij bij het beleg van Lamballe
1591.
Lansdown, plaats in het engelsche graafschap
Somerset, 2 uren gaans van Bath ; veldslag tusschen
de troepen van Karel I en die van bet Parlement.
Lansing, hoofdstad van den n.-amerik. staat
Michigan, aan den Grand-River; 5000 inw.
Lansker–meer, een 2 mijlen lengte hebbend
meer in Oost-Pruisen, wordt doorstroomd door de
Alle.
Lan–tsjeeoe, hoofdplaatsder chineesche prov.
Kansoe, nabij den Hoang-ho.
Lannusei, stad op het eiland Sardinie ; 2000
inwoners.
Lanuvium, tegenw. Civita-Indovina, stad in
Latium, 6 uren gaans bezuidoosten Rome, aan den
Appischen weg ; geboorteplaats van Antoninus ; Juno
werd bier vereerd in eenen beiligen draak, aan wien
de meisjes van L. een koek kwamen offeren: nuttigde de draak dien koek, dat was een bewijs voor
de maagdelijke reinheid der offeraarster ; weigerde
hij den koek, dat beduidde juist het tegenovergestelde.
Lanzi (Luigi), een geleerde italiaansche Jezuiet,
geb. 1732 te Monte dell' Olmo bij Macerata, gest.
30 Maart 1810 als president der Academia della
Crusca te Florence, is vooral beroemd als oudheidkundige. Voornaamste werken Saggio di lingua
etrusca (3 dln. Rome 1789) en Storiapittoricad' Italia
(4e druk 6 dln. Bassano 1815).
Lanzo (Valli di) het bovendeel van het Sturadal in Piemont.
Lao, oudtijds Lads, rivier in de napolit. prov.
Calabria citeriore.
Lgocotin, een prins uit het koninklijk huis van
Troje, was volgens Virgilius hoogepriester aldaar.
Daags voor den ondergang van Troje waarschuwde
hij de Trojanen tegen het binnenhalen van het bouten paard, en scboot zelfs een werpspies daarop af.
Dien eigen dag, terwijl bij in den tempel offerde,
werd hij met zijne beide zonen doodgedrukt door
twee ontzachlijk groote slangen. Dit rampzalig uiteinde werd beschouwd als eene wraak van Minerva,
aan wie het houten paard gewijd was. Eene beroemd
gewordene gebeeldhouwde groep, in 1506 bij SetteSala (niet ver van Rome) opgegraven, en door pans
Julius II in de verzameling van het Vaticaan geplaatst,
wordt beschouwd als het werk van de beeldhouwers
Agesander, Polydorus en Athenodorus uit Rhodus.
— 2) zoon van Parthaon, en oom van Meleager, vergezelde laatstgenoemden als mentor op den tocht
der Argonauten.
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Laodamas, zoon van den thebaanschen koning
Eteocles. Onder hem had den tocht der Epigonen
tegen Thebe plaats; in den oorlog tegen die van
Argos sneuvelde L. door de hand van Alcmeon. Volgens anderen redde hij zich met het overschot van
zijn leger, door de wijk te nemen naar Illyrie.
Laodice, I) vrouw van Antiochus, een der veldbeeren van Philippus, en moeder van Seleucus Nicator, die koning van Syrie werd na den dood van
Alexander. Deze liet haar ter eere eene stad bouwen,
die haren naam ontving (Laodicwa ad mare). —
2) zuster en vrouw van Antiochus Theos, bij wien
zij moeder werd van Seleucus Callinicus en Antiochus Hierax. Zij ward door haren gemaal verstooten
voor Berenice, eene egyptische prinses. Reeds spoedig door hem teruggenomen; liet zij hem en zijne
bijzit beiden van het leven berooven, ten einde de
kroon te verzekeren aan haren zoon Seleucus (Callinicus). Ptolemeils Evergetes, koning van Egypte,
liet haar ter dood brengen 240 v. Chr. Zij heeft
haren naam gegeven aan Laodiccea ad Lycum.
3) dochter van Agamemnon, wordt bij de treurspeldichters Electra genoemd ; zie ELECTRA I).
Laodieea, naam van verscheidene steden in
het wide Azle, L. genoemd naar verschillende vorstinnen, met name Laodice, door wie ze gesticht,
vergroot of begunstigd zijn, o. a.: 1) L. ad Lycum,
dat eerst Diospolis, en toen Rhoas geheeten had, en
thans den naam draagt van Eski-Hissar, in het zuidwesten van Phrygie, aan den Lycus, waar deze samenloopt met den Meander, is beroemd door zijne
uitmuntende wol en door zijnen koophandel. Gesticht
door Laodice, de zuster van Antiochus Theos, werd
L. door eene aardbeviug verwoest in 65 v. Chr.; ingenomen door de Turken 1255 ; verwoest door Tamerlan 1402. In dit L. was reeds eene Christengemeente in Paulus' tijd; zie de hoofdstukken 2 en
4 van den zendbrief aan de Colossenzen, en in Openb.
I: 11; de bewoners van L. worden in het N. T. genoemd Laodicenzen (Col. 4: 16; Openb. 3:14), en
schijnen niet te hebben uitgeblonken door christelijke
nederigheid. — 2) L. Combusta, tegenw. Ladik, in
Lycaonie, aan een meer benoordw. lconium, op een
vulcanischen grond. — 3) L. ad mare, tegenw. Latakieh, in Syrie (Seleucis), nabij den berg Belus en
de zee. Voortreffelijke wijnen ; prachtige rumen;
gesticht ter eere van Laodice, moeder van Seleucus
Nicator. — 4) L. Scabiosa (dus genoemd omdat de
schurft er dikwijls heerschte) of L. Libanum, tegenw.
Zjoesjia, in het zuiden van Syrie, tusschen den
Libanon en Heliopolis; hoofdplaats van het naar
deze stad genoemde kanton Laodicene.
Laodicenzen. Zie LAODICEA.
Laomedon, koning van Troje, zoon van Ilus
en Eurydice, en varier van Priamus, heeft geen andere vermaardheid dan zijne kwade trouw. Toen
Neptunus en Apollo nit den hemel verdreven waren
hadden zij de taak op zich genomen de muren van
L.'s stad weder op te bouwen, waarvoor hij hun
eene zekere sow gelds zou betalen ; doch toen het
werk voltooid was, onttrok de koning zich aan zijn
gegeven woord. Uit wrack hierover werd de stad
bezocht door Apollo met de pest, en door Neptunus
met overstrooming. Het orakel geraadpleegd zijnde
deed uitspraak, dat de toorn der goden niet antlers
te stillen zoude zijn, dan door Hesione, des konings
dochter, aan een zeemonster te offeren. Hercules
nam op zich dat monster te dooden en Hesione te
bevrijden, waarvoor L. hem twaalf zijner schoonste
paarden zou afstaan; doch toen Hercules als overwinnaar nit den strijd kwam, trok L. andermaal zijn

woord in. Hierop in toorn ontstoken, kwam Hercules
het beleg opslaan voor Troje, bemachtigde de stad,
en liet den koning met al zijne zonen ter dood brengen, alleenlijk uitgezonderd Priamus, die door Hercules op den troo p gezet werd in zijns vaders plaats.
Laon, bet oude Bibrax of Lugdunutn Clavatum,
in de middeleeuwen Laudunum, stad in het fransche
dept. Aisne, waarvan het de hoofdplaats is, ligt op
eenen berg, 17 mijlen benoordoosten Parijs, en heeft
10,500 inw.; het is de geboorteplaats van Méchain
en van Serrurier, en heeft o. a. eene kathedraal, die
dagteekent uit de 12e eeuw. Het was de residentie
en laatste bezitting van de laatste der Carolingers:
Lodewijk d'Outremer werd (936) te L. gekroond,
en daar opgesloten (944) door Hugo. Verscheidene males belegerd in de oorlogen tusschen de Armagnaken en de Burgundiers; 1419 aan de Engelschen overgeleverd door den hertog van Burgundie ;
ingenomen 1594 door Hendrik IV. Bij L. moorddadig gevecht 9 en 10 Maart 1814 tusschen Napoleon en generaal Blucher, waarin de overwinning
overhelde naar de zijde van laatstgenoemden.
Laonnais (le), het Laonneesche, landschap
van Ile-de-France, maakt tegenwoordig deal uit van
het dept. der Aisne.
Laos, stad in oud Italie, op de kust van Lucanie,
nabij Brutium, en aan de uitwatering van het
riviertje L. in de golf van L. (tegenw. golf van
Policastro).
Laos (koningrijk), oudtijds een koningrijk op
het schiereiland aan gene zijde van den Ganges,
begrensd door Tonkin en Cochinchina ten 0., door
bet land Sian ten W., werd doorstroomd door den
Mai-kwang, en had tot hoofdstad Leng, aan den
Menam-tai. Het voormalige koningrijk L. is tegenw.
gesplitst in drie groote monarchien: de Birmanen,
Annam en Siam. Birmanisch Laos, tusschen Birma
en Salwen, is bet gewichtigste, en bevat de hoofdstad Leng. — Siameesch Laos, zeer weinig bekeud,
bevat het koningrijk Zimd en het noorderdeel van
het rijk der Lanzjans (hoofdplaatsen Zimd en Langione). — Annamitisch Laos, splitst zich in bet rijk
Klein-Laos, hoofdplaats Hannieh ; het rijk Tiem, en
het zuiderdeel van het rijk der Lanzjans, hoofdplaats
Sa ndapoera.
Lao–tsee, of Lao-tseeoe, chineesch wijsgeer,
gab. 565 v. Chr., tijdgenoot van Confucius, is bij de
Chineezen de als goddelijk vereerde stichter van
het (nauw met het Buddhismus verwante) Taogeloof, of de godsdienst van den rechten wag. Hij
schreef het beroemde boek Tao-te-king (in 't Fransch
vertaald door Julien, Parijs 1842), dat zijne geheele
leer bevat en door de Chineezen onder de heilige
boeken is gerangschikt. Van een ander werk nit de
school van L., wiens aanhangers zich Tao-tsee noemen, leverde Neumann eene duitsche vertaling
Lehrsaat des Mittelreichs, Munchen I 836).
La Paliee, of La Palisse, lat. Palacia, stad in
't fransche dept. Allier, 10 a 11 uren gaans bezuidoosten Moulins; 2500 inw.; naar deze stad noemden
zich de Heeren van La Palice.
La Palice (Jacques de Chabannes, beer van),
maarschalk van Frankrijk, gouverneur van Bourbonnais, Auvergne, Forez, Beaujolais en Lyonnais, vergezelde Karel VIII bij de verovering van Napels, nam
deal aan de verschillende krijgstochten van Lodewijk XII in Italie, onderscheidde zich vooral in den
veldtocht van 1512 tegen de verbondenen der Heilige
Ligue, en droeg veal bij tot bet winnen van den
veldslag van Ravenna ; hij ontruimde de venetiaansche provincien in goede orde, en liet bezettingen
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achter te Peschiera, Legnago, Bergamo, Bresse, Cremona; in den tweeden veldslag van Guinegate 1513
werd hij gevangen genomen, doch had bet geluk te
ontsnappen ; in 1515 be y ond hij zich bij de verovering van Villafranca en in den slag van Marignano,
in 1522 in den slag bij Bicocca, hij ontzette FuenteRabia, deed het beleg voor Marseille opbreken, en
stierf roemrijk in 1525 bij de nederlaag der Franschen voor Pavia. — L.—P. (J. Fr. de La Guiche,
graaf van); zie LA GUICHE.
La Paz, of La Paz de Ayacucho, hoofdplaats
van een (1734 vierk. wijlen groot en met 470,000
zielen bevolkt) departement in Bolivia, nabij het
zuidoost-einde van het Titicaca-meer, heeft 77,000
inw., eene universiteit, en is de voornaamste koopstad van geheel Bolivia.
LapOrouse, zeevaarder. Zie LAPEYROUSE.
Lapethus, in de oudheid eene bloeiende stay
op de noordkust van Cyprus en middelpunt van
eenen kleinen staal, was onder de Romeinen de
hoofdstad van het geheele noorderkwartier des
eilands ; tegenw. Lopitho.
Lapeyrouse(Jean FrancoisGalatip de), fransch
zeevaarder, geb. 1741 te Albi, werd 1780, na reeds
verscheidene reizen gedaan te hebben, tot kapitein
bevorderd, en 1782 naar Amerika gezonden om de
engelsche nederzettingen aan de Hudsonsbaai te
vernielen, welke moeilijke taak hij uitmuntend volbracht. In 1785 werd hij op eene ontdekkingsreis
uitgezonden, deed belangrijke ontdekkingen in het
noordoostelijk kustland van Azie, tusschen het noordelijk gedeelte van Japan, Corea en Karutschatka,
en ankerde 1788 in Botany-baai in Australia. Sedert
dat tijdstip werd er geen tijding (neer van hem ontvangen, totdat 1826 de engelsche kapitein Dillon en
in Febr. 1828 ook Dumont d'Urville de gewisheid
erlangden, dat L. met zijne twee schepen verongelukt was aan het eiland Malicolo, zijnde een der
Vanikoro-eilanden in het zuidoosten van den Salomons-archipel. Naar het dagboek van L. werd door
Milet . de Mureau opgesteld Voyage autour du monde
(4 din. Parijs 1797 met atlas), een werk, dat voor
de zeevaartkundige geographic van veel gewicht is.
Lapeyrouse—straat, de zeeengte tusschen
het japansche eiland Jeso en het eiland Krafto, verbindt de Japansche Zee met de zee van Ochotsk.
Lapidei Campi. Zie CRAU.
Lapithen, een oud y olk in Thessalia (in Perrhebia), op de oevers van den Peneiis, had tot koningen Ixion en Pirithotis. Na eene geweldige worsteling verdreven zij de Centauren (zie dat art.), (lie
echter op hunne beurt, waarschijnlijk door de sterkte
hunner ruiterij, de L. verdreven, in weerwil van de
pogingen van Theseus, en hen noodzaakten de wijk te
nemen, deels naar Pholoe in Arcadia, deels naar kaap
Malea (aan het uiteinde van den Peloponnesus). Er
is in de geheele mythologie niets vermaarders dan
de vijandschap en de gevechten der L. met de
Centauren.
Lapithes, zoon van Apollo en Stilbe, wordt
genoemd als stainvader der Lapithen.
La—Place (Cyrille Pierre Theodore), fransch
zeevaarder, get). 7 Nov. 1793, trad 1812 in dienst
bij de fransche marine, klom allengs op in rang, werd
1841 contre-admiraal, 1853 vice-admiraal, en 1857
prefect van het marine-arrondissement van Brest.
Hij heeft twee reizen rondom de wereld gedaan, die
ook door hem beschreven zijn, ni.: die van 1830 tot
1832 met de korvet Favorite (5 din. Parijs 1833
--39 met atlas) en die van 9837 tot 1840 met de
freg at Artemise (4 din. Parijs 1845-48).

Laplace (Pierre Simon, graaf), fransch wisen sterrekundige, geb. 28 Maart 1749 te Beaumonten-Auge (dept. Calvados), eerst leeraar der mathesis
aan de militaire school aldaar, bij het begin der consulaire regeering gedurende zes weken minister van
binnenlandsche zaken, werd bij de oprichting van
bet keizerrijk verheven tot den gravenstand. In 1814
stemde hij voor de afzetting van Napoleon, werd
door Lodewijk XVIII tot pair, 1817 tot markies benoemd, en stierf 5 Mei 1827 te Parijs. Van zijne
werken vorrnt de Mecanique celeste met de aanhangsels (5 din. Parijs 1799-1825 ; nieuwe druk
1843) een voortretielijk gedenkstuk der hedendaagsche sterrekunde. Eerie populaire bewerking daarvan
is zijne Exposition du systéme du monde (2 din. Parijs
1796 ; 5e druk 1824). Wijders behooren onder zijne
belangrijkste werken: Theorie analytique des probabilites (Parijs 1812 ; 3e druk 1820) alsook het
Essai philosophique Sy r les probabilites Tarts 1814;
9e druk 1825).
Lapland, in de landstaal Sameanda, de noordelijkste landstreek van Europa, splitst zich in noorweegsch, russisch en zweedsch L. Noorweegsch L.
of Finmarken omvat bet noordelijk, russisch L. bet
noordoostelijk, en zweedsch L. het zuidelijk gedeelte
van L. oZweedsch L. is ingedeeld in de Jemtlands-, Asele-, Umea- of Lycksele-, Pite g -, Luleaen Tornea-Lapniark. De hoofdplaats van zweedsch
L. is Wardeliuus, waar men een dag in het jaar heeft,
die zes weken duurt, en een nacht, die even lang is.
Over de grensscheiding tusschen noorweegsch (of
deensch) en zweedsch L. ontstond in bet begin der
17e eeuw een oorlog tusschen Cbristiaan IV en Karel IX. Ken gedeelte van Tornea-L. en geheel Kemi-L.
werd bij den vrede van Fredrikshamn door Zweden
aan Rusland afgestaan en met Finland vereenigd. L.
is een woest, boschrijk, deels bergachtig, deels viak
en moerassig land, dat door eene keten der noordsche Alpen doorloopen wordt, van welke verscheidene
rivieren afstroomen, die zich ontlasten in de noorder IJszee en in de Bottnische golf. De winter is
lang en streng in L., de kort van duur zijnde zomer
zeer beet. Aileen de kolonisten (in zweedsch L.
omstr. 10,000) hebben paarden; het eenige tamme
dier der Lappen of Laplanders is bet rendier. De
Lappen, die zich zelven Same of Samelads noemen,
zijn een finsch y olk, omstr. 2800 hoofden sterk,
waarvan er 5000 onder zweedsch, 13,000 onder
noorweegsch, en 10,000 onder russisch gezag staan ;
ze zijn niet groot van gestalte, hoogstens 4 a 5 voet ;
men onderscheidt hen in veehoeders en visschers,
zijnde vooral de laatste een ellendig en ontberinglijdend y olk ; de L. drijven handel in pelterijen,
visch, rendierkaas, kinderspeelgoed, enz. De taal der
Lappen is in ooze eeuw spraakkunstig bebandeld
door Rask (Kopenhagen 1832), Friis (Christiania
1856), Castren, Stockfleth, enz.
P
La-Plata-rivier. Zie Rio DE LA PLATA.
La—Plata—staten, zooveel als Argentijnsche
republiek (zie dat art.).
Laponie, fransche naam voor Lapland.
La Porte du Theil (Fr. J. Gab. de), geb.
te Parijs 1742, gest. 1815, eerst in krijgsdienst, verliet die 1783 om zich geheel aan de letterkunde te
wijden, werd lid van de .Academia des Inscriptions-,
bezocht Italie, en bracht uit dat land 17 a 18,000
documenten inede naar Frankrijk, die gedrnkt zijn
in de Recherches des chartes, actes et diplomes relati fs
l'histoire de France (1791, 3 din. in fol.).
Lappen, in hollandsche boeken meestal Laplanders, de bewoners van Lapland.
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Lappenberg
Lappenberg (Johan Martin), duitsch geschiedkundige, geb. 30 Juli 1794 te Hamburg,
sedert 1823 archivaris in den hamburgschen senaat.
Zijue voornaamste werden zijn : Geschichte von
England (dl. I en 2, Hamburg 1834-37; dl. 3-5
van Pauli, 1853-59); Quellen zur Geschichte des
Erzbisthums and der Stadt Bremen (Bremen 1841);
Hamburgische Kroniken (Hamh. 1852); enz.
Lapper (Jan de), nederlandsch zeeheld, dus
genaamd omdat hij het handwerk van schoenlapper
had uitgcoefend te Haarlem. Op een zijner tochten
sneuvelde de kapitein van het schip, waarop hij zich
beyond, en J. de L. nam nu het kommando op zich,
en zette met zooveel verwoedheid het gevecht voort,
dat hij een engelsch schip in den grond boorde, een
ander reddeloos schoot, en zijn eigen schip behouden
in Texel binnen bracht. Voor deze kloeke daad ontving hij 5000 gl. en eene gouden eereketen ter belooning, alsmede eene aanstelling als kapitein van
een nieuw schip van 44 stukken (de Maarseveen).
Hij be yond zich ook onder het smaldeel, waarmede
de Ruyter in 1658 naar de Oostzee ste‘ende. Hij
vond eindelijk zijnen dood, strijdende voor het vaderland.
Lappidoth, een rechter over Israel, was de
man van de profetes Debora ; Richt. 4 : 4.
Lappland. Zie LAPLAND.
Lapurdum, tegenw. Bayonne, stad in Novempopulanie, bij de Tarbelli. Den naam L. herkent men
nog in dien van Labourd of Lampourdan, welken
men aan bet owliggende land geeft.
Laquedives, fransche naam voor Laccadieven.
Lar, hoofdstad van Laristan, heeft omstr.15,000
inw., en ligt 37 mijlen bezuidoosten Sjiraz.
Lara, nimf. Zie LAREN.
Lara, 1) stad in Spanje, aan de Arlanza, ruim
6 uren gaans bezuidoosten Burgos; 1600 inw.; naar
L. noemt zich het beroewde castiliaansche geslacht
L., waarvan als stamheer beschouwd wordt Ferdinand Gonzalez, graaf van Castilie en Lara, gest. 970.
— 2) dorp op bet soendascbe eiland Borneo, in
Banjermasin, met eene sterkte, werd 29 Febr. 1823
aangevallen door de Chineezen, die raisnoegd waren
over den toenemenden invloed der Nederlanders op
Borneo; doch de aanvallers werden met groot verlies afgeslagen.
Lara (de Leven Infanten van), zoo worden in
eerie spaansche kronijk zeven jonge edellieden genoemd, zonen van Gonzalez Gustios, beer van Lara
en Salas, broeder van Ferdinand Gonzalez, graaf van
Castilie. Er ontstond een twist tusschen Gonzalez
Gustios en zijnen zwager Ruy Velasquez, beer van
Bilaren, bij gelegenheid tom laatstgenoemde zijne
bruiloft vierde ; en Ruy Velasquez, om zich te wreken, leverde Gonzalez over aan Almanzor, die namens
Hezjam III gouverneur was van Cordova, en die
Gonzalez gevangen hield. Vervolgens lokte Ruy Velasquez de zeven zonen van Gonzalez in eene binderlaag, bij den piek van Moncayo, waar ze alien den
dood vonden, na wonderen van dapperheid verricht
te hebben. Maar Gonzalez had in zijne gevangenschap
de schoone Zaida, dochter van Almanzor, verleid, en
bij haar een achtsten zoon verwekt, met name Mudarra. Deze groot geworden zijnde wreekte den dood
zijner broeders in het bloed van Ruy Velasquez. Men
plaatst den dood der Infanten van Lara omstreeks
het jaar 993. De benaming "Infanten" wil bier niets
anders zeggen dan "kinderen", en is dus niet als een
titel te beschouwen, daar ze noch zonen noch kleinzonen van eenen koning waren, zoodat ze niet den
titel van ' Infant" konden voeren.

Larike
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Larantoeka, stad op het eiland Flores (een
der Kleine Soenda-eilanden); de Portugeezen hebben
bier een fort gebouwd en bet Christendom ingevoerd,
dat zich zeer uitgehreid heeft.
Larasj. Zie ARISJ (EI-).
Larchamp, stad in 't fransche dept. Mayenne,
ruim 2 uren gaans benoordw. Ernee; 2600 inw.
Lardner (Dionysius), geb. 3 April 1793 te
Dublin, 1828-40 professor aan de Londen-universiteit, leefde vervolgens in Amerika, te Londen en
te Parijs, en stierf '29 April 1859 te Napels. Een
aantal uitmuntende leerboeken over verschillende
gedeelten der natuurkunde werden door L. geschreven ; doch zijn naam werd inzonderheid gunstig bekend door Lardner's Cabinet Cyclopedia (132 dln.
Londen 1830 ; 2e druk 135 dln. 1854), Welke hij
gezamenlijk met Brewster, Herschel en anderen in
bet licht gaf.
Laredo, havenstad in de spaansche prov. Santander, aan de haai van Santoila, ruim 7 uren gaans
benoordoosten Santander; 3200 inw.
La Renaudie (G. de Barre, of Barry, beer van),
genaamd la Forest, een edelman nit Perigord, owhelsde het Protestantismus, en werd aan het hoofd
der samenzwering van Amboise geplaatst door Conde,
die den schijn wilde hebben niet in bet complot betrokken te zijn ; doch L.-R. werd verraden door een
zijner vrienden, en doodgeschoten op het oogenblik,
waarop hij het plan tot uitvoering dacht te brengen
(17 Maart 1560). Zijn lijk werd op de brug van
Amboise opgehangen.
Laren, bij de Romeinen Buis- en beschermgoden gelijk de Penaten, waarvan ze echter in zooverre onderscheiden waren, dat de Penaten als oorspronkelijke godbeden beschouwd werden, terwijl
de L. van minder verhevene afkomst waren, namelijk
door god Mercurius geteeld bij de nimf Lara, die
eene dochter was van de rivier Almo. Dikwijls ook
worden de L. vereenzelvigd met de Schimmen der
afgestorvene voorzaten in iedere familie. De beeldjes
der L. waren zeer klein ; ze werden in het hoekje
van den haard geplaatst in kleine nissen, en tusschen
die beeldjes plaatste men een hond, als Linnebeeld
van gebechtheid en trouw.
Laren, 1) dorp in 't Gooiland, prov. Noord.
Holland, 5 kwartier gaans bezuidoosten Naarden ;
als gemeente 2000 inw.; geboorteplaats van den
schilder Roeland van Laar (geb. 1610, gest. 1640)
en van zijn beroemderen broeder Pieter van Laar,
bijgenaamd Bambocchio. — 2) dorp in Gelderland,
3 uren gaans ten 0. N. 0. van Zutphen ; 680 inw.
— 3) De Drie Laren, twee dorpen en een gehucht,
nabij elkander gelegen, nl.: Noord-Laren, dorp aan
de zuidgrens der prov. Groningen, en het gehucht
Mid-Laren benevens het dorp Zuid-Laren aan het
noordeinde der prov. Drenthe. In de nabijbeid moet
de burg Mitspete gestaan hebben, die in 1232 na .
een bloedig gevecht door de Groningers overvallen
en even als een der Brie L. door hen platgebrand is.
Larentinalien, de feesten, die te Rome gevierd werden ter eere van de pleegmoeder van Romulus en Remus. Zie ACCA LAUaENTIA.
Largentibre, stad in 't fransche dept. Ardeche, aan de Ligne; 3300 inw.
Large, stad in bet schotsche graafschap Ayr,
aan den Firth of Clyde ; 4000 inw.; zeebaden.
Lari, marktvlek in de toskaansche prov. Pisa;
9500 inw.
La Riccia, het oude Aricia. Zie RICCIA.
Larike, dorp op bet nederl. 0. I. eiland AmLoina, ter zuidwestkust van Hitoe, is de hoofdplaats
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van het district L. (een der 2 districten van 't schiereiland Hitoe), en de geboorteplaats van Willem van
Outshoorn, geb. 4 Mei 1635, gest. 27 Nov. 1720 te
Batavia, na van 23 Sept. 1691 tot 15 Aug. 1704
gouverneur-generaal van nederl. 0.1. geweest te zijn.
Larino, lat. Larinum, napolit. stad, prov. Molise,
8 men gaans benoordoosten Campobasso ; 4500 inw.
Larissa, naam van een aantal steden der oudheid, alle gesticht door de Pelasgen, o. a.: 1) L.,
tegenw. Jenisjeer, stad in Thessalie, aan den Penefis,
eertijds in Pelasgiotis. Hier doodle Perseus bij onongeluk zijn grootvader Acrisius. Het was de hoofdstad van het rijk van Achilles; en gedurende eenigen
tijd de residentie van Philippus, Alexander's vader.
In 302 v. Chr. wend L. veroverd door Demetrius
Poliorcetes en in 192 v. Chr. door Antiochus III.
Te L. onderteekende Philippus V het vernederende
verdrag, dat op den slag van Cynocephalw volgde.
Naar L. vluchtte Pompejus, na zijne nederlaag bij
Pharsalus. — 2) L., bijgenaamd Pensilis, d. i. de
Hangende, stad in Thessalie, op eene rots, die in
zee uitstak tusschen Echinus en Antron.
Laristan, het zuidelijkste district der perzische
prov. Farsistan, ten Z. en ten W. begrensd door de
Perzische golf, heeft tot hoofdplaats Lara.
Larius lacus, in cisalpijnsch Gallie, tegenw.
het meer van Como.
Larive (Pierre Louis de), zwitsersch la ndscha pschilder, geb. 21 Oct. 1753 te Geneve, gest. aldaar
7 Oct. 1815.
Larnaca, het oude Citiuni, stad ter zuidoostkust van het eiland Cyprus, 8 uren gaans beznidoosten Nicosia ; 5000 inw.; haven.
Larne, havenstad in het iersche graafschap
Antrim ; 3600 inw.
La Roche, ) stadje in 't groothertogdom
Luxemburg; 1200 inw.; was eertijds versterkt ; wend
1680 veroverd door Lodewijk XIV. — 2) stad in
Savoje, 5 uren gaans bezuidoosten Geneve ; 2600
3) L. R. sur Yon, stad in Frankrijk ; zie
inw.
BOURBON-VENDEE.

La Rochefoucauld, aanzienlijk fransch geslacht, dat als stamvader Foucauld van La Roche heschouwt, die omstr 1026 geleefd heeft. Van de vele
vermaarde personen nit dit geslacht zullen wij slechts
noemen: L.—R. (Francois VI, hertog van), geb.
15 Dec. 1613, gest. 17 Maart 1680; nadat hij eerst
eene rol gespeeld had in de intrigen tegen Richelieu
en in de woelingen der Fronde, keerde hij terug in
het ambtetoos Leven, en maakte zijn huis tot verzamelplaats van alle mannen van talent. Onder zijne
geschriften merken wij op: Memoires de la regence
d' Anne d' Autriche (Kerden 1662; Amst. 1723; dikwijls herdrukt), zijnde eene meesterlijk geschrevene
geschiedenis van zijnen tijd ; als ook Maximes et
re flexions morales (nieuwste editie Parijs 1853). —
L.—R. (voluit: Francois Alexandre Frederic, hertog van La Rochefoucauld-Liancourt), geb. 11 Jan.
1747, stichtte op zijn kasteel Liancourt, bij Clermont, eene modelschool voor arme soldatenkinderen, verdedigde in de Staten-vergadering wel is
waar alle philanthropische hervoriningsplannen, doch
trachtte nietternin steeds den troo p en de monarchie
te beschermen; na de catastrophe van 10 Augustus
vluchtte hij naar Engeland, en bereisde vervolgens
Noord-Amerika, waarover hij in 't licht gaf zijn beroemde werk Voyage dans les E tats-Unis d' Amerique
(8 dln. Parijs 1798; dikwijls herdrukt). Reeds twee
,jareu vroeger had deze L.-R. in bet licht gegeven:
Des Prisons de Philadelphie (1 dl.). Naar Frankrijk
teruggekeerd 18 Brumaire, stierf hij 27 Maart 1827.

Lásare
La Roche—Guyon, fransch stadje, dept.
Seine-Oise, aan de Seine, ruim 4 uren gaans van
Mantes; was vroeger versterkt ; op het kasteel van
L.-R., zegt men, teekende Louvois de herroeping
van het edict van Nantes.
La Rochejaquelein, aanzienlijk fransch
geslacht nit Poitou en de Vendee, is beroemd door
zijne getrouwheid aan de dynastie der Bourbons. Wij
noemen hier slechts: L.—R. (Henri Duvergier,
graaf van), geb. 30 Aug. 1772, een der beste aanvoerders van de royalistische VendeOrs van 1792
tot 1794, sneuvelde 4 Maart 1794 bij Nouaille (nabij
Chollet). — L.—R. (Louis Duvergier, markies van),
broeder van den vorige, geb. 29 Nov. 1777 te St.Aubin, emigreerde, keerde echter 1801 geamnestieerd in Frankrijk terug, bracht 1814 den hertog van
Angonlerne in Bordeaux, wend daarvoor door Lodewijk XVIII tot marechal-de-camp benoemd, vergezelde Lodewijk XVIII naar Gent, kwam echter over
zee naar de Vendee, waar hij beproefde eenen opstand te organiseeren tegen het gouvernement der
Honderd Dagen, en sneuvelde 4 Juni 1815 bij St.Gillet.
La Rochelle, fransche stad. Zie ROCHELLE.
Laromiguiere (Pierre), fransch philosoof,
geb. 3 Nov. 1756 te Livignac, tot 1812 prof. te
Parijs, gest. 12 Aug. 1837. Van zijne werken vermelden wij inz. de Lecons de philosophie sur les
principes de l'intelligence (2 dln. Parijs 1815 ; 5e
druk 1833).
Larothiêre, dorp met 300 inw. nabij Brienne
in 't fransche dept. A ude ; de slag van Brienne worth
naar dit dorp ook wel Slag van L. genoemd.
Larra (don Mariano Jose de), spaansch dichter,
geb. 26 Maart 1809 te Madrid, gest. door zelfmoord
13 Febr. 1837. Zijne Obras compleet (13 dln. Madrid 1837).
Larronen, chineesche eilanden in de golf van
Canton, hewoond door omstr. 40,000 menschen,
die ten deele sluikhandel drijven en zeerooverij plegen. Zie MAR1ANEN.
Lars, zooveel als koning bij de Etrusken.
Larven, in de mythologie. Zie LEMUREN.
Lasa, ook Callirrhoe genaamd, stad in Steenachtig Arabie, in Perea, bezuidoosten den Asphaltites lacus, vormde de zuider grenspaal van het land
Canaan ; Gen. 10 : 19.
La Salle, fransche kantonshoofdplaats met
2400 inw. in het dept. Gard, 2 uren gaans benoorden St.-Hippolyte.
Lasalle (Robert de), fransch reiziger, geb. te
Holman omstr. 1640, ging omstr. 1670 zijn geluk
beproeven in Canada, deed eene ontdekkingsreis vol
gevaren en moeilijkheden om den mond van den
Mississippi te vinden; in 1682 bereikte hij de uitwatering dier rivier in de golf van Mexico. In naam
van Frankrijk nam hij bezit van een groot gedeelte
van Louisiana ; doch 1687 wend hij in het tegenwoordige Texas vermoord, door eene bende ellendelingen, die tot zijnen troep behoorden. Het dagboek van zijne Reizen verscheen in het licht (Parijs
1723).
Lasalle (pater J. B. de), stichter van de Orde
den Broeders der Christelijke scholen, geb. 1651 te
Reims, gest. 1719. Daar hij den hoofdzetel zijner
Orde te St.-Yon gevestigd had, worden de leden
ook wel genoemd Broeders van Saint-Yon.
Lasare, d. Lezers (namelijk Bijbellezers), eene
godsdienstpartij in Zweden, gesticht door HansNielsen Hauge, die, geb. 1771 in Noorwegen, 1797 als
profeet Gods begon te prediken in den naam des
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Heiligen Geestes. Hij beval inzonderheid aan : de
(godsdienst-)oefeningen in huis en bet lezen van
den Bijbel; tevens verklaarde hij zich tegen de
Iandskerk en de daarbij aangestelde geestelljken.
Door zijne aanhangers werd echter sedert 1803 al
wat aanstoot aan de geestelOkheid kon geven vermeden, en in 1846 verb uisden doze dweepers in grooten getale naar Amerika.
Lasaulx (Ernst von), oudheidkenner, geb. 16
Maart 1805 te Coblentz, eerst professor te Wurtzburg, sedert 1844 te Munchen, 1848 lid der Nationale vergadering, sedert Sept. 1849 afgevaardigde
in de beiersche Tweede Kamer, gest. 10 Mei 1861.
Van zijne talrijke werken, die alien den stempel
dragen van geheel aan hem eigene philosophische
begrippen, verdienen wel in het bijzonder melding:
Studien des classischen Alterthums (Munchen 1854);
Philosophic der schônen Kiinste (Munchen 1860); Der
Untergang des Hellenismus (Munchen 1854); Netter
Versuch einer Philosophic der Geschichte (Munchen
1856); Zur Geschichte and Philosophic der Ehe bei
den Griechen (Munchen 1852).
Lasearis, aanzienlijk grieksch geslacht, heeft
verscheidene vorsten aan het grieksche keizerrijk
Nicea geleverd, alsook eenige veidienstelijke geleerden. De grootste luister van dit geslacht dagteekent van de verheffing van Theodorus Lascaris.
Er bestonden nog in de 18e eeuw in het graafschap
Nizza edellieden, die den naam van L. voerden als
afstammelingen eener dochter van Johannes van
Lascaris, bijgenaamd Ducas (keizer van Nicea in
1259 en 1260), in het laatst der 13c eeuw uitgehuwelijkt aan eenen graaf van Vintimiglia. L.
(Theodorus van), keizer van Nicea, was de schoonzoon van keizer Alexius Angelus. Na de verovering
van Constantinopel door de Kruisvaarders (1204)
ging hij in Klein-Azie een nieuw rijk vormen,samengesteld nit Bithynie, Lydie, Phrygie, en waarvan
Nicea de hoofdstad werd. Hij had strijd te voeren
gelijktijdig tegen zijnen schoonvader Alexius, en
tegen den sultan van Iconium ; maar hij wist zich
vrij te maken van zijne vijanden, en hield zich op
den troon staande tot aan zijnen dood 1222. Hij had
tot tweede vrouw eerie dochter van P. de Courtenay,
die benoemd was tot keizer van Constantinopel. De
opvolgers van Theodorus van L. waren zijn schoonzoon Johannes Ducas, bijgenaamd Vatatius (zie het
art. JOHANNES Ill) en zijn kleinzoon Theodorus L.,
bijgenaamd de Jonge, die regeerde van 1255 tot
1259. Laatstgenoemde teed aan vallende ziekte, en
verviel tot eene zwartgalligheid, die hem vele wreedheden deed begaan en die zijn Leven verkortte. Hij
liet bij zijnen dood een zesjarigen zoon na, Johannes
van L., die een korten tijd den blooten titel van keizer droeg, doch die reeds spoedig van het keizerschap beroofd werd door Michael Paleologus (1260)
en 1284 stierf. — L. (Constantinus), een geleerde
Griek nit het geslacht der keizers, vluchtte 1454
nit Constantinopel naar Italie, waar hij te Milaan,
Rome, Napels en Messina de Grieksche taal onderwees, en 1493 stierf. Zijne grieksche spraakkunst
(Erotemata, Milaan 1476 en dikwijls herdrukt) is
tevens als eerste editie in die taal opmerkelijk. —
L. (Andreas Johannes), bijgenaamd Rhyndacenus,
neef van den vorige, ging met hem naar Italie, en
hield verblijf te Florence, te Parijs, en te Rome,
waar hij 1585 stierf. Behalve vele taalkundige verhandelingen en gedichten, leverde hij ook editien
van eenige grieksche schrijvers.
Las Casas (fray Bartolome de), van de orde der
Dominicanen, geb. te Sevilla 1474, vertrok met Co-

lumbus naar Amerika, en heeft zijnen naam onsterfelijk gemaakt door zijnen onvermoeiden ijver om
de arme Indianen zooveel mogelijk te vrijwaren tegen
de verregaande verdrukking van zijne landgenooten.
Na omstreeks eene halve eeuw in de Nieuwe wereld
te hebben doorgebracht, eerst als roomsch priester op
Cuba, toen als bisschop van Chiapa in Mexico, keerde
hij naar Spanje terug, en stierf Juli 1566 te Madrid. Men heeft van dezen waarlijk vromen bisschop
verscheidene werken, die in hooge mate getuigen
van zijne echte menschenliefde ; bet voornaamste is:
Brevissima relation de la destruccion de las Indies
(Sevilla 1552, in 4°). door Jacques de Miggrode vertaald onder dezen titel: Tyrannies et cruautes des
Espagnols (Antwerpen 1679), zijnde een antwoord

op een werk van Sepulveda, die beweerde, dat het
volgens de voorschriften der Kerk een plicht was
alien te verdelgen, die weigerden het Christendom
te omhelzen. De Obras van L.-C. zijn uitgegeven
door Llorente (2 din. Parijs 1822).
Las—Cases (Emmanuel Auguste Dieudonne,
graaf), geb. 1766 op Las-Cases nabij Revel, ernigreerde 1791, keerde echter onder het Consulaat
naar Frankrijk terug. Door zijnen Atlas historique
(nieuwste druk Parijs 1824-28), dien hij onder
den gefingeerden naam van Lesage in het licht gaf,
vestigde hij de aandacht van Napoleon op zich, werd
door dezen 1808 verheven tot baron des rijks, en
eenigen tijd daarna benoemd tot requkenmeester in
den staatsraad. L.-C. vergezelde Napoleon naar St.Helena, doch moest reeds 27 Nov. 1816 terugkeeren,
waarop hij verhlijf hield in Duitschland en in Belgic
tot aan Napoleon's dood. Toen in Frankrijk terugg,ekeerd, gafhij zijn helangrijke Mémorialde St.-Heléne
in het licht (8 din. Parijs 1823-24; veranderd
1824, dikwijls herdrukt). Hij stierf 15 Mei 1842.
— L.—C. (Emmanuel Pons Dieudonnd, baron de),
zoon van den vorige, geb. 8 Juni 1800 te St.-Meen
in 't fransche dept. Finisterre, diende Napoleon als
secretaris op St.-Helena, werkte sedert 1837 in de
Kamer ten gunste van de nteuwe dynastie, werd
onder Napoleon III senateur, en stierf Juni 1854.
De reis naar St.-Helena om 't stoffelbk overschot van
Napoleon of te halen (1840) beschreef hij in Journal
écrit d bond de la (regale la Belle-Poule(Parijs 1841).
Lasea, eene stad vermeld Hand. 27: 8.
Las Palmas, Ciudad de las Palmas, hoofdstad
van bet eiland Gran-Canaria; 17,500 inw.; haven.
Lassa. Zie L i ll__ASSA.
Lassaron, stad in Canaan ; de koning van L.
was een der 31, die Jozua overwon ; Jozua 12: 18.
Lassen, stad op Java, resid. Rembang, aan de
riv. L., op I paal afstands van de zee; 2 Jan. 1828
aan de muiters ontweldigd door de nederl. troepen.
Lassen (Christiaan), uitstekend orientalist, geb.
22 Oct. 1800 te Bergen in Noorwegen, sedert 1840
professor te Bonn. Ziju voornaamste werk is de
Indische Alterthumskunde (dl. 1-4, Bonn 1844-61).
Lassiti, of Lasthi, gebergte in 't binnenland
van het eiland Candia.
Lasso (Orlando di), of Orlandus Lassus, geb.
1530 te Bergen in Henegouwen, na Palestrina de
beroemdste cotnponist van zijnen tijd, eenigen tijd
kapelmeester van 't Lateraan te Rome, sedert 1556
hofkapelmeester te Munchen, waar hij 1599 stierf.
Zijue nitmuntende geestelijke en wereldlijke toonAuk ken zijn thans zeer zeldzaam. Eene verzameling
van zijne motetten werd in het licht gegeven door
zijne zones, onder den titel Magnum opus musicum
(17 din. Munchen 1604). In 1849 is hem te Munchen een gedenkteekcn opgericht.
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Lastic

Lastic (J. Bonpar de), grootmeester der orde
van St.-Jan van Jeruzalem, verkoren 1437, wederstood in Rhodus tweemaal de aanvallen van den
sultan van Egypte (1440-1444), en noodzaakte
den overmachtigen vijand het beleg op te breken en
schandelijk af te trekkers. Na de inname van Constantinopel weigerde hij scbatting te betalen aan
Mahomed H. Hij stierf in het volgende jaar (1454).
Lastra–a–Signa, viek in de toskaansche
prov. Florence, aan den Arno ; 10,000 inw.
Latakieh, I ) L., of Ladikieh, lat. Laodictea
ad mare, stad in Syrie, in Tripoli, aan de Middell.
Zee, 17 ruijlen behoorden Tripoli; 5000 inw.; vele
oude rumen ; eertijds de beste haven van Syrie. In
de oudheid droeg deze stad oorspronkelijk den naam
van Ramitha, die door Seleucus Nicator veranderd
werd in Laodicea, ter eere van zijne moeder Laodice.
Na de Seleucieden, beijverden zich de Romeinen om
L. te verfraaien ; doch in de middeleeuwen werd
deze stad verwoest door de Tartaren, de Mongolen
en de Turken. Het werk der verwoesting werd voltooid door twee aardbevingen, nl. 1796 en 1822.
2) L., of Ladik, lat. Laodictea combusta, stad
aziat. TurkijO, in Caramanie, 11 uren gaans benoordw.
Konieh ; thans 600 inw.; talrijke rumen.
Lateraan, een plein en een paleis te Rome.
Het paleis werd gebouwd door zekeren Lateranus
Plautius, dien Nero ter dood deed brengen om zich
meester te kunnen maken van zijne bezittingen.
Door keizer Constantijn werd dit paleis ten geschenke
gegeven aan paus Melchias, en van dien tijd af resideerden er de pausen, totdat de pauselijke stoel verplaatst werd naar Avignon (1308); toen die weder
to Rome terugkeerde (1377) werd bet Vaticaan de
pauselijke residentie. De naam van L. wordt ook gegeven aan de nabij dat paleis door Constantijn gebouwde kerk van den heiligen Johannes van L.
(Sint Jan van L.), de voornaamste kerk te Rome,
uitmuntende door den rijkdom harer reliquien, en
vermaard door de daar gehoudene concilien ten
getale van elf, waaronder vier cecumenische of algemeene, nl.: 1) in 1123 onder Calixtus II; zie 't art.
INVESTITUREN. - 2) in 1139 onder Innocentius II;
bier werd Arnoldus van Brescia veroordeeld.
3) in 1179 onder Alexander III; bier werden regelen vastgesteld, in acht te neaten bij het verkiezen
van eenen pans. — 4) in 1215 onder Innocentius III,
waarbij de excommunicatie werd uitgesproken tegen
de Manicheers, de Waldenzen en de Albigenzen. —
Het laatste concilie van L., in 1512 gehouden onder
Julius II, is vermaard door de ophelling van de
Pragmatieke Sanctie.

Lateranus. Zie SEXTIUS LATERANUS.
Laterza, napolitaansche stad in Terra d 'Otranto,
ruin] 10 uren gaans benoordw. Taranto ; 3600 inw.
Latham (Rob. Gordon), engelsch linguist en
ethnoloog, geb. 1812 te Billingborough, aanvankelijk
geneesheer, sedert 1840 prof. der engelsche taal en
letterkunde aan de universiteit van Londen. Van
zijne vele werden verkiezen inzonderheid melding:
On the English language (Londen 1841 ; dikwijls
herdrukt); Natural history of the varieties of mankind
(Londen 1850); Man and his migrations (London
1851); Descriptive ethnology (2 dln. Louden 1859);
The nationalities of Europe (2 dln. Louden 1863);
Elements of comparative philology (London 1862).
Lathum, of Lathem, dorp in Gelderland, 2
uren gaans bezuidw. Doesburg ; 300 inw.; watersnood Jan. 1809. Op het Slot-te-L. ontving koning
Lodewijk XIV in 1672 de gedeputeerden van Arnhem,
om te onderbandelen over de overgave van die stad,

Latmos
Latimer (Hugh), een der eerste bewerkers
van de scheuring in de Kerk in Engeland, geb. 1475
to Thurcaston in 't graafschap Leicester. Aanvankelijk voer hij met kracht nit tegen Melanchthon en
de nieuwe leer, doch werd spoedig een even dweepziek voorstander van de Hervorming als hij een
ijveraar voor bet Roomsch-Catholicismus geweest
was. In 1535 werd hij tot bisscbop van Worcester
benoemd, loch Iegde die waardigheid neder, toen
hij de zes door Heridrik VIII opgestelde geloofsartikelen moest bezweren, en bracht de laatste zes
jaren der regeering van dien koning in de gevangenis door, doch word bij de troonsbeklimming van
Eduard VI in vrijheid gesteld. Zonder eenige kerkelijke waardigheid te bekleeden, stood hij met
Crantner en Ridley aan het hoofd der Protestanten.
Onder de roomsch-kathol. koningin Maria werd L.,
tegelijk met zijn vriend Ridley, wegens hunne ,bestrijding van de Roomsche kerkleer, veroordeeld om
levend verbrand to worden, welk vonnis 16 Oct.
1555 to Oxford aan hen voltrokken werd.
Latini, de Latijnen, bewoners van Latium.
to,. Zie
Zi -RUNETTO.
Latini (Brunet to).
Latinus, koning van eon yolk in Italie, zoon
van Faunus en Marica, regeerde omstr.1300 v. Chr.
over het landschap, dat naar hem Latium genoemd
is en dat Laurentum tot hoofdstad bad. Hij schonk
000 gastvrij onthaal aan Eneas, aan wien hij zijne
dochter Lavinia tot vrouw gar, nadat Eneas eerst
den rutulischeu prins Turnus gedood had, aan wie
Lavinia reeds verloofd was.
tatisana, marktvlek in de venetiaansche prov.
Udine, aan den bevaarbaren Tagliamento, 10 uren
gaans bezuidw. Udine ; 4400 inw.
Latium, oudtijds eon landschap in MiddelItali, oorspronkelijk slechts dat gedeelte der vlakte,
dat door den Tiber, de Apennijnen, de Albanerbergen en de zee begrensd wordt, omstr. 34 vierk.
mijien grout, zijnde dit noordelijke deel het zoogenaamde Oud-Latium (waarouder ook de Hernieken
en Rome gerangschikt warden, ofschoon die niet
daartoe behoorden). De voornaamste steden van
Oud-L. waren Alba, Preneste, Pedum, Tibur, Algidum, FregellEe, enz., die to zamen eenen bond vormden. Later, nadat het land onderworpen was door de
Romeinen, werd de naam L. ook uitgestrekt tot het
land der Equen, Volsken, Rutulen en Ausonen of
Aurunken dit zuidelijke gedeelte van L. werd genoemd Nieuw-Latium,en had tot voornaamste steden :
Anagnia, Suessa-Pometia, Ecetra, Velitrte, Antium,
Anxur, Ardea, Suessa-Aurunca. Reeds onder Romulus werd door de Romeinen een begin gemaakt om
L. to onderwerpen; in 664 v. Chr. onderwierpen ze
Alba. Under Tarquinius den Trotsche erkende de
Latijnsche bond (Gabii alleen uitgezonderd) het
oppergezag van Rome. In 498 in opstand gekomen,
werd de bond 496 geslagen. In 367 v. Chr. onderwierpen zich de Equen en Volsken, kwawen weder
in opstand 345 en 338, doch worden geheel onder
juk gebracht 314 v. Chr., waarop geheel L. als bezaaid werd met romeinsche kolonidn en municipien.
Latmische Golf, eon zeeboezem tusschen
Milete en Pyrrha, v&Sr den mond van den Meander.
Zie LATMOS.
Latmos, gebergte op de grenzen van Ionia en
Carle, nabij de kust, tusschen Milete en Ile;Iclea,
was de verblijfplaats van Endymion, en is in de
mythologic vermaard door de bezoeken, die Diana
or kwam brengen aan baron begunstigden herder.
Naar dit gebergte heette eene stad L., en word ook
do Latmische golf genoemd.

Late

Latreille

Lato. Zie LATOPOLIS.
Latofao, ook Lucofao, of Leucofao, volgens

beoefende, toen hij vernam dat een zoon van zijn
vriend Le Brigant in de losing gevallen was ; dadelijk hood hij zich als diens plaatsvervanger aan, en
trad als zoodanig in dienst bij de armee van Helvetié, als gemeen grenadier. Na een eersten veldtocht, die gelukkig geweest was, sneuvelde L. te
Oberhausen bij Neuburg in Beieren (27 Juni 1800).
Kort your zijnen dood had hij van Napoleon den
eertiaam van Eersten Grenadier van Frankrijk ontvangen. Te Carhaix en bij Oberhausen zijn hem
gedenkteekenen opgericht. De rijke taalkennis van
L. (hij kende al de talen, die in Europa gesproken
worden) verrijkte hij aanhoudend door geleerde nasporingen, waarvan hij de resultaten heat nedergelegd in: Nouvelles reeherehessur la lanque, origine
et les antiquites des Bretons (Bayonne 1792; herdrukt 1801 onder den titel Origines gauloises,enz.).
La Tour du Pin, stad in 't fransche dept.
Isere, 12 uren gaans benoordw. Grenoble ; 2600 inw.
La Tour du Pin–Gouvernet (Rene de),
geb. 1543 te Gouvernet in Dauphine, gest. 1419,
was, na Lesdiguières, een der hoofdeu van de protestantsche partij in Dauphine, onderseheidde zich
vooral in Savoje door wonderers van dapperheid, en
werd dadelijk na de troonsbeklimming van Hendrik IV door dezen benoemd tot marechal-de-camp
en geheintraad, en bekleed met het kommandement
over Neder-Dauphine. Van hem en van zijnen broeder Jacques stammen al de nog that's bestaande
takken der familie L. af. L.–T. du P.–G.
(Jean Fred.) minister van oorlog ander Lodewijk
XVI, geb. 1727 te Grenoble, had geschitterd in den
7-j. oorlog, was 1789 luit.-generaal, kommandant
van Poitou en Saintonge, en werd door den adel van
Poitou afgevaardigd ter Nationale vergadering. Hij
omhelsde de nieuwe ideen, en werd desniettemin
door Lodewijk XVI aan het ministerie geroepen; in
1790 zag hij zich verplicht af te treden. In het proces tegen Marie-Antoinette als getuige opgeroepen,
maakte hij volstrekt geen geheim van zijne eerbiedige
hoogachting voor de ongelukkige koningin ; dit blijk
van moed gaf aanleiding tot zijne inbechtenisneming,
en wegens koningsgezindheid ter dood veroordeeld
eindigde hij zijn levee op het schavot 1794.
Latour–Maubourg (Marie Victor de Fay,
warkies van), fransch luitenant-generaal, geb. 11
Fehr. 1756, bij de uitbarsting der omwenteling of!icier der garde, emigreerde 1792, keerde eerst
18 Brumaire in Frankrijk terug, maakte de expeditie
naar Egypte merle, streed in Duitschland, Spanje,
Rusland, bewerkstelligde een meesterlijken terugtocht te Mojaisk in 1812, overlaadde zich met krijgsroem bij Dresden, en bij Leipzig, waar hij eene dij
verloor (1813). Under Napoleon opgeklommen tot
divisie-generaal, werd hij na de Restauratie tot pair
verheven, was van 19 Nov. 1819 tot 14 Dec. 1821
minister van oorlog, van 1822 tot 1830 gouverneur
der Invalieden, vergezelde Karel X in de ballingschap, en werd door dezen 1835 benoemd tot gouverneur over den hertog van Bordeaux, voor welke
betrekking hij ech ter bedankte; hij stierf 8 Nov. 1850.
Latrappe, moeilijk toegankelijk dal in Normandie (in 't fransche dept. Orne); Zie TR APP1STEN.
Latreille (Pierre Andre), fransch natuurkundige, geb. 1762 te Brives, gest. 6 Fehr. 1833 als
prof. der entoinologie aan 't museum van natuurlijke
historie te Parijs, vooral uitmuntende als zoOloog,
als wiens beste werden te noemen zijn: Histoire
naturelle des singes (2 dln. Parijs 1808); Histoire
naturelle des reptiles (4 deelen Parijs 1802---26);
Cours d'entomologie (2 dln. Parijs 1831--33.).

sommigen het tegenw. Liffol, 7 uren gaans bezuidoosten Joinville 't fransche dept. Haute-Marne,
volgens anderen Laffaux, tusschen Soissons en Laon,
terwijI er zijn, die L. plaatsen bij Moret in 't dept.
Seine-Marne. Te L. werd door de troepen van Fredegonde eene overwinning bevochten (596) op die
van Brunehaut ; en door den majordomus Ebroin
werd daar (680) de veldslag gewonnen tegen Pepijn
van Heristal en Martijn, de aanvoerders der Austrasiers.
Latona, bij de Grieken Leto (bij de Egyptenaren Boeto), dochter van Cceus, een der titanen, en
zijne zuster Phoebe, was een der vele minnaressen
van Jupiter, die Diana en Apollo bij haar verwekte.
Zij had veel te lijden van de vervolgingen der jaloersche Juno, die van de Aarde de belofte afdwong,
dat deze nergens eene schuilplaats aan L. zou verleenen ; doch Neptunus had medelijden met L. en
liet het eiland Delos nit de diepte der zee te voorschijn kotnen, en op dit eiland vond L. eindelijk
eene wijkplaats. Op zekeren tijd, door Juno vervolgd, rustte L. een oogenblik uit in de akkervelden
van Carie, en verzocht aan de landbouwers om een
weinig drinken, ten elude haren hevigen durst te
lesschen ; in plaats van te voldoen aan haar verzoek
begonnen de boeren haar allergrievendst te bespotten ; toen L. deswege haren flood klaagde aan Jupiter werd hij zoo vertoornd, dat hij al die boeren
veranderde in kikvorschen. Door de zwangere vrouwen in barensnood werd L. als beschermgodin aangeroepen.
Latopolis, d. Stad van Latona, dezen naam
gaven de Grieken aan verscheidene egyptische steden, die aan godin Boeto gewijd waren. lnzonderheid is als zoodanig bekend eene stad in Thebais
(bezuiden Hermonthis), tegenw. Esneh.
La Tour, naam van verscheidene adellijke familien in Frankrijk, under welke de bekendste is
het geslacht La Tour d'Auvergne, dat zijnen naam
ontleent aan een even zoo geheeten stadje in Puyde-Dome. De heeren van L., reeds bekend sedert de
12e eeuw, werden in 1389, door huvvelijk, graven
van Auvergne.
La Tour d'Aigues, stad in 't fransche dept
Vaucluse, 5 uren gaans beznidoosten Apt ; 2500 inw.
La Tour d'Auvergne, stadje in 't fransche
dept. Puy-de-Dome, 12 uren gaans bewesten Issoire;
2000 inw.; ruinen van het kasteel der familie L.
La Tour d'Auvergne (Theophile-Malo
CORSET de), bijgenaanid de Eerste Grenadier van
Frankrijk, geb. 23 Nov. 1743 te Carhaix (dept. Finisterre), stamde af van een bastaard nit het aanzienlijke geslacht La Tour d'Auvergne. Van jongs af
aan opgeleid y our den krijgsmansstand,onderscheidde
hij zich in Spanje, vooral bij het beleg van Mahon,
en nam, toen de vrede gesloten was, zijn ontslag
nit de dienst. Bij het uitbarsten van de omwenteling
trad hij wader in dienst, en maakte den veldtocht
van 1792 met het Alpen-leger mode, aan het hoofd
eener voorhoede grenadiers, sterk 8000 man, welk
korps zich under zijne aanvoering zoo geducht
maakte, dat men het nooit antlers noemde dan
de Helsehe Colonne: der vijanden schrik, was L. de
afgod zijner soldaten. Zonder eerzucht, bedankte hij
voor alle rangen (o. a. voor den rang van generaal
en later voor den Mel van lid van het Wetgevend
lichaarn). Na den vrede van Hazel (1795) had hij
wederom zijn ontslag genomen, en leefde geheel your
de letterkunde, die bij als een uitstekend gtleerde
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La Tramoille

Laud

La Trêmoille, of La Tremouille, aanzienlijk
fransch geslacht, dat zijnen naam voert naar het
landgoed L.-T. in Poitou. Als stawheer van dit geslacht vvordt genoemd Pierre, heer van L.-T., die
omstr. 1040 leefde onder Hendrik I. Dit geslacht
beeft zich in verscheidene takken gesplitst, nl.: dien
der prinsen van Talmont, dien der graven van
°tonne, dien der graven van Joigny, dien der hertogen van Noirmoutiers, dien der vicomtes van
Thouars, enz. Door het huwelijk van Francois de
L.-T. (geb. 1501, gest. 1541) erlangde dit geslacht
aanspraken op den troon van Nape's; op de congressen van Munster, Nijmegen en Rijswijk hebben de L.-T. pogingen aangewend om die aanspraken te doen gelden, loch zonder daarin te kunnen
slagen. Eene prinses van L.-T. trail 1842 in den
echt met den te Brussel woonachtigen baron van
Wijckerslooth, beer van Weerdensteyn en van 01lignies, een Nederlander, brooder van den bisschop
van Curium (zie WIJCKERSLOOTH).
Latronico, stad in de napolitaansche prov.
Basilicata, 5 a 6 uren gaans beoosten Lagonegro;
3500 in w.
L'Attaignant (de abbe Gabriel Charles de),
fransch komisch dichter, geb. 1697 te Parijs, gest.
aldaar 10 Jan. 1779. Van zijne Poesies verscheen
eene complete editie in 4 din. 1757; na zijnen dood
zagen het licht zijne Chansons en andere Oeuvres
posthumes. In 1810 leverde Millevoie eene Bloemlezing uit L.'s werken.
Latude (Henri Mazers de), geb. 23 Maart 1725
te Montagnac in Languedoc, trachtte de bescherming
te verwerven van madame de Pompadour, de bijzit
des konings, en kwam op het denkbeeld haar te
waarschuwen tegen een komplot, dat, naar hij voorgaf, haar leven bedreigde, maar dat in 't geheel niet
bestond. Toen de alvermogende bijzit van Lodewijk XV deze misleiding ontdekte, liet zij L. in
den kerker werpen; uit Vincennes, waar hij aanvankelijk opgesloten zat, werd hij overgebracht naar
Bicêtre, en toen hij ook bier pogingen deed om te
ontsnappen sloot men hem op in de Bastille. Gedurende 35 jaren (1749-1784) zuchtte hij in de gevangenscbap, zonder dat er ooit aan gedacht werd
zijn proces voor de rechtbank te brengen. Eindelijk
in vrijheid gesteld, gaf hij zijne Memoires in het
licht. In 1793 werden de erfgenamen der markiezin
de Pompadour door de rechtbank veroordeeld om
aan L., wegens de wederrechtelijke behandeling die
hem aangedaan was, als vergoeding 60,000 francs
te betalen, waarvan hij nog ruim tien jaren genot
mocht hebben, daar hij 1 Jan. 1805 stierf.
Latijnen, Latina, de bewoners van Latium (zie
dal art.), dus genoemd naar Latinus (zie dat art.).
— In de middeleeuwen werd de benaming L. nitgestrekt tot al de volken van West-Europa, Wier
land deel uitgernaakt had van het oude WesterschRomeinsche rijk.
Latijnsche Kerk (De). Oudtijds gaf men
dien naam aan een der. twee groote afdeelingen,
waarin de Algemeene Christelijke Kerk zich gesplitst
bad ; de andere afdeeling werd de Grieksche Kerk
genoemd : beide namen waren gekozen naar de taal,
waarvan men zich bij de kerkelijke plechtigheden
bediende.De christelijke gemeenten van Italie, Spanje,
Afrika, de Gallien en de noordelijke landen behoorden tot de L. K., die ook Westersche Kerk genoemd
werd, terwijl de Grieksche Kerk ook den naam droeg
van Oostersche Kerk. Later is voor de L. K. meer in
zwang gekomen de benaming van .Roornsche Kerk,
omdat het opperhoofd dier Kerk (de paus) zijnen

zetel heeft te Rome, wordende die Kerk ook even
menigvuldig genoemd Katholieke Kerk, d. Algemeene Kerk, omdat daartoe in het algemeen behoorden al de Christenen. verspreid over de gansche
aarde, orn het even welke taal zij als hunne moedertaal spreken. Door de concilien van Lyon en Florence
werden vergeefsche pogingen aangewend om de
Grieken en de Latijnen te vereenigen.
Latijnsche Rijk (Het) van Constantinopel.
Zoo noemt men het rijk, dat in den vierden kruistocht gesticht werd door de fransche en venetiaansche kruisvaarders toen ze Constantinopel bemacbtigd
en den troon van Alexius V (Ducas Murtzuphlus)
omvergeworpen hadden in 1204. Bit rijk, aldus genoemd omdat al de kruisvaarders tot den latijnschen
scam behoorden (zie LATIJNEN), was slechts van korten duur; in 1261 gelukte het Michael Paleologus
weder in Constantinopel te komen en bet Grieksche
rijk te hersteller] (zie het OOSTERSCHE RUH). Ziehier
de namen der latijnsche keizers, die te Constantinopel geregeerd hebben:
Boudewijn I, graaf van Vlaanderen.. 1204
Hendrik . . . .. 11220166
Petrus van Courtenay. . .
Robert van Courtenay ...... 1219
Boudewijn ........ 1228-1261
Jan van Brienne, voogd van Boudewijn II, is keizer van . . . . . 1231-1237
Laubach, stad in 't groothertogdom HessenDarmstadt, 6 uren gaans bezuidoosten Giessen ; 2300
inw.; residentie-kasteel der graven van SolmsLaubach.
Laubachus, of Laubacus, oude naam van bet
friesche riviertje de Lauwers.
Lauban, stad in pruis. Silezie, aan de Queiss,
15 uren gaans bewesten Liegnitz ; 6700 inw.; was
voorheen de 4e Zesstad der Oberlausitz.
Laubenheim, 1) dorp in Rijnhessen, nabij
Maintz, bekend door zijn voortreffelijken wijn (Laubenheimer). — 2) dorp aan de Nahe in 't pruisisch
reg.-district Coblentz, kreis Creutznach ; 600 inw.;
insgelijks door zijn wijnbouw vermaard.
Lauch, rivier in Frankrijk, ontspringt in de
Vogesen, loopt oostwaarts, neemt rechts den Thann
in zich op, bespoelt Guebwiller, Rouffach, Colmar,
en valt na eenen loop van 6 a 7 mijlen in de Ill.
Lauchstádt, stadje in 't pruis. reg.-district
Merseburg, aan de Laucha, ruim 3 uren gaans ten
Z. Z. W. van Halle; 1750 inw.; beroemde ijzerhoudende bron, druk bezocht door badgasten ; was
vooral beroemd els badplaats ten tijde van GOthe,
toen hertog Karel-August van Weimar met het gansche hof, alsmede het weimarsche tooneelgezelschap
daar geregeld ieder jaar den zomer placht door te
brengen.
Laud (William), aartsbisschop (sedert 1633)
van Canterbury, geb. 7 Oct. 1573 te Reading in
Berkshire, was schier alvermogend onder Karel I, en
werd na den dood van Buckingham eerste minister.
Zijn plan was, om in de drie vereenigde koningrijken
gene godsdienst in te voereri, waarvan hij zelf het
hoofd zou zijn geweest. Doch dit zijn streven verwekte een algemeen misnoegen tegen hem, vooral
van de schotsche Presbyterianen en van de engelsche
Puriteinen. Na de overwinning, door bet Parlernent
behaald, werd L. 1640 in hechtenis genonien, opgesloten in den Tower, en 5 jaren later (10 Jan.
1645), wegens verraad, op Towerhill onthoofd. Zijn
Dagboek, uitgegeven door Wharton (Londe:i 1695)
is van zeer veel gewicht voor de geschiedenis van
dien tijd.
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Lauder, stad in 't schotsche graafschap Berwick, aan de Leader, 9 uren gaans bezuidoosten
Edinburg; 2200 inw.; het parlement van Schotland
is dikwijls te L. vergaderd geweest. Robert Cochrane,
de gunsteling van Jacobus III, werd te L. opgehangen door den in opstand gekomen adel.
Lauderdale, 1) oudtijds bet westelijk distr.
van het schotsche graafschap Berwick. — 2) verscheidene graafschappen in de Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, als : in 't N. W. van Alabama,
in 't 0. van Mississippi, in 't W. van Tennessee.
Lauderdale (John Maitland, tweede graaf
van), een der commissarissen, die door de Covenanters benoemd werden om met Karel I te onderhandelen. Na den ongunstigen uitslag van die onderhandelingen schaarde hij zich aan de zijde des konings ; en toen Karel I ter dood was gebracht, kwam
L. gewapenderhand in Engeland met Karel II, doch
werd in den slag van Worcester gevangen genomen,
en bleef 9 jaren in bechtenis. In 1670 werd hij benoemd tot eersten minister (in het zoogenaamde
Kabaal-ministerie), werd 1672 verheven tot hertog
van L., maakte zich gehaat door zijne bloedige
strengheid tegen de aanhangers van het Covenant,
en stierf 1782.
Laudon, of Loudon, een oud schotsch geslacht,
waarvan sedert de 15e eeuw eene linie in Lijfland
gevestigd was, die 1759 in den oostenrijkschen adelstand opgenomen werd, en nog tegenwoordig in
Neder-Oostenrijk bestaat. Daartoe behoort: L. (Gideon Ernst, baron van), geb. 10 Oct. 1716 te Trotzen in Lijfland, trail 1742 uit russische in oostenrijksche krijgsdienst over, en werd een der hechtste
steunpilaren van den troon van Maria Theresia. In
1757 benoemd tot generaal-majoor, bevocht hij te
Domstadt eene overwinning op Frederik den Groote,
en had in 1758 het grootste aandeel aan de overwinning, die op denzelfden vijand bij Hochkirch
werd behaald door den opperbevelhebber Dann. In
1759 versloeg hij Frederik nogmaals bij Cunnersdorf,
en 1760 bij Landshut ; doch in laatstgenoemd jaar
verloor hij den slag bij Liegnitz. In 1788, onder
Jozef dreef hij de Turken terug, die tot in het
hart des rijks waren doorgedrongen, bemachtigde
Belgrado, werd tot opperbevelhebber benoemd, en
stierf 14 Juli 1790 te Neutitzschein.
Laudun, vlek in 't fransche dept. Gard, 2 uren
gaans bezuidoosten Bagnols; 2000 inw.
Lauenburg, I) hertogdom op den linkeroever
der Elve, tusschen Holstein - ten W. en ten N. W.,
Mecklenburg ten N. en ten 0., Hanover ten Z., en
het gebied van Hamburg ten Z. W., is 19 vierk. mijlen groot, bevolkt met 50,000 zielen, en heeft tot
hoofdplaats de stad Ratzeburg. Oudtijds bewoond
door de polabische VVenden, werd L. veroverd door
Hendrik den Leeuw, vervolgens bezeten door het
huis van Saksen, en 1689 afg ,estaan aan Hanover.
In 't begin der 19e eeuw veroverd door de Franschen, werd L. in 1810 een gedeelte van het fransche departement der Monden van de Elve; in 1816
werd het afgestaan aan Denemarken ; doch het had
een eigen bewind, en maakte tevens deel uit van
den Duitschen bond ; van 't voorjaar 1848 tot het
najaar 1851 had L. eene tusschenregeering, als nitvloeisel van den oorlog tusschen Pruisen en Denemarken; bij den staatsgreep 30 Maart 1863 hield
L. met Holstein op, een integreerend deel van Denemarken uit te maken, ofschoon bet daaraan nog
schatplichtig bleef; doch in den sedert gevolgden
oorlog ging L. voor goed voor Denemarken verloren,
en kwani bij 't verdrag van Gastein onder Pruisen.

Lauenburg, 2) stad in het hertogdom Lauenburg, 10 uren gaans beoosten Hamburg, aan de Elve ;
2800 inw.; te L. werd 1803 het tractaat gesloten
waarbij Hanover aan Frankrijk afgestaan werd.
3) stad in pruisisch Pommeren, ruim 13 mijlen benoordoosten Kdslin, aan de Leha ; 5400 inw.
Lauf, stad in Beieren, kreis Mittelfranken,
district Hersbruck ; 3000 inw.; spoorweg-station.
Laufach, beiersch dorp, kreis Unterfranken,
distr. Aschatlenburg ; 1200 inw.; spoorweg-station.
Laufen, 1) stad in den beierschen kreis Oberbaiern, 13 mijlen bezuidoosten Munchen ; 1400 inw.
— 2) stad in Wurtemberg, Neckarkreis, derdhalf
uur gaans bezuidw. Heilbronn ; 3400 inw.; Ulrich,
van Wurtemberg versloeg bier 1534 de Keizerl Oken.
— 3) marktvlek in den oostenrijkschen Hundruckkreis, aan de Traun, boven Ischl ; 500 inw.; bedevaartkerk ; de zoogenaamde kleine Traunval.
4) dorp in 't zwits. kanton Zurich, links aan den
Rijn, die Kier den zoogenaamden Rijnval van Schaffhausen vormt, en 5 kwartier gaans bezuidw. Schaffhausen ; 800 inw. en oud kasteel vlak boven den
waterval, aan welks voet de spoorweg ZurichScbauffhausen over den Rijn gaat. — 5) stad in 't
zwits. kanton Bern, in bet door de Birs doorstroomd
wordende Laufen-dal; 1100 inw.; rumen van het
kasteel Zwingen.
Laufenburg, het oude Gannodururn, dorp in
't zwits. kanton Aargau, aan den Rijn, 9 uren gaans
beoosten Bazel ; 700 inw.; tegenover L., in het badener amt Sackingen, het vlek Klein-L. met 500 inw.
Lauffen, stad in Wurtemberg. Zie LAUFEN 2).
Lauingen, stad in den beierschen kreis Zwaben, aan den Donau, 10 uren gaans benoordw. Augsburg ; 3700 inw.; geboorteplaats van Albrecht den
Groote.
Laujar-de-Andarax, stad in Spanje, 6 a
7 uren gaans benoordw. Almeria ; 3600 inw.; antimonium-groeven in de nabijgelegene Gador-bergen.
Laun, stad in Bohemen, kreis Saatz, aan de
Eger; 3300 inw.
Laun (Friedrich), gelingeerde naam van Friedrich August Schultze.
Launay, 1) Zie DELAUNAY en Madame de -gTAAL.
— 2) zie BOAISTUAU.
Launceston, I) stad in 't engelsche graafschap Cornwallis, 37 mijlen bezuidw. Londen, aan
de Tamer ; 6000 inw.; van L. het 9 uren gaans lange
Launceston-kanaal naar de haven Bude. — 2) stad
in de engelsche kolonie Tasmania (Vandiemensland),
aan den Tamar, die tot bier bevaarbaar is voor zeescbepen ; 11,000 inw.
Laupen, stad in 't zwits. kanton Bern, ruim
4 uren gaans bezuidw. Bern, aan de uitwatering van
de Sense in de Saane ; 650 inw.; bij L. 21 Juni 1339
overwinning der Berners (onder Rudolf van Erlach)
op de Freiburgers (onder graaf Nidau).
Laupheim, marktvlek in Wurtemberg, Donaukreis, aan de Bottum ; 3800 inw.; twee kasteelen.
Laura, de schoone Laura, door den dichter Petrarca vereeuwigd, die haar toen zij 20 j. telde voor
het eerst zag te Avignon 1327, en dadelijk eene
onbegrensde liefde voor haar opvatte, waaraan hij
levenslang Iucht bleef geven in zijne gedichten, in
weerwil dat zijne liefde hopeloos was, en zelfs nadat
L. 1348 te' Avignon aan de pest wa g gestorven. Zij
was de dochter van Audibert de No yes, een provencaalsch edelman, en gehuwd met Hugues de Sade,
een der aanzienlijkste ingezetenen van Avignon; uit
dit haar buwelijk had L. 11 kinderen ter wereld
gebracht.
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Laurac—le—Grand, plaatsje met 700 inw.
in 't fransche dept. Aude, derdhalf uur gaans bezuidoosten Castelnaudary ; was oudtijds eene vesting,
die ontmanteld werd door den heiligen Lodewijk.
Lauragais, of Lauraguais, klein Iandschap in
Frankrijk, met den titel van graafscbap, maakte deel
uit van Neder-Languedoc, en lag tusschen Albigeois
en Opper-Languedoc; thans is het ingedeeld bij
departementen Haute-Garonne en Aide.
Laurens, verhollandscht voor Laurentius.
Laurens (St.-), 1) belgisch dorp, behoorde
oudtijds tot het Aardenburger-Amhacht in Zeeland,
doch werd bij den . Munsterschen vrede niet aan de
Vereenigde Nederlanden getrokken. — 2) dorpje in
Zeeland, een half uur gaans benoorden Middelhurg;
100 inw.
Laurent, verfranscht voor Laurentius.
Laurent (Paul Marie), bijgenaamd de l'Ardeche,
geb. 4 Sept. 1793, eerst advocaat en magistraat te
Privas, sedert 1854 conservator aan de Arsenaalbibliotheek te Parijs. Behalve vele andere werken
schreef hij eene Histoire de Napoleon (3e druk 1846)
en een Resume de l' histoire du Dauphine (Parijs 1825).
Laurentiaanschebibliotheek, beroemde boekerij, te Rome gesticht door pans Leo X, is
L. genoemd hetzij naar den eersten bibliothecaris
Laurentius Parmenio, hetzij (en wel meer waarschijnlijk) naar Lorenzo de Medicis, den varier van
Leo X.
Laurentie (Pierre Sebastien), een der voornaamste strijders in Frankrijk voor de roomschkatboliek-monarchale beginselen, geh. 21 Jan. 1793
te Houga (dept. Gers), stond aan het hoofd van verscheidene tijdschriften, en schreef o. a. de volgende
werken: Introduction a la philosophie (Parijs 9829);
Histoire des ducs d' Orleans (4 dln. Parijs 1832-34);
Histoire de France (8 dln. Parijs 1841-43).
Laurentius (St.-), rivier en golf. Zie de arts.
LAWRENCE.

Laurentius, naam van verscheidene heiligen
der roomsch-kath. Kerk, o. a.: 1) onderging den
marteldood te Rome onder Valerianus (in 258). Hij
was diaken en schatbewaarder der Kerk onder Sixtus II, werd in hechtenis genomen, en, toen hij weigerde de schatten der Kerk over te leveren, eerst
aan bloed gegeeseld, en vervolgens op een rooster
boven een kolenvuur langzaam gebraden, totdat hij
den geest gaf; kerkelijke gedenkdag 10 Aug. —
2) Lorenzo Giustiniani, eerste patriarch van Venetie,
geb. 1389, bisschop van Venetie 1433, patriarch
1451, en stierf 1455; gedenkdag 5 Sept.
Laurentius, tegenpaus. Zie SYMMACHUS.
Laurentius, Zie M
Laurentum, tegenw. Paterno, oude stad in
Latium, 4 uren gaans bezuiden Rome, aan de zee,
was volgens de overlevering de residentie van koning
Latinus.
Laurenzana, stad in de napolit. prov. Basilicata,6 uren gaans bezuidoosten Potenza ; 7500 inw.
Lauri, oudtijds eene pleats in 't land der Caninefaten op 't Eiland der Batavieren, 4 uren gaans
beneden Fletio, dus vermoedelijk ter plaatse wear
1111 de stad Woerden ligt.
Lauria, stad in de napolit. prov. Basilicata, 3
uren pans bezuidoosten Lagonegro; 9000 inw.
Lauriano (Augustin Tribonius), rumaansch
geschiedkundige, geb. 1815 in Zevenbergen, sedert
1844 professor aan de school van St.-Sava te Bukarest, nam 1848 ijverig deel aan de staatkundige
bewegingen in Zevenbergen, en ging 1851 als inspecteur der moldavische scholen naar Jassy. Van

Lausitz
zijne uitmuntende werken zijn de bekendste : Coup
d'oeil sur l'histoire des Rournains (Bukarest 1846);
Tentamen criticum in originem, derivationem et
formam linguce Romanicce (Weenen 1840); Istoria
Rumanitor (Jassy 1843); Magazinu historicu pentru
Dacia (4 dln. Bukarest 1844-47).

Lauricocha, een meer in Peru; uit de L.
ontstaat de rivier Tunguragua.
Laurion, gebergte. Zie LAuRIuM.
Lauriston (Alexandre Bernard Law, markies
van), fransch krijgs- en staatsman, geb. 1 Febr.
1768 te Pondichdry, gest. 10 Juni 1828, was een
kleinzoon van den financier Law. In 1793 in dienst
getreden bij de artillerie, werd hij 1795 kolonel,
1800 brigade-generaal, kommandeerde 1804 de armee, die op het eskader van Villeneuve ingescheept
werd, diende later bij de fransche armeen in Duitscbland en Italie, veroverde de republiek Ragusa, onderscheidde zich bij den aanval van Castel-Nuovo
(1807), vergezelde Bonaparte naar Spanje (1808),
trok met het leger van Italie naar Hongarije, en nam
een belangrijk aandeel aan de overwinningen van
Raab en Wagram. In 1811 ging hij als ambassacleur
naar Rnsland, en bleef dat tot de vredebreuk tusschen die mogendheid en Frankrijk. Bij den terugtocht uit Rnsland 1812 kommandeerde L. de achterboede, organiseerde te Maagdenburg het vijfde
armee-korps, streed te Lntzen en te Bautzen, werd
te Leipzig gevangen genomen, en keerde ander de
Restauratie naar Frankrijk terug, verwierf de gunst
van Lodewijk XVIII, werd tot pair van Frankrijk
verheven 1815, minister van het huis des konings
1820, maarschalk van Frankrijk (Mei 1821), en
had een kommandement in den oorlog in Spanje,
dock ging 1824 stil !even tot aan zijnen Hood.
Laurium, tegenw. Legrano, stad in Attica,
nabij de zee, op het uiteinde van het schiereiland,
aan den voet van den Laurius, zijnde een gebergte,
dat anderhalve mijl lang is, en dat in de oudheid
eene rijke zilvermijn bevatte, die geexploiteerd werd
van staatswege.
Laurvig, stad ter zuidkust van Noorwegen,
aan de uitwatering van de Laaren-Elf, 13 mijlen ten
Z. Z. W. van Christiania; 5000 inw.; drukbezochte
zeehaven.
Lausanne, lat. Lausonium, stad in Zwitserland, hoofdplaats van bet kanton Waadt, schilderachtig gelegen aan den voet van den Jorat en aan
den .Flon, een half uur gaans van het meer van Geneve; 21,000 inw.; prachtige katbedraal, die voltooid is in 1275 ; eene akadewie, gesticht 1537. In
den ouden tijd was L. een romeinsch station ; het
werd door de Berners veroverd 1536, en met het
ganscbe kanton Waadt bij bun kanton ingelijfd; in
1798 maakten de Franschen een einde aan de Berner
overheersching, en verhieven L. tot hoofdplaats van
het zoogenaamde kanton Leman, dat later zijn naam
veranderde in kanton Waadt.
Lausitz, lat. Lusatia, eene ruim 200 vierk. mijlen groot zijnde landstreek in Middel-Duitschland,
die vroeger twee onafhankelijke markgraafschappen
vormde, nl. de Opper-L. en de Neder-L., welke
namen (de eerste voor het zuidelijk, de tweede voor
het noordelijk gedeelte des lands) eerst in zwang
kwamen nadat de L. zich 1467 bad overgegeven aan
koning Matthias van Hongarije. De L. strekt zich uit
tusschen de Elve en de Oder, benoorden Bohemen,
bezuiden Brandenburg en bewesten Silezie. De voornaamste steden waren, in Upper-L.: GOrlitz, Bautzen,
Zittau, Kamientz (of Camentz), en in Neder-L.:
Be eerste bekende beLuckau, Lubben, Guben.
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woners van de L. waren de Sennonen; later kwamen de Veneden, en na dezen de Soraben. In 931
werd door Hendrik den Vogelaar de Mark der Soraben
(d. i. Neder-L.) gevestigd . Nagenoeg geheel Opper-L.
maakte deel uit van het koningrijk Bohemen. Ottokar gaf het ten huwelijk mede aan zijne dochter,
die in den echt trad met den markgraaf van Brandenburg (1231); en door keurvorst Waldemar, den
opvolger van den markgraaf, werden de beide deelen
waaruit de L. bestond vereenigd tot een geheel.
Doch de Opper-L. kwam weder aan Bohemen terug
van 1319 tot 1355, en de Neder-L. in 1370. Nadat,
gelijk reeds boven is aangestipt, de L. zich in 1467
aan koning Matthias van Hongarije overgegeven had,
vernieuwden de steden der Opper-L. 1476 en 1490
haren bond, en stichtten zoodoende de vereeniging
der Zessteden (Bautzen, Giirlitz, Zittau, Lauban,
Camentz en Liibau). In 1526 kwamen de beide markgraafschappen, met de kroon van Bohemen, aan
Ferdinand I van Oostenrijk. In den 30-j. oorlog betrokken, werd de L. 1620 in 'skeizers naam door
keurvorst Johan Grorg I van Saksen bezet, doch bij
den vrede van Praag 30 Mei 1635 door den keizer
aan hem afgestaan als boheemsch leen. Bij de deeling van Saksen in 1815 kwam de Neder-L. en het
grootste oostelijk en noordelijk gelegene gedeelte
van de Opper-L. aan Pruisen, zoodat de Opper-L.
tegenw. gesplitst is in Saksische Opper-L. (ruim 45
vierk. mijlen, met 309,000 zielen (in 13 steden en
628 dorpen) en Pruisische Opper-L. (63 vierk.
mijlen, met 200,000 zielen). De Neder-L. is 134
vierk. mijlen groot en bevolkt met 310,000 zielen.
Laus Pompeia, tegenw. Lodi Vecchio, stad
in Italie (in Cisalpijnsch Galliê), bezuidoosten Mediolanum, werd gesticht door de Boil, verwoest door
de Rheten, en gecoloniseerd door Pompejus Strabo,
vader van den grooten Pompejus.
Lausus, zoos van Mezentius, koning der Tyrrheniers, vergezelde naar het hof van Turnus zijnen
vader, toen die uit zijn rijk was verdreven ; hij werd
door Eneas gedood op bet oogenblik, toen hij zijnen
vader het leven gered had.
Laut, I ) genaamd Poeloe-Laut, eiland in de
Zee van Java, aan den zuidoosthoek van het eiland
Borneo, waarvan het gescheiden is door de niet
breede Poeloe-Lautstraat ; heeft diarnantgroeven ; en
aan den zuidhoek liggen verscheidene eilandjes. —
2) Ceram-Laut ; zie CERAM-LAWOkT.
Lautenburg, stad in 't pruis. reg.-district
Marienwerder, aan het oosteinde van 't Lautenburgerrneer, 10 mijlen bezuidoosten Marienwerder ; 2800
inwoners.
Lautenthal, stad in Hanover, 2 uren gaans
ten N. N. W. van Clausthal, in den Hartz ; 2300 inw.;
mijnwezen.
Lauter, naam van verscheidene rivieren in
Duitschland ; de voornaamste is L. (fransch Latter)
in Rijn-Beieren, dat er door gescheiden wordt van
het fransche dept. van den Beneden-Rijn ; deze L.
ontspringt ruim 3 mijlen bewesten Tweebruggen,
loopt in oostwaartsche richting, bespoelt Weissenburg, Lauterburg, en valt na een loop van ruim 8
mijlen bij Hagenbach in den Rijn.
Lauterbach, I ) stad in het groothertogdom
Hessen-Darmstadt, 6 a 7 uren gaans benoordwesten
Fulda ; 3800 inw. — 2) stad in den boheemschen
kreis Eger; 2200 inw. — 3) dorp in 't saksische
district Zwickau; 1350 inw.
Lauterberg, marktvlek in Hanover, prinsdom
Grubenhagen, 5 uren gaans bezuidw. Osterode ; 4000
nw.; tzer- en kopermijnen.

Lauterbrunnen, dorp in 't zwits. kanton
Bern, amt Interlaken; circa 1800 inw.; ligt in het
Lauterbrunner-dal, dat 6 uren gaans lang is, door
de Witte Lutschenen doorstroomd wordt, zich near
de zijde van bet Brientzer-meer opent, en een der
meest romantische en drukst bezocbte dalen van
Zwitserland is.
Lauterburg, stad in het fransche dept. van
den Beneden-Rijn, ruim 4 uren gaans bezuidoosten
Weissenburg, aan de Lauter ; 3200 inw.; ingenomen
1744 door de Keizerlijken, 1793 door de Pruisen,
en nog in hetzelfde jaar door de Franschen, die de
vermaarde Lauterburger en Weissenburger /inlet; forcee rden .
Lautern, stad in Beieren. Zie KAISERSLAUTERN.
Lautrec, stad in 't fransche dept. Tarn, 3 a 4
uren gaans benoordw. Castres; 3500 inw.
Lautrec (Octet de Foix, vicomte van), maarschalk van Frankrijk, vergezelde Lodewijk XII op
zijnen veldtocht naar Italie, onderscheidde zich in
den slag van Ravenna 1512, en bek warn daarbij zoo
vele wonden, dat hij voor dood achtergelaten werd.
Niettemin hersteld, werd hij door Frans I benoemd
tot luitenant-generaal in Italie (1515), onderwierp
een gedeelte van het hertogdom Milaan, doch maakte
zich derwijze gehaat door zijne wreedheid, dat men
hem uit het hertogdom wegjoeg (1521); in het volgende jaar beproefde hij om daar terug te keeren,
doch werd verslagen bij Bicocca, en zag zich genoodzaakt Italie te ontruimen. In 1525 kwam bij
andermaal, met Frans I, trachtte te vergeefs dien
vorst of te brengen van het plan om de Spanjaarden
aan te tasten bij Pavia, en streed dapper aan zijne
zijde. Twee jaren later maakte hij zich van Alessandria en van Pavia meester, en liet laatstgenoemde
stad plunderen om wraak te oefenen over de vernedering, die de fransche wapenen hadden geleden
onder de muren 'van die stad. Hij stierf 1528 bij
het beleg van Napels, aangetast door eene besmettelijke ziekte, die groote verwoestingen aanrichtte ander zijne troepen. Hij was pas 43 j. oud.
Lauwers, lat. Laubachus of Laubacus, of meer
nog Lavica genoemd, eene van ouds vermaarde rivier
in de nederl. prov. Groningen, is thans op vele plaatsen niet veel meer dan eene sloot. De L. vormde
eertijds de grensscheiding tusschen de provincien
Friesland en Groningen ; zij ontlast zich in de Lauwerzee.
Lauwerzee, eene golf der Noorclzee, tusschen
de nederlandsche provincien Friesland en Groningen,
ontstond voor een groot gedeelte in 803, bij Welke
gelegenheid Ezonsstad, destijds eene belangrijke
plaats, zeer werd geteisterd. Bij den zwaren vloed
Jan. 1222 werd Ezonsstad geheel verzwolgen, en
vonden ruim 300 menschen hun dood in de golven.
In de L. ontlasten zich de Lauwers, de Ee, de
Hunze, enz.
Lauzerte, fransche stad, dept. Tarn-Garonne,
ruim 4 uren gaans benoorden Moissac ; 3500 inw.
Lauzun, fransche stad, dept. Lot-Garonne,
ruim 6 uren gaans benoordoosten Marmande; 1400
inwoners.
Lauzun (Antoine Nompar de Caumont, hertog
van), een der hofgrooten van Lodewijk XIV, geb. in
Gascogne ornstr. 1632, gest. 1723, was gedurende
eenigen tijd de gunsteling des konings, die, na hem
reeds tot gouverneur van Berri en tot marêchal-decamp benoemd te hebben, hem de toezegging deed,
dat hij hem grootmeester der artillerie zou maken ;
doch L. had de onvoorzichtigheid op die belofte des
konings te snoeven, hetgeen Lodewijk XIV aanlei-
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ding gaf om een ander tot die hooge waardigheid te
benoemen. Hierover verbolgen, vergat L. zich zoo
ver, dat hij zijnen degen voor des konings oogen
aan stukken brak en zwoer, niet !anger te willen
dienen onder eenen vorst, die zijn woord had geschonden. Voor deze buitensporigheid werd hij naar
de Bastille gebracht ; doch reeds eenige dagen later
weder op vrije voeten gesteld, kwam hij opnieuw in
's konings gunst, en ontving zelfs de toezegging, dat
hij zou trouwen met de hertogin van Montpensier,
kleindochter van Hendrik IV ; door een hofkabaal
werd dit huwelijk verijdeld, ofschoon sommigen
daarentegen beweren, dat het in het geheim werd
voltrokken. Om L. te troosten wilde Lodewijk XIV
hem tot maarschalk benoemen, en vertrouwde hem
het kommando toe over de armee, die naar Vlaanderen gezonden werd (1671); maar L. had het ongeluk mad. de Montespan te beleedigen, die destijds
alvermogend was, en eensklaps viel hij in ongenade.
Hij werd in den kerker geworpen, en bracht 10 jaren
in de gevangenis door, waarna hij gebannen werd.
In 1688 begaf bij zich naar Londen, en werd door
koning Jacobus II gekozen om de koningin van Engeland naar Frankrijk te vergezellen. Zoodoende
kwam hij opnieuw aan het hof ; doch het gelukte
hem niet, weder gelijk vroeger, in de gunst te komen. Zoo lang de hertogin van Montpensier Ieefde
bleef L. ongehuwd ; tweejaren na haren dood trouwde
hij met mademoiselle Durfort. — L. (Armand Louis
de Gontaut de Biron, hertog van), geb. 1747, was
lang bekend onder den naam van Lauzun, en narn
den titel van hertog de Biron eerst aan na den dood
van zijnen vader Louis-Antoine (1788). Na eene
tamelijk woelige jeugd trad hij in krijgsdienst, en
ging in Amerika vechten voor de onafhankelijkheid
van dat land. Afgevaardigd ter Staten-Generaal 1789,
sloot hij zich aan bij de partij van den hertog van
Orleans; 1792 stond hij als generaal aan het hoofd
van de legers !der republiek, en onderscheidde zich
bij verschillende gelegenheden; desniettemin werd
hij aangeklaagd bij de Conventie, in hechtenis genomen en ter dood gebracht (31 Dec. 1793).
Lavagna (graven van). Zie FIESCO.
Laval, het oude Vallis Guidonis, fransche stad,
hoofdplaats van het dept. Mayenne, aan de Mayenne,
16 uren gaans beoosten Rennes; 21,500 inw.; het
oude kasteel der graven van L. dient thaws tot gevangenis. De stad L., geboorteplaats van Ambroise
Pare, is gesticht onder de regeering van Karel den
Kale, werd 1429 door Karel VII tot een graafschap
verheven, en leed veel in de Vendee-oorlogen.
Laval (Magnac-). Zie MAGNAC.
Laval, oud adellijk fransch geslacht, dat opklimt tot in de 9e eeuw, en zijnen imam draagt naar
de stad Laval, en zijnen titel in de 13 eeuw overbracht in het geslacht Montmorency door bet huwelijk van Emma, de erfdochter van L., met den connetable de Montmorency. Sedert heeft zich
dit geslacht in eerie menigte takken gesplitst. —
L. (Gilles de), beer van Retz, bekend onder den
naam van Maarschalk van Retz, maarschalk van
Frankrijk, geb. omstr. 1396, onderscheidde zich
door zijne dapperheid in de oorlogen onder de regeering van Karel VII, voornamelijk bij het beleg van
Orleans. Ondertusschen heeft hij zich eene grootere
vermaardheid verschaft door zijne misdaden. In staat
van beschuldiging gesteld wegens een vergrijp tegen
het gezag van Jan VI, hertog van Bretagne, kwam
men in den loop van dat rechtsgeding tot de ontdekking, dat hij zich sedert een aantal jaren schuldig had gemaakt aan walgelijke schandbedrijven en

gruwelijke moorden op jongelingen en jonge meisjes,
die hij onderhield om er zich van te bedienen tot
hevrediging van zijne verachtelijke lusten of orn hen
op te ofl'eren aan snoodaardige bijgeloovigheden. Hij
werd opgehangen en verbrand (1440) te Nantes.
Men had hem den bijnaam gegeven van Blauwbaard.
I Zie
op Malta.
_.eV
V ALETTE.
Lavalette, stadM
La Valette (G. Parisot de), 48e grootmeester
der Maltezer-orde, geb. 1494, werd gekozen 1557.
Bij verscheidene gelegenheden had hij doorslaande
blijken gegeven van zijnen cooed ; en zoodra hij aan
het hoofd der orde stond deed hij met goed gevolg
krijgstochten tegen de Ongeloovigen. Hij was zelfs
op het punt om zich meester te maken van Tripoli.
Soliman 1I, om wraak te nemen over de geledene
verliezen, zond 40,000 man op het eiland Malta af
met 200 schepen, gekommandeerd door Occhiali,
Dragut, Piali, Mustapha (1565). Deze strijdmacht
hield het eiland 4 maanden geblokeerd, zonder lets
te winnen, dan dat zij een oogenblik meester was
van bet fort St.-Elmo. Nadat de weergalooze heldenmoed en de bewonderenswaardige taktiek van
den grootmeester dus het gansche doel der blokade
had verijdeld, liet hij de stad bouwen, die naar hem
genoemd is (zie VALETTE), en maakte het eiland onneembaar. Hij stierf 1568.
La Valette (J. L. de Nogaret de), hertog van
Epernon ; zie EPERNON. - L.—V. (Bernard de
Nogaret, hertog van), zoon van den vorige, geb.
1592, werd 1636 in het veld gezonden tegen de
Spanjaarden, speelde eene dubbelzinnige rol bij het
beleg van Fuenta-Rabia (1638); deswege in staat
van beschuldiging gesteld, vlucbtte hij naar Engeland, en werd 1639 bij verstek ter dood veroordeeld.
Na den dood van Lodewijk XIII werd dit vonnis
herzien, en E.-V. aangesteld als gouverneur van
Guyenne, later van Bourgogne, waar hij zich gehaat
maakte, en 1661 stierf. — L.—V. (Louis de Nogaret, genaarrid kardinaal), broeder van den vorige,
was aartsbisschop van Toulouse; hij kommandeerde
de fransche troepen in Duitschland (1635 en 1637)
en in Savoje (1638 en 1639) en stierf te Rivoli
1639. Hij was steeds de slaafsche aanlianger van
Richelieu, waarom men hem spottenderwijs den
Cardinal-Valet noemde, in tegenstelling van den
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Cardinal-Ministre.

La Valette (Pater), een Jezuret, was sedert
1747 superieur der missien voor Martinique, toen
hij eene compagnieschap aanging met een Jood op
het eiland Dominique, ow een monopolie-handel te
drijven. De bewoners Bier eilanden, daardoor te
gronde gericht, leverden hun beklag in aan het
gouvernement, en pater L.-V. werd 1753 teruggeroepen. Hij wilt het echter zoo ver te brengen,
dat hij opnieuw naar de Antillen werd gezonden als
visiteur-generaal en apostolisch prefect, en nu begon
hij zijne handels-ondernerningen van voren af aan.
Eenige door hem uitgeruste schepen vielen in banden der Engelschen, en pater L.-V. ging failliet voor
Brie millioen. De zaak werd echter voor het parlement gebracht, en pater L.-V. ter zake van frauduleus bankroet veroordeeld 1761. Deze historie werkte
zeer ongunstig terug op de Orde der Jezureten, die
16 maanden later nit Frankrijk werd verbannen.
La Valette (Marie Chamans), geb. 1769 te
Parijs uit eene koopmansfamilie, gest. 1830, onderscheidde zich in de veldtochten van Italie, werd tot
aide-de-camp gekozen door generaal Bonaparte, aan
wien hij steeds zeer gehecht bleef ; hij vergezelde
hem naar Egypte, naar Duitschland, naar Pruisen ;
werd verheven tot rijksgraaf, en vermaagschapte

La Valiêre

Laney

zich met de keizerlijke farnilie, doordien hij in den
echt trad met eene jonkvrouw Beauharnais, nicht
der keizerin. Hij was directeur der posterijen in
1814, verloor die betrekking bij den terugkeer der
Bourbons, maar trad weder in functie 1815, zoodra
de prinsen Parijs verlaten hadden, en bevorderde
krachtdadig den terugkeer van Napoleon. Deswcge
na de Honderd Dagen in staat van beschuldiging gesteld, werd hij, in weerwil van de capitulation, ter
flood veroordeeld ; eu lit vonnis zoo werkelijk aan
hem voltrokken zijn geworden, indien niet zijne
vrouw bij het laatste bezoek, dat zij hem in de gevangenis bracht, met hem van kleederen verwisseld
ware, en hem zoo in staat had gesteld te ontsnappen ; drie engelsche officieren (Hutchinson, Wilson
en Bruce), die de ontsnapping in de hand hadden
gewerkt, brachten hem in veiligheid over de fransche grenzen. Hij nam de wijk naar Beieren, en verkreeg eerst 1820 vergunning out naar Frankrijk terug
te keeren.
La Valiere (Louise Francoise de la Baurne le
Blanc de), geb. 1644 in Tourraine, was de dochter
van een hofmeester van den hertog van Orleans. Zij
werd eerst hofdame der hertogin van Orleans (Henriette van Engeland). Verleid door Lodewijk XIV,
voor wien zij van haren kant eene oprechte liefde
gevoelde, werd zij zijne bijzit 1661. Deze ongeoorloofde betrekking, aanvankelijk geheim gehouden,
werd echter 1663 wereldkundig: de koning gaf aan
zijne bijzit groote landgoederen ten geschenke, en
verhief bet landgoed La Valliere tot een hertogdoin
(1667). Overigens maakte zij van hares invloed geen
ander gebruik dan om goed te does. Vroom, maar
zwak, schaamde zij zich over hare struikelingen, en
nam tot twee keeren de wijk in een klooster; beide
keeren liet Lodewijk XIV haar terughalen, en bracht
haar weder aan het hof. Na verloop van eenige jaren
zag zij zich echter verwaarloozen voor madame de
Montespan, en gedurende geruitnen tijd was Lodewijk XIV om zoo te zeggen half voor L.-V. en half
poor Montespan. Op het laatst (1674) ging L.-V.
voor goed in een klooster, nam 1675 den sillier aan
in 't Carmelieter klooster in de voorstad St.-Jacques,
en stierf 6 Juni 1710 in een reuk van heiligheid.
(Louis Cesar de La Baume le Blanc, hertog
—L.V
van), achterneef van de vorige (1708-80) heeft
naam gemaakt door de kostbare boekverzamelingen,
die hij had aangelegd op zijn kasteel Montrouge, en
waarvan alleen de catalogus 9 boekdeelen vortnt
(gedrukt Parijs 1783-88). Met hem is de naam
L.-V. uitgestorven.
Lavardin (Jean de Beaumanoir, bijgenaamd
Maarschalk de), geb. in Maine 1551, gest. te Parijs
1614, werd in de protestantsche kerkleer grootgebracht bij Hendrik IV, en screed in de arrnee der
Hugenoten bij bet beleg van Poitiers 1569. Na den
Bartholotnetisnacht, waarin zijn vader omkwatn, ging
hij tot Rome's kerkleer over, verliet Hendrik IV in
1578 om zich aan te sluiten aan Catharina tie Medicis, en kommandeerde 1587, under den hertog van
Joyeuse, in den slag bij Contras, waar de Roomschkatholieken de nederlaag leden, in weerwil van al de
inspanning van L. om de zege te bevechten. In 1589
sloot hij zich aan bij de partij der Ligue, en vorzoende zich 1595 met Hendrik 1V, die zijne onderwerping kocht voor de titels van gouverneur van
Maine en maarschalk van Frankrijk. L. be yond zich
in het rijtuig bij Hendrik IV Coen deze door Bavaillac vermoord werd. L. (H. C. de Beaumanoir
de) werd door Lodewijk XIV als ambassadeur naar
Rome gezonden tijdens de koning met pans InnoII.

centius XI ernstige geschillen had over de vrijheden
der Gallicaansche Kerk. De pans verklaarde den gezant niet te willen ontvangen, en verbood hem in
Rome te komen ; desniettemin kwarn L. wel degelijk
in de stad, en werd toes geexcommunieerd. Lodewijk XIV maakte reeds toebereidselen om zich over
zooveel beleediging, zijnen ambassadeur aangedaan,
voldoening te verschaffen, Coen Innocentius XI stierf.
Lavater (Johan Caspar), zwitsersch gelaatkundige en schrijver, geb. 15 Nov. 1741 te Zurich,
gest. aldaar 2 Jan. 1801 als predikant der Pieterskerk, een man vol begaafdbeid, die van grooten inyloed is geweest op den geest van zijnen tijd ; zijne
schier eenzijdige richting in het godsdienstige, overhellende naar bet geheimzinnige, zijn streven om de
gelaatkunde te verheffen tot tak van wetenschap, en
het edele en brave van zijn zedelijk karakter, gepaard
met de levendigste bezorgdheid voor zijnen roem,
inaakten hem eenerzijds tot een voorwerp van hooge
vereering, andererzijds ten mikpaal van satire en spot.
Van de groote menigte proza- en dichtwerken van
L. noemen wij hier enkel zijne Schweizerlieder (Bern
1767). Door Orelli zijn in 't licht gegeven Lavaler's
ausgetahlte Schri/'ten (8 dltjes. 1841-44; Supplement 1844). Doch vooral verdient melding L.'s werk
Physiognornische Fragmenlc (4 dln. Leipzig en Winterthur 1775-78), dat in onderscheidene talen overgezet is.
La Vauguyon (Ant. Paul Jacq. de Quillen,
hertog van), fransch luit.-generaal, geb. 1706 te
Tonneins, gest. 1772, onderscheidde zich bij 't beleg
van Maastricht, van Oudenaarden, van Antwerpen ;
in de veldslagen van Fontenoy, Raucoux, Lawfeld,
en was de leermeester der vier kleinzonen van Lodewijk XV.
Lavaur, lat. Vera of Vora, stad in 't fransche
dept. Tarn, aan den Agout, 9 uren gaans bezuidw.
Alby ; 7500 inw.; is vermaard nit den oorlog der
Albigenzen, waarin het (1211) uitgemoord werd
door Simon van Montfort.
Laveaux (J. Ch. Thibault de), fransch taalkenner, geb. 1749 te Troyes, gest. 1827 te Parijs.
Men heeft van hem : Cours de langue et de litterature
franraise (Berlijn 1784); Nouveau dictionnaire de la
langue [rancaise (2 dln. Parijs 1820); Dictionnaire
des diflicultes de la langue (2 din. 1822); Dictionnaire
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synonymique de la langue francaise (1826).

Lavedan, dal in 't fransche dept. HautesPyrêndes, arrondissement Argeles, is omstr. 6 mijlen
lang, heeft Lourdes tot boofdplaats, en bevat talrijke
ruiner).
Lavelanet, stad in 't fransche dept. Aridge,
5 uren gaans beoosten Foix ; 2000 inw.
Lavello, lat. Labellum, stad in de napolit. prov.
Basilicata, ruim 3 uren gaans benoordoosten Melfi ;
3000 inw.
Laveno, versterkt marktvlek in de lombard.
prov. Como, aan de uitwatering van de Tresa in het
Lago-Maggiore; 1100 inw.; haven.
Laventie, stad in 't fransche dept. Pas-deCalais, 5 uren gaans van Bethune; 4500 inw.
Lavenza, tnarktvlek in de ital. prov. MassaCarrara, 2 uren gaans bewesten Massa ; 1400 inw.;
uitvoerhaven voor Carrarisch marmer.
Laverna, godin der dieven en schelmen bij de
Romeinen.
Laney, dorp in 't zwits. kanton Waadt, nabij
de Rhone, aan den voet van den Dent-de-Morcles,
1 uur gaans van Bex ; 250 inw.; in de nabijheid eene
minerale bron (sal.-muriat. zwavelwater), met nitmuntende bad-inrichtingen.
23
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Lavinia

Lavinia, eenige dochter van Latinus, koning
der Latijnen, was verloofd aan Turnus, koning der
Rutulen, en op het punt om met dezen in den echt
te treden, toen Eneas in Italie aankwam. Haar varier
schonk nu hare hand aan Eneas, wiens vrouw zij
werd, nadat hij Turnus gedood had. Haar ter eere
stichtte Eneas de stad Lavinium. Na den dood van
Eneas was L. bang, dat men haar naar het leven zou
trachten, weshalve zij eerie schuilplaats ging zoeken
in de bosschen, waar zij een zoon ter wereld bracht,
dien zij Sylvius noemde. Het yolk noodzaakte Ascaning , zoon en opvolger van Eneas, L. terug te roepen en haar Lavinium af te staan.
Lavinium, tegenw. Patrica, stad in Latium,
bezuiden Rome en dicht bij Laurentum, was gesticht
door Eneas, ter eere van zijne vrouw Lavinia. Uit L.
kwam de volkplanting, door welke Alba gesticht werd.
Lavis, rivier in Tirol; zooveel als Avisio.
Lavoisier (Antoine Laurent), beroemd fransch
scheikundige, geb. 16 Aug. 1743, als slachtotrer van
het Schrikbewind geschavotteerd 8 Mei 1794. Zijn
voornaamste werk is: Traite dlementaire de chimie
(2 dln. Parijs 1789; 3e druk 1801); daaraan sluiten
zich aan : Opuscules physiques et chimiques (2e druk
Parijs 1801) en Mémoires de chimie (2 din. Parijs
1805). Zijne Oeuvres completes verschenen 1847.
Lavoro (Terra di), d. i. Land van den Akkerbouw, een gedeelte van het oude Campanie, provincie van het voormalige koningrijk Napels, vormt
sedert 1863 de provincie Caserta van het koningrijk
Italie. De prov. Terra di L. grensde ten N. aan
Abruzzo Ulteriore, ten N. 0. aan de prov. Sannio,
ten 0. aan Principato Ulteriore, ten Z. aan Principato
Citeriore en de prov. Napels, ten Z. W. aan den
Kerkelijken Staat, bad tot hoofdplaats Capua, bevatte ook nog de steden Gaeta, Sora, Arpino, Maddaloni en Nob, en besloeg in 't geheel eene oppervlakte van circa 120 vierk. mijlen. In vroeger tijd
werd onder den naam van Terra di L. een nog veel
grooter grondgebied verstaan, waarin zelfs de stad
Napels begrepen was.
Law (John), befaamd financier, geb. 1671 te
Edinburg, was de zoon van een rijken goudsmid.
Aanvankelijk deed hij zich niet anders kennen dan
door zijne knapheid in het spel en door zijne galante
avonturen ; ten gevolge van een duel inoest hij uit
zijn vaderland vluchten. Hij doorliep verscheidene
landen van Europa, zich overal met fluancieele plannen aanbiedende, totdat hij eindelijk in Frankrijk
het vertrouwen won van den Rijksbestuurder, aan
wien bij een stelsel smakelijk wist te maken, dat
bekend is onder den naam van System van Law,
bestaande in het scheppen van denkbeeldige waarden, om daarmede de staatsschuld af te lossen. In
1716 werd hij gemachtigd om te Parijs eene particohere bank op aandeelen op te richten, welke, daar
hare papieren veel krediet hadden, 4 Dec. 1718 herschapen werd in eene staatsbank, die al spoedig een
aan het fabelachtige grenzend vertrouwen van het
publiek genoot ; en zoo groot was de verwachting
van ruime winsten, dat de aandeelen ad 500 livres
aan de beurs verkocht werden voor 18 a 20,000 livres
het stuk. Nu gaf L. zulk eene ontzettende massa
banknoten nit, dat die in hoegenaamd geen evenredigheid meer stonden tot den bij de bank aanwezigen geldvoorraad, zoodat de noten niet verwisseld
konden worden tegen specie, toen in het laatst van
1719 de natuurlijke vraag daarnaar ontstond. Tot
de ongehoordste middelen nam L., die inmiddels tot
controleur-generaal benoemd ward, zijne toevlucht
om het krediet der bank staande te houden; doch

Lawrence
in Juli 1720 was zij genoodzaakt hare betalingen te
staken, en tegen het einde van dat jaar kon men de
aandeelen koopen voor een fouls d'or bet stuk. Duizenden menschen waren totaal geruineerd ; en L.,
het voorwerp der algemeene verachting en in staat
van bescbuldiging gesteld door het parlement, zocht
zijn behoud in de vlucht. Na lang door Europa te
hebben rondgezworven, hield hij eindelijk als speler
verblijf te Venetic, waar hij in knellende omstandigbeden stied' (Mei 1729).
Law de Lauriston, fransch generaal, kleinzoon van den vorige. Zie LAURISTON.
Lawagang, of Loewoegaug, dorp op het nederl.
0. I. eiland Solar, op de oostkust, aan de straat van
Simanroe. Het fort te L., waarin eene sterke portugeesche bezetting lag, werd 1613 door de nederl.
troepen veroverd, en waving toen den naam van
Frederik Hendrik.
Lawang, dorp op Java, resid. Pasoeroewang,
ligt 15 paten van Malang, aan eene rivier, die uit bet
Ardjoena-gebergte ontspringt. In een bosch nabij
L., ter plaatse waar duizend jaren geleden de bloeiende
stad Singa-Sarie stand, ziet men thans twee reuzenbeelden.
Lawfeld, dorp in Belgie, niet ver van Maastricht, is vermaard door eene overwinning, die 1747
hier bevochten werd door de Franschen (onder den
maarschalk van Saksen) op den hertog van Cumberland. In 1794 werd hier andermaal eene overwinning door de Franschen behaald.
Lawoe, of Lawhoe, ook wel Lowas, vuurspuwende berg op Java, 8 uren gaans benoordoosten
Soerakarta; uitbarstingen nog in 1804 en 1822; in
de nabijheid minerale en slijkbronnen. Nabij dezen
berg werden 1828 de muitelingen deerlijk geslagen
door de inlandsche troepen, die trouw waren aan
bet nederlandsch gezag.
Lawoer, berg op Java, resid. Cheribon, district
Gebang ; 27 Febr 1837 is een gedeelte van dezen
berg ingestort, waarbij een kampong van acht huisgezinnen met omliggende rijstvelden, menschen en
vee geheel verzwolgen, en de rivier Tji-Dienklot geheel opgedroogd werd.
Lawoestine (Charles Anatole Alexis, markies
van), geb. 25 Oct. 1786, stamt af van eene oude
vlaamsche familie, maakte de laatste veldtochten
van Napoleon I mede, verliet 1816 de fransche dienst,
keerde 1830 daarin terug, klom op tot den rang van
luitenant-generaal, werd bij den staatsgreep van 2
Dec. 1851 opperbevelhebber der nationale garde van
Parijs, en 27 Jan. 1852 senateur.
Lawrence, naam van een aantal graafschappen
in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, alsook
van verscheidene steden, o. a.: 1) in Massachusetts,
aan den Merrimack, ruim 5 mijlen benoorden Boston ;
13,500 inw. — 2) in Kansas, aan den Kansas, gesticht in 1854, heeft reeds 2500 inw.; universiteit.
Lawrence (St.-), rivier in Noord-Amerika,
komt uit het noordoostelijk uiteinde van het meer
Ontario, Scheidt Opper-Canada van den staat NewYork, stroomt door Neder-Canada, en ontlast zich
bewesten het eiland Anticosti, tusschen kaap Kat en
de kaap der Pele-bergen, in de St.-Lawrence-golf.
De rivier beeft eene lengte van omstr. 115 mijlen;
haar stroombed is uitermate breed, zoodat zij op
sommige plaatsen eer een meer dan eene rivier gelijkt. Het volumen water, dat deze rivierafvoert naar
zee, is ontzachlijk groot; want zij vereenigt de wateren der vijf groote rneren (Bovenmeer,Buron, Michigan, Erie en Ontario). De voornaamste der vele
rivieren, die in de St.-Lawrence-rivier uitloopen,

Lawrence-golf

Leamington-Priors

zijn : rechts, de Richelieu, de St.-Franciscus en de
Chaudiere; links, de Ottawa, de Segnanay, de St.Maurits, enz. Van de steden, die de St.-Lawrence
bespoelt, zijn de voornaamste: Johnstown, Montreal
en Quebec. De eerste, die de rivier St.-L. opgevaren
is tot Montreal, was Jacques Cartier (in 1535); hij
gaf haar den naam, dien zij tot op den huidigen dag
behouden heeft.
Lawrence—golf (St.-), een zeeboezem van
den Atlantischen Oceaan aan de oostkust van NieuwBritannie, gevormd door Canada ten W., NieuwBrunswijk ten Z., bet eiland Newfoundland (TerreNeuve) ten 0. en Labrador ten N. W. In de L. liggen de eilanden Anticosti, St.-Jan en Magdalena. De
eill. Newfoundland en kaap Breton versperren de
heeft van de invaart der L., die haren naam draagt
naar de St.-Lawrence riv., welke zich daariu ontlast.
Lawrence (P. Thom.), engelsch portretschilder, geb. 1769 te Bristol, gest. 1830, was de zoos
van een herbergier, doch gaf reeds op zijn zesde jaar
bIgken van grooten aanleg voor de kunst, en werd
1792 benoemd tot hofschilder van koning George III;
in 1820 werd bij de opvolger van West, als president van de koninklijke akademie van Schilderkunst.
Hij verzamelde een kolossaal vermogen, doordien hij
van nagenoeg alle gekroonde hoofden in Europa en
van alle personen van naam de portretten vervaardigd heeft : want aan het talent, om zijne afbeeldingen sprekend te doen gelijken, paarde hij de onschatbare gaaf, om de menschen mooier te doen
schijnen dan ze werkelijk waren.
Laxenburg, stad in Neder-Oostenrijk, 4 uren
gaans bezuiden Weenen, aan de Schwâchat ; 800
inw.; keizerlijk zomerpaleis.
Lay, I fransche rivier, in de Vendee, ontspringt
5 uren gaans benoorden Fontenay-le-Comte, wordt
bij Mareuil bevaarbaar, en outlast zich na een loop
van 13 mijlen. — 2) fransche stad, dept. Loire, een
half uur gaans benoordoosten St.-Symphorien-deLay ; 3000 inw.
Laya (J. Louis), fransch letterkundige, van
spaansche afkomst, geb. 1761 te Parijs, gest. 1833,
aanvankelijk dramatisch schrijver, liet I 793, kort
voor de schavotteering van Lodewijk XVI, zijn
l'Ami des Lois ten tooneele brengen, welk stuk een
krachtig protest was tegen den koningsmoord ; L.
werd dan ook deswege in den kerker geworpen, en
kwam eerst 9 Thermidor weder in vrijheid.

taire orde, waarscbijnlijk ingesteld door de Kruisvaarders te Jeruzalem omstr. 1110, en goedgekeurd
door den paus in 1255. De leden dozer orde stelden
zich in het bijzonder ten Joel de verpleging van
lijders aan melaatschheid. Onder de regeering van
Lodewijk VII werd de L. in Frankrijk ingevoerd ;
doch zij verloor haren invloed, naarmate de melaatschheid begon te verminderen. Deze orde werd
vereenigd : in Italie (1490) met de Maltezer-orde,
in Savoje (1572) met de St.-Maurits-orde, in Frankrijk (1693) met de St.-Michiels-orde ; in Frankrijk
werd deze orde 1830 opgeheven.
Lazen, of Lasen, een yolk van den georgischen
stam, bewoont het zuidoostelijke kustland van de
Zwarte Zee (het turksche pachalik Trapezunt); de
L. zijn berucht wegens hun driftig en roofzuchtig
karakter.
Lazica, tegenw. Land der Lesghiz, een gedeelte
van Colchis, tusschen den Phasis ten N. en Armenie
ten Z., een zeer bergachtig land, welks bewoners den
naam droegen van Lazen (zie dat art.). De Perzen
en de Grieken betwistten elkander heftiglijk het bezit van dit land onder Justinianus.
Lazienki, voormalig zomerpaleis der poolsehe
koningen, nabij Warscliau, aan de Weichsel.
Lazise, stad in het Lombardisch-Venetiaansche,
aan het Garda-meer, ruim 5 uren gaans benoordw.
Verona ; 2500 inw.
(Donato). Zie
Lazzari m
zi_RAMANTE.
R
Lazzaro-degli-Armeni, lombard.-venet.
eilandje in de Adriatische Zee, op eene halve mijI
afstands bezuidoosten Venetic ; beroemd klooster
van armenische Mekhitaristen, met eene armenische
drukkerij, door welke vele geleerde werken aan de
wereld geleverd zijn.
Lazzaroni, het meervoud van Lazzarone, eene
volksklasse te Napels, die huisvest onder den blooten hemel, en geen geregeld middel van bestaan kent ;
ze trachten in hun levensonderhoud te voorzien door
zich te laten gebruiken als boodschaplooper g, sjouwers, enz. Vroeger zag men te Napels omstreeks
50,000 van die lieden ; doch sedert de vestiging van
bet nieuwe koningrijk Italie is bun getal sterk verminderd.
Lea, rivier die in bet engelsche graafschap Hertford ontspringt, en na 11 mijlen loop in den Teems
valt te Londen.
Lea, oudste dochter van Laban, zuster van Rachel, werd Jacob's eerste vrouw, en baarde hem Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issaschar, Zebulon, benevens wine dochter (Dina). Zie JACOB.
Leadhills, dorp in het schotsche graafschap
Lanark, ruim 8 mijlen bezuidoosten Glasgow; 1000
inw.; rijke loodmijnen ; geboorteplaats van den dichter Allan Ramsay.
Leake (William Martin), engelsch reiziger en
arcbeoloog, geb. 1777, gest. 6 Jan. 1860 te Brighton,
heeft zich door zijne reizen en wetenscbappelijke
nasporingen in Griekenland en Klein-Azie zeer verdienstelijk gemaakt. Zijne voornaamste werken zijn:
Researches in Greece (Londen 1814); Journal of a
tour in Asia Minor (Londen 1824); Topography of
Athens (2e druk Londen 1842); Travels in the .Morea
(3 dln. Londen 1830) benevens Peloponnesiaca (Londen 1846); Travels in Northern Greece (4 dln. Londen1835-41); Numismatica Hellenica(Lond. 1854).
Leamington—Priors, stad in het engelsche
graafschap Warwick, 5 kwartier gaans beoosten
Warwick, was 30 jaren geleden slechts een onbeduidend dorpje, en heeft thans 16,000 inw.; beroemde minerale bronnen.

Laybach. Zie LAIBACH.
Layen, of Leyen ('t prinsdom), voormaligprinsdom in 't groothertogdom Baden ; in 1806 werd de
prins van L. nog als onafhankelijk worst in den Rijnbond opgenomen, doch in 1815 niet als zoodanig
in den Duitschen bond toegelaten.
Layrac, fransche stad, dept. Lot-Garonne, 2
uren bezuidoosten Agen, aan de Gers ; 2400 inw.
Lazaristen, of Priesters der Missie, leden eener
congregatie, in 1625 te Parijs gesticht door Vincentius van Paula (uit de Lazarus-orde), hebben tot
werkkring het verplegen van zieken, het onderwijzen
van de jeugd, het verbreiden van bet Christendom
en het verzorgen van de zielen der geloovigen.
Lazarus, de heilige, broeder van Maria en
Martha, woonde te Bethanie, werd, na vier dagen in
het graf gelegen te hebben, door Jezus uit de dooden
opgewekt ; kerkelijke gedenkdagen 29 Juli en '2 Sept.
Van dezen L. wordt melding gemaakt in de boofdstukken 11 en 12 van bet Evangelie van Johannes.
Lazarus, de melaatsche, vermeld in Lucas 16.
Lazarus—eilanden. Zie LADRONEN.
Lazarus-orde, 1) eene geestelijke en mili-
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Lean

Lebreton

Lean, of Leane, bet bekoorlijkste meer in lerland. Zie KILLARNEY.
Leander, een jongeling uit Abydos, vond in de
golven van den Hellespont den dood, toen hij dien
bij stormweder wilde overzwemmen, om, als naar
gewoonte, een bezoek te brengen aan zijne minnares.
Zie HERO.
Lear, een mythisch personage, koning van Britannia, hoofdpersoon in een der treurspelen van
Shakespeare.
Learchus, zoon van Athamas. Zie ATHAMAS.
Leavenworth, stad in den n.-amerik. staat
Kansas, aan den Missouri. had slechts 2000 inw. in
1857, en telt er thans (1867) reeds 16,000; eene
snel in welvaart toenemende koopstad.
Lebadea, tegenw. Livadia, stad in 't zuidwestelijk deel van Beotie, nabij Cheronea en den
Helicon, had aanvankelijk Midea geheeten. In de
nabijheid het bosch met de spelonk, waarin het beroemde orakel van Trophonius.
Lebado. Zie ARETHUSA 3).
Le Bailleul, fransche plaatsen : 1) nabij de
belgische grenzen, 4 uren gaans beoosten Hazebrouck ; zie BAILLEUL. 77- 2) in 't dept. Oise, 3 a 4
uren gaans benoordoosten Clermont. — 3) in 't dept.
Sarthe, 2 siren gaans benoordw. la Fleche, is de geboorteplaats van Rend Chopin.— 4) in 't dept. Orne,
2 uren gaans benoorden Argentan. Uit dit L.-B. was
de familie Bailleul herkomstig, die onder den verengelschten naam van Ballot over Schotland geregeerd heeft.
Le Bailly (Antoine Francois), fransch fabeldichter, geb. 1758 te Caen, gest. 1832 te Parijs. Men
heeft van hem Fables (Parijs 1784); ook operaas
(Corisandre, 1792 ; le Choix d'Alcide, 1811; (Enone,
1812; Diane et Endymion, 1814), en kleine dichtstukken.
Lebana, een voorvader der wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2: 45 ; Nehemia 7: 48.
Lebanon, engelsche naam voor Libanon.
Lebanon, naam van een aantal plaatsen in de
noord-amerikaansche Unie; de voornaamste zijn :
1) stad met 7000 inw. in Pennsylvania, aan den
Quitopahilla, 5 mijlen beoosten Harrisburg, is de
hoofdplaats van een graafschap L. — 2) stad in
Kentucky, aan de Hardinscreek ; 1200 inw.; hoofdpl.
van 't graafschap :Marion. — 3) stad in Tennessee,
aan eenen arm van den Cumberland ; 2000 inw. en
de 1844 gestichte Cumberland-universiteit; is de
hoofdpl. van het graafschap Wilson. — 4) stad in
Ohio, aan de Turtlecreek, 14 mijlen ten W. Z. W.
van Columbus; 3000 inw.; hoofdpl. van 't graafschap
Warren. — 5) postplaats in Illinois, in 't graafschap
Clair; 600 inw.; bet methodistische Mac-KendreeCollege.
Lebaoth, stad in stam Juda; Jozua 15: 32.
Lebarbier (Jean Jacques Francois), fransch
schilder, geb. 1738 to Rouaan, gest. 1826 to Parijs.
Le Bas (Phil.), een conventioneel, vriend van
Robespierre, geb. 1766 to Frevent, dept. Pas-deCalais, was commissaris der Conventie bij de legers
van Sambre-Maas en den Rijn, en deed daar gewichtige diensten (1793-94). Hij verdedigde Robespierre den 9 Thermidor, en gaf zich zelven den
dood, toen hij zag dat zijne zaak verloren was.
Zi BATTEUX.
Ch 1
Le Batteux (abbe Charles).
Lebbeke, marktvlek in de belgische prov.
Oost-Vlaanderen, 5 kwartier gaans bezuidoosten Dendermonde; 4500 inw.
Lebbetis, bijgenaamd Thaddeus, een der 12
apostelen ; Matth. 10: 3.

Lebda, of Lebodah, het oude Leptis magna,
thans bouwvallige stad in Tripoli, 18 mijlen bezuidoosten Tripoli. Een groot deel van de plaats, waar
de oude stad gestaan heeft, is verzwolgen door de zee.
Lebeau (Charles), geb. 1701 to Parijs, gest.
1778, sedert 1755 secretaris der akademie van Opschriften. Als latijnsch dichter muntte hij nit; men
heeft van hem Carmina et orutiones (gedrukt 1782).
Van weinig waarde is zijne Histoire du Bas-Empire
depuis Constantin (22 dln. 1757 en v., voltooid door
Ameilhou).
Lebeau (Jean Louis Joseph), belgisch stoatsman, geb. 2 Jan. 1794 to Huy, voor 1830 advocaat
en publicist to Luik, droeg veel bij tot vereeniging
van de liberale partij, waardoor de belgische omwenteling mogelijk werd, bekleedde onder het re.
gentschap het ministerie van buitenlandsche zaken,
bevorderde de verkiezing van Leopold tot koning,
was van Oct. 1832 tot April 1834 minister van
justitie en van 1840 tot 1841 minister van buitenlandsche zaken ; sedert dien tijd lid der vertegenwoordiging en publicist, was hij steeds een der
voornaamste bestrijders van de clericale partij. Hij
stierf 19 Maart 1865.
Lebediane. Zie LEBEDJAN.
Lebedin, stad in europ. Rusland, gouvt. Charkow, aan de Olsjana, 19 mijlen benoordw. Charkow ;
10,000 inw.
Lebecijan, stad in europ. Rusland, gouvt.
Tambow, aan den Don, 24 mijlen bewesten Tambow;
5000 inw.
Lebedos, oudtijds een der ionische kuststeden
in Klein-Azie, benoorden Colophon ; had warme
bronnen en eenen tempel van Apollo Claridus, wiens
feest (Lebedium) werd opgeluisterd door eenen wedstrijd van al de tooneelkunstenaars nit geheel
Doze stad word verwoest door Lysimachus, die de
bewoners overbracht naar Ephesus.
Lebid (Aboe Okil Lebid ben Rabiat), een beroemd arabisch dichter nit de oudheid, geb. 575,
gest. 662 ; van zijne dichtstukken verdient vooral
melding eene Moallaka.
Lebiwangong, voormalig dorp op Java, resid.
Preanger-regentschappen,regentschap Tjanjor; werd
geheel verwoest (en de gansche bevolking kwam
daarbij om het leven) door de uitbarsting 8 Oct.
1822 van den vuurspuwenden berg Galoengoen.
Lebon (Joseph), conventioneel, geb. 1769 to
Arras, was pastoor van Neuville bij Arras, toen de
omwenteling uitbarstte. Bij verscheidene gelegenheden had hij zich tot dusverre onderscheiden door
zijne godsdienstige onverdraagzaamheid ; na 1789
deed hij zich niet anders kennen dan door zijn revolutionair fanatismus. In 1792 afgevaardigd ter
Conventie, onderscheidde hij zich door zijne heftigheid. In 1793 als commissaris naar 't dept. Pas-deCalais gezonden, bracht hij to Arras het stelsel van
bet Schrikbewind in werking, en stelde er een gerechtshof aan, dat in ettelijke maanden tijds duizendtallen hoofden deed vallen. Hij vertoonde zich
niet anders op straat, dan met eene blanke sabel in de
hand, twee pistolen in den gordel, en eene roode
muts op bet hoofd. Na 9 Thermidor word hij, op de
aanklacht eener deputatie uit de bevolking van Kamerrijk, in staat van beschuldiging gesteld, en beklom het schavot 13 Vendemiaire (9 Oct. 1795).
Lebona, eene plaats vermeld Richt. 21:19.
Lebret, stad in Frankrijk. Zie ALBRET.
Lebreton (Theodore), fransch volksdichter,
geb. 1 Dec. 1803 to Rouaan, eerst katoendrukker,
later beambte bij de bibliotheek in zijne geboorte-

356

Lebrigant
stad, heeft behalve zijne gedichten ook in bet licht
gegeven eene Biographie normande (3 dln.1857-60).
Lebrigant (Jacques), advocaat, geb. te Pontrienx 1720, gest. 1804, wilde alle talen afgeleid hebben van het Celtisch. Men heeft van hem : Dissertation
sur une nation cette nommde Brigantes ou Brigants
(1762); Elements de la langue des Celtes-Comerites
on, Bretons ; introduction a cette langue, et, par elle,
a celles de toils les peuples (Straatsbnrg 1779); La
langue primitive conservde (Parijs 1787). L. was eon

vriend van den beroemden La Tour d'Auvergne, die
als plaatsvervanger in dienst trad voor L.'s jongsten
zoon, toen deze in de toting was gevallen.
Lebrija (oude spelling Lebrixa), het oude
Nebrissa, stad in de spaansche prov. Sevilla, 10 a 11
urea gaans bezuidw. Sevilla ; 10,500 inw.; L. is de
geboorteplaats van Antonio, bijgenaamd de Lebrixa,
en van Juan Diaz de Solis, die den Rio de la Plata
ontdekte.
Lebrun (Charles), fransch schilder, geb. 22
Maart 1619 te A uneuil, word president der schilderakademie, schilder des konings en directeur der
Gobelins-werkplaats. Hij stierf 12 Febr. 1690.
Lebrun (Ponce Denis Ecouchard), fransch lierdichter, bijgenaamd de Fransche Pindarus, geb. 10
Aug. 1729 te Parijs, gest. 2 Sept. 1807. Oeuvres (4
dln. Parijs 1811). Oeuvres choisies(2 dln. Parijs 1821).
Lebrun (Charles Francois), hertog van Piacenza,
geb. 19 Maart 1739 te St.-Sauveur-Landelin bij
Coutances, was aanvankelijk secretaris van den minister Maupeon, en viel met dozen in ongenade. Bij
de uitbarsting van de ornwenteling omhelsde hij de
nieuwe beginselen; door den derden stand tot afgevaardigde gekozen, word hij 1796 president van
den Raad der Vijfhonderd, en na 18 Brumaire koos
Bonaparte hem tot derden consul, en hield zich uitsluitend bezig met het beheer der finantien. Onder
het keizerrijk verhief Napoleon hem tot hertog van
Piacenza, aarts-thesaurier en administrateur-genl.
van Holland. In 1814 onderteekende hij niet de acte,
waarbij Napoleon vervallen werd verklaard van den
troon ; maar hij schonk zijne goedkeuring aan bet
terugroepen van de Bourbons, en was eon korten
tijd grootmeester der universiteit. Onder de restauratie word hij lid van de Kamer der Pairs. Hij was
lid van het Instituut, en stierf 16 Juni 1824. —
L. (Anne Charles), hertog van Piacenza, zoon van
den vorige, geb. 28 Dec. 1775, streed in de napoleontische oorlogen, werd 1824 pair, 1852 door
Napoleon III benoetnd tot senateur, en stierf 20
Jan. 1859.
Lebrun (Jean Baptiste Pierre), kunstbeoordeelaar, geb. 1748 to Parijs, gest. 6 Aug. 1813. Van
zijne werken verdient inz. melding : Galdrie des
peintres fiamands, hollandais et allemands (3 dln.
1792-96, met 201 tafelen). — L. (Marie Louise
Elisabeth), echtgenoot van den vorige, was eene
dochter van den schilder Vigee. Geboren 16 April
1755, gehuwd 1776, gest. 30 Maart 1842, was zij
eene beroemde schilderes, en heeft ook geschreven
Souvenirs (3 dln. Parijs 1835-37).
Lebrun (Pierre Antoine), fransch dichter, geb.
29 Dec. 1785 to Parijs, was onder Napoleon I hoofdontvanger bij de indirecte belastingen, werd na de
Juli-omwenteling directeur der koninklijke drukkertj, 1839 pair, 1848 ambteloos burger, 8 Maart
1853 senateur. Zijne werken bijeen 2 dln. Parijs 1844.
Lebrun. Zie TONDU.
Le Buis, fransche stad. Zie Buis.
Lebus, pruisische stad, aan de Oder, 5 kwartier
gaans benoorden Frankfort ; 2700 inw.

Leclerc
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Le Camus (Antoine), middelmatig fransch
dichter, geb. 1722 te Parijs, gest. 1762.
Lecapenus, bijnaam van Romanus I.
Lecce, het nude Aletium, napolit. stad, hoofdplaats van Terra d'Otranto, 10 uren gaans benoordoosten Gallipoli ; 20,000 inw.; citadel; koninklijke
school, gesticht door Ferdinand IV. Oorspronkelijk
eene griekscbe kolonie, werd L. in de 12e eeuw veroverd door de Noorrnanneu. Het werd als apanage
geschonken aan den bastaard Tancred.
Lecco, vlek in de lombard. prov. Como, 6 uren
gaans benoordoosten Como ; 3500 inw.; haven aan
eenen arm van het meer van Como, welke arm genaamd worth meer van Lecco.
Lech, lat. Licus, rivier in Duitschland, komt
nit het Bregentzer woud (Tirol), baant zich den weg
in Beieren, en valt bij Lechsgemund in den Donau,
na eenen loop van 38 mijlen. In de L. ontlasten zich
de Vils en de Wertach. Beroemd is het Lechfeld (zie
dat art.).
Lech, of Leszsko, naam van zes koningen, die
over Polen geregeerd hebben voor de 14e eeuw. Volgens de overlevering kwam L. I omstr. 550 na Chr.
uit Croatie in de vlakten van Groot-Polen, en vestigde daar de eerste poolsche nederzetting Gnesen.
Naar hem droegen de slawische bewoners aan de
Weichsel den naam van Lechieten of Leckhen; later
werden onder dien naam inz. de Polen verstaan.
Lecha, zoon van Er; I Chron. 4: 21.
Lechenich, het oude Legioniacum, stad in
Rijnpruisen, aan de Erft, 5 uren gaans bezuidw.
Keulen; 1700 inw.; eertijds zeer stork, loch krachtens den Westfaalschen vrede ontmanteld.
Lecheiim, stadje in den Peloponnesus, aan een
Golf van L. genoemden inham der zee van Crissa, en
nabij cone kaap L.; diende tot haven van Corinthe.
Lechevalier (Jean Baptiste), fransch archeoloog, geb. 1 Juli 1752 to Trelly (Kanaal-dept.), bereisde eerst het Oosten, vervolgens geheel Europa,
en stierf 2 Juli 1836 als bibliothecaris te Parijs.
Voornaamste werken : Voyage de la Troade (3e druk
3 dln. Panto 1802 met atlas) en Voyage de la Propontide et du Pont-Euxin (2 dln. Parijs 1800).
Lechfeld, eene tien uren gaans tang zijnde
vlakte in Beieren, tusschen de Lech en de Wertach.
In 743 werden de Beieren en de Saksen hier verslagen door Pepijn ; in 794 verstoeg Karel de Groote
de Hunnen; in 910 bevochten de Hongaren eene
overwinning op de Franken en Beieren ; en 10 Aug.
955 leden de Hongaren de nederlaag in eenen veldslag tegen Otto I.
Lechi, bier deed God eene fontein ontspringen
op Simson's gebed, toen doze dorst had na 't verslaan van duizend Filistijnen met eon ezelskinnebakken ; Richt. 15 : 9-19.
Lechieten. Zi e LECKHEN.
Leckia, lat. naam der rivier de Lek.
Leckhen, of Lechieten, of Poleniers, eon oud
slawisch yolk. Zie POLENI611S.
Leckzinski. Zie S_TAN1SLAS.
Leclerc (Jean), beroemd criticus, geb. 1657 te
Geneve, gest. 1736 to Amsterdam.
Leclerc (generaal), geb. 17 Maart 1772 to
Pontoise, was de zoon van een meelkooper, trad 1792
als vrijwilliger in dienst, werd bataillons-chef bij het
beleg van Toulon, en kwatn daar in vriendschappelijke betrekking met Bonaparte, wiens zuster Pauline
(later prinses Borgbese) zijne vrouw werd, nadat L.
1797 tot brigade-generaal bevorderd was. In 1802
kommandeerde L. de expeditie Haar Domingo, had
daar den zwarten generaal Toussaint-Louverture to

Ledebur

Leclercq
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bevechten, zag na verloop van eenige maanden zijne

taktiek. Hij was een vriend van Moreau, en trok

armee evenzeer gedund door ziekten als door den

openlijk diens partij toen Moreau -in staat van be-

oorlog, en stierf ook zelf 2 Nov. 1802.

schuldiging gesteld was ; deswege viel L. dan ook in

Leclercq

(Michel Theodore), geestig fransch

ongenade. In de Honderd Dagen trad L. weder in

dichter, geb. I April 1777 te Parijs, gest. aldaar 15

Napoleon's dienst, kommandeerde een arrnee-korps

Proverbes dramatiques (8 dln. Parijs 1834-38); Nouvelles proverbes
dramatiques (2 dln. Parijs 1833).

in het departement van den Bovenrijn, en leverde

Febr. 1851. Men heeft van hem:

L'Ecluse, fransche stad. Zie ECLUSE.
Leeluse (Charles de), lat. Carolus Clusius,

verscheidene gevechten aan aartshertog Ferdinand ;
ofschoon veel zwakker in getalssterkte, hield hij zich
heldhaftig staande in een geretrancheerd kamp onder
Mort. Hij stierf aan eene ziekte in die stad 1815.

fransch genees- en kruidkundige, geb. 18 Febr.

Lecouvreur (Adrienne), beroemde fransche

1554 te Arras, na een veelbewogen leven gest. 4 April

treurspelspeelster, geb. 1690 te Fismes in Cham-

1609 te Leiden als prof. der kruidkunde, ontdekte

pagne, gest. 1730.

vele nieuwe planten en beschreef die meesterlijk in

Lectoure,

bet oude

Lactora,

stad in het fran-

verscheidene werken, waarvan de voornaamste zijn :

sche dept. Gers, aan den Gers, 9 uren gaans benoor-

Bariorum plantarum historia (Antwerpen 1601) en
Exoticorum libri X (Antw. 1605).

den Audi ; 6500 inw.; geboorteplaats van Ant. de

Lecointre

Roquelaure en van maarschalk Lannes. Oudtijds was

(Laurent), bijgenaamd vvan Ver-

L. de hoofdstad der Lactoraten in Novempopulaniö;

sailles", was linnenkoopman te Versailles toen de

romeinsche kolonie met den titel van republiek en-

omwenteling uitbrak, waarvan hij met warmte de

der keizer Gordianus; in de middeleeuwen versterkt,

beginselen omhelsde. Hij werd benoemd tat lid der

en bezeten door de graven van Armagnac. Jan V van

Wetgevende vergadering en der Conventie, en ver-

Armagnac werd in L. belegerd door Karel VII, ver-

schafte zich eene niet zeer benijdenswaardige ver-

volgens door Lodewijk XI; de stad werd ingenomen,

maardheid als verklikker: aanhoudend werden

geplunderd en uitgemoord 1473. De bertog van

nieuwe personen door hem aangeklaagd, en bij

Montmorency werd in het kasteel van L. gevangen

spaarde de Terroristen evenmin als de Girondijnen.

gezet na zijne nederlaag te Castelnaudary (1632).

Hij verklaarde zich met kracht tegen de vestiging
van het keizerrijk, en stierf 1805 in ballingschap.

Lecompton,

hoofdstad van den noord-amerik.

(Stanislas), koning van Polen. Zie

Leda,

eene rivier, die onder den naam van

Mark-Aa ontspringt in het Oldenburgsche, wordt bij

staat Kansas, aan den Kansas.

Lecomte

Leczinski
STANISLAS.

(Louis), fransch Jezulet, geb. omstr.

1655 te Bordeaux, gest. 1729, was een der in de

Posthusen bevaarbaar, en ontlast zich bij Leerort,
na eenen loop van 9 mijlen.

wiskunde bedrevene missionarissen, die 1685 naar

Leda, dochter van Thestius, koning van Etolie,

China gezonden werden, waar hij vijf jaren door-

en vrouw van Tyndareus, koning van Sparta, werd

bracht, en in lien tijd een groot gedeelte van dat

bemind door Jupiter, die haar bezwangerde in de

land bereisde. Under het voorwendsel de Chineezen

gedaante van een zwaan, Na verloop van 9 maanden

zoodoende des te eerder tot het Christendom te

bracht zij twee eieren ter wereld : nit het eene ei

brengen, duldde hij een aantal plechtigheden en ge-

kwamen Pollux en Helena te voorschijn, nit het an-

bruiken, die bij hen in zwang waren, welke handel-

dere Castor en Clytemnestra. De twee eerstgenoem-

wijze door andere missionarissen ten hoogste in hem

den werden beschouwd als bij haar verwekt door

afgekeurd werd, hetgeen aanleiding gaf tot een vrij

Jupiter; de beide anderen werden gehouden voor

vinnig twistgeschrijf. Bij zijn terugkeer in Europa

kinderen van Tyndareus. Vooral vermaard is de

gaf L. in het licht :

Memoires sur l'état present de la
Chine (1696) en Lettre sur les ceremonies de la Chine

schoone Helena.

(1700), welke beide geschriften te Rome werden

van Lodewijk XI, was geboortig uit Vlaanderen ;

veroordeeld.

aanvankelijk was hij slechts kamerdienaar en barbier

Ledain

(Olivier), of .de Duivel", gunsteling

Lecomte (Noel). Zie CONTI (Noel).
Lecomte (Jules), geb. 20 Juni 1812 te Bou-

des konings. Hij won bet vertrouwen van Lode-

logne, eerst fransch marine-officier, sedert omstr.

persoon voor te wenden, en werd tot den adelstand

1833 meer bepaald voor de letterkunde levende,

verheven met den titel van graaf van Meulan. Hij

wijk XI door eene groote gehechtheid aan diens

schreef een aantal romans, waaronder vele betreffende

maakte zich belachlijk door zijne hoovaardij en zijn

het zeeleven.

praalvertoon, en misbruikte zijnen invloed om alter-

Lecoq

(Karel Christiaan Erdmann van), sak-

lei onrechtvaardigheden te kunnen plegen. Na den

sisch generaal, geb. 28 Nov. 1767 te Torgau, uit

dood van Lodewijk XI werd hij in staat van beschul-

eene fransche emigranten-familie, trad op zijn 12e

diging gesteld, ter dood veroordeeld en opgehangen

jaar in saksische krijgsdienst, kommandeerde in den

(1484) onder Karel VIII.

oorlog tegen Rusland 1812 en in den veldtocht van

Ledbury,

stad in het eagelsche graafschap

1813 bet saksische hulpkorps, voerde 1814 in de

Hereford, 6 uren gaans bezuidoosten Hereford ; ruim

Nederlanden het bevel over eene saksische brigade,

3000 inw.

voltrok daarna de deeling der saksische troepen, en
stond tot na bet sluiten van den vrede van Parijs
met een hulpkorps in den Elzas. Hij stierf als

bevel-

voerend generaal der saksische armee 30 Juni 1830.

Lecourbe

(Claude Joseph), fransch generaal,

Lode,

dorp in de belg. pron. Oost-Vlaanderen,

3 uren gaans bezuidw. Dendermonde ; 4000 inw.;
spoorweg-station.

Ledebour

(Karl Friedrich von), duitsch bota-

nicus, geb. 8 Juli 1785 te Straalsund, van 1811 tot

geb. te Lons-le-Saulnier 1759, was kolonel in den

1835 professor te Dorpat, gest. 4 Juli 1851. Voor-

slag van Fleurus, en hield met slechts Brie bataillons

naamste werk :

stand tegen 10,000 Oostenrijkers. Hij werd als

1842-51).

divisie-generaal gebruikt bij het Leger van den Rijn

Ledebur

Flora Rossica

(3 deelen Stuttgart

(Leop. Karl With. Aug. von), duitsch

en bij dat van den Donau. In 1798, in den veldtocht

geleerde, geb. 2 Juli 1799 te Berliju, aldaar direc-

in Zwitserland tegen de Russen, gaf hij de door-

teur van bet koninklijk kunstkabinet, het museum

slaandste bewijzen van zijn meesterschap in de krijgs-

van vaderlandsche oadheden en de ethnographische

Ledeghem

Leerbroek
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vemarnelingen. Ongerekend een groot aantal histo-

gave, die hem als mensch tot eere strekte, gelijk zijne

risehe, -genealogische, heraldische en antiquariscbe

gansche loopbaan hem tot eere gestrekt heeft als

monograph len, verdienen als voornaamste werden

hoogst bekwaam veld beer en als onverschrokken held.

Lee

Allgemeines Archly far
die Geschtchtskunde des preuss. Staats (21 din. Berlijn 1830-36); Preuss. Adelslexikon (2 dln. Berlijn
1854-57) en Dynastische Forschungen (2 dln.

geb. omstr. 1658 te Hortfield, leidde een zeer on-

Berlijn 1856-57).

gelukkig leven, en gaf zich aan uitspattingen over,

van L. bijzondere melding:

Ledeghem,

Lee

(Nathaniel), engelsch dramatisch dichter,

stad in de belgische prov. West- waardoor zijne geestvermogens derwijze gekrenkt

Vlaanderen, derdhalf uur gaans benoordw. Kortrijk,
3200 inw.

werden, dat bij zelfs eenigen tijd opgesloten zat in
Bedlam. Hij stierf in armoede en ellende 1690. On-

Ledesma,

het oude

Bletissa, stad in de spaan-

sche prov. Salamanca, ruim 8 uren gaans benoordw.
Salamanca, aan den Tormes; 2900 inw.; in de nabij(Nicolas Philippe), natuurkundige, he-

kend onder den naam van Comus, geb.

der zijne Dramaas (3 din. Londen 1734) zijn sommige uitmuntende stukken.

Lee (Sophia), engelsche romanschrtfster en tooneeldichteres, geb. 1750 te Londen, gest. 13 Maart

held druk bezochte zwavelbronnen.

Ledru

(Anna), het hoofd eener secte van de Qua-

kers. Zie SHAKERS.

I 731 te Pa-

1824 te Bristol. Men heeft o. a. van haar het blijspel

The chapter of accidents. Haar roman The recess gaf

rijs, gest. 1807, werd benoemd tot professor der

in zekeren zin het sein tot de historische novellis-

natuurkunde bij de kinderen van Lodewijk XV. Het

tiek. Wijders heeft men van haar

aangename aan het nuttige parende, was L. de eerste,

(5 dln. Londen

die in Frankriik de

Phantasmagorie te

zien bracht ;

1797-1805),

Canterbury tales

door haar geschreven

gezamenlijk met hare jongere zuster

14.

(Harriet),

hij maakte veel naam met zijne .Sdances" voor proef-

geb. 1756, met wie zij ook eene jongejufvrouwen-

ondervindelijke natuurkunde. Met veel gunstig gevolg

school te Bath opgericht had. Harriet L. schreef nog

paste hij de electriciteit toe op de geneesk. behan-

verscheidene novellen en tooneelstukken alleen, en

deling van zenuwkwalen.

stierf

Ledru—Rollin (Philippe), geb. 2 Fehr. 1808
te Parijs, aanvankelijk advocaat aldaar, maakte veel

I

Aug. 1851 te Clifton.

Lee (graaf van). Zie MONTHOLON.
Leeds, helangrijke stad in het engelsche graaf-

naam door zijne pleidooien in staatkundige proces-

schap York (in West-Riding, waarvan het de hoofd-

sen. Sedert 1841 afgevaardigde, behoorde hij tot

plaats is), 9 uren gaans bezuidw. York, ligt aan den

de uiterste linkerzijde, en nam 1847 levendig deel

Aire, staat door een kanaal (zie hieronder) in ge-

de reform-beweging. In 1848 lid der voorloopige

meenschap met Liverpool, en door verscheidene

aan

regeering, was hij daarin het orgaan der revolutie-

spoorweglijnen met de voornaamstesteden vanGroot-

partij, aan welke hij zich nog nauwer aansloot Coen

Britannia; 207,500 inw.; L. is 't middelpunt van

hij in Juni van het gezag was verwijderd. Bij den

Engeland's lakenweverij en lakenhandel. Eertijds

Juni-opstand 1849 moest hij naar Engeland vluch-

was L.

ten, welks instellingen vervolgens door hem gehe-

tijde van Eduard den Biechter; het kasteel van L.

De la decadence de

diende 1399 tot gevangenis van Richard H. — Het

keld werden in zijn geschrift:

l'Angleterre

(2 din. Parijs 1850). In 1857 werd hij

beschuldigd . van deelneming aan eenen aansiag tegen

eene versterkte stad ; het bestond reeds ten

kanaal Leeds-Liverpool,

het grootste gewrocht van

waterbouwkunst in Engeland, en waarvan de aanieg

het leven van Napoleon III, en deswege bij verstek

(begonnen 1770, voltooid 1816) ruim 2 million

tot deportatie veroordeeld.

ponden sterling gekost heeft, is 28 mijlen lang.

Lee, rivier in het iersche graafschap Cork, komt

Leegemeeden,

of Legemeden, dorp in de

nit een meer, en valt in den Atlantischen Oceaan,

nederl. prov. Groningen, anderhalf uur gaans be-

terwt1 zij de haven van Cork vormt.

westen Groningen ; 180 inw.

Lee (Robert E.), geb. 1808 in Virginia uit ouders,

Leegkerk,

of Leegekerk, dorpje in de nederl.

I

die tot de hooge aristocratie behoorden, werd te

prov. Groningen,

Westpoint opgeleid tot officier, en was in den mexi-

Groningen ; werd 1501 gebrandscbat zoowel door

uur gaans ten W. N. W. van

caanschen oorlog hoofd-ingenieur van generaal Wool.

de armee van den saksischen stadhouder Hugo van

Sedert 1852 militaire directeur der akademie te

Leissenich, als door het leger van den graaf van

Westpoint, werd hij tijdens den Krim-oorlog met

Oost-Friesland.

M'Clellan naar Europa gezonden, orn krijgskundige
studien te maken. In 1861 (25 April) legde hij zijne
waardigheid neder, om dadelijk daarop als generaalmajoor op te treden in het leger der Geconfedereerde

Leek,

stad in het engelsche graafschap Stafford,

4 uren gaans bezuidw. Manchester ; 15,000 inw.

Leek, verkorte naam voor Oosterleek.
Leek (de), aanzienlijk dorp in de nederl. prov.

zuidelijke staten, die zich van de Unie losgescheurd

Groningen, derdhalf uur gaans bezuidw. Groningen,

hadden. Over dat leger werd hij met het opperbevel

en 3 kwartier gaans bezuidw. het

bekleed, totdat bij dit in den zomer van 1861 moest

Leekstermeer, of
Sultemeer, dat op een klein boekje na geheel in de

overdragen aan Beauregard. Toen deze echter in

prov. Drenthe ligt.

Febr. 1862 naar Tennessee snelde, werd L. weder

Leende,

dorp in Noord-Braband, ook

Leenderslraat,

wet ge-

ligt derdhalf uur gaans be-

aan bet hoofd der armee in Virginia geplaatst, en

noemd

leverde aan de Unionisten eene reeks van bloedige

zuidoosten Eindhoven, en heeft omstr. 700 inw.

veldsiagen, waardoor de kansen voor de Geconfedereerden zich lang bebben staande gehouden. Onmogelijk echter was het voor den man, om alle missla-

Loons,

dorp in de nederl. prov. Groningen, 7

uren gaans benoordw. Appingedam ; 850 inw.

Leer,

stad in Hanover, landdrostij Aurich, aan

gen van vele anderen te vergoeden, en altijd zege-

de Leda, nabij hare uitwatering in de Enns, 6 uren

vierend het hoofd te blijven bieden aan de over-

gaans bezuiden Aurich ; 8800 inw.; stroomhaven.

machtige strijdkrachten der Unie, aangevoerd door

Nabij L. 't dorpje

militaire talenten als Grant en Sherman, de waardige tegenstanders van een man als L.; 9 April 1865
was L. genoodzaakt zich met 25,000 man op het
militaire woord van eer over te geven

eene over-

Leerort (150 inw.) met and kasteel.

Leerbroek,

dorp in Zuid-Holland,

2

uren

gaans benoordoosten Gorinchem, en derdhalf uur
gaans van Vianen, aan de Lede ; werd 1479 door de
Gorinchemmers platgebrand.
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Leerdam

Leerdam, plattelandsstad in Zuid-Holland, aan
de Linge, circa 3 uren gaans ten 0. N. 0. van Gorinchem en even ver bezuiden Vianen ; 3000 inw.;
werd (even als het kasteel van L., dat reeds in de
17e eeuw gesloopt is) 1496 veroverd door de Gelderschen, die echter reeds spoedig door hertog Albrecht van Saksen genoodzaakt werden L. aan hem
over te geven. In 1574 werd L. door de Spanjaarden
hevig beschoten en tot de overgave gedwongen ; in
1787 verregaande ongeregeldheden, bij het bovendrijvan der Oranje-partij door het grauw gepleegd.
Bij den inval der Franschen in ons land liet generaal
Daendels bier nachts van 15 op 16 Jan. 1795)
eene brug over de Linge opslaan, orn het geschut der
Franschen daarover te vervoeren ; doch reeds toen
het eerste kanon zich daarop be yond bezweek die
brug onder het gewicht.
Leesdorf, dorp in den oostenrijkschen kreis
Unter-Wienerwald ; 1000 inw.; ijzergieteq, en de
oudste papiermolen van Oostenrijk.
Leeuwarden, friesch Lieuwert, stad met
25,000 inw., hoofdplaats der nederl. prov. Friesland,
aan de Ee en aan verscheidene kanalen, gesticht
omstr. 1190, aanmerkelijk uitgebreid '1435, nadat
de stad 1392 en 1420 deerlijk bad geleden door de
Sctrieringers. In 1511, acht dagen vtiör Pinksteren,
werden te L. ruim 200 der beste huizen door brand
vernield. In de beroeringen der Kerkhervorming en
in de Spaanscbe onlusten had L. rijkelijk zijn deel.
De oproerige bewegingen te L., in Mei 1748 over
de belasting op het geniaal, en in Juli van dat jaar
over het passagegeld, zoomede eenige onlusten in
het laatst der 18e eeuw met stilzwijgen voorbijgaande, vermelden wij bier het afbranden ('s nachts
tusschen 12 en 13 Nov.( 1754) van het tucbthuis,
waarbij verscheidene gevangenen omkwamen ; zoomede den geweldigen brand 27 Juli 1842 (den laststen dag der kermis), toen al de kermiskramen op
het plein de Lange-Pijp eene prooi tier vlammen
werden. Onder de voorname personen, te L. geboren,
merkt men op: Willem Karel Hendrik Friso (als
stadhouder Willem IV); den predikant Wilhelmus
a Brakel ; den dichter Onno Zwier van Haven ; den
hoogleeraar der geneeskunde Joannes Hemsterhuis;
den lat. dichter Herman Bosscha ; enz.
Leeuwarderadeel, grietenij in Friesland.
Leeuwenhoeck (Anthonie van), geb. 24 Oct.
1632 te Delft, gest. aldaar 26, Aug. 1723, beroemd
als vervaardiger van optische instrumenten, inz. mieroscopen, was ook de eerste zooloog, die microscopische nasporingen in bet werk stelde. Van zijne
Werken (4 dln. Leiden 1724) bebooren inz. vermeld de Arcane naturte ope microscopiorum detecta
(Leiden 1708).
Leewardlslands, Eilanden onder den Wind,
a. eilanden, die den noordoostelijken passaatwind
later krijgen, heeten bij de Engelschen en Amerikanen die der Kleine Antillen, die tusschen Dominica
en Portorico liggen.
Lefebre (Tannegui), ook Lefebvre gespeld,veelal
genoemd Tanaquillus Faber, fransch philoloog, geb.
1615 te Caen, gest. 12 Sept. 1672 te Saumur, als
professor aan de theologische akademie der Gereformeerden aldaar. Zijne docbter was tie geleerde
naevrouw (Anna) Dacier ; zie DACIER.
Lefebvre (Charlemagne Theophile), fransch
zeeofficier, geb. 5 Maart 1811 te Nantes, deed verscheidene groote zeereizen, wijdde zich sedert 1839
op last van het fransche gouvernement geheel aan
het doen van nasporingen in Abyssinie, en gaf na
zijne terugkomst in het Licht zijn belangrijk werk

Legaten
Voyage en Abyssinie (6 dln. Parijs 1844-47 met
atlas). Nadat hij van 1847-54 nogmaals eene zending in Abyssinie volbracht had, nam hij zijn ontslag uit de zeedienst, en ging nogmaals naar Tigre,
waar hij omstr. 1859 stierf.
Lefebvre (Francois Joseph), hertog van Dantzig, geb. 25 Oct. 1755, was de zoon van een molenaar te Reach in den Elzas, trail 1773 in dienst
bij de fransche garden, klom door zijne herhaalde
malen betoonde dapperheid spoedig op van rang tot
rang, bevocht als generaal in den slag bij Fleurus
1794 de overwinning, nam deel aan de gevecbten
langs den Rijn, werd na 18 Brumaire bekleed met
het kommando over de dictatoriale garden, wierp
daarmede den Raad der Vijfhonderd overhoop, werd
pretor, 1804 maarschaik, veroverde Dantzig, en werd
voor dit wapenfeit beloond met den titel van hertog
van Dantzig, streed daarna in Spanje, 1809 tegen
Oostenrijk, en voerde in den russ. veldtocht 1812 de
fransche garden aan. Na de abdicatie van Napoleon
onderwierp hij zich aan de Bourbons, en werd tot
pair verheven. Hij stierf 14 Sept. 1820 te Parijs.
Lefevre (Robert), fransch historie-schilder,
geb. 1756 te Bayeux, gest. 3 Oct. 1830 ; leverde ook
goed geslaagde portretten (a. a. van Napoleon en
Josephine).
Lefort (Francois), geb. 1656 te Geneve, eerst
in fransche, daarna in hollandsche, sedert 1675 in
russische dienst, won de genegenheid en bet vertrouwen van tsaar Peter I, wien hij gewichtige diensten bewees, en stierf 1699 als generalissimus der
russische armee.
Lefranc (Jean Jacques), markies van Pornpignan, fransch dichter, geb. 10 Aug. 1709 te
Montauban, gest.1 Nov. 1784. De beste editie van zijne
Oeuvres completes verscheen 1813 te Parijs in 2 din.
Le Francois (de abbe), scbrijver der aardrijkskunde van Crozat. Zie CROZAT.
Lefsina, het oude Eleusis. Zie LEPSINA.
Legaat. Zie het meervoud LEGATEN.
Leganes, viek in Spanje, 3 uren gaans bezuidw.
Madrid ; 2000 inw.
Leganes (markies van), spaansch generaal,
werd bij den dood van den hertog van Savoje, Victor
Amedeiis (1637), door den keizer belast met de taak
am te zorgen dat de hertogin, Christina van Frankrijk, niet met het regentschap bekleed wierd. Hij
belegerde Turijn in 1639, doch zag zich verplicht
het beleg op te breken. Later werd hij in Spanje gebruikt, waar hij den graaf van Harcourt noodzaakte
het beleg van Lerida op te breken (1646).
Legaten noemde men bij de Romeinen de met
eene staatkundige zending belaste personen, d. i. de
gezanten ; in den tijd der republiek werden L. genoemd degenen, die den opperbevelhebber eener armee ter zijde stonden, zoomede de stadhouders;
onder het keizerrijk droegen de opperbevelhebbers
der verschillende legers den titel van Legaat. De
roomsche Curie geeft nog tegenwoordig dien titel
niet slechts aan hare gevolmachtigden, maar ook aan
vele aartsbisschoppen. Dikwijls worden door de pausen nog L. met eene bijzondere zending belast; deze
heeten dan Delegaten. Alleenlijk naar groote hovers,
en voor zaken van zeer groot gewicht, worden de
Legati a latere (vertrouwden van den pans) gehezigd ; Legati missi, afgevaardigde gezanten, heeten
tegenwoordig doorgaans de apostolische nuntiussen.
De Geborene L. (legati nail of L. ex officio) waren
voorheen reeds uithoofde van hunnen rang L. door
pauselijk privilegie ; thans is de titel legatos natas
nog slechts eeretitel van ettelijke aartsbisschoppen.
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Legatien

Lebo

Legatitin, en Delegatien, zooveel als provincien van den Kerkelijken Staat. Het onderscheid
tusscben L. en Delegatien bestaat nagenoeg enkel in
de benaming.
Legê, of Leger, stad in het fransche dept. der
Beneden-Loire, ruim 9 uren gaans bezuiden Nantes ;
3400 inw.; 30 April 1793 bevocht Charette bier
eene overwinning op de Republikeinen.
Legemeer, of Leegemeer, ook Lagemeer, in
oude oorkonden wel eens Maris genoemd, dorpje in
Friesland, derdhalf uur gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ;
50 inw.
Legendre (Louis), fransch geschiedschrijver,
geb. 1655 te Rouaan, als kanunnik der kathedraal
te Parijs gest. 1734. Hij schreef o. a.: Moeurs et

vierhoek van de Mincio-linie vormen. Reeds door
de Longobarden gesticht, werd L. 1796 ingenomen
door de Franschen.
Legnano, marktvlek in de lombard. prov. Milaan, aan de Olona, 6 uren gaans benoordw. Milaan ;
5200 inw.; vermaard door de overwinning der Milaneezen op Frederik Barbarossa 29 Mei 1176.
Legobien (Charles), fransch Jezifiet, geb. te
St.-Maio 1652, gest. te Parijs 1708, was procurator
der missien in China. Men heeft van hem: Lettres
sur les progrés de la religion a la Chine (Parijs 1697);

coutumes des Francais (1712).

Legendre (Louis), een conventioneel, geb. te
Parijs 1756, was slachter aldaar toen de omwenteling uitbrak. Als vinnig demagoog nam hij deel aan
al de volkstumulten van die dagen, rukte mede op
de Tailerien aan, en gaf aan Lodewijk XVI de roode
muts (20 Juni 1792). Hij sloot zich aan bij Danton,
Marat, Camille Desmoulins, en was met hen een der
oprichters van den Club der Cordeliers. Door Parijs
ter Conventie afgevaardigd, trok hij de aandacht
door de heftigheid en ruwheid van zijne taal. Overigens was zijn gedrag zeer dubbelzmnig ; hij liet
Danton en Camille Desmoulins aan hun lot over,
toen hun de wraak trot van Robespierre; en deze
had voorzeker Been vinniger tegenstander dan L.
den 9 Thermidor ; zelf sloot L. den Club der Jacobijnen. Onder het Directoire kwam L. in den Raad
der Vijfhonderd, en was daar evenzeer tegen de gewezene conventioneelen als tegen de emigranten,
alhoewel zijne hooding destijds over het geheel gematigd was. Hij stierf arm in 1794; zijn lijk had hij
vermaakt aan de school voor heelkunde. Om zijne
ruwe welsprekendheid had men hem den bijnaarn
gegeven van .Boer van den Donau".
Legendre (Adrien Marie), fransch wiskundige,
geb. te Toulouse 18 Sept. 1752, gest. te Parijs 10
Jan. 1833, professor der wiskunde en lid der commissie van Openbaar onderwijs. Zijne werken, waaronder Elements de gdometrie (13e druk 1827), zijn
nog tegenwoordig geacht.
Leger (Saint-) fransche naam voor Leodegarius.
Leger, fransche stad. Zie LEGE.
Leghorn, engelsche naam voor Livorno.
.e n-ONDER-LEGIOEN.
Legio Fulminatrix. Zie
Legio Septima. Zie LEON.
Legioen, in het oude krijgswezen der Romeinen een korps van 3 a 6000 man ruiterij en voetyolk ; leder L. was ingedeeld in 10 cohorten.
Legioen van Eer, eene ridderorde, 19 Mei
1802 ingesteld door Bonaparte als Eerste Consul,
ter belooning van militaire en burgerlijke verdiensten, werd na 1804 onder het keizerrijk aanmerkelijk uitgebreid, 9 Juli 1814 door Lodewijk XVIII bestendigd, behoudens ettelijke wijzigingen, die na
de Juli-omwenteling opnieuw gewijzigd werden bij
ordonnantien van 23 en 25 Aug. 1830, terwijl sedert 1848 de beeltenis van Napoleon I als stichter
van deze orde op bet eereteeken hersteld is.
Legitimisten, de aanhangers van den ouden
tak der Bourbons, die nog altijd den graaf van Chambord beschouwen als den eenigen wettig rechthebbende op den franschen Croon.
Legnago, of Porto-Legnago, stad en vesting
in de venet. prov. Verona, aan de Etsch, 9 urea
gaans bezuidoosten Verona ; 10,500 inw.; is de zuidoostelijkste der vier vestingen, die den vermaarden

Histoire de l'edit de l'empereur de la Chine en faveur
de la religion chretienne (Parijs 1698); Eclaircissements sun les honneurs que les Chinois rendent a
Confucius et aux morts (1698); Lettres de quelques
missionnaires de la compagnie de Jesus, dcrites de la
Chine et des Indes orientales (1702); de groote op-

gang, lien deze Brieven maakten, gaf bet denkbeeld
aan de hand tot de vermaarde verzameling der
Lettres ddifiantes, waarvan pater L. de 8 eerste
deelen in het licht gaf.
Legonidec (Jean Francois), fransch taalgeleerde, geb. omstr. 1770 te Lannion, gest. 1838,
heeft zich ijverig toegelegd op de . studie van het
Celtiscb, en was een der voornaamste bewerkers van
de oprichting der Celtische akademie. Men heeft
van hem eene Grummaire celto-bretonne (Parijs1807),
een Dictionnaire breton-francais (1821 ; 2e druk
1850); na zijnen dood verscheen nog van hem een
Diet. francais-breton (1847).
Legouvê (Gahr. M. Jean Bapt.), fransch dichter, geb. 23 Juni 1764 te Parijs, gest. 20 Oct. 1812,
werd vooral vermaard door zijn lierdicht Le merite
des femmes (1801), waardoor hij de geliefkoosde
dichter der vrouwen werd; hij leverde ook verscheidene geachte treurspelen. Oeuvres, 3 din. Parijs
1823.
Legrand ( Marc Antoine), fransch tooneelspeler
en blijspeldichter, geb. 17 Febr. 1673, gest. 7 Jan.
1728. In zijne blijspelen (bijeengebracht in Theatre,
4 din. Parijs 1731 en 1771) doet hij zich kennen
als (na Moliere) den grootsten meester in den linmoristischen volksstijl.
Legras (mevrouvv), geboren de Marillac, op
haar 34e jaar weduwe geworden (1625) van Antoine Legras, den secretaris van Maria de Medicis,
wijdde het overige van haar Leven aan de verpleging
van zieken en aan de verzorging van vondelingen.
In 1633 stichtte zij met Vincentius van Paula de
instelling der Zusters van Barmhartigheid (zie het
art. BARMHARTIGHEID), en stierf te Parijs 1662.
Legris—Duval, roomsch priester, geb. 1765
te Landernean, in 't fransche dept. Finisterre, gest.
1819, was een neef van den Jezulet Querboeuf. Hij
bleef in Frankrijk onder het Schrikbewind, kwam
zich aanbieden om de laatste troostmiddelen der
Kerk toe te dienen aan den ter dood veroordeelden
Lodewijk XVI, bedankte onder de Restauratie voor
het hem aangebodene bisdom, doch wasijverig werkzaam ter herstelling van de geestelijke orden, inz.
van die der Jezuieten, in Frankrijk.
Leh, of Lei, ook wel Ladak, hoofdstad van
Middel-Tibet of Ladak, I uur gaans benoorden den
Indus, heeft 4000 inw. en is het punt van doortocht
voor den grooten karavanenhandel tusschen Indie
en Hoog-Azie, en de voornaamste markt voor de
fijne shawl-wol uit chineesch Tartarije.
Lehabieten, afstammelingen van Cham's zoon
Mitsrairn; Gen. 10: 13; I Chron. 1 : 11.
Lehe, marktvlek in 't hanov. hertogdom Bremen ; 4500 inw.

Lehnin,

Leiningen

Lehnin

362

marktvlek met 1600 inw. in 't pruis.

reeds in Nov. 1585 prins Maurits tot stadhouder

reg.-district Potsdam ; fraaie ruine der abdij

van Holland en Zeeland was gekozen. Eensdeels de

melpfort am See", waar sedert 1180 verscheidene

tegenwerking, die L. van 's lands Staten, inzonder-

ascanische markgraven van Brandenburg begraven

heid van Oldenbarneveld, ondervond, anderdeels zijne
onbekendbeid met onze zeden en gebruiken, instel-

Lehrte,

dorp in de hanov. landdrostij Lune-

lingen en vat dies meer zij, en bij dat alles zijne

burg, aunt Burgdorf; 1300 inw.; kruispunt van ver-

onbekwaamheid, ijdelheid, geveinsdheid en tal van

scheidene spoorweglijnen.
marktvlek in 't hongaarsche comitaat

kwade neigingen, maakten het voor de Nederlanden

eene

Zips, een half uur gaans bezuiden Kesmark ; 2500

geland teruggeroepen werd. Reeds spoedig echter

Leibitz,

inw.; in de nabijheid de

Leibnitz,

Leibitzer Zwavelbron.

blijde tijding, Coen L. in Nov. 1586 naar En-

kwam hij, in weerwil van de krachtige vertoogen

vlek in Stiermarken, 7 uren gaans

daartegen door de nederl. Staten aan Engeland's

benoordw. Marburg; 1500 inw.; de omtrek, die

koningin gedaan, andermaal naar ons land, en nu

Leibnitzerfeld beet, heeft vele rorneinsche oudheden,

werd L.'s streven om zich de alleenheerscbappij te

zelfs nog overblijfselen van de stad Solva.

verzekeren van dag tot dag fluidelijker; hij deed

Leibnitz .(Gottfried Wilhelm, baron van), be-

zelfs eene poging om Oldenbarneveld, prins Maurits

roemd duitsch geleerde en philosoof, geb. 6 Juli

en andere voorname Nederlanders te laten oplichten

1646 te Leipzig, waar zijn vader professor was, werd

ten einde hen gevankelijk naar Engeland te laten bren-

1672 raad bij de kanselarij van den keurvorst van

gen. Eene samenzwering te Leiden gesmeed om L.'s

Maintz, kwam vervolgens (met den zoon van den

planner te bevorderen werd ontdekt, en nu begreep

kanselier vier jaren in Parijs doorbrengende 1672

hij dat het tijd werd om zich nit de voeten te ma-

—76) als een ijverig beoefenaar der wiskunde in

ken, daar nu zijn leven niet langer veilig was. Hij

kennis met onzen beroemden Christiaan Huyghens,

bezocht vluchtig Noord-Holland en Utrecht, vertrok

bezocht daarna ook Londen, en kwani door aan-

in Nov. 1587 naar Vlissingen, stak van daar naar

houdende studien tot de uitvinding van de Differen-

Engeland over, en legde 17 Dec. 1587, op last van

tiaalrekening. In 1700 stichtte L. te Berlijn de Aka-

koningin Elizabeth, de landvoogdij der Nederlanden

demie van Wetenschappen, werd later in Hanover

neder. Wel was er reeds spoedig sprake van, hem

tot geheim justitieraad en historiograaf, door het

ten derden male naar de Nederlanden te zenden ;

hof van Weenen tot baron en rijkshofraad, en door

doch eer het zoover kwam werd hij, op reis zijnde

tsaar Peter den Groote tot geheimraad benoemd, en

naar het kasteel Kenilworth, te Cornbury in het

stierf te Hanover 14 Nov. 1716. De eerste verzame-

graafschap Oxford door eene ongesteldheid over-

ling van zijne Werken werd bezorgd door Dutens

vallen, en stierf daar 14 Sept. 1588. De koningin

(6 dln. Geneve 1768); Guhrauer gaf in het licht

vergat hem zeer spoedig, en koos tot zijn opvolger

Leibnitz' deutsche Schri I ten (2 din. Ber1.1838-40);

in hare gunsten zijnen 21 -jarigen stiefzoon, den

Erdmann leverde eene verzameling van L.'s philo-

graaf van Essex (zie ESSEX). Het vermoeden, dat L.

sophische Schriften (Berlijn 1840); en door Pertz

zijne eerste vrouw, Amy Robsart, door vergif van

werd eene complete verzameling begonnen (le reeks

kant gemaakt had, is de stof van Walter Scott's ro-

4 din. Hanover 1845-47; 2e reeks 1847 en v.; 3e

man ',Kenilworth".

Leichhardt

reeks dl. 1-7, 1853-62).

Leicester,

het oude

in het engelsche graafschap

(Friedrich Wilh. Ludwig), geb.

liatce Coritanorum, stad

23 Oct. 1813 te Trebatsch bij Beeskow, wijdde zich

L., dat circa 38 vierk.

aan de geneeskunde en natuurk. wetenschappen en

mijlen groot is, 238,000 zielen telt, besproeid wordt

ging 1841 naar Sidney, van waar hij eene groote

door den Welland, den Avon, eenige zich in den
Trent ontlastende rivieren, het Leicester-kanaal en

reis ondernam in het binnenland van Australia's
continent (het Dagboek daarvan in het Duitsch door

eenige andere kanalen, en doorsneden zoowel door

Zuchold, Halle 1851), terwijl hij op eene tweede

den grooten noorderspoorweg als ook door den

reis (in 1849) den dood vond.

spoorweg, die van de stad L. naar het noordwesten

Leichlingen,

stad in Rijnprniseu, aan de

loopt. De stad L. (hoofdplaats van het graafschap),

Wupper, ruim 5 uren gaans bezuidoosten Dussel-

oudtijds de hoofdstad der Coritanen, was machtig

dorf; 4400 inw.

tijdens de anglo-saksische heptarchie, en sterk bevolkt tijdens de verovering door de Noormannen,
was indertijd de residentie der machtige graven van
L., en heeft thans 68,000 inw. Het graafschap L.
is begrensd door de volgende graafschappen: Derby
ten N. W., Nottingham ten N., Lincoln en Rutland

Leiden,nieuwe spelling voor Leyden.ZieLEyeEN.
Leiderdorp. 'Li e -4EYDERDOIIP.
Leidschendam. Zie 1,EYDSCHENDAM.
Leigh, stad in 't engelsche graafsch. Lancaster,
ruim 4 uren gaans bewest. Manchester; 5200 inw.

Leighton—Buzzard,

stad in het engelsche

ten 0., Warwick ten Z. W., Northampton ten Z. en

graafschap Bedford, circa 7 uren gaans bezuidwest.

Stafford ten W.

Bedford, aan de Ouse en het Great-Junction-kanaal.

1531, zoon van den hertog van Northumberland,

Leimuiden. Zie LEYMUIDEN.
Leine, rivier in Duitschland, ontspringt op den

was de gunsteling van koningin Elizabeth van En-

Hundeshagen (Hartsgeb.) bij Worbis, komt in Ha-

Leicester

(Robert Dudley, graaf van), geb.

geland. Welgernaakt en een hoveling van top tot

nover, waar zij Gottingen bespoelt, wordt bij de stad

teen, was hij tevens een gewetenlooze intrigant.

Hanover bevaarbaar, vormt bij Neustadt met bare

Leinemoor, en valt, tia 26

Door zijn heimelijk huwelijk met de weduwe van

moerassige oevers den

den graaf van Essex haalde hij zich wel is waar het

inijlen loop, beneden Schwarmstedt in de Alter.

misnoegen der koningin op den hats, doch wist zich
desniettemin in hare gunst staande te houden, en

Naar de L. droeg een departement van bet koninkrijk
Westfalen den naam van Leine-departement (hoofd-

werd benoemd tot opperbevelhebber der engelsche

plaats

hulptroepen, die tegen de Spanjaarden naar de Ne-

Gottingen).

Leiningen,

een gemediatiseerd duitsch gra-

derlanden werden gezonden; 19 Dec. 1584 zette bij

felijk huis, dat zich 1317 door de graven Frederik V

te Vlissingen voet aan wal, en in Febr. 1586 werd

en Joffried van L. in twee hoofdlinien, en later weder

hij als Landvoogd der Nederlanden erkend, ofschoon

in verscheidene andere linien splitste.

Leinster
Leinster,

Lekkerkerk
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of Lagenia, een der vier groote

Leiria, 1) stad in Portugal, prov. Estremadura,

provincidn van Ierland, waarvan het 't zuidoostelijk

14 a 15 mijlen benoordoosten Lissabon, aan de sa-

gedeelte beslaat, wordt ten 0. begrensd door de

menvloeiing van de Liz en de Lena ; 2300 inw. Door

Iersche Zee, is ruim 358 vierk. mijlen groot, bevolkt

Alfons Henriquez werd L. aan de Mooren ontweldigd,

met 1,440,000 zielen, heeft tot hoofdplaats Dublin

doch deze heroverden het zeer spoedig, en eerst in

(de hoofdstad van geheel Ierland), en is ingedeeld

de 13e eeuw kwam L. voor goed in de macht der

in 12 graafschappen, nl.: Louth, East-Meath, Dub-

Christenen onder Sancho I; het was vervolgens do

lin, Wicklow, Wexford, Carlow, Kilkenny, Kildare,

residentiestad van verscheidene koningen. — 2) stad

Queen's County, King's County, West-Meath, en

in Spanje ; zie LERIA.

Leisnig,

Longford.

Leipa,

of Boheemsch-Leipa, stad in Bohemen,

9 uren gaans benoordoosten Leitmeritz; 6000 inw.

Leipnik,

stad in Moravie, ruim 3 uren gaans

benoordw. Prerau; 4000 inw.

Leipzig,

stad in Saksen, 11 uren gaans bezuid-

oosten Leipzig; 6000 inw.; geboorteplaats van den
philosoof en geschiedschrijver Schwartz.

Leith,

voorheen

inverleith,

stad in het schot-

sche graafschap Edinburg, ligt aan den Frith of

in rang de tweede stad van het ko-

Forth, een half uur gaans benoordoosten de stad

ninkrijk Saksen, in 't noordwestelijk gedeelte des

Edinburg, waarvan L. de haven is, en heeft 31,000

lands, is de hoofdplaats van het (ruim 63 vierk.

inwoners.

mijlen groote, met ruim 506,000 zielen bevolkte)

Leitha, of Leytha, rivier in Oostenrijk, ontstaM

district L., heeft 80,000 inw., en is vooral vermaard

derdhalf uur gaans bezuiden Wienerisch-Neustadt

door zijne drie jaarmarkten of missen (Paasch- of

nit de vereeniging van de Schwarzau en de Pitten,

Jubilate-mis, Michaelis-mis, en de minst belangrijke

vormt over eenige uitgestrektheid de grensscheiding

Nieuwejaars-mis), waarvan de beide eerstgenoemde

naar Hongarije, en valt nabij Wieselburg in eenen

reeds dagteekenen uit de regeering van markgraaf

arm van den Donau, na 24 mijlen loop. Rechts van

Leitha-gebergte,

Otto den Rijke (1156-89), en die zich vooral in

de L. op de hongaarsche grenzen bet

de 19e eeuw zeer uitgebreid hebben ; inzonderheid

zijnde een smalle uitlooper van de stiermarksche

de Paaschmis is wereldberoemd, en wordt ook wel

Voor-alpen.

Boekhandelaarsmis genoemd, omdat de boekhandel

Leitmeritz,

stad in Oostenrijk, aan de Elve,

daarvan het voornaamste bestanddeel uitmaakt. De

8 mijlen benoordw. Praag; 7500 inw.; is de hoofd-

stad L. is de geboorteplaats van lidstner, Teller,

plaats van den kreis

Fabricius, Leibnitz, Thomasius. De naam L. is ont-

412,000 zielen).

leend aan het slawische woord

Lipa, d. i. Linden-

Leitner

L. (57

vierk. mijlen, met

(Karl Gottfr., ridder von), oostenrijksch

i 8 Nov. 1800 te Gratz.
1 857) .

boom ; en reeds in 1015 wordt L. als stad vermeld.

lierdichter en novellist, geb.

In de nabijheid van L. bevochten de Zweden twee-

Gedichte

(2e druk Hanover

maal (1631 en 1642) eene belangrijke overwinning

Leitomischl, stad in Bobemen, aan de rivier

op de Keizerlijken. Reeds in den Schmalkaldischen

Lautschna, 10 urea gaans bezuidoosten Chrudim;

oorlog had L. eerie harde belegering doorstaan (1547),

7000 inw.

dock twee eeuwen later (1745) werd L. ingenomen
door de Pruisen, en 1756 door Ferdinand van Bruns-

Leitrim,

het noordoostelijkste graafschap der

iersche prov. Connaught, ligt tusschen de gra g

wijk, terwijl Davoust zich van L. meester maakte

-schapenFrmaghten0.,DogaltenN.,Log-

1806 na den slag bij Jena. Maar de grootste ver-

ford ten Z. 0., Roscommon en Sligo ten W., is 29

maardheid erlangde L. door den bloedigen veldslag

vierk. mijlen groot, bevolkt met 112,000 zielen,

of liever de bloedige veldslagen, bekend tinder den

wordt besproeid` door de rivieren Shannon en Bon-

naam van

Wilkerschlacht,

d. i. Volkeren-slag, die

net en door verscheidene meren, en heeft tot hoofd-

nabij L. geslagen werd 16-18 Oct. 1813 door de

plaats het vlek Carrick-on-Shannon. Vijf kwartier

Franschen onder aanvoering van Napoleon tegen drie

gaans benoord. Carrick, insgelijks aan den Shannon,

arme6n, namelijk de Silezische armee onder Blucher

ligt het eertijds aanzienlijker vlek

(60,000 man), de Groote of Boheemsche armee on-

slechts 300 inw. heeft.

der Schwartzenberg (134,000 man), en de Noorder-

Lek,

L.,

dat thans

een arm van den Rijn, begint reeds bene-

armee onder Karel Jan van Zweden (50,000 man).

den Wijk-bij-Duurstede den naam van L. te dragen,

Men mag veilig aannemen, dat 2000 kanonnen in

stroomt van daar tusschen de provincie Utrecht en

dezen slag aan het vernielingswerk deelnamen ; en

't voormalige graafschap Culemborg (prov. Gelder-

zonder den afval der Saksische troepen zou wellicht

land), komt eerst voorbij Vianen, dan lands Scboon-

de uitslag minder ongunstig geweest zijn voor de

hoven (prov. Zuid-Holland), en valt hij Crimpen in

Franschen, die, na den hardnekkigsten en held-

de Maas.

haftigsten tegenstand, eindelijk genoodzaakt werden
hunne stellingen te verlaten. Het verlies der Fran-

Lekain

(Henri Louis), een der uitstekendste

fransche tooneelspelers van zijnen tijd, geb. 14 April

-schen wordt berekend op 68,000 man (waaronder

1728 te Parijs, was eerst goudsmid, werd door de

30,000 gevangenen); dat der verbondene mogend-

bescherming van Voltaire lid van het ' Theatre fran-

heden op 48,000 man. — Nog verdient van L. ver-

cais", en stierf 8 Febr. 1778. De

melding het

Leipziger Colloquium,

dat van 3 tot 23

Memoires van L.

zijn uitgegeven door Talma.

en luthersche godgeleerden, om zich over de dogma-

Lekkerbeetje. Zie ABRAHAMS (Gerard).
Lekkerkerk, dorp in Zuid-Holland, aan de

tische geschilpunten der beide kerkgenootschappen

Lek, 3 uren gaans beoosten Rotterdam, en even ver

te verstaan, en, zoo mogelijk, tot eenheid te ko-

bewesten Schoonhoven ; 800 inw.; bekend is de

Maart 1631 te L. gebouden werd door gereformeerde

men. Zoo ook noemt men

Leipziger Disputatie

Leipziger Colloquium

of

Boer van L. genaamd Gerrit Bastiaanse de Hals, op

de vergadering, die Luther

48-j. leeftijd gestorven in 1668; hij was zalmvis-

van 27 Juni tot 16 Jail 1519 met Karlstadt en Eck

scher van beroep, en de langste man, die ooit in

in den Pleissenburg te L. hield, en waarin hoofd-

Nederland geboren is : zijne lengte bedroeg 8 voet

zakelijk over het leerstuk van het pauselijk primaat

3 duim rijnlandsche maat, en personen van eene

gehandeld werd. Wijders vermelden we hier nog het

toch reeds meer dan gewone lengte konden recht

Leipziger Interim

overeind onder zijne armen doorloopen ; hij was

(zie INTERIM).

Lekkerland

Lemmer

tevens vrij gezet van statuur. Slechts 2 rijnlandsche
duim korter dan hij was Trijntje C. Keever, bekend
in ons land als de langste vrouw ; zie EDAM.
Lekkerland, of Nieuw-Lekkerland, dorpje in
Zuid-Holland, aan de Lek, vijfdhalf uur gaans ten
W. N. W. van Gorinchem, en derdhalf uur gaans
bewesten Sliedrecht.
Lekkum, of Leckum, ook Lekheim, dorp in
Friesland, een half nor gaans benoordw. Leeuwarden ; 450 inw.; werd 1583 grootendeels platgebrand
door de Spanjaarden.
Lekozja, turksche naam voor Levkosia of Nikosia op Cyprus.
Leksmond, of Lexmond, oudtijds Latsmunde,
dorp in Zuid-Holland, aan de Lek, en aan den straatweg tusschen Gorinchem en Vianen, 5 kwartier gaans
ten W. Z. W. van Vianen ; 1 300 inw.; Melis Stoke
noemt L. in 1137 eene ,)waste stede", die in dat jaar
door Floris den Zwarte, broeder van graaf Dirk IV,
platgebrand werd.
Le Laboureur (Jean), fransch geschiedschrijver, geb. 1623 te Montmorency, gest. 1675,
was prior van Juvign6 en aalmoezenier des konings.
Men heeft o. a. van hem Tombeaux des personnes
illustres (Parijs 1642 in fol.).
Lelegen, in den voor-helleenschen tijd een
tegelijk met de Pelasgen genoemd, en volgens sommigen nit Carie herkomstig yolk, dat zich aanvankelijk op Creta nederzette, zich van daar in het zuiden van den Peloponnesus verspreidde, en vervolgens in Megaris, in Etolie, in Eubea en in KleinAzie. De eerste koning van Lacedemonie (omstr.
1740 v. Chr.) was een Lelex; een andere Lelex regeerde met Megara (omstr. 1580 v. Chr.): beide
koningen schijnen eehter slechts te beschouwen als
personiftcatie van het yolk der L.
Lelewel (Joachim) ,poolsch geschiedschrijver
en oudheidkundige, geb. 21 Maart 1786 te Warschau, tot 1824 professor te Wilna, was 1830 een
der voornaamste bevorderaars van de poolsche omwenteling, vluchtte naar Frankrijk, hield sedert 1833
verblijf te Brussel, en stierf '29 Mei 1861 te Parijs.
Hij is een der geleerdste en degelijkste geschiedschrijvers der Polen. Zijne voornaamste werken
Dzieje polski (Warschau 1829); Polska odradzajaca
sic (Brussel 1843; fransche vertaling Considerations
sur fetal polilique de l'ancienne Pologne, 2 din. Parijs
1844); .0ed-poolsche Bibliographie" (2 din. Warschau 1823-26); Polska srednich tviekow (3 din.
Posen 1846-51); en vooral ook : Geographic du
moyen age (4 din. Berlijn 1852 met atlas), zoomede
Geographic des Arabes (2 din. Parijs 1851).
Lelex, twee lelegische koningen. Zie LELEGEN.
Lellens, 1) dorp in de nederl. prov. Groningen,
3 uren gaans westelijk bezuiden Appingedam ; 250
inw. — 2) dorp op het nederl. 0. I. eiland Java,
district Bandong; 1636 werd er een groot koffiepakhuis gebouwd, dat reeds 30 Mei 1638 door brand
vernield werd.
Lely(Peter),eigenlijk Peter van der Faes, duitsch
portretschilder, geb. 1618 te Soest in Westfalen,
was een navolger van Van Dijck, begaf zich naar
Engeland, werd hofschilder van Karel I, en maakte
bet laatste portret van dien vorst in de gevangenis
van Hampton-Court. Vervolgens in dienst van Cromwell, werd hij 1668 door Karel II tot ridden en
kamerheer verbeven, en stierf te Louden 1680. Zijn
aanzienlijk kunstkabinet, waarvan de met P. L. gemerkte teekeningen zich nog in handen van ve!e
verzamelaars bevinden, werd verkocht voor 26,000
pond sterling.

Loma, groep etlanden in nederl. 0. I., in de
Straat van Carimata, westelijk aan de westkust van
Borneo.
Lemaire (Jean), bijgenaamd van Belges, fransch
geschiedschrijver en dichter nit de 15e eeuw, geb.
te Beiges (Bavai) in Henegouwen omstr. 1473, gest.
omstr. 1547. Under vele andere werken heeft men
van hem : Illustration des Gaules (Parijs 1512 in fol.),
in welk werk hij de Franken laat afstammen van
Frances, zoos van Hector.
Lemaire (Jac.), hollandsch zeevaarder, ontdekte 1615 met Schouten de naar hem genoemde
zeeêngte (Straat Lemaire) bezuiden het Vuurland ;
na die doorgestevend te zijn bevoer hij de Zuidzee,
bezocht Nieuw-Guinea, deed Batavia aan, en stierf
op de terugreis naar Europa (1616).
Lemaki, of Lemmaken, naam der ruthenische
bevolking in de hongaarsche comitaten Beregh en
Unghvar.
Leman (het meer), bij de ouden ook wel Bens
Accion pales genoemd, beet tegen w. Meer van Geneve.
Dit meer gaf zijnen naam aan een departement L.
van het fransche keizerrijk, gevormd nit het noorderdeel van Savoje, toegevoegd aan de stad en bet
rechtsgebied van Geneve. — Onder bet fransche
keizerrijk droeg bet zwitsersche kanton Waadt ook
een oogenblik den naam van kanton L.
Lembaye, stad in 't fransche dept. BassesPyrenees, 7 uren gaans benoordoosten Pau ; 1400 inw.
Lemberg,ofLeopol,00stenrijksche stad, hoofd stad van Galicia, 38 mijlen beoosten Krakau; 70,000
inw.; drijft handel met Oostenrijk, Pruisen, Rusland,
Moldavia; geboorteplaats van Stanislas Leczinsky.
Omstr. 1259 gesticht door hertog Leo, werd L.
1656 te vergeefs belegerd door de Russell ; 1671
ingenomen door de Turken ; 1704 betnachtigd door
Karel XII, die er Stanislas Leczinski tot koning van
Polen liet kronen. In den omtrek zoutmijnen. Bij de
eerste dealing van Polen (1772) kwam L. aan Oostenrijk.
Lemercier (Louis Jean Nepomucene), fransch
d ichter, geb. 21 April 1771 te Parijs, gest. 8 Juni
1840, schreef blijspelen, treurspelen, melodramen,
en ook vele helden- en leerdichten.
Lemgo, lat. Lemgovia, stad in Lippe-Detmold,
3 uren gaans benoorden Detmold ; 4600 inw.; vroeger Hanze- en rijksstad ; geboorteplaats van Kampfer.
Lemierre (Ant. Martin), fransch tooneeld ichter, geb. 12 Jan. 1723 te Parijs, gest. 4 Juli 1 793
te St.-Germain-en-Laye. Zijn treurspel getiteld
Guillaume Tell werd na bet uitbarsten van de omwenteling een der lievelingsstukken van het publiek.
De Oeuvres van L. (3 dln.,Parijs 1810).
Lemland, een der Alands-eilanden.
Lemmaken. Zie LEMAKI.
Lemmer (de), voornaam dorp, of liever vlek,
in Friesland, aan de Zuiderzee, oudtijds (tot in de
13e eeuw) Lenna genaamd, is na Harlingen een der
haste en voornaamste havens van Friesland; bet ligt
5 uren gaans bezuidw. Ileerenveen, en heeft 3000
inw. In 1516 werd de L., op de kerk na, geheel
platgebrand; 1521 lief de geldersche stadhouder een
sterk blokhuis aanleggen, dat 1523 door de Bergendiers veroverd en geslecht werd ; 1581 werd de L.,
met Kuinre en Slooten, door de Staatschen aan de
Spanjaarden ontweldigd ; 1672 ward de L. opgeeischt door de Munsterschen, dock Diet door hen
aangetast ; 27 Sept. 1799 kwam een engelsch eskader your de L. ten anker, en werd 29 Sid. gebombardeerd gedurende twee uren, totdat de Oranjevlag van den toren uitgestoken werd, en de Engel-
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Lemno
schen zich gelijktijdig van de L. meester mnakten ;
reeds 43 Oct. echter werden de Engelscheu genoodzaakt in allerijl voor de krijgsmacht der patriotistische partij te vluchten, waarbij eenige hnizen door
hen geplunderd werden. Watersnood Febr. 1825.
(Nye en Olde), twee friesche dorpen ; zie de
—L.
artt. NYELAMER en OLDELAMER.
Lemno, het (Hide Myrina, stad in europeesch
Turkije, hoofdplaats van het eiland Stalimene of
Lemnos, op de westkust : 2000 inw.
Lemnos, thans Stalimene, oorspronkelijk Diopolls en Hypsipyle, eiland in de Egeische Zee, ten
Z. van de eilanden Imbros en Samothrace; men
vond er vulkanen, daarom hield men het voor het
verblijf van Vulcanus, die geacht werd daar nedergekomen te zijn, toen hij uit den hemel werd geworpen. Het werd oorspronkelijk bevolkt door de Pelasgen; deze werden alien op eenen nacht vermoord
door hunne vrouwen, toen die zich veronachtzaamd
zagen voor vreemden. Kort na deze gebeurtenis deden de Argonauten bet eiland aan, en de vrouwen
van L. haastten zich om hen te ontvangen. Omstr.
1100 v. Chr. kwamen nieuwe uit Attica verjaagde
Pelasgen zich op L. nederzetten. Later maakten de
Cariers er zich meester van. Darius I nam het 511
in bezit. Eindelijk onderwierp Miltiades het omstr.
495 v. Chr. aan de wetten van Athene. Intusschen
stond het verscheidene malen tegen die republiek
op, voornamelijk gedurende denBondgenooten-oorlog
(359-356). Het eiland L. had twee steden, Hephestias en Myrina, en een vermaard labyrinth of
doolhof. De bevolking van L. bedraagt thans ruim
12,000 zielen; de grootte van L. is ruim 9 vierk.
mijlen.
Lemoine (Francois), of Lemoyne, fransch historie-schilder, geb. 1688 te Parijs, eerste schilder
des konings, werd ten gevolge van ondervondene
onrechtvaardigbeden krankzinnig, en beroofde zich
4 Juni 1737 van het leven.
Lemontey (Pierre Edouard), fransch schrijver,
geb. 1762 te Lyon, gest. 1826 te Parijs. Na zijnen
dood verscheen van hem Histoire de la Regence et
de la minorite de Louis XV (2 din. Parijs 1832).
Behalve vele andere historische geschri ften vindt men
in zijne Oeuvres (7 din 1829-31) ook een roman
en eene opera.
Lemos (Pedro Juan, graaf van),.geb. in Spanje
omstr. 1560, gest. 1634, werd 1609 president van
den raad van IndiC, 1611 onderkoning van Napels,
en was steeds een beschermer der letterkundigen.
Cervantes heeft hem zijnen roman •Persiles" opgedragen.
Lemovieen, een Gallisch yolk in Aquitania la,
tusschen de Bituriges Cubi ten N. en de Cadurci
ten Z., had tot hoofdplaats Augustoritum, later Lemovices, thans Limoges. — Cesar maakt gewag van
een yolk, dat hij Lemovices Armoricani noemt, en die
tot hoofdstad hadden Ratiatum in Aquitania 2a, niet
ver van den mond der Loire, tusschen Nantes en
Machecoul; in de nabijheid bevindt zich eene plaats,
welke nog tegenw. la Limousinière heet.
Lempa, de grootste rivier van Middel-Amerika,
komt nit het meer van Guija benoordw. San-Salvador,
besproeit dien staat, en valt na 60 mijlen loop in
den Grooten Oceaan.
Lemps (le Grand-), stad in 't fransche dept.
Isere, 4 mijlen ten N. W. van Grenoble; 2000 inw.
Lemsterhoek, voormalig dorp in Friesland,
1 uur gaans bewesten de Lemmer, werd in 1410
door den utrechtschen veldbeer Adolf van Swieten
te vuur en te zwaard verwoest.

Lengenfeld
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Lemsterland, eene grietenij in de provincie
Friesland, in oude tijden zeer vermaard als oorlogstooneel. De Lemster-Vijfga, bestond eerst uit de
dorpen Lemmer, Ecsterga, Follega, het door de
Zuiderzee verzwolgen Bandt of Bantega, en het 1410
platgebrande Lemsterhoek ; later uit de drie eerstgenoemde dorpen benevens Oosterzee en Echten.
Lemuel (koning), wiens moeder hem voorhoudt
(Spreuken 31: 1, 4), dat koningen niet met vrouwen moeten boeleeren, en zich niet aan den wijnbeker te buiten gaan.
Lemuren, of Larven, zoo noemden de Hetruriers en de Romeinen de zielen of schimmen der
afgestorvenen, inzonderheid de droevige en ongelukkigc zielen. Men beschouwde hen als kwaadberokkenende godheden, en stelde hun ter eere feesten in, genaamd Lemuriãn.
Lena, rivier in aziatisch Rusland (in Siberie),
komt uit het Baikal-gebergte, stroomt N. 0. waarts
tot Jakoetsk, loopt vervolgens noordwaarts, en ontlast zich na een loop van 500 mijlen in de IJszee.
Lenape. Zie LENNAPEN.
Lenea, een Indianen-stam in het binnenland
van Honduras ; zij spreken een tongval van het zoogenaamde Chontal.
Lencloitre, stad in 't fransche dept. Vienne,
4 uren gaans ten W. van ChAtellerault ; 2000 inw.
Lenelos (Ninon de), beroemde vrouw uit de
17e eeuw, geb. te Parijs 15 Mei 1616, gest. 17 Oct.
1706, was de dochter van een welgesteld edelman
uit Touraine. Op 15-j. leeftijd, door den dood barer
ouders, haar eigen meester geworden zijnde, gaf zij
den vrijen loop aan hare neiging tot vermaak. Schoon,
geestig, en eene niet onaanzienlijke fortuin bezittende , wende zij zich aan eene geheel epicuristische
philosophic, stelde het aangaan van een huwelijk
geheel nit hare zinnen, en hield er slechts minnaars
op na, die zij, zonder er eene gewetenszaak van te
maken, bedroog. Het ongeloof parende aan losbandige zeden, weerstond zij voortdurend de pogingen
van hen, die haar tot de godsdienst en de deugd
wilden terugbrengen. Overigens hield zij steeds de
uiterlijke welvoegelijkheid in het oog, en was zeer
gezocht door de dames uit de hoogste standen, zooals de Maintenon, de La Sabliére, de La Fertd, de
La Fayette en vele andere, die niet schroomden haar
den naam van vriendin te geven. Haar huis was de
verzamelplaats van de aanzienlijkste en beroemdste
personen, die het hof en de stad opleverde. Ninon
bleef in het bezit barer bekoorlijkheden tot op vergevorderden leeftijd. Deze wulpsche vrouw schitterde
ook door haren letterkundigen smaak; Moliere,
Saint-Evremond, Fontenelle, raadpleegden haar over
hunne werken ; zij ried het genie van Voltaire, ontving den jongen dichter reeds toen hij de school
verliet, en vermaakte hem, bij haren dood, 2000
francs tot aankoop van boeken. Zij was altijd eene
getrouwe vriendin, eene verstandige raadgeefster
voor hare vrienden, en hielp ben dikwijls ook met
geld. Men heeft van haar eenige Lettres aan SaintEvremond (in de •0euvres" van dien schrijver). De
Correspondances de Ninon avec Villarceaux, Sevignë

enz. zijn verdichte werken.
Lendinara, oude stad in het Lombardischvenetiaansche, 4 urea bewesten Rovigo ; 6000 inw.
Lengefeld, I) stad in Saksen, distr. Zwickau,
in het 'Ertsgebergte, 6 urea gaans bezuidoosten
Chemnitz ; 3100 inw. — 2) eigenlijk Lengenfeld,
stad in Saksen, district Zwickau, in bet Voigtland,
ruim 10 urea bezuidwesten Chemnitz ; 4600 inw.
Lengenfeld. Zie LENGEFELD 2).

Lengerich
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Lengerich,

stad in pruis. Westfalen, ruim 3

mijlen ten N. 0. van Munster; 1400 inw. De preli-

Lentulus
Lenormand

(Marie Anne), franscbe kaart-

legster, geb. 27 Mei 1772 te Alencon, kwam door

minairen van den Westfaalschen vrede werden bier

de gunst van keizerin Josephine spoedig in naam

geteekend.

en in welgesteldheid, werd echter 1809 nit Frank-

Lengfurt,

vlek in den beierschen kreis Unter-

rijk gebannen, en wreekte zich daarover door (de

(Nicolas), fransch

eerst in 4814 in druk verschenene) Souvenirs prophetiques d'une Sibylle sur les causes de son arrestation,

schrijver, geb. 4 Oct. 1674, werd wegens de vinnig-

waarin zij den vat van Napoleon voorspelde. Veel

heid, waarmede hij de pen voerde, onder Lodewijk XV herbaalde malen in de Bastille gekerkerd,

opzien baarden hare Memoires historiques et secretes
de l'imperatrice Josephine (2 dln. Parijs 1820). Zij

en stierf 18 Jan. 1755. Voornaamste werken zijn :

stierf te Parijs 25 Juni 1843.

franken, aan den Main; 2100 inw.

Lenglet du- Fresnoy

Methode pour etudier la geographic (4e druk 2 din.
1768); Methode pour etudier l'histoire (1713 ; beste
editie van Drouet, 15 dln. 1772); Histoire de Jeanne
d'Arc (2 dln. Parijs 1733-34).

Lengnau,

dorp in Zwitserland, kanton Bern,

anderhalf uur gaans benoorden Buren, aan den voet
van het Juragebergte. Veldslag tusschen de Franschen en Zwitsers 1798.

Lengsfeld, stad in Saksen-Weimar-Eisenach,
aan de Fulda, ruim 6 uren gaans bezuidw. Eisenach ;
3000 inw. en Brie kasteelen.

Lennapen, eene inheemsche volkengroep van

Lenormant

(Charles), fransch kunsthistoricus

en archeoloog, geb. 1 Juni 1802, conservator aan de
bibliotheek van Parijs, en sedert 1848 prof. der
egypt. archeologie aan bet College de France, gest.

Des artistes
contemporains (2 dln. Parijs 1833); Tresor de numismatique et de glyptique (5 dln. Parijs 1836-50);
Musee des antiquites egyptiennes (Parijs 1842); Elite
des monuments ceramographiques (3 d In. 1844-57);
Questions historiques (2 dln. Parijs 1845); Introduction a l'histoire orientale (Parijs 1838).
Lenox, het oude Levina of Elgovia, oud land22 Nov. 1859. Voornaamste werken :

Noord-Amerika, was veer de komst der Europeanen

schap in Schotland, ten N. van den Clyde, is tegen-

in een groot aantal volkeren gesplitst, die alien be-

woordig ingedeeld bij de graafschappen Stirling en

oosten de Alleghanybergen woonden, van kaap Bre-

Dumbarton. Het was eertijds een graafschap, later

ton tot kaap Hatteras. Hun zielental is aanmerkelijk

tot hertogdom verheven, toebehoorende aan een tak

verminderd; de voornaamste volksstammen, die te-

van de familie der Stuarts. Matthew Stuart, graaf

Sawanoe
in den staat Indiana; de Sakis en de Ottogamis lands
den bovenloop van den Mississippi ; de Miamzs en
de Illinois in de staten Indiana, Illinois en Michigan ;
de Lenni-Lennapen of Delawaren, tegenwoordig op
de oevers van den Arkansas; de Micmaks (Soerikee-

van Lenox, was de vader van Henry Darnley, die

genwoordig van deze groepbestaan,zijn : de

door zijn huwelijk met Maria Stuart het graafschap
aan de kroon bracht. Het werd naderhand geschonken aan een natuurlijken zoon van Karel II bij de
hertogin van Portsmouth, en deze vereenigde den
titel van graaf van Lenox met lien van hertog van

zen), op de oostkust van Canada en de naburige

Richmond. Zie RICHMOND.

Algonkijnen en de Chippaways, in Michigan en het district Huron ; de Knistenaux in

sche dept. Pas-de-Calais, ruim 4 uren gaans bezuid-

Neder-Canada en Labrador. Hunne taal heeft over-

oosten Bethune; 2600 inw. De maarschalk de Gas-

eilanden ; de

eenkomst met die der Samojeden.

Lenne,

rivier in Westfalen, ontspringt op den

Lens,

lat. Lentium

of

Lendum, stad in het fran-

sion sneuvelde onder de muren van L. 1647, en
Conde behaalde er eene groote overwinning op de

Lens in Belgie,

Kahlen-Astenberg, en valt na ruim 17 mijlen loop

Keizerlijken 1648. Er is een ander

boven Westhofen in de Boer. Een gedeelte der

prov. Henegouwen, aan de Dender, ruim 3 uren

Sauerlandische Bergen heet naar deze rivier bet

gaans benoordw. Bergen (Mons); 2500 inw.

Lenne-gebergte.

Lennep,

stad in de pruisische Rijnprovincie,

Lens (Gilles de), baron d'Aubigny, onderteekenaar van de Unie van Brussel in 1577, was bet jaar

aan de kleine rivier L., 9 uren gaans bezuidoosten

te voren door de Algemeene Staten naar Engeland

Dusseldorf; 7600 inw.

gezonden om daar hulp te zoeken, en met eene

Lennep

(David Jacobus van), nederl. philoloog

en lat. dichter, geb. 15 Juli 1774 te Amsterdam,
sedert 1799 professor aan 't atheneum aldaar, gest.

aanzienlijke som gelds tot stijving van 's lands kas
van daar teruggekeerd.

Lens

(Andreas Cornelis), beroemd historic-

10 Febr. 1853. — L. (Jan van), zoon van den

schilder, geb. te Antwerpen 1 Maart 1739, gest. te

vorige, beroemd nederl. romanschrijver en dichter,

Brussel 30 Maart 1822. Ook als schrijver heeft hij

geb. 25 Maart 1802. Van zijne talrijke uitmuntende

een geachten naam; van zijne werken verdient inz.

De Boos van
Dekama, De Pleegzoon, Onze Voorouders, Haarlems
verlossing, Klaasjc Zevenster. Eene complete editie

par

van al de werken van L. is thans (1867) ter perse

benoordw. Nijmegen ; 1000 inw.; ligt aan de Waal,

in 4 din.

en staat met Nijmegen in gemeenschap door middel

pennevruchten noemen wij bier slechts

Lennox

Le costume des peuples de l'antiquite, prouve
les monunzens.

melding

Lent,

dorp in Gelderland, 20 minuten gaans

(Charlotte), engelsche romanschrijf-

van eene gierbrug; L. werd geheel overstroomd in

ster, geb. 1720 te New-York, gest. 1804 te Londen.

oudejaarsnacht van 1833 op 1834, zoodat er slechts

Bijna al hare romans zijn ook in het Fransch ver-

5 huizen onbeschadigd bleven.

taald.

Lennox, graafschap in Schotland. Zie LENOX.
Leno, stad in het Lombardisch-venetiaansche,
5 wren gaans bezuiden Brescia ; 4000 inw.

Lenoir

(Marie Alexandre), fransch kunsthisto-

ricus, geb. 26 Dec. 1761 te Parijs, gest. 10 Juni

Lentagio,

tegenwoordige naam van het vlek

Tagina, in Umbrie (zie BUSTA-GALLORUM), waar Narses, veldheer van keizer Justinianus, in 552 de riederlaag toebracht aan Tot ila, koning der Ostrogothen.
Zie TAGINA.

Lentini,

of Leontini, het oude

Leontium, stad

1839 als opzichter aldaar over de kunstschatten der

op Sicilie, 6 uren gaans bewesten Agosta ; 7400 inw.;

kathedraal van Saint-Denis. Men heeft van hem :

verwoest door eene aardbeving 1169.

Musee des monuments francais (8 dln. Parijs 1800
.-22), en Histoire des arts en France (Parijs 1811).

familie Cornelius, die verscheidene consuls aan de

Lentulus,

naam van een tak der romeinsche

Lentz

Leo

repnbliek gegeven heeft. — L.–Sure, (P.Cornelius),
een der voornaamste medeplichtigen van Catilina,
trachtte de afgevaardigden der Allobrogen tot die
samenzwering over te halen, en vertrouwde hun
brieven toe, door hem en de voornaamste saamgezworenen geteekend. Verraden en in de gevangenis
geworpen, werd hij gewurgd ; hij was consul geweest
in 71 v. Chr. — L.–Spinther (P. Cornelius), consul in 53 v. Chr., was de vriend van Cicero, en droeg
veel bij tot zijne terugroeping. In de burgeroorlogen
hield hij de partij van Pompejus.
Lentz (Harald Otmar), duitsch natuurkundige,
geb. 1799 te Schnepfenthal. Voornaamste werken :
Die Schlangenkunde (Gotha 1832); Gemeinntitzige
Naturgeschichte (3e druk 5 dln. Gotha 1831-55);
Zoologie der Griechen and Romer (Gotha 1856).
Lentzburg, stad in Zwitserland, kanton Aargau, 3 uren gaans beoosten Aarau, eertijds hoofdpl.
van een graafschap L.; 2000 inw.
Lentzen, Lenzen, stad in pruisisch Saksen, 17
mijlen benoordw. Potsdam, aan het door de Liickenitz doorstroomde Lenzener-meer ; 3000 inw.; overwinning der Duitschers onder koning Hendrik I op
de Redariers (929).
Leo, deze naam is gedragen door een aantal
verschillende personen : keizers, koningen, pausen,
heiligen, schrijvers, enz.; wij zullen de voornaamste
bier laten volgen, en die indeelen in vier rnbrieken.
I. Keizers van het Oostersche rijk.
Leo I, bijgenaamd de Oude en de Groote, keizer van 457 tot 474, was geboortig uit Thracie, en
kwam door den steun van den patricier Aspar op
den troon als opvolger van Marcianus. Hij bekrachtigde het concilie van Chalcedon, en verschafte den
vrede aan het keizerrijk, na groote voordeelen behaald te hebben op de Barbaren. In den oorlog met
de Vandalen werd hij door Aspar verraden, en liet
dien veldheer, zoomede diens geheele familie, ter
flood brengen (471) in weerwil van de diensten, die
Aspar hem vroeger bewezen had. — L. II, of de
Jonge, zoon van Zeno den Isaurier en Ariadne, dochter van Leo 1, volgde, slechts vier jaren oud zijnde,
in 474 zijn grootvader op, doch stierf reeds na verloop van tien maanden. Zijn varier, Zeno, regeerde
aanvankelijk onder L.'s naam, en bleef na diens flood
meester over het rijk. — L. III, de Isaurier, afkomstig uit Isaurie, was eerst veldheer geweest van
Anastasius II. Hij kwam op den troon in 717, verdedigde dapper het door de Sarraceenen belegerde
Constantinopel, en verbrandde een gedeelte der vijandelijke schepen door middel van Grieksch vuur.
Een ijveraar tegen de beeldendienst zijnde, zocht hij
zijne onderdanen te dwingen om hunne heilige beetden te verbrijzelen (726), en verdreef den patriarch
Germanus van den bisschoppelijken zetel van Constantinopel, omdat die hem weerstand durfde bieden. Door Gregorius II en Gregorius III in den ban
gedaan, rustle hij eene vloot nit, om zich op den
pans te wreken ; maar die vloot verging in de Adriatische Zee. Hij stierf in 741. — L. IV, bijgenaamd de Khazar, zoon van Constantinus Copronymus en Irene, docker van een khan der Khazaren,
was keizer van 775 tot 780, en huwde eene andere
Irene (de beroemde keizerin van dien naam). Ook
bij vervolgde de voorstanders der beelden-vereering.
— L. V; bijgenaamd de Armeniaan. De troepen
riepen hem in 813 als keizer uit, na Michael van
den troon vervallen verklaard te hebben. Hij behaalde eene gewichtige overwinning op de Bulgaren.
Zijne wreedheid omtrent zijne bloedverwanten en
de voorstanders der beelden-vereering maakte hem

aver gehaat; hij werd op Kerstnacht 820 het slachtoffer van eene samenzwering, gesmeed door Michael,
bijgenaamd de Stamelaar, die, toen L. V vermoord
was, diens opvolger werd. —L. VI, bijgenaamd
de Wijze en de Philosoof, zoon van Basilius den
Macedonier, beklom den troon 886, en stierf 911.
Hij begon zijne regeering met de afzetting van den
patriarch Photius, die de partij van zijne vijanden
gekozen had ; vervolgens wilde hij de Hongaren,
Bulgaren en Sarraceenen ten onder brengen ; maar
niet een van die krijgsondernemingen mocht hem
gelukken. Hij werd de Wijze en de Philosoof bijgenaamd wegens de bescherming, die hij aan de letterkunde verleende ; hij beoefende die ook zelf, en gaf
zich of met het schrijven van Sermoenen, in plaats
van zich met de verdediging des rijks bezig te houden. Men heeft van hem Opus Basilicon, zijnde het
wetboek, dat bij de Grieken van kracht bleef tot na
de verovering van Constantinopel door de Turken;
het is uitgegeven door Fabrot 1647, onder den titel
van Novellce constitutiones (Bazel, 1575); eene .Verhandeling over de krijgstaktiek" uitg. door Meursins (Leiden, 1612), en .Voorzeggingen" (uitgegeven door Rutgersius). Hij had tot opvolger zijnen
zoon Constantinus Porphyrogenitus.
II. Koningen van Armenie.
Leo, naam van verscheidene koningen van Armenie, die geregeerd hebben in de onderstaanda
volgorde :
1305-1308
1123-1144 Leo 1V,
Leo I,
1320-1342
Leo H,
1185-1219 Leo V,
Leo III, 1269-1289 Leo VI, 1365-1375
Deze vorsten waren onophoudelijk in oorlog, hetzij
met de Kruisvaarders, hetzij met de Turken. Leo VI,
gesproten uit het huis Lusignan van Cyprus, werd
door den sultan van Egypte uit zijne staten verdreven, en nam de wijk naar Frankrijk, waar hij 1393
stierf.
III. Pausen.
Leo I (Heilige), bijgenaamd de Groote, geb. to
Rome of in Toskanen, werd verkoren in 440, en
stierf in 461. Hij veroordeelde in verscheidene concilien de kettersche secten, die de eenheid der Kerk
verstoorden, met name de Eutycheen en de Manichean. In 452 gelukte het hem, door zijne welsprekendheid, Attila of te brengen van zijn plan om Rome
binnen te rukken; maar hij kon die stad niet vrijwaren voor de vernielzucht van Genserik (455). Men
heeft van L. I verscheidene geschriften (uitgegeven
te Rome, 1753, 3 dln. in fol.). Kerkelijke gedenkdagen : 11 April te Rome en 10 Nov. te Parijs. —
L. II (Heilige), een Siciliaan, pans van 682 tot
683, stelde den vredekus in en de besprenkeling met
wijwater. Kerkelijke gedenkdag 28 Juni. —L. III,
geb. te Rome, verkoren 795, gest. 816. In 799 werd
hij het slachtoffer van eene samenzwering, gesmeed
door twee zijner medestanders naar bet pausschap ;
door eene bende moordenaars overvallen, die hem
verschrikkelijke mishandelingen deden ondergaan,
werd hij door hen in een klooster opgesloten. Het gelukte hem daaruit te ontsnappen, waarop hij de wijk
nam naar Frankrijk bij Karel den Groote ; deze vorst
zond hem met een geleide naar Italia terug, en
herstelde hem op den troon. Op zijnebeurt plaatste
L. III de keizerskroon op het hoofd van Karel den
Groote (800). -- L. IV (Heilige), een Romein,
verkoren 847, gest. 855, herstelde eq verfraaide
Rome, beveiligde de staten van den Heiligen Stoel
tegen de Sarraceenen, en stichtte bij Rome eene
stad, aan welke hij den naam van Leopolis gaf, loch
die naderhand binnen de muren van Rome getrok.
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ken is. Na dezen pans zou, volgens het beweren van
vele Onroomschen, eene vrouw den Stoel van Petrus
bekleed hebben (zie JOHANNA, de Pausin). — L. V,
verkoren 903 na Benedictus IV, werd eene maand
later in den kerker geworpen, waar hij, na veertig
dagen den titel van pans gedragen te hebben, stierf
van hartzeer. — L. VI, een Romein, verkoren
928, gest. 929, heeft niets bijionders verricht. —
L. VII, een Romein, verkoren 936, gest. 939,
een ijveraar voor de kerkelijke tucht. —L. VIII,
op bet gezag van keizer Otto verkoren (963) nog bij
het leven van Johannes XII, en gest. 965. Door eenige
kardinalen werd na den dood van Johannes XII (964)
Benedictus V tot paus verkoren, die de tiara betwistte
aan L. VIII; laatstgenoemde wordt dan ook door
velen niet als pans erkend. — L. IX (Heilige),
eerst genaamd Bruno, bloedverwant van keizer Hendrik III, werd verkoren 1049, wijdde zijne krachten
aan het hervormen van de kerkelijke tucht, en hield
verscheidene concilien. Onder zijn pontificaat kwam
de losscheuring der grieksche Kerk, reeds door
Photius begonnen, tot eindelijke uitbarsting. In 1053
mede ten strijd getogen met de troepen, die de keizer hem gezonden had als halp tegen de Noormannen, werd hij geslagen en gevangen genomen ; na
verloop van 10 maanden weder in vrijheid gesteld
en teruggebracht naar Rome, stierf hij aldaar kort
na zijne terugkomst (1054). Hij werd gecanoniseerd ;
kerkelijke gedenkdag 19 April. — L. X, tweede
zoon van Lorenzo de Medicis, geb. te Florence 1475,
gest. 1 Dec. 1521, werd op 13-jarigen leeftijd tot
kardinaal benoemd, verliet jong zijn vaderland, ten
gevolge van de wederwaardigheden die zijne familie
troffen, kwam zich te Rome vestigen, hechtte zich
aan Julianus II, en streed voor hem te Ravenna,
waar hij gevangen genomen werd. Hij werd tot paus
verkoren in 1513. Zijne regeering kenmerkte zich
evenzeer door gewichtige gebeurtenissen op bet gebied van staatkunde en kerk, als door vooruitgang
op het gebied van kunst. Hij maakte vrede met Lodewijk XII, dien zijn voorganger in den ban gedaan
had ; evenwel verklaarde hij zich kort daarna tegen
Frans I, en ging, om hem te bestrijden, een verbond
aan met Sforza, hertog van Milaan, en met de Zwitsers ; hij zag zich genoodzaakt met Frans I in onderhandeling te treden na de overwinning van Marignano (1515) en de verovering van het Milaneeache ; maar in 1521 verbond hij zich met Karel V
tegen Frans I, en was den keizer behnlpzaam om
hem uit het Milaneesche te verdrijven. L. X had
juist zijne familie in Florence hersteld, en zijn neef
Lorenzo de Medecis met het aan La Rovére ontweldigde hertogdom Urbino beschonken, toen hij
bijna plotseling overleed te midden van zijnen voorspoed ; naar men wil zou zijn dood het gevolg
geweest van vergiftiging. Deze pans beeindigde het
concilie van Lateraan ; sloot met Frans I het vermaarde concordaat, dat voor de Kerk van Frankrijk
gedurende drie eeuwen van kracht is geweest ; liet
onder de gansche Christenheid den aflaat prediken
(1517), die vooral in Zwitserland en Duitschland op
onbeschaamde wijze verkocht werd, en zulks ten
eerste om eenen kruistocht tegen de Turken te kunnen bekostigen, en ten andere om de St.-Pieterskerk
te kunnen voltooien ; juist die aflaatkramerij gafaanleiding tot de twisten, die de Kerkhervorrning ten
gevolge harden. Pans L. X slingerde de bliksems
van het Vaticaan tegen Luther uit, en deed hem in
den ban (1520), doch zonder de scheuring in de
Kerk te kunnen verhinderen. — L. XI, nit het
geslacht der Medicis, verkoren 1605, stierf eene

maand na zijne verheffing. — L. XII, vroeger
Annibale della Genga genaamd, geb. 1760 te Genga
bij Spolete, was vicaris-generaal van den pans toen
hij werd verkoren (1823) als opvolger van Pius VII.
Hij begon zijne pauselijke loopbaan met den kerkelijken banvloek nit te spreken over de vrijrnetselarij
en de bijbelgenootschappen, en verordende 1825
de viering van een jubelfeest, waarbij bij openbare
gebeden voorschreef tot uitroeiing van alle ketters.
Leo, tegenpaus onder den naam van Gregorius VI, was (1012) na den dood van pans Sergius IV,
de mededinger van Benedictus VIII, noodzaakte hem
Rome te verlaten, was eenigen tijd in het bezit van
den Stoel van Petrus, en werd op zijne heart door
keizer Hendrik II verdreven, wiens hulp Benedictus
ingeroepen had. Wat er later van hem geworden is,
is onbekend.
IV. Verschillende personen.
Leo (Heinrich), duitsch geschiedschrijver, geb.
19 Maart 1799 te Rudolstadt, sedert 1830 gewoon
hoogleeraar der geschiedenis te Halle. Voornaamste
werken : Handbuch der Geschichte des Mittelalters
(2 dln. Halle 1830); Geschichte der italienischen
Staaten (5 dln. Hamburg 1829-30); Ztvälf hitcher
niederl. Geschichten (2 dln. Halle 1832-35); Lehrbuch der Universalgeschichte (4 dln. Halle 1838-40);
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Vorlesungen fiber die Geschichte des deutschen Yolks
ttnd Reichs (dl. 1-3, Halle 1854-62).

Leo (Leonardo), uitmuntend italiaansch cornponist, geb. omstr. 1694 te Napels, els kapelmeester
aan bet Conservatoire van Santo-Ontifrio aldaar gest.
1742, componeerde een aantal operaas (o. a. Tamerlane, 1722), eenige kontieke operaas, vele oratories,
motetten en cantaten, en een Miserere, dat een meesterstuk is.
Leo Africanus, arabisch geograaf, geb. te
Granada in het laatst der 15e eeuw, heette aanvankelijk Alhassan ibn Mohammed Alwazzan, bereisde
geheel Noord-Afrika, werd door christen-kapers gevangen genomen (1517), naar Rome gebracht en
voorgesteld aan pans Leo X, die hem liet doopen
met de namen Johannes Leo. Hij vestigde zich in
Italie, maakte zich bekwaam in het Italiaansch en
Latijn, onderwees het Arabisch, en stierf na 1526.
In laatstgenoemd jaar bevverkte hij zelf eene italiaansche vertaling van eene door hem in 't Arabisch
te boek gestelde, nog tegenwoordig geachte 'Beschrijving van Afrika", die in vele andere talen overgezet is (o. a. in bet Duitsch door Lorsbach, gedrukt
te Herborn 1805).
Leo Allatius, een geleerde. Zie ALLATIUS.
Leo Diaconus, geschiedschrijver, geb. omstr.
930 in het vlek Caloe in Ionie, vergezelde keizer
Basilius it in den oorlogtegen de Bulgaren, en schreef
eene Byzantijnsche geschiedenis, die van 959 tot 975
loopt (gedrukt Parijs 1819, Bonn 1828).
Leo Grammaticus, geschiedschrijver uit
de 10e eeuw. Zijne Chronographia loopt van 813 tot
949, en werd in onze eeuw herdrukt (Bonn 1842,
Munchen 1859).
Leoben, of Leuben, stad in Stiermarken, aan
de Mur, 3 urea gaans bezuidw. Bruck ; 3000 inw.
Hier werken 18 April 1797, door generaal Bonaparte
en aartshertog Karel, de preliminairen van den vrede
van Campo-Formio geteekend.
LeobschUtz, stad in pruisisch Silezie, aan de
Zinna, 6 mijlen ten Z. van Oppeln ; 8700 inw.; hoofdpleats van het prinsdom Jagerndorf; had veel te
lijden in den 30-j. oorlog.
Leodium, latijnsche naam der stad Luik.

Leodegarius

Leonidas

Leodegarius, de heilige, St.-Leger, bisschop
van Autun, geb. omstr. 616, werkte 669 krachtdadig
voor de verheffing van Childerik II tot den troon,
ten nadeele van Theodorik III (Thierry III). Later
werd Autun ingenornen door Ebroin, op wiens bevel
L. van het gezicht beroofd (676), en later (678)
onthoofd werd. Kerkel. gedenkd. 24 April en 2 Oct.
Leogane, stad op het eiland Haiti (Westdepartement), 3 mijlen bewesten Port-Republicain ;
3000 inw.; nagenoeg geheel verwoest door Dessalines, heeft L. zich langzamerhand hersteld. Naar L.
beet de Golf van Leogane, ook genaamd Golf van
Gonave, gevormd door de zee der Antillen aan de
westkust van bet eiland ; zij heeft 25 mijlen breedte,
bij gelijke diepte landwaarts-in ; de Artibonite ontlast zich in deze golf, waarin de eilanden Gonave,
Cayemites, enz. gelegen zijn.
Leomerike, oude flaw) van de Lijmers, eene
landstreek in Gelderland.
Leominster, stad in 't engelsche graafschap
Hereford aan den Lug, 4 a 5 uren gaans benoorden
Hereford; 5500 inw.
Leon,:t oude Legio septima gemina of German,tea,
stad in Spanje, hoofdstad van het oude koninkrijk
Leon, ruim 14 mijlen benoordwesten Valladolid, aan
den Toro en de Bornesga; 10,000 inw.; gesticht
voor de regeering van Galba, en genaamd naar het
legioen (legio) dat er in bezetting lag, werd ontweldigd aan de Mooren door Pelagius (722); was de
residentie der laatste koningen van Oviedo en Leon,
vervolgens der koningen van Leon, aanvangende met
Ordogno tot aan bet einde van die dynastic (1037);
daarna van Alfons VI (1065-1085), van Ferdinand
II en Alfons IX (1157-1230).
Leon (koninkrijk), een der 15 oude groote afdeelingen van Spanje, werd ten N. begrensd door de
Asturian, ten 0. en Z. 0. door Oud-Castilie, ten Z.
door Estremadura, ten W. door Galicie en Portugal.
Bit land (thans circa 720 vierk. mijlen grout, bevolkt,..met 862,000 zielen, ell ingedeeld in de Brie
provincien Leon, Zamora en Salamanca) was oudtijds bewoond door de Vettonen ; na onder bet gezag
gestaan te hebben van de Romeinen, de Westgothen,
en de Mooren, werd het aan deze laatsten ontweldigd door de koningen van Oviedo of der Asturian,
opvolgers van Pelagius. In 913 vormde Ordogno II,
onder den naam van koninkrijk Leon en Asturien,
een rijk, dat behalve die twee provincien ook Galicie
bevatte, en zijne lieerschappij uitstrekte over de
Baskische provincien en zelfs gedeeltelijk over bet
graafschap Castilie. Negen vorsten volgden na Ordogno II elkander op den troon. Maar Bermudes III
gesneuveld zijnde (1037) in een gevecht tegen Ferdinand I, koning van Castilie, trok deze het koninkrijk L. aan zijne kroon. Na den dood van Ferdinand I (1065), werd bet koninkrijk Leon afgescheiden van de kroon van Castilie, ten behoeve van
Alfons VI, derden zoon van Ferdinand I; mane in
1071 werd het door Sancho II, bijgenaamd de Sterke,
die over Castilie regeerde en de oudste broeder was
van Alfons VI, aan dezen ontweldigd, loch in bet
volgende jaar beroverde Alfons VI zijn koninkrijk
Leon, en ontweldigde aan Sancho tevens Castilie ;
de twee koninkrijken werden Coen opnieuw vereenigd. Na den dood van Alfons VIII, koning van
Castilie en Leon (1157), weed het koninkrijk L.
nogmaals van Castilie afgescheiden. Ferdinand II en
Alfons IX regeerden er na elkander ; maar Ferdinand HI, zoon -van Alfons IX, die krachtens de rechten zijner moeder reeds koning van Castilie was
sedert 1217, werd 1230, na den dood zips vaders,
IL

tevens koning van L. De naam van koninkrijk L.
verdween Loan, om plants te maken voor dien van
koninkrijk Castilie, alhoewel het de tak van L. was,
die over Castilie regeerde. Hier volgt de lijst der
Koningen van Leon.
Ordogno II,
913 Bermudes III,
1027
II,
923 Vereen. met Castilie, 1037
Troila II
Alfons IV,
924 Alfons VI,
1065
II
Ramirus II,
927 Vereen. met Castilie, 1072
Ordogno 111,
950 Ferdinand II,
1157
Sancho 1, de Dikke 955 Alfons IX,
1187
R,
Ramirus III
967 Ferdinand III,
1230
982 Vereeniging voorgoed
II,
II
Bermudes
Berm
V
999 met Castilie, 1230
Alfons V,
Leon, of Isla de Leon, het oude Cotinussa of
Erythrfea, eiland in den Atl. Oceaan, aan de Z. W.
kust van Spanje, waarvan het door een kanaal van
slechts eene kwartmijl breedte gescheiden, en waarmede het door de brug del-Suaza verbonden ' is, bevat twee steden, Cadix en Isla-de-Leon of SanFernando (zie dat art.) De revolutie van 1820 nam
eenen aanvang op het eiland L. DU punt van Spanje
is het eenige, dat niet door Napoleon veroverd is;
't werd 1823 door den hertog van Angouleme bezet.
Leon, stad in den Middel-Anaerikaanschen staat
N icaragua, waarvan bet vroeger de welvarende hoofdstad was met omstr. 60,000 inw., die door de burgeroorlogen zijn ingesmolten tot 20,000 (met inbegrip van de voorstad Subtiaba); is gesticht in 1523.
Leon (Nuevo), een der tot Mexico behoorende
staten, ten N. W. begrensd door Cohahuila, ten W.
door Chihuahua, ten Z. door Zacatecas en San-Luis
de Potosi, en ten 0. door Tamaulipas; heeft tot
boofdplaats Monterey, gelegen aan den voet van den
berg Monterey, die dezen naam draagt, omdat zijne
knit] den vorm heeft van eerie koningskroon.
Leon (Saint-Pol-de), stad in Frankrijk. Zie
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Leonard, of Leonnais, bretonscb dialect, dat
in den omtrek van St.-Poi-de-Leon gesproken wordt,
Leonardo Aretino. Zie BRUNI.
Leonardo da Pistoia. Zie I2 ISTOIA .
Leonarda da Vinci. Zie N.71NCI.
Leonatus, een der veldheeren van Alexander,

aan Wien na den dood van dien vorst Klein-Phrygie
en de kusten van den Hellespont ten deel vielen; in
den Lamischen oorlog rukte hij op, om hulp te brengen aan Antipater ; docb werd door de Grieken verslagen eer hij in Thessahe kwam ; hij stierf323 v.Cbr.
Zie MEGALOPOLIS.
M
Leondari, sta_d Morea.
Leonessa,stad in 't Napelsche (A bruzzo Ult. la),
circa 6 mijlen benoordw. Aquila; 5000 inw.
Leonforte, stad op Sicilia, prov. Catania, ruins
3 uren gaans bezuiden Mecosta; 11,000 inw.
Leoni, stad in de napolit. prov. Principato ulteriore, ruim 6 mijlen bezuiden Sant i -Angelo-deiLombardi ; 4200 inw.
Leonhard (Karl Usar von), duitsch geoloog,
geb. 12 Sept. 1779 te Rumpenheim bij Hanau, sedert 1818 prof. der mineralogie te Heidelberg, gest.
aldaar 23 Jan. 1862. "Voornaainste werken:: Grundziige
der Oryktognosie (2e druk Heidelb. 1833); Lehrbuch
der Geologiennd Geognosie (2e druk Stuttgart 1849);
Geologic oder Naturgesehichte der Erde (4 din. Stuttg.
1836-45); Grundziige der Mineralogie (2e druk

Leipzig 1860). Met Bronn gaf hij van 1830 tot 1858
uit het Jahrbuch der Mineralogie.
Leonidas, twee koningen van Sparta, nl.: L. I
(491-480 v. Chr.), uit bet geslacbt der Agieden.
Tijdens den inval van Xerxes in Griekenland, verdedigde hij met ongeveer 4000 man den pas der
24
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Thermopylae, zijnde den sleutel van Griekenland.
Reeds bijua 20,000 Perzen waren door L. gedood,
toen een verrader bun het middel aan de hand deed
om den pas om te trokken. Toen zond L. het grootste deel zijner troepen weg, en, slechts 300 soldaten
bij zich houdende, die alien bereid waren ona voor
hun vaderland te sterven, drong hij te midden van
den nacht met hen in het kamp der Perzen door, en
richtte daar een vreeselijk bloedbad aan ; maar door
bet aanbreken van den dag overvallen, werden zij
omsingeld en alien over de kling gejaagd. — L. II
(257-238 v. Chr.), insgelijks nit den stam der
Agieden, verzette zich tegen de plannen van Agis III,
die de Lycurgische wetgeving wilde herstellen. Dientengevolge werd L. gebannen, en vervangen door
Cleombrotus (243-239); doe') het gelukte hem
eindelijk weder op den troon te komen, en toen liet
hij Agis ter dood veroordeelen.
—EGALOPOLIS.
Leontari. Zie M
Leontium, of Leontini, tegenw. Lentini, stad
in het oostelijk gedeelte van Sicilia, benoorden Syracuse, 11 mijlen ten 0. van de zee, was eene naxische kolonie, en werd gesticht omstr. 650 v. Chr.
Lang betwistte L. aan Syracuse den voorrang, maar
werd eindelijk onderworpen. Het is de geboortepl.
van Gorgias.
Leontium, atheensche lichtekooi, was eene
leerling of volgens anderen de bijzit van Epicurus.
Zij boezemde ook een gloeienden hartstocht in aan
den dichter Hermesianax, die den naam van Leontium
gaf aan de verzameling zijner elegien. Zij was even
vermaard door Naar vernuft als door hare schoonh-eid, en schreef tegen Theophrastus.
Leontius, usurpeerde 695 den troon van Constantinopel, onder Justinianus II, maar werd zelf
drie jaren later van den troon gestooten door zijne
soldaten, die Absimar uitriepen; men wierp L. in
den kerker, en sneed hem den neus af, Justinianus II,
die in 705 weder op den troon kwam, liet hem ter
dood brengen.
Leontius, een patricier in het Byzantijnsche
rijk, liet zich 485 onder de regeering van Zeno als
keizer nitroepen, en werd drie jaren later ter dood
gebracht door Theodoric, die door den keizer tegen
hem uitgezonden was.
Leontius, atheensch wijsgeer, vader van Athenais, die keizerin werd van het Byzantijnsche rijk.
Leontopolis, of Leonton, tegenw. Tel-Essabe,
stad in Egypte (in de Delta), beoosten Bnsiris. Men
aanbad er ongetwijfeld Neith met een leeuwenkop ;
vandaar de naam L.
Zi LEMBERG.
Leopol, st a ll1 i Galici e . Zie
Leopold, de heilige, als markgraaf van Oostenrijk Leopold III, geb. 29 Sept. 1073, volgde 1096
zijnen vader L. II op, stond tegelijk met Lotharius
Haar het keizerschap, doch om den oorlog te vermijden deed hij ten behoeve van zijnen mededinger
afstaud van zijne rechten. Hij beschaafde de zeden
van zijn yolk, en stichtte kloosters. Kerkelijke gedenkdag 15 November.
Leopold, hertog van Lotharingen, erfde in
1690 de rechten van zijnen vader Karel VI, die door
Lodewijk XIV nit zijne staters was verdreven, werd
(1697) bij den vrede van Rijswijk in het bezit van
zijn hertogdom hersteld, leefde in vrede met al zijne
naburen, en stierf 1729. Hij had Lotharingen in
eenen staat van verval en ontvolkt gevonden ; hij
bevolkte bet weder, maakte het welvarend en rijk,
en bield zich met niets antlers dan het geluk zijner
onderdanen bezig. Zijn zoon, hertog Frans huwde
Maria Theresia, en werd keizer (Frans I).

Leopold
Leopold, twee keizers van Duitschland, nl.:
L. I, geb. 9 Juni 1640, gest. 5 Mei 1705, volgde
1658 zijn vader Ferdinand III op, en zag zich bijna
dadelijk verplicht aan eenen inval der Tnrken en
Hongaren het boofd te bieden ; Montdeuculli, zijn
generaal, overwon hen in den slag van St.-Gothard
('1664); en op deze overwinning volgde een wapenstilstand van 20 jaren. In 1674 had L. I oorlog te
voeren tegen Lodewijk XIV, die een inval was komen
doen in de Palts ; na eenige tegenheden trad L. toe
tot den vrede van Nijmegen, die hem door den overwinnaar aangeboden werd (1679). In 1684 vormde
hij, met Spanje, Beieren en Saksen, den befaamden
Augsburgschen bond tegen Frankrijk ; maar ook ditmaal was hij niet gelukkiger: hij verloor den Elzas,
en zag zich genoodzaakt den vrede van Rijswijk te
teekenen (1697). Terwijl L. een gedeelte van zijne
strijdkrachten bezigde tegen Frankrijk kwam Hongarije, verbitterd door tirannieke maatregelen, tegen
hem in opstand onder de leiding van Tekely ; en de
Turken, die eene lijn trokken met de opstandelingen,
drongen voorwaarts tot voor Weenen (1683), welke
stad- slechts gered werd door Jan Sobieski, koning
van Polen, die aan den grootvizier Kara Mustapha de
nederlaag toebracht, en hem noodzaakte Oostenrijk
in allerijl te ontruimen. De hertog van Lotharingen,
Lodewijk van Baden, en prins Eugenius, voltooiden
het werk om de Turken geheel en al nit Oostenrijk
te verdrijven, en de vrede werd gesloten te Carlowitz
1699. Ook Hongarije werd tot onderwerping gebracht.
Bij den dood van Karel II, koning van Spanje, Wilde
L. zijn zoon (later Karel VI) op den troon plaatsen,
en verbond zich tot dat einde met Engeland en
Holland (1700) tegen Lodewijk XIV, die zijn kleinzoon (Filips V) op den troon bracht. Het begin van
dezen oorlog, onder den naam van Successie-oorlog
bekend, was gunstig voor L.; maar hij mocht er het
elude niet van beleven. Kort voor zijnen dood bevochten zijne troepen de overwinning bij Hochstadt.
— L. II, tweede zoon van Frans I en Maria Theresia, geb. 5 Mei 1747, regeerde sedert 1765 als
zijns vaders opvolger als groothertog van Toskanen,
waar hij zich niet vijandig toonde jegens de philosophische ideen, en volgde 1790 zijn oudsten broeder,
Jozef 11, op den keizerItIken troon. Hij vond het rijk
in eenen hachelijken toestand ; in Hongarije heerschte
groote gisting ter zake van ettelijke privilegien, die
dat land wenschte te verkrijgen ; Boheme en NederOostenrijk deden levendige vertoogen wegens de
hefting van nieuwe belastingen ; de Nederlanden vvaren in opstand ; en de omwenteling was uitgebroken
in Frankrijk. Door wijze maatregelen wist L. de rust
in de misnoegde landen te herstellen, en de Nederlanden weder onder zijn gezag te brengen. Hij hield
met den koning van Pruisen conferentien te Pilnitz,
ten einde middelen te beramen,om aan Lodewijk XVI
(wiens gemalin Marie Antoinette de zuster van L.
was) bijstand te verleenen ; doch de dood veroorloofde hem niet zijne plannen te verwezenlijken. Hij
stierf aan rooden loop 1 Maart 1792, en werd opgevolgd door zijnen zoon Frans II (als keizer van Oostenrijk Frans I).
Leopold I, koning der Belgen, voluit George
Christiaan Frederik Leopold, geb. 16 Dec. 1790,
derde zoon van hertog Frans van Saksen-Coburg.
diende eerst in de russische armee, nam 1810 op
aandrang der bedreigingen van Napoleon zijn ontslag
nit de russ. dienst, waarin hij echter in Febr. 1813
als generaal terugkeerde, en onderscheidde zich bij
verschillende gelegenheden. Toen de vermoedelijke
erfgename van den troon van Groot-Britannia, prin-
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ses Charlotte, hem had leeren kennen, koos zij hem
tot haren gemaal. Bij parlements-acte van 27 Maart
1816 werd hij genaturaliseerd, ontving een jaargeld
van 50,000 pond sterling, met den titel van hertog v.
Kendal, werd veldmaarschalk en lid van den geheimen raad. Gehuwd 2 Mei 1816, verloor hij zijne gemalin reeds 5 Nov. 1817 in het kraambed, en leelde
vervolgens stil te Louden en op zijn buitenverblijf
Claremont. Voor de hem in 1830 aangebodene kroon
van Griekenland bedankte hij, nam daarentegen 12
Juli 1831 die van Belgie aan, en werd negen dagen
later ingehuldigd. In het volgende jaar trad hij in
den echt met prinses Louise, dochter van Lodewijk
Filips, nit welk huwelijk drie kinderen werden geboren. Zij ontviel hem door den dood 11 Oct. 1850,
en had dus nog beleefd, dat hare ouders van den
franschen troon waren verdreven; L. zelf regeerde
nog tang met wijsheid en beleid, en stierf 10 Dec.
1865. Hij werd opgevolgd door zijn oudsten zoon
L. II (geb. 9 April 1835); de twee andere kinderen van L. I zijn: Filips, graaf van Vlaanderen,
geb. 24 Mrt. 1837, en Charlotte, geb. 7 Juni 1840,
door haar huwelijk 27 Juli 1857 keizerin van Mexico,
werd krankzinnig ten gevolge van de vele wederwaardigheden, die zij op haren waggelenden troon
ondervond (zie MAXIMILIAAN).
Leopold (Karel Gustaf af), zweedsch dichter,
geb. 2 April 1756 te Stokholm, gest. 9 Nov. 1829.
Zijne Werken compleet zijn het best nitgegeven in
3 din. (Stokholm 1831-33).
Leopolds—orde, twee ridderorden voor burgerlijke en militaire verdiensten, nI. 1) eerie oostenrijksche, door keizer Frans I ingesteld 8 Jan. 1808,
bestaat uit 3 klassen. — 2) eene belgische, door
koning Leopold I ingesleld 11 Jub 1832, bestaat nit
4 klassen.
Leopoldstadt, 1) sterke stad in Hongarije,
comitaat Neutra, 6 wren guns benoordw. Neutra,
midden in moerassen; gesticht door keizer Leopold I
in 1665, en 1855 ingericht tot strafplaats voor veroordeelden. — 2) de noordelijkste en grootste voorstad van Weenen.
Leosthenes, atheensch veldheer, deed op aanstoken van Demosthenes, na den dood van Alexander, eene poging om bet juk van Macedonia af te
schudden 323 v. Chr. Aanvankelijk had hij eenigen
voorspoed in Thessalia; hij noodzaakte A ntipater zich
In de stad Lamia op te sluiten ; naar, zich te dicht
in de nabijheid van die plaats gewaagd hehbende.
werd L. door een slingersteen gedood (323 v. Chr.).
Leotychides, koning van Sparta, nit het geslacht der Proclieden, kwam 492 v. Chr. op den
troon in de plaats van Demaratus, die als onwettig
uitgesloten werd. Hij won op de Perzen den zeeslag
bij Mycale (479 v. Chr.). In 469 tegen de Thessahors uitgezonden, liet hij zich door den vijand overred en zijne troepen te verwijderen ; deswege in Sparta
beticht dat hij zich had laten omkoopen, werd bij
verbannen, en nam de wijk naar Tegea. wear hij 467
v. Chr. stierf.
Leovigild, of Leuvigild, koning der Westgothen van 569 tot 586 (waaronder drie jaren gezamenlijk met Liuva), heroverde Cordova, MedinaSidonia en eenige andere steden op de Grieken, onderwierp de in opstand gekomene Vasconen, en
stichtte de stad Victoria (tegenw. Vittoria) ow de
gedachtenis zijner overwinning te vereeuwigen ; hij
onderwierp zijnen zoon Hermenegild, die zich met
de Roomsch-katholieken verbonden had om L. te
beoorlogen, en had de wreedheid, dien zoon ter dood
te laten brengen, omdat die weigerde het Arianismus

te omhelzen ; L. hakte de Sueven in de pan te Brags
(585), ontweldigde hun Galicia, maakte eenige wijze
wetteu, en hervormde het finantie-wezen. Hij Weld
zijne residentie te Toledo.
Lepanto, vesting en belangrijke havenstad in
Griekenland (in Hellas), mini 21 mijlen bewesten
Athena, aan eerie golf, waaraan zij haren naam geeft ;
2000 inw.; lip ter plaatse van het oude Naupactvs,
heet bij de Turken Ainabekti of Ainabachti, en wordt
door de Nieuw-Grieken genoemd Epakto. De Venetianen veroverderi L. in de 13e eeuw ; de Turken
belegerden L. te vergeefs in 1475, naar maakten
er zich in 1498 meester van ; door de Venetianen
heroverd 1687, ging L. in 1690 nogmaals voor hen
verloren.
Lepanto (golf van), de Corinthiacus sinus der
ouden, eene golf, gevormd door de lonische Zee,
tusschen bet eigenlijke Griekenland en Mores, is
maim 16 mijlen lang en gemiddeld slechts even 3
mijlen breed. In doze golf, bewesten L., tusschen de
kleine Cursolarische eilanden en de trust, werd door
don Juan van Oostenrijk, bevel voerende over de
vereenigde strijdkrachten van Venetia, Spanje en
den Pans, 7 Oct. 1571 de Ottomanische vloot vernield ; in dien vermaarden zeeslag (slag van L.) verloor Selim II, naar men zegt. 200 galeien en 30,000
man.
Lepelletier (Michel), graaf van St.-Fargeau,
geb. 1760 te Parijs, was voor de omwenteling advo4
caat-generaal en president van het parlement te
Parijs; door den adel van Parijs tot lid der StatenGeneraal gekozen (1789), vereenigde hij aanvankelijk
het koningschap, doch werd reeds spoedig een der
warmste woordvoerders van de volkspartij, en nam
1792 zitting in de Conventie. Hij stemde voor het
doodvonnis tegen Lodewijk XVI; loch 20 Jan. 1793
(dus daags voordat de koning het schavot beklom)
werd L. ten hnize van een restauratie-houder in bet
Palais-Royal vermoord, door een gewezen soldaat der
koninklijke lijfwacht, met name Paris. Het lijk van
L. werd met groote plechtigheid naar bet Pantheon
gebracht, en zijn 8-jarig dochtertje werd door de
Conventie geadopteerd.
Lepidotum, stad in Opper-Egypte, op den
rechter Nijl-oever ; de visch Lepidotus werd bier als
godheid vereerd (Herodotus 2, 72).
Lepidus (Marcus ,Imilins), triumvir met Octavianus en Marcus Antonius. Aanvankelijk bield L.
de zijne van Cesar, die hem (46 v. Chr.) tot medeconsul nam, en hem tijdens zijn dictatorschap benoemde tot bevelhebber over de ruiterij. Na den
dood van den dictator, vereenigde L. zich met Octavianus en Marcus-Antonius, en deelde met hen
het rijk. Eerst werd hem Spanje en Narbonnensisch
Gallia toegewezen ; doch zijne ambtgenooten, die hem
verachtten, beperkten zijn aandeel tot Afrika. L.
toonde zich niet minder wreed dan zijne beide
mede-triumvirs, en leverde zijn eigen broeder Paulus
aan hunne wraak over. Na de nederlaag van Sextus
Pompejus in Sicilia, maakte Octavianus de troepen
van L. afvallig en ontnam hem alle macht, hem niets
anders latende dan den ijdelen titel van hoogepriester, en verbande hem naar Circeii, waar L. in vergetelheid stierf (13 v. Chr.). Door L. werd de groote
weg aangelegd, die naar zijnen familienaam genoemd
is Emiliaansche wag.
Lepontianen, of Lepontiers, lat. Lepontii,
een zeer mid Yolk, gevestigd half in het mule Rheti8,
half in bet Cisalpijnsche tusschen de bergen, die
thans Rosa en Bernardino heeten. bit yolk heeft
zijnen naam gegeven aan dit gedeelte der Alpen
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Leporetum

Lero

Lepontische Alpen). De voornaamste steden der L.

Leptis parva, tegenw. Lepta, stad in Byzacene, op
de kust, tusschen Adrumetum en Thapsus.
Leptsjas, Lepchas, Leptschas, een yolk van
den tibetaanschen scam in Sikkim en de aangrenzende gedeelten van Nepaul. Sedan tie 16e eeuw
belijden de L. het Buddhisinus.
Leria. Zie LEIRIA 2).
Lerici, zeestad op het eiland Sardinia, aan de
golf van Spezzia, 2 uren gaans ten O. Z. O. van
Spezzia ; 5500 inw.
Lerida, het oude Ilerda, stad in Spanje, aan den
Segre, 5 uren gaans bezuidw. Balaguer ; 20,000 inw.
Men wil dat L. gesticht is door de Carthagers ; het
was de hoofdstad der Ilergeten ; visor de verovering
van Spanje door de Romeinen, had L. eigene vorsten,
0. a. Mandonius en Indibilis. In de nabijheid van L.
versloeg Scipio den carthaagschen veldheer Hanno
(216 v. Chr.), en Cesar bracht onder de muren van
L. de nederlaag toe aan Afranius en Petreius, veldheeren van den grooten Pompejus (49). Onder de
Romeinen, had L. den rang van tnunicipium. Het
was langen tijd de residentie der koningen van Aragonie (sedert 1149). Door de Franschen ingenomen
onder Lodewijk XIII, werd L. weder verloren door
den maarschalk La Mothe-Houdancourt (1644). De
groote Copde belegerde L. te vergeefs in 1647; de
hertog van Orleans betnachtigde de stad (1707) voor
Filips V; de Franschen maakten zich 1810 opnieuw
van L. meester.
Lerin, het oude Iturisa, stad in Spanje, 4 uren
gaans bezuiden Estella ; 2600 inw.; vroeger sterke
stad en graafschap; paleis der oude graven van L.
Lerinische eilanden, fransch Lerins, oudtijds Lerina en Planasia, eene groep eilandjes aan
de kust van het fransche dept. Far, bestaande nit
de twee eilandjes: Sainte-Marguerite en SaintHonorat. Op het eerste is eene befaamde citadel, die
tot staatsgevangenis dient ; de man met het lJzeren
Masker werd er gevangen gehouden. Op bet tweede
stolid een beroemd klooster, gesticht door den heiligen Honorat omstr. 400. Andrea Doria veroverde
deze eilanden in 1536, en door de Spanjaarden warden ze genomen 1635.
Lerma, stad in Spanje, 4 mijlen bezuiden Burgos; 2000 inw.; vroeger hoofdplaats van een hertogdom ; paleizen der hertogen van L.
Lerminier (Jean Louis Eugene), geb. 29 Mrt.
1803, van 1831-- 49 professor van de geschiedenis
des rechts aan het College de France, gest. 25 Aug.
1857, was eerst republikein, ging van lieverlede tot
de Juli-dynastie over, en oefende eenen grooten invloed uit op de openbare meaning, zoowel door zijne
dagblad-artikelen als door zijne overige werken,
0. a. Philosophic du droit (3e druk 2 dln. Parijs

waren: Oscelum (thans Domo d'Ossola), Sumtnum
Penninum (berioorden Aosta), Eudracinum (thans
Eutranne), enz.
Leporetum, latijnsche naam der stad Albret.
Leppa, oudtijds de landstreek in Friesland, die
thans bestaat nit de 4 grietenijen Leeuwarderadeel,
Tietjerksteradeel, Smallingerland en idaarderadeel.
Leppenhuizen, friescb dorp. Zie het artikel
LIPPENHUIZEN.

Lepreum, Lepreon, stad in het eleische landschap Triphylia, volgens de overlevering gesticht
door Minyers nit Lemnos, lag 1 lnijl bezuiden Pylos
(bij het tegenwoordige Strovitzi), en had eene sterke
citadel. Door den eersten oorlog der Eleers met de
Spartanen werd L. een oogenblik onafhankelijk,
spoedig weder door de Deers tot onderwerping gebracht.
Leprince de Beaumont (Madame), fransche schrijfster van verdienstelijke kinderwerkjes,
geb. 1711 te Rouaan; in haar huwelijk met mijnbeer de Beaumont Diet gelukkig, lief zij zich 1745
wettig van hem scheiden, begaf zich naar Engeland
als gouvernante, deed cen tweede huwelijk te Londen, en ging 1764 naar Zwitserland, waar zij zich
metterwoon vestigde te Chanavod bij Annecy, en
1780 stierf.
Zie —AMPSAKI.
k h st a d. Zi
Lepsek, it
Lepsina, het oude Eleusis, dorp in Griekenland,
ruim 4 uren gaans benoordw. Athene, aan de golf
van Egina.
Lepsius (Karl Richard), uitstekend duitscit
taalgeleerde, geb. 23 Dec. 1810 te Naurnburg, sedert
1846 professor te Berlijn, stond van 1842 tot 1846
aan het hoofd van de groote wetenschappelijke expeditie der Pruisen naar Egypte; de resultaten daarvan heeft hijopenbaargetnaakt in Briefe aus Aegypten,
Aethiopien and der Halbinsel des Sinai (Berlijn 1852),
en voornamelijk in het prachtwerk Dent-m(11er arm
Aegypten und Aethiopien (12 din., Berlijn 1849-60,
met 650 tafelen). Van zijne overige werken over
egypt. oudheidkunde vermelden wij nog : Des Todtenbuch der Aegypter (Leipzig 1842); Des Konigsbuch
der alien Aegypter (Berlijn 1858); Chronologie der
Aegypter (dl. 1, Berlijn 1849). Reeds vroeger had
hij zich verdienstelijk gemaakt door Inscriptiones
timbricce et osem (Leipzig 1841), eene helangrijke
bijdrage tot de kennis der oud-italische talen.
Leptine, of Leptines, belg. stad. Zie LESTINES.
Leptines, 1) zoon van Hermocrates en broader
van Dionysius den Oude, werd tegen de Carthagers
uitgezonden (390 v. Chr.) en verloor door zijne
onvoorzichtigheid de vloot, die onder zijne bevelen
gesteid was. Bij zijnen broader daardoor in ongenade
gevallen, werd hij afgezet en gebannen ; doch reeds
spoedig nit de ballingschap teruggeroepen, trad hij
in den echt met de dochter van Dionysins, en vond
eenen roemrijken dood in den slag van Cronium op
Sicilia (383 v. Chr.). — 2) can atheensch redenaar,
tijdgcnoot van Demosthenes, maakte zich bij het yolk
bemind door zijn voorstel om belastingen of to schaffen, welk voorstel door Demosthenes bestreden werd
(356 v. Chr.).
Leptis, naam van twee steden in Afrika :
1) Leptis major, of Leptis Magna, tegenw. Lebedah,
lag in Tripolitana, aan de zee, bewesten de rivier
Cinyps, beoosten Abrotonum, en was gesticht door
tie Pbeniciers, doch ward (366 v. Chr.) zoo zwaar
geteisterd door de Libyers, dat bet zich nooit daarvan hersteld heeft; het was de geboorteplaats van
2) Leptis minor, of
keizer Septimius Severus.

1853); De l'influence de la philosophic du 18me siècle
sur la legislation et la socialite (Parijs 1833);
Au-delis du Rhin (2 dln. Parijs 1835); Etudes
d'histoire et de philosophic (2 din. 1836); Histoire
des legislateurs et des constitutions de la Grace antique

(2 din. Parijs 1852).
Lerna, kanton in Argolis, vermaard door een
nicer of moeras, dat zich in de nabijheid be yond. In
dit meer wierpen de Danaieden de hoofden barer
mannen, toen ze die omhals gebracbt hadden. Maar
de grootste vermaardheid beeft L. door de zoogenaamde Slang van Lerna, welk monster door Hercules gedood werd. Zie HYDRA.
Lero, in de oudheid Leros, turksch eiland aan
de kust van Klein-Azle, voor de golf van Mendelia,
is ruim 1 vierk. mijl groot, heeft 3000 bewoners,

eene stad L., en verscheidene goede havens.

Leroux
Leroux (Pierre), fransch publicist en philosoof,
geb. 1798 te Berri hij Parijs, tot 1832 een aanhartger van het St.-Simonismus, eerst letterzetter en
corrector van beroep, stichtte vervolgens een, met
de zoogenaamde socialistische ideen doorspekt, eigen
philosophisch systeem, dat hij ontwikkelde in zijne
.Refutation de reclecticisme (Parijs 1839) en vooral
in zijn werk De l'hunianitd (2 dln. Parijs 1840). In
1848 gekozen tot volksvertegenwoordiger, was hij
een der voornaarnste woordvoerders van de Bergpartij ; na den staatsgreep van 2 Dec. 1851 vluchtte
hij naar Londen , van waar hij de wijk earn naar Jersey.
Leroux—de—Linty (Adrien Jean Victor),
fransch oudheidkundige, gel. 22 Aug. 1806, bibliothecaris aan de boekerij van het Arsenal]) te Parijs.
Voornaatnste werken : Recueil des chants historiques
franeais (Parijs 1841); Le litre des proverbes feanytis
(2 din. Parijs 1842-59); Hotel de tilt de Paris
(Parijs 1844-46); Les femmes celébres de l'ancienne
France (2 din. 1846-47); Chants historiques et
populaires du temps de Charles VII et de Louis XI

(Parijs 1857).

Leroy de St.—Arnaud (Jacques Arnaud),
fransch maarschalk, geb. 20 Aug. 1801 te Parijs,
trail vroeg in fransche krijgsdienst, onderscheidde
zich in de oorlogen in Algerie, bekwam hill 1851
het kommando der tweede divisie van de armee van
Parijs, werd in datzelfde jaar minister van oorlog,
bestuurde de maatregelen bij den staatsgreep van
2 Dec. 1851, en werd 1 Jan. 1853 tot maarschalk
verheven. In 1854 stond hij aan 't hoofd der fransche armee naar Turkije en naar de Krim, waar hij
tijdens het beleg van Sebastopol stierf 29 Sept. 1854.
Lerwick, hoofdstad der Shetland-eilanden,
ligt op de oostkust van Mainland, en heeft circa 3000
inw.; het is de noordelijkste plaats van GrootBritannie, heeft eene goede haven, en is de verzamelplaats der walvischvaarders.
Lesage (Alain Rene), fransch dichter en romanschrijver, geb. 8 Mei 1668 te Sarzeau bij Vannes,
gest. 17 Nov. 1747 te Parijs, is het meest bekend
door zijne komische romans, o. a.: Le liable boiteux
(4e druk Parijs 1737) en vooral Gil Blas de Sant illane
(2 din. Parijs 1715; 4 din. 1735). Behalve zijne
Oeuvres completes (12 din. Parijs 1828) verschenen
ook Oeuvres choisies (van Mayer 16 dln. Parijs 1810,
en van Buchot 14 din. Parijs 1818--21) en Theatre
complet (2 dln. Parijs 1774).
Lesage ten Broek. Zie BROOK.
Lesbonax, I) grieksch philosoof en rhetor nit
Mityiene op Lesbos, in de eerste eeuw onzer jaartelling, wordt gehouden voor den schrijver van twee
redevoeringen, opgenomen in de verzamelingen der
.0ratores
ins. die van Orelli (Leipzig 1820).
— 2) taalgeleerde uit Constantinopel; men weet
niet wanneer hij geleefd heeft, maar ke p t hem als
schrijver van eene verhandeling De figuris grammaticis, uitgegeven met Ammonins door Walckenaer
(Leiden 1739).
Lesbos, of Mitylene, tegenw. Metelino, door de
Turken genoernd Midillu, eiland in de Egeische Zee,
aan de kust van Azie, tusschen Tenedos ten N. en
Chio ten Z., bevatte 9 steden, o. a.: Mitylene, Methyme en Lesbos (op de oostkust). Oorspronkelijk
bewoond door de Pelasgen, werd L. vervolgens eene
eolische kolonie, en bereikte het toppunt van welvaart, (loch kwam vervolgens onder het juk van
Athene. Tijdens den Peioponnesischen oorlog (431 —
404) kwam L. in opstand, zoomede in den Bondgenooten-oorlog van 359-356 v. Chr. Beroemd
was de wijn van L.; dejnboorlingen van L. waren
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vermaard wegens hunne schoonheid en hunne groote
begaafdheid in de muziek ; maar zij waren zeer verdorven van zeden. Op dit eiland waren geboren:
Anion, Terpandrus, Sappho, Erinna, Alceiis, Pittacus,
Theophrastus. Zie METELINO.
Lescar, bet oude Lascura Beneharnum, stad in
Frankrijk, dept. Basses-Pyrenees, 2 uren gaans benoordw. Pau ; 2000 inw.; naar men wil gesticht in
980 op de puinhoopen van Benellarnum, door Willem-Sancho, hertog van Gascogne, die het aanvankelijk Lescourre noemde ; ingenomen door den hertog van Montgomery in 1569.
Lescot (Pierre), geb. 1510, gest. 1571, abt van
Cluny en kannnnik der kathedraal van Parijs, was
een voornaam bouwkundige. In 1541 maakte hij de
plans en teekeningen voor het Louvre -pa1eis.
Leseun (Thomas de Foix, beer van), ook genaamd maarschalk de Foix, jongere broeder van
Lautrec, onderscheidde zich in Italie wider Frans I,
werd in 1515 maarschalk, en voerde eenigen tijd
bet bewind in het Milaneesche, tijdens de afwezigheid van Lautrec; maar hij verbitterde de gemoederen door zijne verregaande strengheid, en werd wel(Ira weggejaagd. Hij rukte opnieuw Italie binnen in
1522, bemachtigde Novara, deed wonderen van
dapperheid in den ongelukkigen slag bij la Bicocca,
streed dapper in den slag van Pavia (1525), en
overleed Dort daarna aan zijne wonders.
Lescure (Louis-Marie, markies van), vendeesch
generaal, geb. 1766 in Neder-Poitou, kommandeerde
eene compagnie tijdens het uitbarsten van de revoHij was een der hoofdleiders van den Vendeeschen opstand, streed onversaagd bij Bressuire,
Thnuars, Fontenay, Saurnur, Torfou ; werd doodelijk
gekwetst in het gevecht bij la Tremblaye, en stierf
weinige (lagen later (3 Nov. 1793). L. ( .....
de), van dezen verscheen 1866 bij Pion te Parijs een
belangrijk werk in bet licht,getiteld: Correspondance
secrete inedite sun Louis XVI, Marie Antoinette, la
sour et la idle de 1772 a 1792, zijnde eene verza-

meling van stukken, die zich in originali in de keizerlijke bibliotheek te Petersburg bevinden.
Lesdiguiëres, gehucht in bet fransche dept.
Hautes-Alpes, 6 uren gaans benoordwesten Gap,
werd tot hertogdom-pairie verheven voor Francois
de Bonne (zie 't volgende art.).
Lesdiguières (Francois de Bonne, hertog
van), connetable van Frankrijk, geb. 1543 te SaintBonnet de Champsaur, werd door de Calvinisten
gekozen tot bun aanvoerder. Hij deed hunne partij
zegevieren in Dauphine, en veroverde verscbeidene
plaatsen. Hij behaalde in 1568 eene volkomene overwinning op de Vins, een roomsch edelman nit Pro-

vence; streed met goed gevoig tegen den hertog
d'Epernon, eu droeg er zeer veel toe bij om Hendrik IV op (len troon te plaatsen. Daze vorst verhief
hem tot Iuitenant-generaal der armee') in Piemont,
Savoje en Dauphine. In de gevecbten bij Esparron
(1591), Vigort (1592) gaf L. de nederlaag aan den

hertog van Savoje, en maakte zich van nagenoeg
gansch Savoje meester. Hij werd 1608 tot maarschalk van Frankrijk verheven, en 1611 tot hertog.
Hij bewees ook groote diensten aan Lodewijk XIII,
die hem tot opperbevelhebber over al de fransche
legers benoemde. Hij helegerde 1621 Saint-Jean
d'Angely en Montauban. In 1622 zwoer L. te Grenoble het Calvinismus af, en ontving toen zijne aanstetting els connetable. Hij stierf 1626 te Valence.
Hij liet slechts twee dochters na, die beiden, eerst
de eene, toen de andere, (le vrouw werden van den
maarschalk de Créqui, die, na den flood van den
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maarschalk, voor zich en zijne nakomelingen den
naam van Lesdiguieres aannam.
Lesem, stad in den stam Dan ; Jozua 19: 47.
Lesghiers, of Lesghis, een schatplichtig yolk
in het zuiden van Rusland, in het noordoostelijk
gedeelte van Georgie, strekt zich nit van Belakami
tot Kapitsjin over eene lengte van circa 5 mijlen. De
L. zijn gesplitst in 22 stammen, en ongeveer 400,000
zielen sterk. Ofschoon zij een vruchtbaren grond
bewonen, leven zij hoofdzakelijk van rooverij ; alleen
de slaven worden tot den landbouw gebezigd. De L.
hebben eene eigene taal (het Lesghisch), die zich
echter in verscheidene hoofd-dialecten en in een
groot aantal ondergeschikte tongvallen splitst.
Lesina, I ) het oude Pharos, eiland in de Adriatische Zee, aan de trust van Dalmatia, is circa 6
vierk. mijlen groot, bevolkt met bijna 13,000 zielen,
en heeft tot hoofdplaats L., verdedigd door twee
forten, op den westelijken uithoek van het eiland
gelegen met goede haven en 2200 inw. — 2) stad
in de napolit. prov. Capitanata, 6 mijlen benoordw.
Foggia, op den zuidoever van het Meer van L. (den
Pontanus lacus der ouden).
Lesneven, stad in het fransche dept. Finisterre.
ruim 6 uren gaans benoordoosten Brest ; 3000 inw.:
is gesticht in 1096.
Lesparre, stad in 't fransche dept. Gironde,
ruim 15 uren gnus benoordwesten Bordeaux ; 2000
inw.; hoofdplaats van het °tide Medoc.
L'Espinasse (mademoiselle de). Zie ESPINASSE.
Lessay, vlek in het fransche Kanaal-departement, tegenover het eiland Jersey, en 5 uren gaans
b enoorden Coutances; 1800 inw.
Lesseps (Jean Baptiste Barthelemy, baron de),
geb. 27 Jan. 1766 te Cette, vergezelde Lapeyrouse
tot Kamtschatka, nam daar de terugreis aan over
Siberie, waarvan hij eene beschrijving in het licht
gal ; later was hij fransch consul te Kronstadt, Petersburg en Lissabon, en stierf 6 April 1834. —
L. (Ferdinand de), geb. 19 Nov. 1805, sedert 1831
achtereenvolgend fransch consul te Alexandria, Rotterdam, Malaga, en sedert Mei 1842 te Barcelona,
was van April 1848 tot Febr. 1849 fransch gezant
te Madrid en sedert Mei 1849 te Rome, waar hij
werkzaam was voor bet herstel der orde. Sedert 1854
staat L. aan het hoofd der maatschappij, die voor de
canalisatie der landengte van Suez ijverde, tottlat
eindelijk in 1859 met de werkzaamheden der kanaalgraving onder L.'s opzicht een begin gemaakt
lion worden.
Lessidi, landschap op het ambonsche eiland
Ceram (nederl. 0. 1.), een der Brie deelen, waarin
voorheen Klein-Ceram of Hoewamohel ingedeeld
was. In het landschap L. een dorp L. anderhalve
mijl van Kambello; nabij dit dorp, aan bet riviertje
Way-Pihoe, lag voorheen de kleine nederl. vesting
Toetop-Moeloet, Welke 21 Mei 1639 belegerd en fel
beschoten werd door de Cerammers, die echter 5
dagen later, vreezende door eene nederlandsche
troepenmacht overvallen te zullen worden, het beleg opbraken ; doch in Maart 1651 werd de nederl.
bezetting op verraderlijke wijzc door de Cerammers
vermoord.
Lestines, stad in Belgic, prov. Henegouwen,
5 mijlen benoordwesten Bergen; 5000 inw.
Lessing (Gotthold Ephraim), duitsch let terkundige, geb. 22 Jan. 1729 te Kamentz in de saksische Oberlausitz, gest. 15 Febr. 1781 te Brunswijk.
Van zijne vele en veelzijdige werken zullen wij slechts
noemen zijne meesterstukken Minna von Barnheltn
en Laokoon, oder Fiber die Grenzen der Poesie and
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Mulerei. Omstr. 1767 werd bij directeur van eenen
duitschen schouwburg te Hamburg; nit dat tijdperk
dagteekent zijne Dramaturgie (2 dln. 1768). Sedert
1770 als bibliothecaris te Wolfenbuttel aangesteld,
kwam hij reeds spoedig in theologisch twistgeschrijf
tegen de orthodoxe richting; nit lien tijd dateert
zijne beroemde, in dra:I . atischen vorm ingekleede
geloofsbelijdenis Nathan der Weise (1779, zijne Gespreiche Wier die Freimaurerei (1778), en zijne laatste
pennevruch t Die Erziehung des Menschengeschlechts
(1780). Eene complete editie der werken van L.
verscheen te Berlijn (30 dln. 1774-94); bloemlezingen daarnit bezorgden Lachmann (13 dln. Berlijn 1838-40) en Maltzahn (12 dln. Leipzig 1853
—55).
Lestines, vlek in Belgte, prov. Henegouwen,
5 uren gaans bezuidw. Charleroi ; was de residentie
van verscheidene koningen van Frankrijk uit de le
dynastic ; te L. in 743 een concilie, tot hervorming
van de geestelijkheid en teruggave van de kerkelijke
goederen, eigenmachtig aangesproken door KarelMartel ; de zonen van Karel, Carloman en Pepijn,
hechtten aan die teruggave hunne goedkeuring.
L'Estocq (Joh. Hermann, graaf), geb. 1692 te
Celle in Hanover, waar zijn varier barbier was, kwam
als heelmeester in dienst van Peter den Groote, en
werd reeds spoedig aangesteld als chirurgij? van
prinses Elizabeth. Met evenveel bekwaamheld als
stoutmoedigheid bestuurde hij de hof- en militaire
omwenteling, waardoor Elizabeth tot keizerin verheven werd (1741); ter belooning daarvoor verhief
zij hem tot hooge eereamhten, en bezigde hem
tot vele zaken van vertrouwen. Hierdoor werd L.
het voorwerp van den nijd van machtige hovelingen,
die hem eindelijk bij de keizerin zoo zwart wisten
te maker', dat bij in hechtenis genomen en 1753 in
eene vesting gevangen gezet werd. Eerst bij de troonbeklimming van Peter III werd hij vrijgelaten en in
al zijne rangen hersteld. Hij stierf 1767.
Lestrem, stad in Frankrijk, dept. Pas-de-Calais,
2 uren gaans bezuiden Estaires; 4000 inw.
Lestrygonen, lat. La,strygones, een mythologisch yolk, dat geacht werd te wonen in het oostelijk gedeelte van Sicilia (in den omtrek van Catania en Leontium). De L. waren naburen der Cyclopen, en werden voorgesteld als reuzen en menscheneters. Volgens de Odyssea landde Ulysses bij
dit ongastvrij yolk, en verloor er vele zijner medgezellen, die door de inwoners verslonden werden.
Men noemt de L. ook els stichters van Formim in
Campanie.
Lesura mons, tegenw. het gebergte Lozere.
Lesueur (Eustache), bijgenaamd de Franscbe
Rafael, schilder, geb. 1617 te Parijs, gest. aldaar I 655.
Lesueur (Jean Francois), fransch componist,
geb. 15 Febr. l 760 bij Abbeville, sedert 1786 muziekdirecteur in de kerk Notre-Dame te Parijs, werd
door Napoleon benoemd tot Paesiello's opvolger als
directeur der keizerlijke akademie, bleef ook nog
under de Restauratie werkzaam, en stierf te Chaillot
6 Oct. 1837. Zijn meesterstuk is de opera Les bardes.
Lesurque (Joseph), geb. te Douai 1763, werd
1796 ter flood veroordeeld wegens eenen moord,
waarvan men kort na de voltrekking van het vonnis
den dader ontdekte. Eene sprekende gelijkenis van
L. met den waren schuldige was oorzaak van doze
betreurenswaardige rechterlijke d waling.
Leszsko, hertogen of koningen van Polen. Zie
het art. LECH.
Lethe, d. de vergetelheid, eene rivier der onderwereld bij de Heidenen ;*ij, die er nit dronken,

Leti

Leuctra

vergaten het verledene. — De Guadalete, eene rivier
iu Spanje, in Bmtica, heette oudtijds Lethe. Verscheidene andere rivieren droegen eveneens dien
naam, o. a. in Beotie, Creta, enz.
Leti, een eiland in den Donau, tusschen de
uitwaterings-armen Sulina en St.-Georg ; is ruim 8
mijlen lang, bij 4 mijlen breedte. — 2) een der
Zuidwester-eilanden van Banda (nederl. 0. I.), benoordoosten Timor; 28 Sept. 1824 woedde op dit
ell. een brand, waardoor Brie dorpen geheel en al
in de asch gelegd werden.
Leti (Gregorio),vruchtbaar italiaansch geschiedschriker, geb. te Milaan 1630, was de neef van een
bisschup, bracht eerst zijn vermogen door in vermaken, werd toen Protestant en nam de wijk naar
Geneve, van daar 1679 naar Engeland, en kwam zich
1682 te Amsterdam nederzetten, waar hij wet den
titel van historiograaf 1701 stierf.
Letines, vlek in Belgie. Zie LESTINES.
Letitsjef, Letitschew, stad in russisch Polen,
gouvt. Podolie, aan den Bug,11 mijlen benoordoosten
Kamentz; 4800 inw.
L'Etivaz, badplaats in 't zwits. kanton Waadt,
district Pays d'Enhaut ; zwavelige bron.
.e L ATONA.
Leto. Zie
Lettelbert, of Lettebert, ook Letterbert, dorp
in de prov. Groningen, 2 uren gaans ten W. Z. W.
van Groningen; circa 300 inw.
Letten, fransch Lettons, een yolk in de runs.
Oostzee-provincien, vormt nog steeds bet gros der
bevoiking in Litauen, Esthland, Koerland en Semigallie, vooral op het platteland. De L. hehooren tot
den litauschen volksstam. De Lettische taal heeft
boofd-dialecten, het eigenlijke Lettisch, en het
Semigallisch. De L. zijn seer bijgeloovig. — Het
zuidelijk gedeelte van Lijfland (waarin Riga en Letzen) heeft lang den naam gedragen van Letland.
Letter, dorp op Java, resid. Samarang, voor de
rivier de Kaliloetoet, was in 1828 versterkt door de
muitelingen, die echter in Aug. door de nederl. troepen aangetast en uit hunne stelling verdreven werden.
Lettere, stad in het Napelsehe, circa 5 uren
gaans benoordw. Salerno; 5000 inw.
Lettia, lat. naam van Litauen.
Lettons, fransche naam der Letten.
Lettowitz, markvlek in Moravie, kreis Brtinn,
aan de Zwittawa ; 2000 inw.; spoorweg-station.
Letusieten, Leiimmieten en Assurieten, afstammelingen van Dedan, die als soon van Joksan
een kleinzoon was van Abraham en Ketura; Gen. 25 : 3.
Letzeburg,of Lezebrug,zoo noemen de L uxemburgers sornwijlen hun eigen land Luxemburg.
Leuben, stall
I (1 Zie
7i _.
L EOBEN
Leuca, stad in oud Italie (Japygie), in het
oosten, bij kaap Japygium. In de lie eeuw door de
Barbaren verwoest, en vervangen door Alessano. Zie

men den Leucadischen sprong. Die na dien gevaarlijken sprong aan den dood ontkwam, was van zijne
liefde gewezen. De dichter Nieostratus, later Artemis,
Sappho, en eene menigte anderen, zegt men, vonden
den dood, doordien se baat in dit huiveringwekkende
geneesmiddel kwarnen zoeken.
Leucate, lat. Leucata, vlek in het fransche
dept. Aude, aan een vijver, genaamd vijver van L.,
8 uren gaans bezuiden Narbonne ; 800 inw.; was
vroeger eene vrij groote en sterke stad ; vergeefs belegerd door de Ligueurs 1590; ontmanteld 1664.
Leuce, grieksch Leuke, d. i. Wit, 1) L., of
Achilles-eiland, tegenw. Slangen-eiland, eilandje in
den Pontus Euxinus, tegenover de uitwatering van
de Ister, was bij de Grieken een heilig eiland, en
werd beschouwd als het verblijf der gelukzaligen
(Ajax. Achilles, Patroclus, enz.); is onbewoond en
vol slangen, en behoort aan Turkije. — 2) eilandje
aan de noordkust van Creta; tegenw. St.-Theodorus.
— 3) eilandje aan de zuidoostkust van Creta. —
4) vlek en reede in Thracie, aan de Propontis,vormde
de zuidpunt van Eubea. — 5) Leuce come, koopstad
der Nabatheers, aan de Arabische golf, met romeinsche besetting. Uit dit L. ondernam inns Gallus
zijn veldtocht naar Arable.
Leuchtenberg, vlek in Beieren, in de Oberplaits, 9 uren gaans benoordoosten Culmbach ; 600
inw.; heeft zijn naam gegeven aan een hertogdom,
vroeger landgraafschap, op de oevers van de Naab,
dat slechts 4 vierk. mijlen grout is, met 6500 bewoners, en het stadje Pfreimdt tot hoofdplaats. Dit
landje, na eerst landgraven gehad te hebben, werd
1817 tot hertogdom verheven ten behoeve van prins
Eugenius van Beauharnais, gewezen onderkoning
van Italie, en kwam na zijn dood (1824) aan zijn
oudsten, daarna aan zijn tweeden soon (den schoonzoon van keizer Nicolaas).
Leuchtenberg (Eugenius, hertog van). Zie
BEAUHARNAIS (Eugene de).
Leuci, gallisch yolk, in Belgica 2a, ten Z. van
de Mediomatricen. De L. bewoonden het zuiden van
het tegenw. Lotharingen, met Tullum (thans Tool)
of Nasium (thans Naix of Nancy) tot hoofdplaats.
Leucippus, grieksch wijsgeer, volgens sommigen geboortig uit Abdera, maar waarschijnlijker
uit Milete, leefde omstr. 500 jaren voor de geboorte
van Christus. Hij was de leermeester van Democritus. die de door L. outworpene Atomen-leer verder
ontwikkelde.
Leucofao. Zie LATOFAO.
Leueopetra, d. Witte Rots, plaats in
Achara, nabij de landengte van Corinthe. De Acheers,
werden er in 146 v. Chr. verslagen. — L., eene
kaap nabij Regium, zijnde de zuidpunt van Italie.
Leucosia, stad op 't oil. Cyprus. Zie NICOSIA.
Leuco—Syrie, of Wit-Syrie, bij de ouden een
cappadocisch landschap tusschen Halys en Iris. De
bewoners van deze landstreek (de Leuco-Syriers)
waren blanker van kiwi).- dan de eigenlijke Syriers;
vandaar hurl naam.
Leucothea, onder dozen naam (Horn. Od.
5, 333) werd Ino eene reddende zeegodin. Zie het
art. ATHAMAS.
Leuctra, vlek in Beotie, bezuidw. Thebe, ten
Z. van Thespiw, ruim anderhalve mijI van zee, is
beroemd door de overwinning, die Epaminondas bevocht op Cleombrotus, koning van Sparta (371 v.
Chr.). Die overwinning vernietigde voor altijd het
overwicht van Sparta in Griekenland.— L., tegenw.
Istesjia, eene plaats op de grenzen van Laconle en
Messenie, nabij de zee.

ALESSANO.

Leucadia, of Leucas, tegenw. Santa-Maura,
eiland in de lonische Zee, bij Acarnanie, waarvan
het slechts door con kanaal gescheiden was (is
thans door eene brug met het vasteland verbonden);
in bet noorden eene stad, genaamd Leucas, die
eenigen tijd de hoofdstad was van Acarnanie. Aan
de zuidpunt van het eiland eene kaap, aan welker
voet eerie hevige branding heerschte. Dit was
de Leucadische Rots (tegenw. kaap Ducato), van
Welke jaarlijks, bij wijze van zoenoffer, een grout
misdadiger in zee werd geworpen, hetgeen gepaard
ging met groote plechtigheid. Ongelukkige minnaars
kwamen een middel tegen hun zielsverdriet zoeken
door van deze rots in zee te springen: dit noemde
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Leuk, of Letsch, fransch Louêche, marktvlek in
Zwitserland, kanton Walliserland, aan de Rhone, 6
urea gaans benoordoosten Sion ; 1650 inw.; vermaard door de 2 uren gaans van daar gelegene 22
minerale bronnen, waardoor L. eene drukbezochte
badplaats is.
Leiimmieten. Zie LETUSIETEN.
Leunen, dorp in nederl. Limburg, 6 uren gaans
noordelijk bewesten Roermonde; 580 inw.
Leur, 1) L., of de Leur, dorp in Noord-Braband,
2 uren gaans bewesten Breda; 250 inw.; vermoedelijk de geboorteplaats van den turfsehipper A driaan
Jansz. van Bergen, die althans te L. woonachtig was,
en wiens naam zoo vermaard is geworden door de
verrassing van Breda in 1590. — 2) dorp in Gelderland, derdhalf our gaans bezuidw. Nijmegen ; omstr.
100 inw.
Leusbroek, of Leusderbroek, ook wet NieuwLeusden genaamd, dorp in de nederl. prov. Utrecht.
11 unr gaans van Leusden, aan e n straatweg van
Amersfoort naar Arnhem ; 200 inw.
Leusden, ook wet Oud-Leusden genaamd, dorp
in de nederl. prov. Utrecht, driekwartier gaans ten
Z. W. van Amersfoort, bestond reeds in de 7e eeuw:
600 inw. Voor Nieuw-Leusden, zie LEUSBROEK.
Leusen (Nieuw-), ook Leussen en Leuzen gespeld, dorp in Overijsel, 3 uren gaans benoordoosten
Zwolle ; 480 inw. Oud-Leusen is een gehncht in
de nabijheid.
Leuth, of Loeth, dorp in Gelderland (in 1
voormalige hertogdom Cleve), anderhalf uur gaans
oostelijk bezuiden Nijmegen ; 250 inw.; is een der
dorpen. die bij tractaat van 7 Oct. 1816 door Pruisen
aan de Nederlanden afgestaan werden.
Leuthen, of Lissa, dorp in pruis. Silezie,
uren gaans bewesten Breslau ; 900 inw.; Frederik
de Groote behaaide hier eene beslissende overwinding op de Oostenrijkers 5 Dec. 1757.
Leutkirch, stad in den wurtetnbergschen
Donaukreis, aan de Eschach, 8 mijlen bezuiden Ulm ;
2400 inw.; was sedert 1293 eene vrije rijksstad. De
bewoners der Leutkircher Heide hadden vroeger verscheidene privilegien, en sedert 1204 ook hunne
eigene rechtspleging.
_o_emen.
h
Zie LEITMERITZ.
Leutmeritz, stad in R
Leutomischl, stad in bet boheemsche distr.
Chrudim, circa 8 mijlen bezuidoosten Chrudim ;
7000 inw. Ingenomen door de Pruisen 1758 ; door
brand vernield 1775 en 1814
Leutschau, hongaarsch Likze, stad in Hongarije, comitaat Zips, ruim 7 tnijlen benoordwesten
Kaschau ; 5800 inw.; de eerste stad in Hongarije
waar gedrukt is.
Leuven, fransch Louvain, lat. Lovanium, stad
in de belgische prov. Zuid-Braband, aan de Dyle,
7 a 8 uren gaans beoosten Brussel; was in de 14e
eeuw hoofdstad van geheel Braband, en heeft thans
31,000 inw.; de 1426 gesticbte streng roomschkath. universiteit van L. gold in de 16e eeuw voor
de voornaamste in geheel Europa, en telde toen over
de 6000 studenten ; het bier van L. (Leuvensch bier)
is vermaard. Ofschoon zeer oud, verschijnt L. eerst
in de geschiedenis sedert den inval der Noormannen
(884); niet slechts herhaalde maten door geweldige
nverstroomingen is L. geteisterd, maar ook door
branden, door pest en door hongersnood. In oorlogstijden is L. verscheidene maten ingenomen en verwoest. Onder het Fransche keizerrijk was L. eene
arrondissementshoofdplaats van het dept. der Dyle.
Later deel nitmakende van het, koninkrijk der Nederlanden, was juist L. een tier punten, waar de

Levassor
brandstof tier belgische omwenteling 't eerst aan bet

smeulen geraakte : het was nainelijk eene groote
ergernis voor velen, dat de leerstoelen aan de universiteit te L. bezet werden met mannen, wier begin,elen niet. streng roomsch-kath. waren. Te L.
eindigde in 1831 de Tiendaagsche veldtocht; want
15 Aug. bemachtigd, werd het reeds den volgenden
dag weder ontruimd door de nederlandsche troepen,
die toen, wegens de gewapende interventie van
Frankrijk, den terugtocht aannamen.
Leuze, belg. stad, prov. Henegouwen, aan de
Dender, 4 uren gaans beoosten Doornik ; 6000 inw.;
overwinning van den maarschalk van Luxemburg op
Willem van Oranje 1691.
Leuze (J. Ph. Fr. de). Zie DELEUZE.
Leva, hongaarsch vlek. Zie LEVENCZ.
Levaillant (Francois), reiziger en natuurkundige, geb. 1753 te Paramaribo (in Suriname) nit
fransche ouders, heeft zich beroemd g-emaakt door
zijne reizen (1780-85) in Zuid-Afrika, hield na
(lien tijd verblijf in Frankrijk, en stierf 1 Dec. 1824
te Sezanne in Champagne. Behalve zijn Voyage dans
l'interieur de l' Afrique par le Cap de Bonne Esperance
(2e druk Parijs 1790) en zijn Second voyage dans
interieur de l' Afrique dans les annt'es 1783-84
(Parijs, jaar Ill [1795]; 2e druk 1803). zip Os L.18
voornaamste werken te vermeld en : Hestoire naturelle
des oiseaux d' Afrique (6 din. Parijs 1798-1812);
Hisloire naturelle d'oiseaux nouveaux et rares de
Amerique et des Indes (Parijs 1801-4); Histoire
naturelle des perroquets (2 din. Parijs 1801 —5):
Hist. naturelle des oiseaux de paradis(Par .1803-16).

Levana, bij de oude Romeinen de beschermgodin van der kinderen erkenning door hunne vaders
en van hunne opvoeding. Naar L. heeft Jean Paul
zijn bock over de Opvoeding genoemd.
Levant, ital. it Levante, d. i. het Morgenland.
een onbestemde Daft, welke dikwerf gebezigd wordt
om al de landen aan te duiden, die door het oostelijk
gedeelte der Middellandsche Zee besproeid worden,
zooals Egvpte, Aziatisch Turkije en somtijds ook
Ettropeesch Turkije. Meer bepaaldelijk wordt order
den naam van L. verstaan Anatolie, en wet inzonderheid het westgedeelte van Anatolie. De koophandel
op de kusten van Klein-Azie, Syrie en Egypte wordt
Levantijnsche handel genoemd; en de voorname
koopstedcn, die, van Italie af, worden aangetroffen
longs tie Mithiellandsche Zee tot aan den Euphraat
en den Niji, heeten Levantijnsche Havens (bij de
ftalianen ), Scale di Levante", bij de Franschen vEchelles du Levant").
Levant, of Titan, het, oude Hypva, een der
Hverische eilanden. Zie dat art.
Levantine, of Leventina, ook wet Livenen,
een dal in Zwitserland, in het N. W. van het kanton
Tessino, bestaat uit een district van 10,000 zielen,
en Jieeft tot hoofdplaats Faido of Faidit.
Levanto, zeestad in Sardinie, aan de Middell.
Zee, ruim 7 uren gaans ten N. N. W. van Spezzia:
5000 inw.

Levantijnen, de bewoners van de Levant.
Zie LEVANT.

Levanzo, het nude Buccina of Phorbantia, ell.
in de Middell. Zee, het noordelijkste en grootste der
14_,gadische eilanden, aan de westkust van Sicilie.
heeft anderhalve mijl in omvang, en eene bevolking
van omstr. 5000 zielen.

Levassor (Michel), fransch geschiedschrijver.
geb. te Orleans, was van de congregatie van het
Oratoire, loch verliet die 1675, nam de wijk naar

Holland, en begaf zich later naar Engeland. Ofschoon

Le Vayer
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vasthoudende aan Rome's kerkleer, stolid hij in betrekking met Bayle, Basnage, Jacquelot en andere
Protestanten van naam. Men heeft van hem : Histoire

teruggekeerd, schreef hij een aantal werken, die van
zijne groote geleerdheid getuigen, o. a.: De l'autorite
page (1720); Histoire de la philosophic palenne
(1724): Histoire de la Sicile (1745); Histoire de
Constantinople (1750). Hij leverde ook verscheidene
biossTaphien, 0. a. van Grotins, Erasmus, Bossuet,
Du Perron, enz.
Levi, derde zoon van Jacob en Lea. geb. in Mesopotamie, hij was een der voornaamste bewerkers
van den moord op de Sichemieten (zie SICHEM). Zijne
nakomelingen, bekerd onder den naam van Levieten,
maakten een stam uit, gewijd aan de openbare caredienst ; deze had niet, gelijk de audere stammen, een
afzonderlijk grondgebied, maar hekwam als aandeel
18 steden, die verspreid lager] over de gansche uitgestrektheid van Palestina, beneverts een tiende van
de opbrengst van den grond. De bedoelde steden
werden de Levitische genoemd. De voornaamste waren : Caries, Sichem, Gibea, Hebron, Ramoth. Zes
Bier steden dienden tot vrijplaatsen. Moses en
Aaron waren achter-kleinzonen van Levi. In hit 0.1.
wordt van L. gewag gemaakt o. a. in de volgende
hoofdstnkken: Gen. 29, 34, 46, 49; Exod. 2; Num.
16, 26; Dent. 10, 33 ; Jozua 13; I Chron. 6, 21:
Ezra 8 ; Ps. 135 ; Ezech. 48; Zach. 12; Mal. 2, 3.
Leviathan, een in het 0. T. verrneld zeemonster (Job 40 en 41; Ps. 71: 14; 104: 26 ; Jez.
27 : 1), kronkelende slang genoemd, (loch vermoedelijk een krokodil, volgens anderen een walvisch ; in
de legenden der talmudisten de visch, die door den
engel Gabriel overwonnen zal worden.
Levico, marktvlek in Tirol, 4 uren gaans bezuidoosten Trient, in het Val-Sugana, aan het smalle,
our gaans lange, Levicaner-meer: 3700 inw.; minerale bron.
Levie, vlek op Corsica, 5 uren gaans benoordoosten Sartene ; 2000 inw.
Levier, marktvlek in 't fransche dept. Doubs,
ruim 4 nren gaans ten W. N. W. van Pontarlier:
1400 inw.
Levieten, afstammelingen van Levi. Zie LEvi.
Leviticus, een (namelijk het derde) der vijf
boeken Mosis in bet 0. T.
Levitisehe Steden. Zie onder L
Levizzano, stad in het voormalige hertogdom
Modena, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Reggio ;
2300 inw.
Levroux, het Gabatum der (mien, Leprosum
in de middeleeuwen, stad in 't fransche dept. Indre,
5 uren gaans benoorden ChAteauroux ; 3600 inw.
Lewenhaupt (Adam Lodewijk, graaf van),
zweedsch generaal onder Karel XII, door wien hij
benoemd werd tot gouverneur van Riga (1706),
leverde (1708) bij Liesna in Ukraine een onbeslist
blijvenden veldslag aan de Russen, deed wonderen
van dapperheid bij Pultawa, stelde zich na den noodlottigen afloop van lien slag aan het hoofd van de
overblijfselen des legers, maar zag slab gedwongen
de capitulatie aan den Borysthenes te teekenen (1709)
en werd krijgsgevangen gemaakt. Hij stierf na eene
tienjarige gevangenschap in Rusland, zeer belangrijke
'Gedenkschriften" nalatende (gedrukt te Stokholm,
1757). — L. (Karel Emil, graaf), nit hetzelfde geslacht als de vorige, werd benoemd tot maarsehalk
van den zweedschen rijksdag in 1734 en 1740, was
een der hoofdhewerkers, dat aan Rusland den oorlog
verklaard werd, en stond 1742 aari het hoofd van
het leger, dat naar Finland werd gezonden ; maar in
weerwil van zijne dapperheid overwonnen zijnde,
werd hij in staat van beschuldiging gesteld en 1743

generate de l'Eunpe sous le rêgne de Louis X1II

(20 dln. Amsterdam 1700-1711).
Le Vayer (Francois de la Mothe-), sceptisch
philosoof. Zie LAMOTHE.
Love (Antonio de), spaansch veldheer, geb. in
Navarra, verhief zich van (len rang van gemeen soldaat tot de hoogste militaire waardigheden onder
Karel V, verdreef (1523) admiraal Bonnivet van voor
Milaan, onderscheidde zich (1524) in den slag bij
Rebee, verdedigde Pavia legen Frans I, en werd
vervolgens door den keizer benoemd tot kapiteingeneraal van zijne legers in Italie (1529). Hij handhaafde zijn verworven roem ook in Oostenrijk, waar
hij Soliman moest bestrijden, die Weenen belegerde
(1529), en in Afrika, waar hij den keizer in 1535
naar Tunis vergezelde. Evenzoo ging hij met Karel V
naar Provence (1556); maar toes deze veldtocht niet
slaagde naar wensch, scheen de keizer dat te wijten
aan L., die zich (lit derwijze aantrok, dat hij van
verdriet stierf.
Leven, dorp in Schotland, graafschap Fife.
4 uren gaans beoosten Kirkaldy, aan de uitwatering
van het riviertje L. in zee ; kleine maar veilige haven. — Twee riviertjes, die den naarn van L. dragen,
komen uit bet meer van L. (of Loch-Leven), dat
vermaard is door zijne schilderachtige oevers. Op
een eilandje in dat meer het tasteel van Loch-Leven,
onde koninklijke residentie, beroemd in de gesehie(lenis van Schotland. Maria Stuart heeft daar gevangen gezeten.
Leven, lat. Levi, ook genaamd Libici, een yolk
in Italie, van lignrischen oorsprong, bewoonde Transpadaansch Gallic, en had tot hoofdplaats Ticinum of
Papia (thans Pavia).
Levencz, of Leva, vlek in het hongaarsche
comitaat Bars; 5200 inw.
Leventina, dal in Zwitserland. Zie LEVANTINE.
Levento, of Levenzo, dorp op het eiland Sardinie, aan de Middell. Zee, in bet graafschap Nizza,
aan den Vesubia; 1700 inw.; geboorteplaats van
generaal Massena.
Lever (Charles James), engelsch romanschrijver, geb. 31 Aug. 1806 te Dublin, aanvankelijk geneesheer, dock sedert 1845 metterwoon gevestigd
te Florence, heeft zich in eene reeks van romans en
novellen doers kennel) als een talent om de zeden en
het karakter van het iersche landvolk op nitmuntende wijze te schilderen.
Leverrier (Urbain Jean Joseph), beroemd
fransch sterrekundige, geb. 11 Maart 1814 te St.-Lo,
sedert 1846 professor en sedert 1854 directeur der
sterrewacht te Parijs, werd 1852 door Lodewijk
Napoleon tot senateur verheven, en heeft vooral naam
gemaakt door zijne ontdekking van de planeet Neptunus.
Levesque (Pierre Charles), fransch geschiedschrijver, geb. 28 Maart 1736 te Parijs, was van
1773 tot 1780 aangesteld als professor der letterkunde in Rusland, werd bij zijn terugkeer in Frankrijk prof. der geschiedenis aan het College Royal, en
stierf 12 Mei 1812. Zijn voornaamste werk is
Histoire de Bussie (7 din. Parijs 1782; daarvan
een 4e druk, voortgezet door Maltebrun en Depping,
Parijs 1812).
Levesque de Burigny, fransch geschiedschrijver, gel). 1692, gest. 1785, bracht eenigen tijd
in Holland door, waar hij met St.-Hyacinthe werkte
aan L'Europe Savante (1718-20). In Frankrijk

onthoofd.
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Lewentz

Leyden

Lewentz, het oude Leva, stad in Hongarije,
comitaat Bars, anderhalf uur gaans beoosten Bars;
3700 inw. Hoofdplaats der heerlijkheid L.; salinische bron.
Lewes, stad in het engelsche graafschap Sussex,
8 mijlen beoosten Chichester, aan de bevaarbare
Ouse ; 9600 inw.; Hendrik III werd bij L. geslagen
door Simon van Montfort 1264.
Lewes (George Henry), engelsch letterkundige,
geb. 18 April 1817 te Londen, eerst koopman, studeerde vervolgens in Engeland en Duitschland, en
wijdde zich geheel aan de letterkunde. Hij gaf 1849
eene Biographie van Robespierre, vervolgens eene
uiteenzetting van het philosophie-stelsel van Comte,
en eene reeks van romans en dramatische producten.
Het meest bekend echter werd hij door: Life and
works of Goethe (2 din. Londen 1855; 2 druk 2 din.
Leipzig 1855) en Biographical history of philosophy

Lexington, naam van verscheidene steden in
de Vereenigde Staten, o. a.: 1) in Kentucky, hoofdplaats van het graafschap la Fayette, 9 uren gaans
beoosten Frankfort ; 10,000 inw. — 2) vlek in Massachussets, graafschap Middlesex, ruim 3 uren gaans
benoordw. Boston ; 2600 inw.; overwinning der
Amerikanen op den engelschen generaal Gage 19
April 1775. — 3) kleine plaats in Virginie, bekend
door de in de nabijheid over de beek Cedar-Creek
liggende rotsbrug, gevormd door de natuur.
4) dorp in Missouri, aan den Missouri, 26 a 27 mijlen ten W. N. W. van Jefferson-city; 5200 inw.;
bloedig gevecht tusschen de Unionisten en Geconfedereerden 24 Sept. 1861.
Lexoviers, lat. Lexovii, een yolk in Gallie (in
Lugdunensis 2a), bewoonde de gansche kust van bet
tegenwoordige Normandie, tusschen de Saii en de
Eburovicen ; hunne hoofdplaats was Noviomagus of
Lexovii (thans Lisieux).
Leycester. Zi e LEICESTER.
Leyden, tegenwoordige spelling Leiden, lat.
Lugdunum Batavorum, of Lugotinum, stad in het
koninkrijk der Nederlanden, prov. Zuid-Holland,
aan den Rijn en vier andere rivieren in Rijnland,
3 uren gaans benoordoosten 's-Gravenhage, en 5
uren gaans bezuiden Haarlem ; 38,000 inw.; beroemde 1575 gestichte universiteit; is de geboorteplaats van de hollandscbe graven Willem H en Floris V; van het hoofd der Wederdoopers, bekend
onder den naam van Jan van Leiden ; van de schilders Lucas van Leiden, Frans van Mieris, Gerard
Dow ; van den letterkundige Isaac Vossius, den lat.
dichter Heinsius, den wis- en natuurkundige Van
Musschenbroeck, den geneeskundige Van Swieten
en eene schier ontelbare menigte beroemde personen
meer. Scaliger, Saumaise, 's-Gravesande, Boerhaave,
Ruhnkenius, Hemsterhuys, Van der Palm, Van Hengel, en vele anderen hebben te L. het professoraat
bekleed. In 1083 was L. nog slechts een dorp; eerst
in de 13e eeuw begon bet eene plaats van meer gewicht te worden ; ruimschoots deelde het in de onlusten der Hoekschen en Kabeljauwschen ; het Kaasen Broodvolk werd 1491 na een hevig gevecht, dat
omstreeks Brie uren duurde, door die van L. op de
vlucht gedreven ; een aanslag door de Wederdoopers
op L. beraaind 1535 werd in tijds ontdekt, en de
schuldigen gevat en gestraft ; loch wereldvermaard
werd L. door het beleg, dat de Spanjaarden in Oct.
573 voor de stad kwamen opslaan, en dat bijna een
jaar duurde, daar de stad eerst in den nacht tusschen
2 en 3 Oct. 1574 ontzet kon worden. Ruim 6000
menschen waren er omgekomen van de bevolking,
die een geruimen tijd hongersnood verdnurd had.
Het jaar 1672 was voor L. een jaar van onlusten om
verandering van regeering ; van de Franschen bleef
L. in dat jaar gelukkig verscboond. In 1748 hadden
te L. grove ongeregeldheden plaats om de afschafting
der pachterijên te verkrijgen; in 1784 begonnen ook
te L. de partijschappen voor en tegen Oranje te
woelen, en 1795 was L. een der eerste steden van
Holland, waar (zondag 18 Jannari) de omwentelingspartij zegevierde. Doch eene verschrikkelijke ramp
trof L. door het springen van een kruidschip 12 Jan.
1807, waardoor een groot aantal huizen en menschenlevens vernietigd werd ; de plaats op het Rapenburg, die door deze ramp verwoest werd, draagt
nog thans den naam van Rune; bij die gelegenheid
schonk koning Lodewijk, die oogenblikkelijk naar
L. was gekomen, honderd duizend gulden uit zijne
bijzondere kas tot aanvankelijke leniging der ramp.
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(1845).
Lewis, I) L., of Snake–River, rivier in de Vereenigde Staten, komt uit het Rotsgebergte, heeft
een loop van 180 mijlen, doorstroomt Oregon en
Washington, en ontlast . zich in den Columbia.
2) bet grootste en noordelijkste der Hebrieden ; dit
eiland is in 2 deelen gescheiden, genaamd Lewis en
Harris, die slechts door eene smalle landengte verbonden zijn ; bevolking 15,000 zielen ; voornaamste
plaats, Stornavay.
Lewis (John Frederic), engelsch aquarel-schilder, geb. 14 Juli 1805 te Londen, deed van 1830
tot 1850 herhaalde reizen door Zuid-Europa en de
Levant. Zijne aquarellen, tooneelen voorstellende uit
het volksleven in Spanje en Italie, hebben hem een
geachten naam verschaft.
Lewis (sir George Cornwall), engelsch hist. en
philos. schrijver, geb. 21 Oct. 1806 te Radnor in
het prinsdom Wallis, eerst professor te Londen, sedert 1849 engelsch staatsdienaar, was eindelijk minister van oorlog, en stierf 13 April 1863. Van zijne
werken verdienen inz. melding: Inquiry into the
credibility of early Roman history (Londen 1855) en
Historical survey of the astronomy of the ancients

(Londen 1862).

Lewisburg, stad in Pennsylvanie, graafschap
Union ; 3000 inw.; baptist. universiteit sedert 1847.
Lewis–Fork, of Snake-River, d. Slangenrivier. Zie LEwis 1).
Lewisham, vlek in Engeland, graafschap Kent,
2 uren gaans beoosten Londen ; 15,000 inw.; gesticht
1652.
Lewiston, 1) invoerhaven in den n.-amerik.
staat New-York, aan den Niagara, anderhalve mijl
van de uitwatering dier rivier, over Welke eene hangbrug, die 798 parijscbe vt. lang en 20 vt. breed is,
en 60 vt. hoog boven het water hangt ; 3300 inw.
— 2) stad in den n.-amerik. staat Maine, aan den
Androscoggin, 5 mijlen bezuidw. Augusta ; 3600
inw.; setninarie van den staat sedert 1857. — 3) stad
in Pennsylvanie, graafschap Mifflin, 9 mijlen benoordw. Harrisburg; 3000 inw.
Lewistown. Zie I.4EWISTON.
Lewsehin (Alexei Irakliewitsch), duitsche
spelling van den naam van een russisch staatsman,
die 1799 geb. en sedert 1857 president van den raad
van bestuur der groote russische spoorweg-maatschappij is, ett zich als schrijver van verscheidene
belangrijke werken heeft doen kennen, o. a.: ' Beschrijving van de kirgis.-kaissak. ho yden en steppen"
(3 dln. Petersburg 1832); .0mwandelingen van eenen
Rus in Pompeji" (Petersburg 1843); 'Oeconomischstatistieke atlas van europ. Rusland" (Petersb. 1851) .

Toen de fransche overheersching ten elude was,

Leyden
deed de prins van Oranje 21 Dec. 1813 zijnen feestelijken intocht in L.; in 1824 werd re L. bet 250jarig gedenkfees* van L.'s Ontzet 4)1574 plechtig
gevierd, en Iuisterrijk was in 1863 de viering te L.
van 't vijftigjarig bestaan van Nederland's herboren
onalhankelijkheid. Te L. werd 1746 door professor
Musschenbroek de zoogenaamde Leydsche Flesch
uitgevonden. Door ziekten is L. herhaalde males
deerlijk geteisterd, 0. a. 1509 zware sterfte ; 1529
zweetziekte; in 1624 stierven er in ettelijke maanden tijds circa 10,000 menschen ; nog erger in 1635
toes er van Juli tot December 14,582 ten grave gesleept werden ; 1647, 1655, 1664, 1669 en 1778
waren alien jaren van buitengewone ziekte en sterfte
voor L., dat ook vreeselijk bezocht werd door de
cholera in 1832 en 1866.
Leyden (Jan van), wederdooper. Zie het art.
JAN VAN LEIDEN.

Leyderdorp, of Leiderdorp, verbasterd Leierdorp, dorp in Zuid-Holland, een half uur gaans beoosten Leiden; 1200 inw.; bestond reeds in de 10e
eeuw ; vöoir de Reformatie bestonden te L. drie k loosters (Engelendaal, voor reguliere kanunniken ; Roomburg of St.-Margarete op Rosenburg, nonnenkl.; Poe!,
nonnenkl.).
Leydsehemeer (de of het), voormalig nicer
in Zuid-Holland, was bij Vennep door eene smalle
vaart verbonden met het Haarlemmermeer, waarvan
bet naderhand bet zuideltik gedeelte vormde.
Leydschendam, dorp in Zuid-Holland, anderhalf uur gaans beoosten 's-Gravenhage, aan de
vaart tusschen Leiden en Delft; 1000 inw.
Leyen, pr.ns.. om. Zie
Zi—
I, AYEN
Leymde, n.-brab. dorp. Zie L1EMPDE.
Leymuiden, of Leimuiden, fraai dorp in
Noord-Holland, 5 uren gaans bezuidw. Amsterdam;
1200 inw.; bestond reeds in de lie eeuw, en werd
bij den intocht der Praise!' in Holland (1787) het
hoofdkwartier van den hertog van Brunswijk.
Leys (Jean Aug. Henri), historic- en genreschilder, geb. 18 Febr. 1815 te Antwerpen, geldt
naast Gallait als de voornaamste bedendaagsche schilder der belgische school.
Leyte, een der Philippijnsche eilanden; vormt
een spaansch district, groot 480 vierk. mijlen, bevolkt met 113,000 -zielert, en heeft tot hoofdplaats
Tacloban.
Leytha. Zie LEITHA.
Leythemuthe, oude naam van Leymuiden.
Leytimor, of Kust van Leytimor, schiereiland
op het moluksche eiland Amboina (nederl. 0. 1.),
aan de haai van L.
Leyveroy, ook Leveroy of Liveroy, dorp in
nederl. Limburg, 2 uren gaans ten W. N. W. van
Roermonde; 470 inw.
Lezard (kaap). Zie LIZARD.
Lezardrieux, stad in 't fransche dept. Cótesdu-Nord, 6 uren gaans benoordoosten Lannion ;
2400 inw.
Lezat, stad in Frankrijk, dept. Ariege, aan de
Lers, 7 uren gaans benoordw. Pamiers; 3000 inw.
Lezeburg, zoo wordt Luxemburg genoemd
door het landvolk aldaar.
Lezignem. Zie LUSIGNAN.
Lezoux, stad in 't fransche dept. Puy-de-Donne,
3 urea gaans bezuidw. Thiers ; 3900 inw.
Lhassa, ook wel Lassa, L'Hassa en Hlassa
geschreven, stad in het Chineesche rijk, hoofdstad
van Tibet, heeft volgens sommigen 80,000 inw., waaronder twee derde gedeelten geestelijken. Het is de
zetel van den Dalai-lama, en de residentie van een

Liban
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Chineeschen onderkoning. Gesticht in 698, is L. een
der voornaamste koopsteden van Aziê. De prachtige
tempel trekt jaarlijks eene verbazende menigte bedevaartgangers.
L'HOpital, stad in Sardinie, aan de Arly,
tegenover Conflans, beet sedert 1835 Albertville
(zie dat art.).
L'HOpital (Michel de), kanselier van Frankrijk, geb. 1505 bij Aigueperse in Auvergne, eerst
auditeur der rota te Rome, vervolgens te Parijs advocaat en lid van het parlement, totdat Margareta
van Valois hem tot haven huiskanselier en later tot
opperintendant der fmantien benoemde. Onder Frans
11 kwam hij in den staatsraad, werd door Catharina
de Medicis tot kanselier van Frankrijk bennemd, en
trachtte in die hoedanigheid eene verzoening te bewerken tusschen de twee godsdienst-partijen, die
destijds Frankrijk verdeelden ; nitdienhoofde echter
begon men hem voor een heimelijken Hugenoot te
!louden, zoodat hij zich genoodzaakt zag 1568 zijne
hooge betrekking neder te leggen. Hij ging stil !even
op zijn landgoed Vignay bij Etampes, waar tijdens
de gruwelen van den Bartholomeusnacht (1572)
zelfs zijn Leven een oogenblik gevaar liep. Hij stierf
13 Maart 1573. Even eerlijk en onbaatzuchtig als L.
geweest was als staatsman, even verdienstelijk was
hij als letterkundige. Zijne Oeuvres zijn in 't Licht
gegeven door Dufey (5 din. Parijs 1824).
Liady, marktvlek in 't russ. gouvt. Mohilew,
dicht bij de vroegere poolsch-russische grenzen, aan
den weg naar Smolensk ; 3000 inw.
Liakoera, in de oudheid Lykoreia, de top van
den Parnassus, 7570 vt. hong, van waar men een der
schoonste vergezichten heeft, die in het Oosten te
vinden zijn. De tegenwoordige naam van den Parnassus is derhalve L.
Liamone, de elude Cercidius, rivier op Corsica,
komt lit het Rotundo-gebergte, loopt Z. W. waarts,
en valt ruim 2 mijlen benoord. Ajaccio in de Middell.
Zee, na een loop van circa 6 mijlen. In 1793 droeg
een der beiden departementen van Corsica den naam
dezer rivier ; namelijk het zuidelijk gedeelte van bet
eiland, met de stad Ajaccio.
Liamone (dept.). Zie het vorige art.
Liancourt, stad in het fransche dept. Oise,
2 uren gaans bezuidoosten Clermont; 1400 inw.;
kasteel der hertogen van L. (zijnde een tak van het
geslacht La Rochefoucauld).
Liancourt (Jeanne de Schonberg, hertogin
van), geb. 1600, dochter van Henri de Schoenberg,
tnaarschalk van Frankrijk, gest. 1674, sprak onderscbeidene talen en maakte mooie verzen. Zij was
even godvreezend als talentvol, en ontving Arnauld,
Pascal en de kluizenaars van Port-Royal bij zich.
I rijk. Zie
Liao, _et
h ____tan_sc.re
Khi
7iKHITAN.
K
Liao, rivier in het chineesche rijk, loopt westen vervolgens zuidoostwaarts; stroomt door de provincie Sjing-king, en werpt zich in de golf van Liaotong, na een loop van 106 mijlen.
Liao—tong, golf der Geele Zee, waarvan ztj
nagenoeg bet gansche noordelijk gedeelte uitmaakt ;
bespoelt een gedeelte der kusten van Pe-tsji-li en
van Kwang-tong.
Liasa, nederl. 0. I. eiland. Zie HONIMOA.
Liban, 1) fransche naam voor Libanon.
2) stad in den boheemschen kreis Gitschin, aan de
1$istritz; 1400 inw.
Liban, of Babi, een der Zuidwester-eilanden,
in den Molukschen archipel, resid. Banda (nederl.
0. I.); het vaarwater tusschen L. en het noordoostelijk gelegen nil. Wetter is onveilig.

Libanius

Libissonis Turns

Libanius, grieksch redenaar of sophist, gab.
314 na Chr. in Antiochie, Ieeraarde met veel roem
in de scholen van Constantinopel, Nicomedia, Antiochie; ofschoon zelf Heiden, telde hij de heiligen
Basilius en Johannes Chrysostomus onder zijne leerlingen. L. stond in de hoogste gunst bij
die hem tot hooge eereambten wilde verheffen;
maar L. verkoos ambteloos te blijven, en stierf omstr.
390 te Antiochie. Hij had vijanden en benijders, die
hem van tooverij beschuldigden. Men heeft van
hem Redevoeringen en Declamation (beste uitgave
die van Reiske, 4 din. Altenburg, 1791-97) en
Brieven (uitgegeven door Wolf) Amsterdam 1738).
Libanon, lat. Libanus, bij de Arabieren DzjeblLiban, d. i. Wit Gebergte of Sneeuwgebergte, eene
bergketen in Syrie, begint in het znidwesten van
het pachalik Aleppo, bij den linkeroever van den
Aasi (Orontes), in de ornstreken van Antakieh
(Antiochie); scheidt pachalik Damascus van Tripoli,
loopt door het noorden van het pachalik Acre, en
eindigt niet ver van Soer (Tyrus); de L. heeft eerie
uitgestrektheid van omstr. 60 mijlen, en heeft eene
gemiddelde hoogte van 7000 vt.; hoogste pieken
zijn, de Dzjebl-Sanin (7776 vt.) en Dzjebl-Makmel
(8796 vt.): deze twee bergen vormen, eerstgenoemde
den zuidelijken, laatstgen. den noorder uithoek van
den eigenlijken Dzjebl-Liban der Arabieren. Aan de
oostzijde van den L. scheidt zich daarvan of eene
afzonderlijke keten, Antilibanon genaamd, die parallel met den L. zuidwaarts loopt, en zich tot de
Doode Zee uitstrekt. De Arabieren geven aan den
Antilibanon den naam van Dzjebl-el-Sjaik. De L.
wordt bewoond door omstr. 400,000 menschen,
gesplitst in eene menigte stammen, waaronder de
Ansarieh of Anseiris, en voornamelijk de oorlogzuchtige en nagenoeg onafhankelijke stammen der
Maronieten en Druzen. De ouden noemden Cailesyrie
( het holle Syrie - ) het dal van den L. (tegenw. de
dalvlakte van Beka), zijnde het land, gelegen tusschen de twee bergketenen. De L. was eertijds beroemd door zijne prachtige cederhoomen, waarvan
titans nog slecbts een gering overblijfsel in de nabijheid van den Dzjebl-Makmel; overigens vindt
men tegenwoordig op den L. slechts vijgen-, eiken-,
ianrier- en eypresboomen.
Libau, stad in Koerland, ruim 20 mijlen bewesten Mittau ; 8500 inw.; kleine maar veilige haven
aan de Oostzee; is de voornaamste aan zee liggende
koopstad in Koerland.
Libelt (Karel), geb. 1806 te Posen, screed 1830
in de poolsche armee, gaf sedert 1840 te Posen
eenige tijdschriften nit, werd 1846, ten gevolge van
de democratische samenzwering, in hechtenis genomen. (loch kwam Maart 1848 weder in vrijheid.
was nog een korten tijd als publicist werkzaam, doch
wijdde zich sedert 1850 geheel aan den landhouw.
Van zijne werken hebben voor Polen belangrijklieid
Filozofia i krytyka (5 din. Posen 1845-50); %Terzamelde kleine geschriften (6 din. Posen 1849-52);
en Estetyka (Posen 1851).
Libënyi (Joh.), geb. 1831 te Csickvitr in Hongarije, was kleermakersknecht, en deed 18 Febr.
1853 eenen aanslag op het leven van Frans Jozef I
van Oostenrijk ; terwijl de keizer eene wandeling
deed op de ,Bastel bracht L. hem met een tries een
steek toe in het achterhoofd. Op heeterdaad gevat,
werd L. 26 Febr. 1853 opgehangen.
Liber, de god der bevritchting bij de volken in
het oude Italie. De Romeinen gaven den naam L. als
bijnaam aan Bacchus, die gezamenlijk met Ceres en
LIDERA (Persephone) vereerd werd. Zijn feest de

Liberalia (17 Maart) bracht aan de romeinsche jon-

380

gelingen de tnannelijke toga, wanneer ze plechtiglijk
kwamen offeren op het kapitool.
Liberalitas Julia, eerst Ebora, stad in Lusitanie ; tegenw. Evora.
Liberia, negerrepubliek op de Peperkust van
Opper-Guinea in West- Afrika, strekt zich omstr. 100
mijlen ver nit tot aan de rivier San-Pedro, en is
ongeveer 1430 vierk. mijlen groot. Aanvankelijk eene
amerikaansche kolonie, gesticht 1821, beoosten kaap
Mesnrado, waar toen ook de stad Monrovia geqicht
werd als hoofdplaats. De naam L. beteekent, dat het
land niet anders dan door vrije menschen moet bewoond worden ; het was dan ook indeidaad bestemd
om de vrijgelatene zwarten der Vereenigde Staten
op te nemen. Reeds in 1839 ontving L. eerie cortstinadat het zich aanmerkelijk vergroot had door
aanslniting van naburige negervorsten; en 29 April
1847 constitueerde het zich als eene onafhankelijke
republiek, die weldra door de groote mogendheden
van Europa erkend werd, en veel heeft bijgedragen
tot onderdrukking van den slavenhandel in Guinea.
De eerste president was Roberts. Het zielental in L.
kan veilig geschat worden op 320,000, waaronder
300,000 inhoorlingen, zijnde de rest aldaar aangekomene landverhuizers.
Liberius, de heilige, voluit Marcellinus Felix
Liberius, pans van 352 tot 356, riep verscheidene
concilten bijeen oin nitspraak te doen tnsschen
Athanasius en Arius, en werd door keizer Constantins nit Rome gebannen, omdat hij de veroordeeling
van Athanasius niet had willen onderteekenen. Door
de grievende ballingschap aan het wankelen gebracht,
teekende hij het formulier van het eerste concilie
van Sirmium, waardoor aan de Arianen eenige gunsten betoond konden worden, en daarvan had hij bet
te danken, dat hij nit de ballingschap teruggeroepen
werd ; maar reeds spoedig koos hij weder de zijde
van Athanasius, en stierf in een rent{ van heiligheid.
Hij wordt onder de martelaren gerangschikt ; kerkelijke gedenkdag bij de Roomschen 27 Aug., bij de
Grieken 23 Sept.
Libertas, dochter van Jupiter en Juno, was bij
de Romeinen de godin der vrijheid. Haar ter eere
bouwde Tiberius Gracchus een tempel op den Aventijnschen berg. Zij werd voorgesteld met een schepter in de hand, en eene phrygische muts op het
hoofd ; aan hare voeten zat eene kat, het zinnebeeld
der onafhankelijkheid, en daarbij lag een gebroken
j ult.
Libertijnen, eene kerkelijke partij te Jeruzalem ; de L. behoorden tot de bestrijders van Stephanus (Hand. 6: 9). — L., eene pantheistischantinomistische secte in de 16e eeuw, gesticht door
Coppin nit Rijssel in Vlaanderen, yowl veel aanliang
in Frankrijk en ook te Geneve, dock werd door Calvinus zoo vinnig bestreden, dat de L. weldra uit
geheel Frankrijk verdwenen.
Libias, stad der oudheid. Zie BETH-UARAM.
Libethra, stad in Macedonie, aan de Thermeische golf, in de nabijheid van den Olympus en van
Thessalia. Men vond er het graf van Orpheus. —
L., eene bron nabij den Helicon, in Beotie, ‘i as gewijd aan de Munn; vandaar haar bijnaamLibethrieden.
Libieken, lat. Libia, of Libui, Yolk in Italic
(in Transpadaansch Gallia) langs de beide oevers
van de Sesia; naar men wil waren de L. van ligurischen oorsprong; hunne hoofdplaats was Vercellm
( Verceil).
Libissonis Turns, stall in het noorden van

het oude Sardinia.
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Libitina, godin der lijkplechtigbeden, aldus
genoemd, zeide men, omdat zij de menschen wegrukt wanneer bet haar behaagt (ad libitum). In haren
tempel moest alles gekocht en gehuurd worden wat
bij eene begrafenis noodig was ; ook werd in haren
tempel een sterfregister (een Doodboek) bijgehouden.
De poort, welke men door moest ore de dooden naar
buiten de stad te brengen, werd naar L. genoemd
Libit ijnsche poor!.
Libiwangan, dorp op Java, in Tjanjor (Preanger-Regentschappen); werd geheel verwoest 8 Oct.
1822 door de nitbarsting van den Galoengoeng ; de
vluchtende bewoners werden door den kokenden
lavastroom achterhaald, en kwamen er in ow.
Libna, I) een van de legerplaatsen der Israelieten op hunne 40-jarige omzwerving ; Num. 33:
20, 21. — 2) stad in stam Juda ; Jozua 10 : 29-39 ;
12: 15; 15: 42; 21: 13; Il Kon. 8: 22; 19: 8 ;
23: 31 ; 24: 18; I Chron. 6: 57; Jezaia 37: 8 ;
Jerem. 52 : I.
Libnath. Zie g–ICHOR-LIBNATH.
Libni, I) kleinzoon van Levi en zoon van tierson, was de stamvader der Libnieten ; Exod. 6 : 1 6 ;
Num. 3: 18, 21 ; 26: 58; I Chron. 6: 17, 20.
2) achterkleinzoon van Levi en kleinzoon van Merari
I Chron. 6: 29.
Libochowitz, stad in liohemen, aan de Eger,
4 uren gaans bezuidw. Leitmeritz ; 2000 inw.; kasteel; gezondheidsbron.
Libourne, stad in 't fransche dept. Gironde,
7 uren gaans beoosten Bordeaux, nabij de sarnenvloeiing van de Dordogne en de Isle; 13,400 inw.;
haven. Gesticht 1286 door Eduard I, koning van
Engeland, op de puinhoopen van het oude Condate ;
werd verscheidene malen belegerd, ingenomen en
hernomen.
Libri—Carrucci della Sommaia (Guillaume
Brutus Icile Timoleon, graaf), wiskundige, geb. 2
Jan. 1803 te Florence, professor der wiskunde te
Pisa, kwam als staatkundig vluchteling 1830 naar
Frankrijk, werd mettertijd hoofdinspecteur van het
lager onderwijs en opzichter der rijks-bibliotheken;
doch 22 Juni 1850 in staat van beschuldiging gesteld wegens verduistering van verscheidene kostbare
boeken en manuscripten, redde hij zich door de
vlucht, en werd bij verstek veroordeeld tot 10 jaren
tuchthuisstraf. Van de door L.-C. geschrevene werken is het voornaamste : Histoire des sciences mat he,matigues en Italie (4 dln. Parijs 1824-41).
Liburnia, tegenw. het westelijk gedeelte van
Croatie en 't noordelijk gedeelte van Dalmatie, oudtijds landschap in Illyrie, tusschen de Arsia (Arsa)
'1
en de itius (Kerka), strekt zich nit tangs de Adriatische Zee (waarvan het gedeelte, dat L. bespoelde,
ook wel genoemd werd Liburnische Zee), werd ten
Z. begrensd door Dalmatie, en bevatte de steden :
Arsia, Flanona, Foretani, Senia, iEnona, Scardona,
en eiltdelijk Jadera (hoofdstad). De Liburniers legden zich toe op zeerooverij; hunne schepen waren
zeer licht.
Libussa, jongste dochter van Croc, of Krok,
een der eerste vorsten van Bohemen, erfde dit land
bij den dood haars vaders, omstr. 720; zij regeerde
een korten tijd alleen, totdat zij in den echt trad
met Przemysl, den stichter van het huis van dien
naam. Zij ging in de oogen der Bohemers voor eene
bekwame waarzegster door. Zij stierf omstr. 735.
Libye, lat. Libya, grieksche benaming voor
Afrika. Onder den naam van L. verstond men al de
landen, gelegen be west. Egypte, derhalve de woestijn
van Barka, het tegenwoordige beylik Tripoli en de

woestijnen van Kordofan, Darfoer, enz. Later maakte
men eene onderscheiding tusschen Binnen-L. en
Buiten-L.; met eerstgenoemden naain bedoelde men
de streken bezuiden den Atlas (nl.: Zuid-Marocco,
Sahara, en het bij de ouderi bekende gedeelte van
Nigritie); met Buiten-L. werd bedoeld het oude
Libye, nl.: het oeverland gelegen tusschen Egypte
en Tripolitana, Welk oeverland weder ingedeeld werd
in Opper-Libye, tusschen Egypte en Cyrenaica, en
Neder-Libye (het oude Cyrenaica of de Pentapolis),
hetwelk zich van Opper-Libye tot Tripolitana uitstrekte. Volgens eene latere indeeling was L. gesplitst
in Libya Exterior, Libya Interior en Libya Mareotis.
Onder den naam van Woestijn van L. heeft men
in het algemeen to verstaan de groote woestijn (Sahara) van Noord-Afrika, doch in bet bijzonder wordt
het oostelijk gedeelte dier woestijn, zich uitstrekkende tusschen Fezzan en Egypte, weer bepaaldelijk
bedoeld, wanneer er van de Woestijn van L. gesproken wordt.
Libysche Zee, lat. Libycum mare, groote
golf der Middell. Zee, aan de kusten van Afrika,
strekte zich nit van Parmtonium tot kaap Hermmum,
en unt y ing de beide Syrten.
Libyssa, tegenw. Gebse, stad in Bithynie, aan
de Propontis, tusschen Chalcedon en Nrcodemia. Te
L. hield Hannibal verblijf, en beroofde er zich van
het levee.
Licata, stad op Sicilie. Zie ALICATA.
Licaten, een der voornaamste volkeren van
Vindelicie, op de oevers van den Liens (Lech), in de
omstreken van Augsburg. Zie VINDELICle.
Lich, stad in het groothertogdom HessenDarmstadt, aan de Wetter, 5 kwartier gaans bezuidoosten Giessen ; 2500 inw.; kasteel van den prins
van Solms-Lich.
Lichas, wapendrager van Hercules, bracht hem
nit naam van Dejanira de tunica, die doortrokken
was met het bloed van den centaur Nessus. Nauwlijks had Hercules dat kleedingstuk aangetrokken,
of hij werd door razernij aangetast ; hij greep den
ongelukkigen L. en wierp hem in de zee van Eubea,
waar L. in eene rots veranderd werd.
Lichfield, of Litchfield, stad in het engelsche
graafschap Stafford, 6 uren gaans benoorden Birmingham; 7000 inw.; geboorteplaats van Samuel
Johnson. In de kerk van L. een monument ter eere
van Garrick.
Lichnowsky, prinselijk geslacht in Oostenmeldin''cr verrijk en Pruisen, waarvan inzonderheid
dienen : L. (prins Eduard Maria), geb. 19Sept.
1789, gest. 1 Jan. 1845, die nagelaten heeft eene
niet voltooide Geschichte des Hauses Habsburg (dl.
1-8, Weenen 1836-44). — L. (Felix), oudste
zoon van den vorige, geb. 5 April 1814, ging 1838
nit de pruisische krijgsdienst over in die van den
spaansehen pretendent don Carlos, die hem aanstelde
als brigade-generaal. Na zijnen terugkeer gat L. in
het licht: Erinnerungen aus den Jahren 1837-39
(2 dln. Frankfort 1842). In 1842 deed hij eene rein
naar Portugal, die hij beschreef in Portugal, Erinnerungen ens dem Jahre 1842 (Maintz 1 843). Daarna
tot lands-oudste en arrondissements-afgevaardigde
gekozen, had hij zitting 1847 op den landdag en
1848 (voor Ratibor) in de duitsche Nationale vergadering to Frankfort, waar hij, als een der voornaamste redenaars van de rechterzijde, bij den opstand 18 Sept. 1848 met generaal Auerswald vermoord werd op de Bornheimer beide.
Lichtaard, of Lichtavert, dorpje in Friesland,
1 uur gaans bewesten Dockum ; omstr. I 00 inw.
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Lichtenau, naam van verscheidene steden in
Duitschland, 0. a.: 1) in pruisisch Westfalen, aan de
Saner, 10 mijlen bezuiden Minden ; 1600 inw.
2) in Keurhessen, prov. Neder-Hessen, aan de Losse.
5 uren gaans bezuidoosten Cassel ; 1500 inw.
3) in Baden, Middelrijnkreis, 10 uren gaans bezuidw.
Carlsruhe; 1400 inw.
Lichtenau (Wilhelmine, gravin van), geb.
1754 te Potsdam, was eerie dochter van den wusicus
Enke. Even als hare oudere zuster werd zij bet
voorwerp der dierlijke begeerlijkheid van den kroonprins, die later onder den naam van Frederik Wilhelm II koning van Pruisen werd ; doch door Frederik II werd zij nit het land gebannen. Later in
Pruisen teruggekeerd, was zij eenigen tijd gehuwd
met Rietz, den kamerdienaar van den kroonprins ;
doch na de troonsbeklimming van Frederik Wilhelm II werd zij tot gravin van L. verheven, was
later nogmaals een korten tijd gehuwd (met den
tooneelspeler Holbein), en bekwam 1809 door Napoleon's voorspraak een gedeelte terug van de bezittingen, die Frederik Wilhelm III haar afgenomen
had. Zij stierf 1820.
Lichtenberg, klein prinsdoni in Duitschland,
benoordoosten Rijn-Beieren, behoort sedert 1834
aan Pruisen (was vroeger onilerhoorig aan het hertogdom Saksen-Coburg-Gotha); het is 10 a 11 vierk.
mijlen groot, en met circa 42,000 zielen bevolkt.
VOOr 1819 heette het illeerlijkheid Baurnholder".
Verscheidene onbeduidende stadjes in Duitschland
dragen den naam L.; zoo ook een in Frankrijk, dept.
Beneden-Rijn, met 700 inw. en in de nabijheid de
sterke berglesting L. aan den ingang der Vogesen:
dit dorp was voorheen de hoofdplaats van het graafschap Hanau-Lichtenberg, dat tot Hessen-Darmstadt
behoorde, doch onder Frankrijk stood.
Lichtenberg (Georg Christoph), duitsch natuurkundige en satiricus, geb. 1 Juli 1742 te Oberramstãdt bij Darmstadt, gest. 24 Fehr. 1799 als professor te Gottingen (sedert 1771); door zijne humoristisch ingekleede aanvallen op menige richting
van zijne eeuw, stak hij zich in veel twistgeschrijf.
Dit vomit dart ook het grootste gedeelte van 'zijne
Vermischte Schriften (9 dln. Gott. 1800-5); vollediger met de ,,Verklaring van Hogarth's kopergravuren" door L.'s zonen opnieuw uitgegeven (14 dln.
1844-53).
Lichtenfels, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan den Main, 4 mijlen ten N. N. 0. van Barnberg ; 2000 inw.; belangrijk spoorwegstation.
Lichtenstein, I stad in het koninkrijk Saksen, 3 uren gaans benoordoosten Zwickau ; 4400 inw.;
kasteel. — 2) zie LIECHTENSTEIN.
Lichtenvoorde, dorp in Gelderland, aan de
Vordensche beck, anderhalf uur gaans bezuidwesten
Groenlo ; 1200 inw.; was vroeger een welvarend
stadje, dat tot het graafschap Zutphen behoorde:
r._.
10 Jan. 1616 werd L., dat een garnizoen Munsterschen had, door de Staatschen ingenomen.
Lichtervelde, marktvlek in Belgie, provincie
West-Vlaanderen, ruim 4 uren gaans bezuidenBrugge;
5400 inw.
Lichttauwert, bet friesche dorp Lichtaard.
Licileboreh, in oude oorkonden de naam der
stad Luxemburg.
Licinius Stolo (C.), volkstribuun in 376 v.
Chr., bewerkte, na vele jaren inspanning en volharding, dat altijd een der twee consuls nit de Plebejers
zou gekozen worden (366). Hij was een der eersten,
die de vrucht van deze wet mochten plukken, daar
hij zelf consul was in de jaren 364 en 361 v. Chr.

Lidlum
Men beweert dat Stolo op het tot stand komen van
die wet zoozeer had aangedrongen, touter om de
ijdeiheid te bevredigen van zijne vrouw, die naijverig
was op de eer, welke bewezen werd aan hare zuster,
die getrouwd was met een der tribunen van het leger.
Stolo voerde ook nog de wet in, waarbij verboden
werd meer dan 500 jugera te hebben ; later werd bij
gestraft, omdat hij zelf die wet overtreden had.
Licinius Calvus (C.), romeinsch redenaar,
geb. 74 v. Ur., gest. op 30-jarigen leeftijd, onderscheidde zich als rechtsgeleerde gelijktijdig met Cicero ; hij paarde aan de welsprekendheid een groot
dichterlijk talent. Hij had eenige treurzangen vervaardigd op den dood van zijne ininnares
en een hekeldicht tegen Cesar. Men heeft van hem
eenige fragmenten in den "Corpus poetarum" van
Maittaire.
Licinius Licinianus (C Flavi us) , romeinsch
keizer, was de zoon van een dacischen Boer, en begon
zijne loopbaan als gemeen soldaat. Hij maakte zooveel bevordering onder keizer Galerius, zip landgenoot, dat deze hem eindelijk medebestuurder des
rijks maakte (307); L. werd aangesteld als bewindvoerder over Pannoniê en Rhetie. Na zich van verscheidene medestanders naar het gezag ontdaan te
hebben, bleef L. met Constantijn alleen meester van
het rijk (312), en regeerde over het Oosten ; maar
reeds spoedig ontbrandde de oorlog tusschen de
beide vorsten, en in weerwil van zijne dapperheid,
werd L. overwonnen bij Cibalis en bij Adrianopel
(313), en sloot eenen voor zich zeer onvoordeeligen
vrede. Minder gelukkig nog in een tweeden oorlog,
werd L. verslagen bij Chrysopolis (323), vluchtte
naar Nicodemie, [en vier in handen van Constantijn,
die hem naar Thessalonica verbande, en hem vervolgens liet wurgen (324). Afwisselend was L. nu
eens voor dan weder tegen de Christenen.
6 mijlen bezuidw.
Licordia, stad op
Catania ; 7000 inw.
Licosa, kaap van Italie, in de golf van Salerno.
Lictoren, d. i. Binders, in het Hollandsch gemeenlijk Bijldragers genaamd, in het oude Rome gerechtsdienaars, die tevens als lijfwacht dienden voor
Ile hooge magistraatspersonen. Vier en twintig L.
vormden de wacht, die voor den dictator uit ging,
twaalf L. liepen voor de consuls nit, zes voor de
pretoren. De L. droegen op hunnen rug bundels roeden, nit welke eene bijl te voorschijn stak. Zij maakten plants onder het samendringende yolk, klopten
aan de deuren van hen bij wie de magistraat in huis
wilde, en legden ook de vonnissen ten •uitvoer. Als
de doodstraf voltrokken moest worden bonden zij
den veroordeelde aan een paal, geeselden hem met
hunne roeden, en hieuwen hem daarna het hoofd of
met hunne bijl.
LiCUS, tegenw. de Lech, rivier in Vindelicie,
ontlast zich in den Donan. Zie LICATEN.
Lidda, stad in Sy iA Zi —YDDA.
Lidense, oude naam van 't gron. dorp teens.
LidkOping, stad in 't zweedsche 15n Mariestad, aan de uitwatering van het riviertje Lida in het
Wenernmeer; 3300 inw.
Lidlum (Klooster-). gehucht in Friesland, 2
uren gaans benoordoosten Harlingen en 4 uren gaans
westelijk benoorden Leeuwarden, 5 minuten gaans
beoosten Oosterbierum, waaronder het behoort.Vroeger stond bier bet beroemde klooster L., waarnaar
dit gehucht genoemd is. Dit klooster, gesticht 1182,
nerd 1572 door de Hervormden geplunderd, en ofschoon de Hervormden weder er nit verdreven werden, en men het verwoeste gedeelte weder begon
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op te bouwen, droeg kort daarna de (35e) abt van
L. de kloostergoederen aan den Staat over, waarvoor
hem levenslang eene jaarwedde toegelegd werd, en
ging toen te Franeker woven.
Lidner (Bengt), zweedsch dichter, geb. 1757
te GOtaborg, na een Leven vol wederwaardigheden
gest. 4 Jan. 1793. Samlade arbelen (laatste editie
2 dln. Stokholm 1859).
Lido, twee eilanden in de golf van Venetia', nI.
L.-di-Paleslrina en L.-di-Sotomarina, het eene 2,
bet andere circa 4 mijlen bezuiden Venetia, ieder met
een vlek of stad van denzelfden naam ; (2600 inw.
in bet laatste).
Liebau, 1) stad in pruis. Silezie, 7 mijlen bezuidw. Liegnitz ; 2900 inw. 2) stad in Moravia',
7 uren gaans benoordoosten Prerau; 3500 inw.
Liebenau, 1) stadje in Keurhessen, aan de
Diemel, 6 a 7 uren gaans benoordw. Cassel ; 600
^ nw.; spoorwegstation. — 2) stad in Bohemen, aan
den spoorweg Pardubitz-Reichenau, 8 urea gaans
benoordoost. Jung-Buntzlau ; 3000 inw.— 3) marktvlek in Pruisen ,reg.-distr. Frankfort, kreis Ziillichau ;
1100 inw. 4) marktvlek in het Hanoversche, aan
de Aue, 7 mijlen benoordw. Hanover ; 1800 inw.
Liebenstein, bekoorlijk gelegene badplaats in
het hertogdom Saksen-Meiningen, tusschen Eisenach
en Meiningen; 900 inw.; minerale bron.
Lieber (Franz), geb. 18 Maart 1800 te Berlijn,
begaf zich, iu Pruisen vervolgd als demagoog, 1822
als philhelleen naar Griekenland, van daar Sept.1825
naar Engeland, en 1827 naar Noord-Amerika, waar
bij 1835 als professor aangesteld werd te Columbia
in Zuid-Carolina, en 1858 professor werd aan het
Columbia-College te New-York. Zijne in Amerika
hooggeachte werken zijn : Political ethics (2 dln.
Boston 1838); Laws on property (New-York 1842),
en Civil Liberty and selfgovernment (2 dln. Philadelphia 1853). Hij gaf ook in 't Iicht de Encyclopedia
Americana (13 dln. Philad. 1829-33).
Liebertwolkwitz, marktvlek in Saksen, 3
uren gaans bezuidoosten Leipzig ; 1600 inw.; merkwaardig als aanvangspunt van den slag van Leipzig.
Liebig (Justus, vrijheer von), beroemd scheikundige, geb. 12 Mei 1803 te Darmstadt, sedert
1824 prof. der chemie te Giessen, 1845 tot den
adelstand verheven, 1850 prof. te Heidelberg, sedert
1852 prof. te Munchen. Hij is te beschouwen als de
schepper der organische chemie; verscheidene zijner
vele uitmuntende werken zijn herbaalde malen herdrukt, en algemeen gewaardeerd is het naar hem
genoemde voedingsmiddel Liebig's Vleesch-extract.
Liechtenstein, het kleinste souvereine prinsdom in Duitschland, aan den Rijn, tusschen Tirol
en Grauwbunderland, bestaat uit de heerlijkheid
Vadutz (die thans L. heet) en het graafschap Schellenberg, is circa 3 vierk. mijlen groot, telt eene bevolking van ruim 7000 zielen, en heeft tot hoofdstad
Vadutz (thans L. genaamd). Sedert 9 Febr. 1818
had L. eene constitutie, met landstenden ; sedert 5
Oct. 1862 heeft het eene liberale constitutie, met
twee Kamers.
Liechtenstein (Jozef Wenceslas, Prins van),
oostenrijksch generaal, geb. te Weenen 10 Aug.
1696, gest. 10 Febr. 1772, onderscheidde zich in
de veldtochten van 1733 en 1734, werd benoemd
tot luitenant-generaal, vervolgens veldmaarschalk in
Italie ; behaalde 1746 de overwinning bij Piacenza
op de Franschen, was ambassadeur aan het hof van
Frankrijk van 1738 tot 1741, daarna directeur der
artillerie van Weenen. Hij bezat een kabinet van
schilderijen, dat beroemd geworden is.

Liede, voormalig dorp aan de oostzijde der Ee,
in 't noordoostelijk gedeelte der prov. Groningen, is
bij den watervloed van 1277 door den Dollart verzwolgen.
Liefdemaaltijden, aanvankelijk onder de
Christenen maaltijden, die door rijke lieden bekostigd werden nit liefde tot hunne evennaasten (natuurlijk mede-Christenen). De L. begonnen en werden besloten met gebed, en gedurende de L. werden
stichtelijke liederen gezongen ; de laatste handeling
bij de L. was gewoonlijk het heilig Avondmaal of
Nachtmaal (zie AGAPEN). Langzamerhand echter
werd het heilig Avondmaal van de L. afgescheiden,
en de L. ontaardden niet zelden in bras- en zwelgpartijen. Reeds in 363 werd door de synode van
Laodicea aan alle geestelijken verboden aan de L.
deel te nemen, en in het laatst der 4e eeuw werden
de L. geheel afgescbaft.
Liege, fransche naam der belg. stad Luik.
Liegnitz, lat. Lignitia, versterkte stad in pruis.
Silezie, 8 mijlen bewesten Breslau; 19,000 inw. Oud
kasteel der hertogen van L., waarvan het sedert 1164
de residentie was, en die 1675 uitstierven. Bij L.
nederlaag der Polen door de Tartaren (1241) ; overwinning van Frederik H op de Oostenrijkers (1760),
Toen de hertogen van L. uitgestorven waren (1675)
kwam het hertogdom (omstr. 34 vierk. mijlen groot)
weder onder den keizer van Duitschland, aan wien
het ontweldigd werd door den koning van Pruisen,
die het herschiep in een prinsdom. Het tegenwoordige pruisische regeeringsdistrict L., met de stad
L. tot hoofdplaats, is ruim 250 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 957,000 zielen, en ingedeeld in 19
kreisen.
Liempde, in de wandeling Liemd of Liemt genaamd, dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans beoosten Boxtel ; 300 inw.
Lienden, of Lijuden, dorp in Gelderland, 2
uren gaans noordelijk beoosten Tiel, aan den Rijndijk ; 850 inw.; werd 18 Jan. 1809 bijna geheel
overstroomd ; oudtijds nabij L. een sterk kasteel, in
1318 bemachtigd door Frederik van Zirik, 43sten
bisschop van Utrecht.
Liede—khitioe, of Loe-tsjoe, groep eilanden
in den Grooten Oceaan ; ze vormen een eigen rijk,
dat echter schatplichtig is aan China, liggen tusschen
Japan ten N., China ten W. en de Madzjicosirnaheilanden ten Z. W., hebben eene gezamenlijke bevolking van omstr. 100,000 zielen, zijn samen ruim
85 vierk. mijlen groot, en zijn 36 in getal, waarvan
de voornaamste : Groot Loe-tsjoe, of Okinawa (op
dit eiland de stad Sjoei, waar de vorst der L.-K.
resideert, en de zeeplaats Napa, de voornaamste
haven der geheele groep), Klein Loe-tsjoe, Komisang en Lun-hoen. Op de L.-K is de godsdienst
van Fo de heerschende. De Chineezen werden eerst
omstr. 605 na Chr. bekend met het bestaan van
deze eilanden ; zij betwistten die lang aan de Japanneezen, en bleven er eindelijk in 1372 meester van.
Lier, of Lierre, stad in Belgie, prov. Antwerpen,
circa 4 uren gaans bezuidoosten Antwerpen ; 15,000
inwoners.
Lier (de), dorp in Zuid-Holland, derdbalf uur
gaans bezuiden 's-Gravenhage, I uur gaans beoosten
Naaldwijk ; 500 inw.; door een moedwillig aangestoken brand 1792 werden bier 6 huizen en 3 schuren in de asch gelegd.
Lierop, ook wet Liedrop genaamd, dorp in
N.-Braband, op den linkeroever van de Aa, 3 urea
gaans beoosten Eindhoven; 160 inw.; werd 1543
gebrandschat door Maarten van Rossum.
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Lieshout

Ligno

Lieshout, dorp in N.-Braband, derdhalf our door de zee, en geheel teniet gegaan door de zeevloeden van 1530 en 1532.
gaans benoordoosten Eindhoven. Met de dorpen Beek
Liffrè, stad in bet fransche dept. Ille-et-Vilaine,
en Aarle vormde L. eenen driehoek, die oudtijds beruim 4 uren gaans benntudoosten Rennes; 2600 inw.
rucht was wegens de slechtheid der bewoners. VanLiga, a.
bondgenootschap, in het Fransch
daar bet rijmpje
Ligne, in welken vortn lit woord bet meest voorL yshout sonder dieven,
komt. Zie LIGUE.
Beeck sonder moirdenaers,
Ligarius (Quintus), veldheer van C. Considius,
En Aerie sonder hoeren,
den proconsul van Afrika, werd belast met het bela meer doeren,
Dan sal de weerelt nyet Lang
wind over die provincie gedurende de afwezigheid
Hoch reeds sedert tang zijn de menschen in die Brie
van den proconsul ; koos partij tegen Cesar, en streed
dorpen niet slechter tracer dan overal elders; en de
met Metellus Scipio en Cato in den slag van Thapsus
wereld duurt nog altijd.
(46 v. Chr.). Bij Cesar zelven deswege aangeklaagd,
Liessel, 1) L., of Liezel, ook wel Lijssel, dorp
moest hij veroordeeld worden ; doch Cicero bepleitte
in N.-Braband, 5 uren gaans beoosten Eindhoven ;
zijne zaak met zooveel welsprekendheid (Pro Ligario),
omstr. 600 inw.; 1653 overwinning door veldmaardat Cesar, die het vonnis, waarbij L. veroordeeld
schalk J. W. van Brederode bevochten op den kolowerd, reeds onderteekend had, het noodlottige papier
nel der Lotharingers, met name Klauw. — 2) L., of
nit zijne hand iiet vallen en hem vergiffenis schonk.
Loyssel, gehucht in N.-Braband, 2 uren gaans zuiDesniettegenstaande nam L. deel aan de samenzweijk bewesten '5. Bosch.
del
Liestall, stad in bet twits. kanton Bazel- ring van Brutus tegen Cesar.
Landschap, aan de Ergoltz, circa 4 uren gaans beLiger, of Ligeris, tegenw. de Loire, rivier in
Gallie, liep door Celtica van het Z. naar het N., verzuidoosten Bazel ; 3100 n w.
volgens van het 0. naar bet W. en ontlastte zich in
Li6u-kibu. Zie LIkIE-KHICOE.
Lieury, stad in het fransche dept. Eure, Rhin den Oceaan beneden Corbilo (Coueron).
Ligerula, rivier in Gallie ; tegenw. de Loiret.
3 uren gaans bezuiden Pont-Audemer; 2700 inw.
Lignano. Zie LEGNANO.
Lieuvin, bet Lexovii der ouden, in de middelLign e , lat. Lignum, vlek in Beigie, prov. HeneLisvinus comitatus, een gedeelte van Oppereeuwen
gouwen, aan de Dender, 5 kwartier gaans bewesten
Normandie, zijnde het landschap condom Lisieux.
Lieven, of Liewen, rijke familie in Lijfland en Ath, was de titel van een prinsdom, dat zijnen naam
aan het doorluchtige huis der prinsen van Ligne
lioerland ; de eene linie dezer familie werd in Zweheeft gegeven. Dit huis, reeds bekend sedert de 12e
den verheven tot den gravenstand, de andere in
L. (prinses de), eeuw, beeft aan Henegouwen verscbeidene maarRusland tot den prinsenstand.
geboren Dorothea van Benkendorff (zie BENKENDORFF), schalken en aan bet keizerrijk uitstekende veldheeren geleverd. Het landschap van Ligne, na achtergeb. 1786, trail in den echt (1800) met den russieenvolgend baronie en graafschap geweest te zijn,
schen minister van oorlog, Christoph Andrejewitsj
werd 1601 door keizer Rudolph II tot prinsdom
prins van L., vergezelde hem naar Londen, waar hij
verheven. De hertogen van Barbancon, van Aremberg,
gezant van Rusland was 1813-34, en keerde toen
van Aarschot, van Croy, en van Chimay zijn uit dit
met hares echtgenoot naar Petersburg terug; doch
huis gesproten.
na den dood van haven man (10 Jan. 1839) en het
Ligne (Charles Joseph, prins van), generaal
verlies van hare twee jongste kinderen (13 en 8 j.),
in oostenrijksche dienst, beroemd evenzeer door zijne
verliet zij Rusland, waar zij wel is waar de hoogste
verstandelijke begaafdheden als door zijne lichameonderscheidingen genoot, doch waar de dood baar
lijke schoonheid en minzaamheid, en niet minder
zooveel dierbaars ontrukt had, en kwam zich te
door zijne krijgskundige talenten, geb. te Brussel
Parijs vestigen, waar zij 26 Jan. 1857 stierf. Te Lon1735, uit het geslacht der prinsen van Ligne, gest.
den was baar huis de verzamelplaats geweest van de
1814. Door eene onwederstaanbare neiging voor het
aanzienlijkste notabiliteiten; en het was dat niet
krijgsmansleven aangespoord, nam hij reeds op 18-j.
minder te Parijs. Met de prinses de L. stierf de
leeftijd dienst, onderscheidde zich in het oostenrijklaatste groote dame onzcr eeuw, Wier talenten gesche Leger zoowel in den Zevenjarigen oorlog als in
vierd en geeerd werden door de uitstekendste staatsde daarop volgende veldtochten, en werd in 1771
lieden.
Lievens (Jan), nederl. historie-schilder, geb. tot luitenant-generaal benoemd. Hij stood in hooge
gunst bij Maria-Theresia, en vooral bij Jozef II ;
1607 te Leiden, gest. na 1647.
Lieve-Vrouwe (Onze), dat is de Moeder van werd door dezen vorst 1782 belast met eene zending naar Rusland, bij Catharina II, die hem reeds
Jezus. Deze naaw, aan vele kerken gegeven (in 't
spoedig op eenen voet van de grootste vertrouweFransch bijv. Notre-Dame), wordt ook door vele
lijkheid behandelde; in 1788 streed hij met den
steden en dorpen gedragen ; zoo ook in ons land:
russischen generaal Potemkin tegen de Turken, en
1) Lieve-Vrouwe-Parochie, of Lieve-Vrouvve-Buren,
droeg veel bij tot de inneming van Belgrado (1789).
dorp in Friesland, derdhalf uur gaans benoordw.
Ten onrecbte verdacht de hand gehad te hebben in
Leeuwarden; 500 inw.; geboorteplaats van den beden opstand der Nederlanden tegen Oostenrijk, werd
roemden werktuigkundige Jan van der Bildt, of Jan
hij door de opvolgers van Jozef II ter zijde geschoPietersz. (geb. 25 Oct. 1709, gest. 27 April 1791).
yen ; Frans II verleende hem echter in 1808 den
Voorheen had men nog: 2) Lieve-Vrouwe-Benoorden
titel van veldmaarschalk. De prins de L. heeft een
en 3) Lieve-Vrouwe-Bezuiden, twee dorpen in StaatsgroOt aantal geschriften nagelaten, die, alien in het
Vlaanderen, prov. Zeeland, elk een half uur gaans
Fransch geschreven, uitmunten door kernachtigheid
van Aardenbnrg (het eene ten N. 0., het andere ten
en oorspronkelijkheid. Zijne Oeuvres, nit meer dan
Z.); beiden werdes verzwolgen door den watervloed
van 1477; van het laatstgenoemde kwam wel weder 30 din. in 120 bestaande (Weenen en Dresden 1807)
zijn eerstens militaire geschriften (waaronder men
een gedeelte te voorschijn, doch ook dat verdween
opmerkt een Dagboek van al de oorlogen waaraan
in de overstrooming van 1570 of in die van 1583.
hij deelgenomen heeft, en een Vie du prince Eugene);
— 4) Onze-Lieve-Vrouwe-op-Zee, voormalig dorp op
en overigens diverse werken in proza en poezie.
het zeeuwsche eiland Schouwen, allengs ingepahnd
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Ligue
Lignê, stad in het fransche departement LoireInfërieure, 2 mijlen benoordw. Ancenis; 2400 inw.
Lignibre—la—Doucelle, stad in 't fransche
dept. Mayenne, 5 mijlen benoordw. Mayenne ; 2800
inw. IJzerhoudende bronnen.
Lignieres, stad in het fransche departement
Cher, aan den Arnon, 6 uren gaans bewesten SaintAmand ; 2600 inw.; was de hoofdplaats van eene
aanzienlijke heerlijkheid, die aanColbert toebehoorde.
Lignon, naam van verscheidene riviertjes in
Frankrijk. De voornaamste komt nit bet Forezgebergte, en werpt zich hovel' Feurs in de Loire, na
een loop van 6 mijlen van bet W. naar het 0.
Ligny, 1) stad in het fransche Maas-dept.,
4 uren gaans bezuiden Bar-sur-Ornain ; 3300 inw.;
werd 1544 ingenomen door de Keizerlijken.
2) dorp in Belgie, prov. Namen, 5 uren gaans benoordw. Namen. Hier versloeg Napoleon 16 Juni
1815 de Geallieerden ; die veldslag is bekend onder
den naam van slag van Fleurus. - 3)Ligny-le-Chateau,
stadje in het fransche dept. Yonne, 2 uren gaans
benoorden Chablis; 1 500 inw.
Ligoristen. Zie LIGUORI.
Ligue. Onder dezen naam verstaat men nu eens
eene tijdelijke aaneensluiting van vorsten, staten of
bijzonderepersonen,om een gemeenschappelijk,hetzij
staatkundig of godsdienstig, doel te bereiken, dan
eens een duurzaam bondgenootschap tusschen verscheidene steden of landen, die zich vereenigen om
slechts een en denzelfden staat te vormen of om gezamenlijk dezelfde belangen te vereenigen. Onder de
L. van de eerstbedoelde soort zijn vooral bekend:
de Acheische en de Etolische (zie ACREISCHE BOND
en ETome); nit lateren tijd de zoogenaamde L. van
Augsburg, van Kamerijk, van Regensburg, van
Schmalkalden, enz. (zie de namen deter steden), de
Ligue du Bien Public onder Lodewijk XI van Frankrijk, de Heilige L. onder Lodewijk XII, de HeiligeUnie of de eigenlijk gezegde L. (zie verder hieronder).
Onder de L. van de tweede soort, hierboven omschreven, rangschikken wij de drie bondgenootschappen der Grauwbunderlanders in Zwitserland,
genaamd Grauwe Bond, Godshuis-Bond en Tiengerechten-Bond (zie GRAUWBUNDERLAND), de bond
der Lombardische steden (zie LOMBARDIJe), en (le
Hanze-Bond (zie HANSE-STEDEN).
Ligue (de), ook wel genaamd de Heilige Unie,
eene aaneensluiting der roomsch-katholieke partij
in Frankrijk, werd gevormd door Hendrik, hertog
van Guise (1576). Oogenschijnlijk had deze L. ten
doel de verdediging van het roomsch-katholieke geloot tegen de ketters; doch het was er eigenlijk op
gemunt om Hendrik III van den troon te stooten ;
de aanleiding tot het ontstaan van deze L. was het
pacificatie-edict, door Hendrik III te Beaulieu nitgevaardigd ten voordeele der Protestanten. Het formulier, waarbij deze bond werd ingesteld, werd 12
Fehr. 1577 te Peronne onderteekend. Hendrik III
was zwak genoeg tot deze L. toe te treden en zich
aan bet hoofd er van te plaatsen, meenende zoodoende de oogmerken der Ligneurs te zullen verijdelen; maar al het gezag was feitelijk in handen
van den hertog van Guise. Aan het hoofd der Calvinisten stonden de prins van Conde en de koning
van Navarre. Te vergeefs tracbtte Hendrik III de
beide partijen met elkander te verzoenen ; bij baalde
zich daardoor slechts den wrevel der Roomschkatholieken op den hals, die, van dat oogenblik af
aan, den hertog van Guise op den troon wilden plaatsen. Deze nog meer geprikkeld door eerzucht dan
door ijver voor de zaak, die hij voorstond, trail in
II.

Ligue du bien public
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onderhandeling met Filips II, koning van Spanje,
en met pans Gregorius XIII, en maakte zich meester
van verscheidene steden; zoodat de zwakke koning,
om zijne kroon te redden, genoodzaakt was zich
nauwer aan de L. aan te sluiten. Hij vaardigde het
bevel uit, dat alle Protestanten Frankrijk moesten
verlaten ; en in overleg met pans Sixtus V verklaarde
hij zijn wettigen erfgenaam, Hendrik van Navarre,
die Calvinist was, vervallen van zijne rechten op den
troon (1585). Desniettemin was Hendrik III gehaat
bij de Roornsch-katholieken ; en nadat de Protestanten hem bij Contras (1587) de nederlaag toegebracht handen, werd hij 1588 (op den Barricadentag) nit Parijs verdreven door den hertog van Guise
aan het hoofd der Ligneurs. De Parijzenaars stonden
onder de bevelen van 40 burgers, die, bekend als
ijveraars voor het Roomsche geloof, door den hertog
van Guise waren aangesteld in de zestien wijken der
stad, en daarom de Zestien (les Seize) genoemd zijn.
Hendrik III hield zich alsof hij zich met de Ligueurs
wilde verzoenen, en riep de Staten-generaal bijeen
te Blois, doch liet daar hun aanvoerder, den hertog
van Guise, vermoorden (23 Dec. 1588). Deze misdaad bracht geheel Frankrijk tegen Hendrik in opstand ; hij werd in den ban gedaan door pans Sixtus V,
en door de Sorbonne van den troon vervallen verklaard ; Mayenne, broeder van den hertog van Guise,
werd uitgeroepen als het hoofd der L. met den titel
van luitenant-generaal des rijks. Er schoot Hendrik
III niets anders over, dan hulp te zoeken bij den
koning van Navarre; met dezen bracht hij aan de
Ligneurs verscheidene nederlagen toe, en was op het
punt Parijs weder te bemachtigen, toen hij door een
dweepzieken dominicaner monnik, Jacques Clement
genaamd, vermoord werd (2 Aug. 1589). Hendrik
van Navarre nam toen den titel van koning van
Frankrijk aan, onder den naam van Hendrik IV; de
Ligueurs van hunnen kant benoemden een schaduwkoning, den kardinaal van :Bourbon, die den naam
aannam van Karel X (Jan. 1590). De vijanden, aan
wie Hendrik IV gelijktijdig het hoofd te bieden had,
waren : Mayenne, de pans, en de koning van Spanje
(Filips II), die op het bezit van Frankrijk belust
was. Na eenen oorlog, die nog eenige jaren voortduurde (zie HENDRIK IV), en waarin Parijs een noodlottig beleg te doorstaan had, maakte Hendrik een
einde aan het bestaan van de L. door zelf bet Calvinismus af te zweren (Juli 1593).
Ligue du bien public, d. i. Bond ten algemeenen nutte, zoo worth het verbond genoemd,
dat 1465 tegen Lodewijk XI werd aangegaan door
de vier hertogen van Bretagne, Bourbon, Calabrie en
Nemours, met Karel, des konings broeder, en de
drie graven van Dunois, Armagnac en Dammartin.
Aan het hoofd van deze L. stand de graaf van Charolais, die later hertog van Burgundie werd, en bekend is onder den naam van Karel den Stoute. Onder bet voorwendsel, dat zij voor de bevolkingen verlichting van lasten verlangden, was bun doel zich
op den koning te wreken, omdat hij hun bij zijne
troonbeklimming een gedeelte hunner privilegien
ontnomen had. Bij Montlhéry kwam het tot een
veldslag ; maar beide de legers namen de vlucht, en
de overwinning bleef onbeslist. Kort daarna maakte
Lodewijk XI aan het bestaan van deze L. een einde.
door met ieder der verbondenen afzonderlijk te onderhandelen en hun eenige concession te doen. Alleen bet yolk, in vvelks belang deze L. gezegd was
in het leven te zijn getreden, werd bij het treffen
van dit vergelijk vergeten ; de Parijzenaars noemden
deze L. dan ook de ligue du Mal public.
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Ligue (de Heilige), eene tusschen pans Julianus II, Ferdinand den Katholieke, Hendrik VIII, de
Venetianen en de Zwitsers aangegane coalitie tegen
Lodewijk XII van Frankrijk. Wel bevocht Gaston de
Foix op de Verbondenen de overwinning van Ravenna (1512), maar hij zelf snenvelde daarbij ; en
nadat Lodewijk XII bij Novara en Guinegate de nederlaag geleden had, zag hij zich genoodzaakt voorstellen tot vrede aan te bieden (1515).
Ligueil, stad in 't fransche dept. Indre-Loire,
aan de Erve, 4 uren gaans bezuidw. Loches ; 2000 inw.
Liguori (Alfonso Maria de), stichter van eene
congregatie van zendelingen, bekend onder den naam
van Liguoristen of Redemptoristen, geb. te Napels
1696, gest. I Aug. 1787, in een reek van heiligheid,
stichtte omstr. 1722 to Scala (prov. Principato Citeriore) de orde van den Allerheiligsten Verlosser
(i1 Santo Bedentore), welker leden bestemd werden
om het Evangelie te gaan prediken aan de Heidenen.
Deze orde werd door pans Benedictus XIV goedgekeurd. Door pans Clemens XIII werd L. tot bisschop van Santa-Agata de' Goti benoemd. In 1839
(26 Mei) werd L. door pans Gregorius XVI heilig
verklaard ; kerkelijke gedenkdag 26 Sept. De Liguoristen zijn voornamelijk verspreid door Italie, Zwitserland, Oostenrijk, enz.
Liguria, lat. Liguria, landschap in het oude
Italie, noordelijk gedeelte, vormde het Z. W. deel
van Cisalpijnsch Gallie ; het strektezich aanvankelijk
nit van het noorden tot aan de Po, maar werd later
beperkt tot de landen, die tusschen de zee en de
Apennijnen lagen, ten oosten begrensd door de Macra,
en ten westen door den Varus (Var). De bewoners,
Liguriers of Liguren genoemd (d. bergbewoners),
waren in een aantal volkeren gesplitst, nl.: 1) in het
noorden: de Vagiennen, Venenen, Statiellen, Cerdiciaten, Celelaten, Ilvaten, Casmonaten, Emburiaten,
Magellen, Vibellen; 2) in de Apennijnen, op de zuidbelling, de Hercaten, Lapicijnen, Garulen, Friniaten ;
3) aan zee van 't oosten naar 't westen : de Apuanen,
Ingaunen, Intemeliers, Vediantianen. Men begrijpt
onder den naam van Liguren ook de Taurijnen, de
Libieken en de Leven, die flenoorden de Po en in
het zuidoosten van Transalpijnsch Gallia woonden.
De Liguren schijnen van denzelfden stam els de
Iberen geweest te zijn. Gelijk alle bergvolkeren, waren
zij moedig en naijverig op hunne onafhankelijkheid.
Rome bracht hen eerst na 38 jaren oorlogens (200
—163 v. Chr.) tot onderwerping. Zij maakten later
(118) deel nit van het romeinsche wingewest.
Ligurische republiek (de) werd 1797 in
het leven geroepen, na de verovering van Genua
door de Franschen, en hield op te bestaan in 1805,
toen zij ingelijfd werd bij het fransche keizerrijk,
waarvan de L.-R. de departementen Apennijnen,
Genua en Montenotte uitmaakte.
Ligurische Zee, of Ligustische Zee, lat.
Ligusticus sinus, Ligusticum mare, golf van Genoa.
Liimjord. Zie LIMETORD.
L'Ile Adam (Villiers de). Zie VILLIERS.
Lilibeo, oudtijds Lilybceum, voorgebergte. Zie
het art. Boco.
Lili-eilanden. Zie _RARING-E/LANDEN.
Lille; fransche stad. Zie RIJSSEL.
Lillebonne, lat. Juliobona, stad in het fransche dept. Seine-Inferieure, 4 mijlen beoosten Havre ;
5000 inw.; ruinen van een gothisch kasteel van
Willem den Veroveraar; romeinsche oudheden; was
ten tijde der Romeinen de hoofdplaats der Caleten
en werd Juliobona genoemd ter eere van Julius Cesar
of van een zijner dochters.

Lillers, stad in het fransche dept. Pas-de-Calais,
3 uren gaans benoordw. Bethune ; 5500 inw.; werd
1659 bij het verdrag der Pyreneen aan Frankrijk
afgestaan ; artesische put gegraven in 1126.
Lilliput, naam van een verdicht landje, welks
bewoners (de Lilliputers) gezegd worden nauwlijks
de lengte te hebben van .Kleinduimpje".
Lillo, vlek met 900 inw. en fort in Belgie, op
den linkeroever van de Schelde, 3 uren gaans beneden Antwerpen, bestrijkt den ingang van die rivier;
het fort L., bijgenaamd .de teugel van Antwerpen",
werd vooral bekend tijdens Belgie's losscheuring
van het koninkrijk der Nederlanden.
Lillo (Georg), engelsch tooneeldichter, geb. te
Londen 1693, gest. 1739, was juwelier van beroep,
en beoefende, bij zijn beroepsvak, de letterkunde. Hij
was zeer bevriend met Fielding. Al zijne pennevruchten zijn geschreven in kernachtigen stijl, en
spreken tot het gevoel; bovendien ontleende hij de
meeste zijner onderwerpen aan ware gebeurtenissen.
Dramatic works (2 din. Londen 1775).
Lilly (John), engelsch tooneeldichter,geb.1553
te Kent, gest. omstr. 1600, was ten tijde van koningin Elizabeth vermaard om zijne geestigheid.
Dramatic works (2 din. Londen 1858).
Lilly (William), engelsch astroloog, geb. 1 Mei
1602 te Diseworth, graafschap Leicester ; gest. 9 Juni
1681, werd rijk door zijne waarzeggerijen (hij werd
o. a. dikwijls geraadpleegd door Karel I). Hij heeft
eenige astrologische werken geschreven.
Lilybetim, lat. Lilybteum, tegenw. Marsala.
stad en haven op Sicilia, aan de noordwestpunt van
het eiland, bij de Egadische eilanden, gesticht door
de Carthagers omstr. 330 v. Chr., was met Drepanum de laatste bezitting van Carthago op Sicilia.
Tegen het einde van den eersten punischen oorlog
doorstond L. van de Romeinen een beleg, dat 8 jaren
duurde (250-242 v. Chr.); door de nederlaag der
Carthagers bij de Egadische eilanden zag L. zich in
de noodzakelijkheid gebracht om te capituleeren.Nabij
de stad L. be yond zich bet Lilybwum promontorium
tegenw. kaap Boco, zijnde een der drie kapen of
landpunten, waaraan het eiland den naam van
Trinacria te danken heeft.
Lima, lat. Belio, of Limma, rivier in Spanje en
Portugal, ontspringt in Galicia, stroomt Z.W.waarts,
komt in Portugal door de prov. Minho, en valt in
den Atlantischen Oceaan, nabij Viana, na een loop
van 25 mijlen. De L. is een der rivieren, die de ouden
met den naam van Lethe bestempelden.
Lima, eertijds Ciudad de los Reyes, later Rime,
hoofdstad van het (voormalige spaansche onderkoninkrijk) tegenwoordige gemeenebest Peru, aan
den Limac of Rimac, op eenige uren gaans afstands
van den Grooten Oceaan; ruim 100,000 inw. (vroeger was de bevolking nog veel aanzienlijker in getal);
universiteit ; middelpunt van druk handelsverkeer.
In 1535 door Pizarro gesticht, werd L. reeds spoedig ontzaglijk rijk, en kwam tot het toppunt van
bloei in het begin der 18e eeuw. In 1820 waren er
nog edele metalen in overvloed. Vooral de kerken en
kloosters zijn rijk niets evenaart de pracht die te
L. heerscht bij kerkelijke plecbtigheden. Gedurige
aardbevingen hebben echter op de nog grootere ontwikkeling van deze stad een zeer nadeeligen invloed
uitgeoefend : de verschrikkelijkste zijn geweest die
van 1586, 1630, 1665, 1678, 1687, 1746, 1764,
1828. Door laatstgenoemde werd nagenoeg de geheele stad, die reeds zoo bitter door den onafhankelijkheidsoorlog geleden had, in een puinhoop herschapen, loch is spoedig weder opgebouwd.
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Lima

Limburg Stirum

Lima (Jose Ignacio d'Abreu e), braziliaansch
schrijver, geb. omstr. 1796 te Pernambuco, trail in
krijgsdienst, en was reeds artillerie-kapitein (1817)
toen de revolutionaire beweging aan zijnen varier
het leven kostte, waarop hij zich naar Venezuela begaf, en tot generaal benoemd werd door Bolivar, onder wien hij bleef dienen tot 1830. Toen kwam hij
naar Europa, bracht eenigen tijd te Parijs door, en
keerde 1832 terug naar Brazilie. Als geschiedschrijver heeft L. een geachten naam; van zijne werken
verdienen inz. melding: .Bosguejo historico, politico
e literario do Brazil (1835); Compendio da historic
do Brazil (2 din. 1843); Defesa da historic do Brazil
(1844); Synopsis dos feitos principaes da historic do
Brazil (1845); Compendio da historic universal
(5 din. 1847, met platen); 0 socialismo (1855); enz.
Limagne, het oude Alimania, fransch landschapje in het noorden van Neder-Auvergne, langs
de oevers der rivier Allier, had tot voornaamste
plaatsen Clermont-Ferrand, Riom en Billow. Tegenwoordig behoort L. tot het noordelijk deel van het
departement Puy-de-Dome.
Limasol, of Limisso. Zie Litotsso.
Litnat, ruler in Zwitserland. Zie LIMMAT.
Limay, stad in bet fransche depart. Seine-Oise,
aan de Seine, tegenover Mantes; 1600 inw.
Limborch(Filips van),hollandsch godgeleerde,
tot bet kerkgenootscbap der Remonstranten of Arminianen behoorende, geb. te Amsterdam 1633,
gest. 1712, was eerst predikaut te Gouda (1657),
daarna te Amsterdam (1668), en professor der theologic aan het Remonstrantsche seminarium aldaar.
Hij betoonde zich zijn geheele leven door een groot
voorstander van verdraagzaamheid. Door Locke werden Brieven over dit onderwerp aan L. geschreven.
Men heeft van L.: Prcestantium ac eruditorum epistoke
theologicce etc. (Amsterd. 1660) Theologia Christiana
(Amst. 1686); eerie Geschiedenis der Inquisitie
(Amst. 1692); al deze werken staan te Borne op den
Index.
Uityparich,t, dorp in 't voormalige hertogdoin
Gulik, thans in de nederl. prov. Litpburg, een half
uur gaans benoorden Sittard ; 550 inw.; iii de vlakte
tusschen L. en Sittard nederlaag der Gelderschen in
1546 tegen de Walen en Keizerlijkeu. Het Kasteel-L.
op een berg benoordoosten het dorp, werd 1568 door
de Spanjaarden uitgepluuderd en gedeeltelijk afgebran d .
Limbv.rs, I) voorwalig hertogdotn, is sedert
1839 gesplitst in twee deelen, nl.: Nederlandsch L.
en Belgisch }let tot de Nederlanden behoorende
en cip,rvan eerie afzonderlijke provincie uitmakende
gedeelte ligt op den rechter-oever van de Maas,
wordt ten N. en N. W. hegrensd door Noord,Braband,
ten W. door Belgisch Limburg (waarvan het door
de Maas gescheiden is), ten Z. door de prov. Luik,
ten 0. door Rijnpruisen. De nederlandsche prov. L.
(ruim 40 vierk. mijlen grout en bevolkt met circa
220,000 zielen) heeft tot hoofdplaats Maastricht, dat
op den linker-never van de Maas ligt, behoorende
een rayon van 2400 ellen rondom de stad almede tot
Nederlandsch L., waarin ook de steden Roermond
en Venlo. — Belgisch Limburg word t ten N. begrensd
door Noord-Braband en Nederlandsch Limburg, ten
0. door Nederl. Limburg, ten Z. door de prov. Luik,
ten W. door Zuici-Braband, ten N. W. door de prov.
Antwerpen. De belgische prov. L. is circa 44 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 196,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats Hassell; andere steden zijn: TongeBesproeid
ren, St.-Truien, Maaseyck, Hamont.
worth L. door de rivieren Maas, Berner, Herck, Neer

en Jaar. Eertijds deel uitmakende van het hertogdom
Neder-Lotharingen, bad L. sedert de 10e eeuw eigene
hertogen ; in 1288 maakten de hertogen van Braband
zich meester van deze provincie. Vervolgens kw-am
L. met Burgundie aan de vorsten nit het Oostenrijksche huffs, daarna aan Spanje, en was een der
17 provincien van de Nederlanden. In 1795 door
de Franschen bemachtigd, maakte L. het grootste
deel nit van het departement der Beneden-Naas, en
werd 1814 aan het koninkrijk der Nederlanden afgestaan ; doch in den 13elgischen ops,tand (18,51))
koos L. (de stad Maastricht alleen uitzezonrtrd) de
partij der Belgen, en sedert 1831 was het bezit v41!
L. het onderwerp van een lapg gerekten twist, wgraan eerst 'oor goed een einde gemaakt werd door
het tractaat van April 1839, bij hetwelk de *ling
plaats vond, hierboven aangeduid door de henagoingen Nederlandsch L. en Belgisch L. Sedert 4M, tijdstip (alleen Maastricht en Venlo iitgezonderd)
maakte Nederl. L., ofschoon eerie provincie vat het
koninkrijk der Nederlanden, met Lux,enlburg deal
nit van den Duitschen Bond, van welken band L.
echter formed. ontslagen werd 1867, nadat bet *Mr
te voren de Duitsche bond uiteen gespat was.
Limburg, 2) stad in Belgie, aan de Wee,ze,
7 uren gaans beoosten Luik ; 2200 mow.; bjidel in
Limburgsche kaas. Eertijds was L. de hoofdstad van
het hertogdom Limburg ; doch maakt tegenwoordig
geen deel meer nit van L. (zoo min van de belgische
als van de nederl. prov.); de stad L. behoort thans
tot de prov. Luik. Ingenomen werd L. door Lodewijk XIV in 1675 ; teruggegeven 1678. — 3) versterkte stad in het Nassausche, aan de Lahn, 5 uren
gaans benoordoosten Nassau; 3700 inw. — 4) L.,
of Hohen-Limburg, stad in het pruis. reg.-district
Arnsberg, aan de Lenne, 8 uren gains bezuidwesten
Arnsberg; 3300 inw.; kasteel; hoofdplaats van het
graafschap Hohen-L.
Limburg Iiirouwer (Petrus van), uitstekend
nederl. geleerde, geb. 1795 te Dordrecht, stndeerde
eerst nude letteren, daarna geneeskunde, werd 1816
med. doctor, practiseerde een korten tijd te Tiel,
toen te Rotterdam, doch nam 1820 het doctoraat in
de letteren, werd eerst conrector te Alkmaar, later
te Rotterdam, 1825 professor te Luik, 1831 buitengewoon (en 1836 gewoon) hoogleeraar te Groningen, en stierf 21 Juni 1847. Zijn voornaamste werk
is : Histoire de la civilisation morale et religieuse des
Grecs (8 deelen Groningen 1833-42); wijders:
Handboek de) . Grieksche mythologic (1841); Overzicht van de geschiedenis der allegorische uitleging
van de Grieksche mythologie (1843); enz. Van zijne

vele hutnoristische werken verdienen vooral melding :
Een ezel en eenig speelgoed (Groningen 1842); Het
leesgezelschap van Diepenbeek (3e druk 1853).

Limburg Stirum (Leopold, graaf van), geb.
1758 te Iloogeveen, was 1768 reeds kadet Ilij bet
regement der Oranje-garde, doorliep spoedig de
graden van vaandrig en luitenant, werd 1771 kapitein, verliet 1782 de krijgsdienst, en werd benoemd
tot intendant der bisschoppelijke domeinen te 's-Hertogenbosch. Die betrekking verloren hebbende door
de omwenteling van 1795, leefde hij ambteloos in
Noord-Braband, doch beyond zich juist te 's-Gravenhage, toen daar de omwenteling van 1813 nitbrak. Dadelijk hood v. L. S. zijne diensten aan Hogendorp aan, die hem het opperbevel over den Haag
toevertrouwde, in welke betrekking hij gewichtige
diensten deed tot bet spoedig herstel der Oranjedynastic. In 1814 luitenant-generaal, werd hij later
kommandant van Amsterdam, en stierf 1841.

Limerick

Lincoln

Limerick, stad in Terland, graafschap Limerick,
aan den Shannon, ruim 22 mijlen bezuidw. Dublin ;
45,000 inw.; was eertijds eene belangrijke vesting ;
werd ingenomen door de Engelschen 1174, door de
troepen van het Parlement 1651; te vergeefs belegerd door Willem 1II in 1690, maar in het volgende
jaar door hem ingenomen. Het graafschap L.,
gelegen in de provincie Munster, tusschen de graafschappen Clare ten N., Kerry ten W., Tipperary ten
Z. en Cork ten 0., is ruim 50 vierk. mijlen groot en
bevolkt met 263,000 zielen.
Limfjord, ook L y mfjord en Lymfjord gespeld,
een ongeveer 20 mijlen large zee-arm aan de oostkust van het noorderdei van Jutland, brak 1825 de
groote zandbank door, die de L. van de Noordzee
scheidde, en maakte zoodoende Noord-Jutland tot
een eiland.
Limisso, stad op de zuidoostkust van het eiland
Cyprus, 15 uren gaans van Baffo; is vermoedelijk
bet oude Amathus.
Limmat, rivier in Zwitserland, verbindt het
meer van Zurich met de Aar, doorstroomt de stad
Zurich, neemt beneden die stad de Sihl in zich op,
en valt nabij Brugg in de Aar.
Limmel, dorp in nederl. Limburg, een half uur
gaans benoordoosten Maastricht ; met onderhoorigheden circa 400 inw.
Limmen, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur gaans bezuiden Alkmaar, aan den straatweg tusschen Alkmaar en Haarlem; 400 inw.; was reeds
bekend in de 8e eeuw ; werd 1575 uitgeplunderd
door de ruiterij van don Frederik (den zoon van
Alva). Te L. werd 10 Oct. 1799 tusschen de FranschBataven en de Engelsch-Russen de capitulatie geteekend, krachtens welke laatstgenoemden zich weder moesten inschepen en Noord-Holland verlaten.
Limnander (Armand Marie), fransch componist, geb. 23 Mei 1814 te Gent ; men heeft o. a. van
hem de opera les Montenegrins (1849).
Limno, tegenw. naam voor Lemnos.
Limoges, het Rastiatum van Ptolemeiis, het
Augustoritum der Romeinen, stad in het fransche
dept. Haute-Vienne, 48 mijlen bezuiden Parijs, ligt
nabij de Vienne, en heeft 47,000 inw. Reeds voor
de Romeinen Gallie overweldigden bestond L., en
heette Coen Lemovices ; bet was langen tijd in handen
der Engelschen, kwam eindelijk in 1369 weder aan
Frankrijk, en was lang de hoofdplaats der prov. Limousin. Het is de geboorteplaats van de pausen
Clemens VI en Gregorius XI, van d'Aguesseau, den
schilder Leonard, J. Daurat, Vergniaud en de maarschalken Jourdan en Bugeaud. In Aug. 1864 werd
L. door een brand geteisterd, waardoor meer dan
honderd huizen in de asch gelegd werden. De
Limosins van L. zijn beroemd (zie LIMOS1N, Leonard).
Limonum, stad in Gallie. Zie PICTAVEN.
Limosin, fransche provincie. Zie LimousiN.
Limosin (Leonard), de beroemdste email- en
glasschilder van zijnen tijd, leefde in de 16e eeuw,
en werd door Frans I aangesteld als directeur der
beroemde email-werkplaats te Limoges ; zijne kunstproducten in email zijn beroemd onder den naam
van Limosins.
Limousin, of Limosin, provincie van Frankrijk
voor de groote omwenteling, werd begrensd ten N.
door Ia Marche, ten Z. door Quercy, ten 0. door
Auvergne, ten W. door Angoumois en Perigord, was
ingedeeld iu Opper- en Neder-L., en bad tot hoofdplaats Limoges. De prov. L. bestond ongeveer uit de
tegenwoordige departementen Haute-Vienne en
Creuse. Oudtijds bewoond door de Lemovicen, werd

L., na door de Romeinen veroverd te zijn, door Augustus met Aquitania Ia vereenigd. Later werd L.
door de Westgothen overweldigd. Vervolgens bezeten door de graven van Aquitanie en Guyenne, kwam
L., door het huwelijk van Eleonora van Aquitanie
met Hendrik II Plantagenet, aan Engeland (1152).
Filips-August maakte er zich meester van 1203,
maar de heilige Lodewijk gaf het 1259 aan de Engelschen terug. Ruim eene eeuw later, onder Karel V,
kwam L. weder aan de fransche kroon (1369).
Limoux, lat. Limosum, stad in het fransche
departement Aude, aan de Aude, 5 uren gaans bezuidw. Carcassonne; 7000 inw.; bestond, naar men
wil, reeds ten tijde van Cesar; werd in het begin
der rniddeleeuwen verwoest, in de 13e eeuw weder
opgebouwd als hoofdplaats van het graafschap Razes;
in de 16e eeuw koos L. partij voor de Ligue, maar
onderwierp zich aan Hendrik IV in 1596.
Limpach, badplaats in het zwits. kanton Bern,
amt Seftingen, nabij den linkeroever van de Aar;
vier minerale bronnen.
Limpopo, rivier in het oostelijk gedeelte van
Zuid-Afrika, ontspringt in het gebied der Transvaalsche republiek, op de westzijde der Drakenbergen, en valt na 130 mijlen loop in de baai van Inhambana.
Limpurg, graafschap in den wurtembergschen
Jankreis, draagt zijnen naam naar het thans in
ruinen liggende kasteel L. (bij Hall), eertijds de
residentie der graven van L.
Limyrica, landschap in het oude Indie, lag
ter westkust van ladle, hetzij tusschen het tegenwoordige Guzerat en Malabar, hetzij in Malabar zelf.
Onder de eerste Seleucieden stonden de Grieken in
druk handelsverkeer met L.
Lin (Saint), fransche naam voor den heiligen
Linus, geboortig uit Volaterra in Toskanen, die omstr. 66 Petrus opvolgde op den Heiligen Stoel, en,
na de Kerk ongeveer 11 a 12 jaren bestuurd te hebben, omstr. 78 den marteldood onderging. Tertullianus noemt den heiligen Clementinus als opvolger
van Petrus. Eenige geschriften, die men heeft willen
laten doorgaan als van L., zijn klaarblijkelijk ondergeschoven. Om de vele wonderen door L. verricht
werd hij later gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag
23 Sept.
Linange, fransche naam voor Leiningen.
Linant (Michel), fransch letterkundige, geb.
te Lonviers 1708, gest. te Parijs 1749, werd, op
aanbeveling van Voltaire, onderwijzer van den zoon
van mevr. du Chatelet te Cirey.
L. (een andere),
was onderwijzer van den zoon van mevr. d'Epinay;
aan dezen L. zijn de vBrieven van Voltaire aan Linant".
Linares, het oude Hellanes, stad in Spanje,
prov. Jaen, ruim 8 uren gaans benoorden Jaen ;
10,500 inw. Romeinsche ruinen. In den omtrek
rijke loud- en kopermijnen.
Lincelles, stad in het fransche departement
Nord, 3 uren gaans benoorden Rijssel; 5700 inw.
Lincoln, het oude Lindum colonic, stad in Engeland, hoofdplaats van het graafschap L., ligt aan
den bevaarbaren Witham, 24 mijlen benoordwesten
Londen ;17,500 inw.; vele ruinen en gedenkstukken
van saksische en normandische bouwkunst. Het
graafschap L., tusschen de graafschappen York
ten N., Rutland, Northampton en Cambridge ten Z.
en de Noordzee ten 0., is een der grootste en vruchtbaarste graafschappen van Engeland ; het is circa
131 vierk. mijlen groot, bevolkt met 412,000 zielen,
en ingedeeld in de drie districten : Lindsey, Kesteven
en Holland. Oorspronkelijk bewoond door de Cori.
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Lingard

Lincoln
Linde

tanen, maakte dit landschap deel uit van Britannia la
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(Samuel Gottlieb), geb. 1771 te Thorn,

onder de Romeinen, en van bet koninkrijk Mercia

was geruimen tijd (tot 1838) directeur van 't gym-

tijdens de Heptarchie.

nasium te Warschau, gest. aldaar 8 Aug. 1847. Van

Lincoln

(Abraham), president der Vereenigde

Staten, geb. 12 Febr. 1809 in den staat Kentucky,

WOrterbuch der polnischen
Sprache (6 dln. Warschau 1807-14).

L. heeft men het beroemde

Lindekerke,

was de zoon van een landbouwer, met wien hij eerst

voormalig dorp in Zuid-Holland,

Develkerke genoemd),

naar Indiana, vervolgens naar Illinois verhuisde.

aan de Devel (daarom ook wel

Aanvankelijk timmerman, vervolgens kruidenier in

in de Zwijndrecbtsche waard ; thans de Groote-Lindt

de gemeente Salem, terwijI zijn vriend (en later zijn

(zie LINDT).

Linden

voornaamste mededinger) Stephen Douglas (zie het
art. DOUGLAS) schrijnwerker en schoolmeester was.

Lindenbrog,

Zich met inspanning toeleggende op het verkrijgen
van kundigheden, begon L., na in 1832 als kapitein

(Groot-), dorpje in Noord-Braband,

2 uren gaans beoosten Grave; 75 inw.
of Lindenbruch, verlatijnscht

Lindenbrogius, eene geleerden-familie, die zich in de

van een korps vrijwilligers dienst gedaan en daarna

16e en 17e eeuw onderscheiden heeft. Vooral bekend

als postmeester te New-Salem aangesteld te zijn,

is

rechtsgeleerdheid en meetkunde te studeeren, en

1616, kanunnik van bet luthersche kapittel van

werd 1834 gekozen tot lid van de wetgevende ver-

Historic compendiosa
Dance regum (Leid. 1595), loopende tot Christiaan IV;
Scriptores rerum germanicarum septentrionales (Hamburg 1595), enz.

gadering in Illinois; 1836 verhuisde hij naar Springfield, en werd Dec. 1847 als afgevaardigde naar het
Congres gezonden, waar hij zich spoedig deed kennen als een bestrijder van de slavernij. In den verkiezingstrijd, die 1860 gevoerd werd tusschen de

L.

(Erpold), geb. te Bremen omstr. 1540, gest.

Hamburg; hij heeft uitgegeven:

Lindisfarn. Zie HOLY-ISLAND.
Lindley (John), engelsch kruidkundige, geb.

republikeinen en democraten, beheld eerstgenoemde

5 Febr. 1799 te Catton bij Norwich, sedert 1829

partij de overhand, en L. werd Nov. 1860 gekozen

prof. aan :de Londen-universiteit. Van zijne werken

tot president der Vereenigde Staten. Zijne verkiezing

(zie DAVIS, Jefferson), en toen L. 4 Maart 1861 den

Introduction to the natural system
of botany (3e druk Londen 1839); Natural system
of botany (Londen 1835); Vegetable kingdom (Louden 1846); A synopsis of the British flora (3e druk
Londen 1841); Pomologia Britannica (3 din. Lon-

presidentszetel beklom was de Unie reeds ter prooi

den 1841).

was het sein voor de slavenhoudende staten (de
zuidelijke staten der Unie) om in openbaren opstand
te komen, zij kozen Fehr. 1861 een eigen president

zijn inz. beroemd:

aan den verschrikkelijksten krijg, aan burgeroorlog.

Lindpaintner (Pet. Jos. von), duitsch toon-

Lang stonden de kansen wisselvallig, en meer dan

zetter, geb. 18 Dec. 1791 te Coblentz, sedert 1819

eens was er grond voor het vermoeden, dat de zui-

hofkapelmeester te Stuttgart, gest. 21 Aug. 1856

delijke staten eindelijk zegevierend uit den strijd

(op reis zijnde) te Nonnenhorn aan het meer van

treden en bunne losscheuring van de Unie tot een

Constans. Hij heeft veel naam gemaakt als instru-

onherroepelijk feit zouden waken. Doch eindelijk,

mentaal- en als opera-componist. De opera Vampyr

kort nadat L. met eene overgroote meerderheid als

wordt voor zijn beste werk gehouden.

president herkozen was, viel met de steden Richmond en Petersburg (3 April 1865) hunne laatste

Lindsay

(David), schotsch dichter, geb. 1490,

gest. omstr. 1557. Men beschouwt hem als den

hoop, en met de overgave van generaal Lee (zie dat

schepper van het drama in Schotland. Chalmers

art.) was de burgeroorlog als geeindigd te beschou-

heeft L.'s werken verzameld (3 din. Edinburg 1806).

wen. De zegepraal van de noordelijke staten der
Unie werd overal luisterrijk gevierd ; eene gala-

Lindsey,

het noordelijk gedeelte van bet en-

gelsche graafschap Lincoln.

voorstelling in Ford's Theatre te Washington des

Lindt (de Groote-), oudtijds Lindekerke, dorp

avonds van 14 April werd door L. bijgewoond, en

in Zuid-Holland, aan de Devel, drie kwartier gaans

daar werd hij, in zijne loge gezeten, even vOOr elf

benoordw. Dordrecht.

een pistoolschot doodelijk getroffen, zoodat L. den

Lindum. Zie LINCOLN (stad).
Lindus, tegenw. Lindolo, oudtijds stad ter

volgenden morgen (15 April 1865) tusschen 7 uren

zuidoostkust van het eiland Rhodus, was de geboorte-

en half acht den geest gaf. Tot zijn opvolger als pre-

plaats van den wijze Cleobulus en van de beeld hon-

uren, door zekeren Wilkes Booth verraderlijk met

sident werd gekozen Andrew Johnson (zie JOHNSON).

Lind

wers Chares en Lindes, en stichtte op Sicilie de stad

(Jenny), zweedsche zangeres, geb. 6 Oct.

Gela, die zelve aanvankelijk den naam droeg van

1821 te Stokholm, verwierf sedert 1844 eene euro-

Lindus. VOOr de stichting der stad Rhodus was L.

peesche vermaardheid door haar talent. Na in

de voornaamste haven des eilands voor de schepen

Duitschland, in Engeland en te Parijs hoog gevierd

uit Turkije en Egypte.

te zijn geworden, ging zij 1850 naar Amerika, werd
vooral te New-York 1851 met uitbundige geestdrift

Linga, een der Soenda-eilanden. Zie LINGGA.
Lingam, eene godheid der Hindoes, zinnebeeld

ontvangen, trail 5 Febr. 1852 te Boston in den echt

van de scheppende en voortbrengende kracht, heeft

met den pianist Otto Goldschmidt uit Hamburg, en

veel overeenkomst met den Priapus der Latijnen. Hij

keerde later met haren man naar Europa terug.

wordt hoofdzakelijk vereerd in het koninkrijk Kanara

Lindau, I)

marktvlek met 1400 inw. in Hano-

en in de omstreken van Goa. Men viert ter zijner

ver, prinsdom Grubenhagen, 5 uren gaans benoord-

eere feesten, waarhij het eeld van L. in processie

oosten Gottingen. — 2) L., lat.

Lindavia, sterke stad

in Beieren, kreis Zwaben, 15 mijlen bezuidw. Augs-

rondgedragen wordt.

Lingard

(John), engelsch schrijver, geb. 5

burg, op drie eilandjes in het meer van Constans, is

Febr. 1771 te Winchester, gest. 13 Juli 1851 te

door eene brag met bet vasteland verbonden ; 5000

Hornby, was gereimen tijd pastoor te Newcastle-

inw.; kasteel ; de 1812 aangelegde Maximiliaansha-

upon-Tyne, en heeft in roomsch-kath. geest o. a.

ven ; sedert 1856 standbeeld van koning Maximi-

geschreven:

Antiquities of the Anglo-Saxon church

weglinie, was vroeger keizerlijke stad, en had eene

(2 din. Londen 1809; nieuwe druk 1845); History
of England till the revolution of 1688 (8 dln. Lon-

beroemde abdij van kanonikessen.

den 1819-25; 5e druk 10 din. 1849-50).

liaan II ; L. is bet eindpunt van de zuidnoord-spoor-
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Linge

Lingo, lat. Linga, kleine rivier in Gelderland,
ontspringt bij Doornenburg, wordt bij Geldermalsen
bevaarbaar, verlaat even beneden Acquoi de [prov.
Gelderland en komt in Zuid-Holland, loopt fangs
Asperen , Leerdam en Henkelum, en ontlast zich door
de stad Gorinchem in de Merwede.
Lingen, stad in het Hanoversche, aan de Ems,
11 uren gaans benoordw. Osnabruck; 4300 inw.;
had van 1685 tot 1819 eene universiteit ; was vroeger de hoofdplaats van Neder-Lingen, zijnde het
tot de landdrostij Osnabruck behoorende hanoversche gedeelte van het oude graafschap L., dat achtereenvolgend aan de graven van Tecklenburg, aan
de graven van Egmont-Buren, en aan Karel V toebehoorde, in 1809 bij het graafschap Berg gevoegd,
1810 bij Frankrijk ingelijfd en 1814 teruggegeven
werd aan Pruisen, dat het Neder-gedeelte in 1815
afstond aan Hanover, welk koninkrijk echter in 1866
geheel en al door Pruisen werd veroverd.
Lingga, nederlandsch resideutschhp in den
Indischen archipel, bestaat nit het benoordoosten
Sumatra gelegene eiland L., benevens eene groep
kleinere eilanden om de zuidpunt van het schiereiland Malakka ; tot dit residentschap behooren ook
de naastgelegene gedeelten van Sumatra. Een gedeelte van het eiland Bentang is sedert 1821 aan het
nederlandsch gezag rechtstreeks onderworpen ; voor
het overige bestaat de residentie L. uit vijf koninkrijken (L., Indragiri, Siak, Kampar en Riouw),
geregeerd door inlandsche vorsten, die onder het
nederlandsche oppergezag staan.
Lingonen, een yolk in Gallie ; ze woonden
tusschen de Eduers ten Z., de Senonen ten W., de
Sequanen ten 0., in de landstreek, die later het oostgedeelte van Champagne vormde; ze hadden tot
hoofdplaats Andomatunum of Lingones (tegenw.
Langres). Ten tijde van Cesar (57-50 v. Chr.) waren de L. een der machtigste volten van BelgischGallie. Later werden zij bij Lugdunensis la ingedeeld. Een gedeelte der L. was naar Italie verhuisd,
en had zich daar nedergezet nabij den mond van
den Padus (Po), waar zij Spina tot hoofdplaats hadden.
Linguet (Simon Nicolas Henri), fransch partements-advocaat, geb. te Reims 14 Juli 1736, was
eerst secretaris van den prins de Beauveau, lien hij
naar Spanje vergezelde; gaf eenige werken in het
Licht, waardoor hij zich den weg dacht te &nen tot
eenen zetel in de fransche Academie, doch zag zich
in die berekening teleurgesteld, en wreekte zich
daarover door vinnige hekelschriften tegen de leden
der Academie. Op 30-jarigen leeftijd begon hij zijne
loopbaan als advocaat, en maakte als zoodanig reeds
spoedig grooten naam, vooral door zijne pleitredenen
voor den hertog van Aiguillon en den graaf van Moratrgies; maar tegelijk maakte hij zich bij zijne medeadvocaten gehaat door zijne vinnige en beleedigende
spotternijen, en werd 1774 van de lijst der advocaten geschrapt. Toen begon hij de redactie van een
staatkundig dagblad, dat veel opgang maakte, maar
waardoor hij zich eene lierbanning op den hats haalde,
en (1780) in de Bastille opgesloten wend. Pus genoodzaakt zijude Frankrijk te verlaten, ging hij naar
Londen, van daar naar Brussel, en toen naar Weenen, waar hij de gunst verwierf van Jozef II; doch
reeds spoedig viel hij in ongenade, doordien hij parQj
trok voor de in opstand zijnde Brabanders. In Frankrijk teruggekeerd (1791), verklaarde bij zich tegen
de revolutionaire beginselen, werd onder de Conventie ter dood veroordeeld en 27 Juli 1794 geguillotineerd. Men heeft van hem eene menigte geschrif-

Linnè
ten, meest alle uitmuntende door kernachtigheid
van stijl, maar tevens vol gal of ontsierd door de
stuitendste paradoxen. Hij maakte er volstrekt geen
gewetenszaak van, omtrent een en hetzelfde punt nu
eens er voor, dan weder er tegen te ijveren. Zijne
voornaamste werken zijn : Histoire du siecle d'Alexandre (1762); le Fanatisme des philosophes (1764);
Histoire des revolutions de l'empire romain (1766);
Theorie des lois civiles (1767), waarin hij de alleenheerschappij voorstaat ; Hist. impartiale des Jesuites
(1768), waarin hij die pas opgehevene orde verdedigt ; Thdorie du libelle on l' Art de calomnier avec
fruit, geschreven tegen Morellet (Amsterdam en
Parijs 1775); Examen des ouvrages de Voltaire(' 788 ) ;
Mdmoires jndiciaires, zijne pleidooien bevattende
(7 dln.)
Link (Heinrich Friedrich), duitsch kruidkundige, geb. 2 Fehr. 1769 te Hildesheitn, gest. 1 Jan.
1851 als professor en directeur van den plantentuin
te Berlijn, heeft zich ook als een vernuftig opmerken doen kennen door : Die Unwell and dots Alterthum
erläutert durch die Naturkunde (2 din. Berlijn 1820
—22 ; 2e druk 1834) en Das Alterthum and der
Uebergang zur neuern Zeit (Berlijn 1842).
Linkong, berg op Java, district Singa-Parna
in de Preanger-Regentschappen. Bij de verscbrikkelijke uitbarsting van den Galoengoeng (8 Oct. 1822)
namen diegenen der bewoners nit de omstreken van
Tassikmalaya, die nun Leven door de vlucht hadden
kennen redden, de wijk naar dezen berg L. en omliggende heuvels, doch verkeerden reeds spoedig in
gevaar daar van honger om te komen, doordien de
gloeiende lavastroom, die hen gevolgd was, het onmogelijk maakte den L. nader bij te komen dan tot
op ongeveer 8 palen afstands. Eindelijk, toen de lava
begun te bekoelen, bestonden eenige stoutmoedigen
het waagstuk om, ofschoon ze nog hunne voeten
daarbij verschroeiden, aan de ongelukkigen op den
L. eenig voedsel te brengen.
Linkoping, stad met 6200 inw. in Zweden,
aan het zuideinde van het Roxen-meer, circa 23 mijlen bezuidw. Stokholm, is de hoofdplaats van het
kin L., dat ook den naam van Oost-Gottlands-ltin
draagt, 195 vierk. mijlen groot, en met ruirn 230,000
zielen bevolkt is, en ten W. begrensd wordt door
het Wettern-meer.
Linlithgow, stad in Schotland, aan bet meer
van L:, 6 uren gaans bewesten Edinburg ; 4000
inw.; oud kasteel, waar Maria Stuart geboren was,
en waar 1569 de rijksbestuurder Murray vermoord
werd. Het is de hoofdplaats van het graafschap L.,
dat ook West-Lothian genoemd wordt en gelegen is
tusschen de golf van Forth en de graafschappen
Edinburg, Lanark en Stirling. Het graafschap L.,
een der kleinste van Zuid-Schotland, is nog 'pen 5
vierk. mijlen groot en met ruim 30,000 Zielen bevolkt.
Linne, dorp in de nederl. prov. Limburg, aan
de Maas, anderhalf nun gaans bezuidw. iloermonde
Linnê (Karel), verlatijnscht Linnaius, beroemd
zweedsch natuurkundige, geb. 4 Mei 1707 te Rasbult
in Smaland, sedert 1741 prof. te Upsal, 1757 tot den
adelstand verheven, gest. 10 Jan. 1778, was de zoo,'
van eon plattelandsgeestelijke, en had tang te wonstelen met armoede. Hij was in de leerhij een schoenmaker, toen een geneesheer, die met zijne familie
bevriend was, zijn aanleg opmerkte, en hem de middelen verschafte om te gaan studeeren te Upsal ;
reeds in 1732 werd hem door het Koninklijk genootschap te Upsal opgedragen eene reis naar Lapland to doen, en de planters van dat land te be'scheij-

Linnem

Lipenius

yen ; doch, na zich van die taak gekweten te hebben,
de wangunst moede, waaraan hij bij velen blootstond,
begat hij zich naar Holland, en studeerde te Leiden
geneeskunde onder Boerhaave. In Hqlland gaf L.
zijne eerste werken in het licht (1735-38), bezocht
vervolgens Engeland en Frankrijk, en werd bij zijne
terugkomst benoemd tot lijfarts van den koning van
Zweden, en eindelijk tot professor te Upsal (1741),
waar hij gedurende 37 jaren den leerstoel bekleed
heeft. De studie der natuurlijke historie onderging
door L. eene groote verbetering ; zijn kruidkundig
stelsel, ook wel het .kunstmatige" of het .sexueele"
stelsel genoemd, heeft nog tegenw. vele vereerders.
De voornaamste werken van L. zijn : System naturs
(Leiden 1735) en Species plantarum (Stokh 1753).
Linnem, voormalige stad in Friesland, is verzwolgen door een der groote watervloeden, zonder
dat men er ooit een spoor van teruggevonden heeft.
Linnich, marktvlek in Pruisen, circa 7 uren
gaans benoordw. Aken ; 1700 inw. — Girard, hertog
van Berg-en-Gulik, behaalde er op Egmond, hertog
van Gelder, in 1444 op St.-Hubertusdag eene groote
overwinning, ter herinnering van welke de St.Hubertus-Orde is ingesteld.
Linosa, vulcanisch eilandje in de Middell. Zee,
tusschen Afrika en Sicilie behoort tot de provincie
Girgenti.
Linschoten, aanzienlijk dorp in de nederl.
prow. Utrecht, aan het watertje de L., dat bij
Woerden uit den Rijn komt, en zich ontlast in den
Usel. Het dorp L. ligt vierdhalf uur gaans bewesten
Utrecht. In 1482 had eene bende soldaten van 't
Montfoortsche yolk eenen inval gedaan in Holland ;
doch toen ze met een aanzienlijken buit terug dachten te keeren, werden ze door de burgers van Oudewater op de vlucht gedreven ; ze namen de wijk in
de kerk te L., en waanden zich daar veilig ; doch
die van Oudewater staken de kerk in brand.
Linster, voormalige heerlijkheid in 't groothertogdom Luxemburg, waarin o. a. de dorpen
Bourg-L. en Jung-L.
Linternum. Zie LITERNUM.
Lintgen, welvarend dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, in het schoone Merschdal, 1 uur gaans
ten Z. Z. 0. van Mersch.
Linth, rivier in Zwitserland, ontspringt in het
kanton Glarus, aan den voet van den Tedi, wordt
door het 19,000 vt. lange Molliser-kanaal in het
Wallenstiidter meer geleid, doorstroomt dit, verlaat
het weder bij Wesen, en valt beneden Grynau in het
meer van Zurich. Het oeverland der L. bestond eertijds in uitgestrekte moerassen, die van 1807 tot
1816 drooggemaakt zijn. Het 62,000 vt. lange
Linth-kanaal, waardoor de beide genoemde meren
met elkander zijn verbonden, werd aangelegd om aan
de vroegere gedurige overstroomingen een einde te
maken. Het Linth-dal, met de zwavelige bron Stachelberg en verscheidene groteske watervallen, is onder de schilderachtigste punten van Zwitserland te
rangschikken.
Lintouw, of Lintau, landschap op het nederl.
0. I. eiland Sumatra, in de Padangsche-Bovenlanden ;
hoofdplaats Tappisello. In 1830, toen dit landschap
tegen het nederlandsche gezag in opstand was, werd
22 Juli eene expeditie tegen L. ondernomen ; na
eenige schermutselingen 22 en 23 Juli, werd 24 Juli
de goedversterkte hoofdplaats aangetast, die echter
reeds spoedig door eigen toedoen der Lintouwers
in brand geraakte, zoodat onze troepen dit landschap
nog dienzelfden dag tot volkomene onderwerping
dwongen.

Lintz, of Linz, lat. Lentia, 1) sterke stad in
Oostenrijk , aan den spoorweg van Gmunden naar
Budweis en aan de samenvloeiing van den Donau en
de Traun, ligt 8 mijlen bezuidoosten Passau, en heeft
28,000 inw.; heette aanvankelijk Lentia of Aredata ;
werd door brand verwoest in 1800 ; behoorde eertijds aan de graven van Kyrnberg ; naast vele andere
merkwaardige gewrochten van bouwkunst verdienen
vooral de vestingwerken (32 zoogenaamde Maximiliaansche torens) vermelding. — 2) stad in Rijnpruisen, 4 mijlen benoordw. Coblentz; 3000 inw.
Linus, 1) musicus en beroemd dichter, was,
volgens de fabel, een zoon van Apollo, bij Calliope of
bij Urania verwekt. Men noemt hem den uitvinder
van den rhythmus en de melodie, en onder zijne
leerlingen worden Orpheus, Thamyris en Hercules
vermeld. Op zekeren dag aan laatstgenoemden een
klap gevende, om hem tot oplettendheid aan te manen, bracht hij Hercules daardoor derwijze in toorn,
dat die hem met zijne Tier een slag teruggaf op het
hoofd, zoodat L. dood nederzeeg. — 2) een der
eerste Christenen, vermeld II Tim. 4 : 21 — 3) een
roornsch heilige ; zie LIN.
Lioessens, of Lioensens, voorheen Ljussens of
Lussens, dorp in Friesland, 2 uren gaans benoordoosten Dockum ; ruim 300 inw.
Lion–d'Angers (le), stad in 't fransche dept.
Ma ine-Loire, 3 uren g. bezuidoost. Segne ; 2600 inw.
Lions–la–Foret, stad in het fransche dept.
Eure, 2 mijlen benoorden Andelys; 1900 inw.; geboorteplaats van Benserade ; werd gesticht in den
tijd der Romeinen.
Liouwerd,oad-friesche naam van Leeuwarden.
Lipari, lat. Lipara, aanvankelijk Meligunis, het
voornaamste der Liparische eilanden (zie het volgende art.), is 5 vierk. mijlen groot, bevolkt met
18,000 zielen, heeft warme bronnen en tot hoofdplaats Lipari. Dit eiland vormde met de rest van
den archipel in de oudheid eene geduchte zeemogendheid, welke door Dionysius den Dwingeland
onder het juk gebracht werd, vervolgens in handen
der Carthagers viel, en eindelijk in die der Romeinen
(256 v. Chr.). De stad L., aan eene baai, met een
fort, is eerie welvarende koopstad. Zij werd 1340 ingenomen door Robert I, koning van Napels, en 1544
door Barbarossa (Khair-Eddin) verwoest, rnaar spoedig weder opgebouwd.
Liparische eilanden, bij de ouden JEolice
of Vulcanice insulce, in de Tyrrheensche Zee, aan de
noordzijde van Sicilie. Ze zijn 13 in getal, waaronder 7 bewoonde, te zamen met omstreeks 20,000
zielen bevolkt, nl.: Lipari - (Lipara), Stromboli
(Strongyle), Volcano (Hiiira), Ustini (Ostceodes),
Felicudi (Phenicusa), Alicudi (Ericusa), Salini
(Didyme). Ze dragen alien de spores van hunnen
vulcatiischen oorsprong. Op Stromboli is nog een
rookende vulkaan, die echter geen lava meer uitwerpt. Wegens deze vulkanen heeft men hun den
naam van Vulcanische eilanden gegeven; met den
naam van Eolische eilanden werden ze bestempeld,
omdat de winden geacht werden bier bun rustverblijf te hebben : de fabelleer noemt deze eilanden de
woonplaats van Eolus, den god der winden.
Lipau, of Lippau, marktvlek met 1200 inw. in
den moravischen kreis Hradisch ; bij L. 30 Mei 1434
veldslag tusschen de Taborieten en Calixtijnen.
Lipenius (Mart.), duitsch bibliograaf, geb. in
bet Brandenburgsche 1630, gest. 1692, was conrector aan het gymnasium te Halle, rector en professor aan het Karels-gymnasium te Stettin (1672
—76), conrector aan de akademie van Lubeck. Men
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heeft van hem: Biblioth. realis Theologica (Frankfort
1685); — Juridica (1679); — Philosophica (1682);
Medica (1679); enz.
Lipetsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Tambow, aan den Woronesj,16 mijlen bewesten Tambow ;
12,000 inw.; druk bezochte minerale bronnen ; een
monument ter eere van Peter den Gr.
Lipona (graven van), deze naam (anagram van
Napoli, d. Napels) werd aangenomen door Caroline
Bonaparte, de zuster van Napoleon en weduwe van
Murat, koning van Napels.
Lipowanen, russ. secte. Zie FILIPPONEN.
Lippe, lat. Luppia, rivier in Rijnpruisen, neernt
haren oorsprong bij Lippspring aan het Lippische
Wald, wordt bij Lippstadt bevaarbaar, en valt na 31
mijlen loop bij Wesel in den Rijn. — Zij geeft haren
naam aan de heerlijkheid (later graafschap) L., dat
een onmiddellijk rijksleen werd na den val van Hendrik den Leeuw, en dat later, door verscheidene huwelijken aangegroeid, gesplitst werd in Lippe-Detmold, Lippe-Bracke en Lippe-Schaumburg (1613).
De tweede tak is 1709 uitgestorven. De oudste werd
tot den prinsenstand verheven 1720, de laatste eerst
in 1807 bij het toetreden tot den Rijnbond. Onder
het fransche keizerrijk had de rivier L. haren naam
ook gegeven aan een departement L., waarvan Munster de hoofdplaats was.
Lippe—Detmold, duitsch prinsdom, tusschen
het pruis. regeerings-distr. Minden ten N. W., W.
en Z., eene enclave van Neder-Hessen ten N. 0.,
Hanover en bet graafschap Pyrmont ten 0., is ruim
20 vierk. mijlen groot, bevolkt met ongeveer 110,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Detmold.
Lippe—Schaumburg. Zie SCHAUMBURG-L.
Lippenhuizen, oudtijds Kobanderhuizen genaamd, dorp in Friesland, 3 uren gaans oostelijk benoorden Heerenveen ; 1100 inw.
Lippspringe, marktvlek in Pruisen,reg.-distr.
Minden, kreis Paderborn, nabij den oorsprong der
Lippe, heeft ruim 1800 inw., en is sedert 1832 eene
druk bezochte badplaats voor borstlijders.
Lippstadt, stad in het prinsdom Lippe-Detmold, aan de Lippe, 10 mijlen bezuiden Minden ;
6600 inw.; werd 1757 door de Franschen ingenomen ; vroeger behoorde L. half aan het prinsdom
Lippe-Detmold, halt aan Pruisen (aan welk rijk die
heeft indertijd verpand was met het graafschap Mark);
sedert 17 Mei 1850 behoort L. geheel aan Pruisen,
tegen uitkeering van een jaargeld.
Lipsia, lat. naam van Leipzig.
Lipsius (Justus), eigenlijk Joost Lips, nederlandsch geleerde, geb. 18 Oct. 1547 te Overijsche
bij Brussel, was eerst secretaris van kardinaal Granvelle (1569), die hem medenam naar Rome. Vervolgens tot de Luthersche kerkleer overgegaan, was
hij van 1572 tot 1574 professor der geschiedenis te
Jena, begat zich toen naar Keulen, waar hij in den
echt trad, liet zich vervolgens te Leuven tot doctor
in de rechten bevorderen, en nam 1578 wegens den
oorlog de wijk naar Holland, waar hij de Gereformeerde kerkleer oinhelsde, en werd 1579 aangesteld
als hoogleeraar der geschiedenis en jurisprudentie
te Leiden. In 1591 legde hij zijn professoraat neder,
keerde naar Leuven terug, ging daar 1602 weder
tot de kerkleer van Rome over, werd er professor,
alsmede historiograaf van den koning van Spanje,
en stierf 24 Maart 1606. In Juli 1853 is hem in
zijne geboorteplaats een standbeeld opgericht. De
Opera omnia van L. zijn verzameld (in 8 din. Antwerpen 1585 ; 2e druk in 4 din. 1637 ; alsook in
4 dln. Wesel 1675).

Liptau, hong. Lipt6, comitaat in Hongariy,
tusschen de comitaten Arva ten N., Zips ten 0.,
Sohl ten Z., Thurost ten W., is 41 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 73,000 zielen, heeft tot hoofdplaats Szent-Miklos, en wordt doorstroomd door de
Waag.
Lire, viek in het oude Normandi6, tegenw.
dept. Eure, 9 uren gaans bezuidw. Evreux ; 1800
inw.; nude benedictijner abdij. — 2) L., of Lier,
stad in Belgiö ; zie LIER.
Lire, stad in het fransche dept. Maine-Loire,
5 uren gaans benoordw. Beauprau; 2200 inw.; geboorteplaats van Joachim du Bellay.
Liria, lat. Laurona of Edeta, stad in Spanje,
prov. Valencia, 4 mijlen benoordw. Valencia ; 10,000
inw.; romeinsche ruinen en opschriften; hoofdstad
der Edetanen, kwam L. in de macht der Romeinen ;
daarna veroverd door de Gothen, toen door de Mooren, werd het aan deze laatsten ontnomen door Jacobus den Veroveraar, koning van-Aragonie (1252);
eindelijk was het de hoofdplaats van een hertogdom,
door Filips V aan maarschalk Berwick geschonken.
Liris, tegenw. Garigliano. rivier in Latium, ontsprong bij de Marsen, stroomde voorbij Fregellm,
en viel in de Thyrrheensche Zee (Inferum mare) bij
Minturnw, na uitgestrekte moerassen gevortnd te
hebben.
Lis,. erkort voor Lisse.
Lis, kustrivier in de portug. prov. Estremadura.
Lisboa, portugeesche (Lisbon, engelsche ; Lisbonne, fransche) naam van Lissabon.
Lisburn, stad in Ierland, graafschap Antrim,
3 uren gaans bezuidw. Belfast ; 7000 inw.; gesticht
onder Jacobus I ; door brand verwoest 1707.
Lisca, twee eilandjes in de Middell. Zee, in de
genaamd L. Bianca en L. Nera; ze
liggen beoosten Panaria.
Lisieux, het oude Lexovii, stad in bet fransche
dept. Calvados, aan de Orbec en de Touques, ruim
5 mijlen beoosten Caen ;13,000 inw.; oudtijds hoofdstad der Lexoviers ; onder de tweede dynastie hoofdplaats van het graafschap Lieuvin ; werd geplunderd
door de Noormannen 877 ; grootendeels platgebrand
door de Bretagners 1130; bet werd ingenomen door
Filips August 1203, door de Engelschen 1415, door
door Karel VII in 1448, door de Protestanten 1571,
en door Hendrik IV in 1589.
Liskeard, stad in Engeland, graafschap Cornwallis, 3 mijlen bezuidw. Launceston ; 5000 inw.
Lisle, fransche stad, zie RUSSEL. Zie overigens
ook ILE en ISLE.
Lismore, 1) eiland tot Schotland behoorende,
is een der Hebrieden, 3 uren gaans lang, l uur gaans
breed, bevolkt met 12 zielen. — 2) stad in Ierland,
graafschap Waterford, aan den Blackwater ; 2300
inw.; geboorteplaats van den wijsgeer Boyle en van
den dichter Congreve.
Lisorizo, rivier. Zie IsoNzo.
Lissa, 1) het oude Issa insula, dalmatisch eil.
in de Adriatische Zee, is circa '2 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 6300 zielen, heeft verscheidene goede
havens, en tot hoofdplaats 2) het 3300 inw. tellende
marktvlek Lissa (het oude Issa oppidurn), een der
beste havens (ook oorlogshaven) aan de Adriatische
Zee; 18 Juli 1866 werd dit eiland gedurende negen
uren gebombardeerd door de italiaansche vloot.
3) Poolsch-L. (Leszno in 't Poolsch), sterke stad in
pruisisch Posen, 15 uren gaans bezuiden Posen;
ruim 10,000 inw.; geboorteplaats der graven van
Leczinski ; werd 1707 door de Russen verwoest.
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8 uren gaans benoordoosten Praag; 3600 inw.; kastoen af strekte bet zich uit naar de zuidzijde tot
teel. — 5) dorp in 't pruis. reg.-district Breslau,
over den Pripets, naar de westzijde 1`2 a 13 mijlen
kreis Neumarkt : 1000 inw.; de slag van Leuthen boven Brzetst-Litewski, naar de oostzijde tot bij
wordt naar dit dorp ook wel Slag van Lissa genoemd.
Witebsk een Smolensk. In de 14e eeuw groeide bet
— 6) lat. naam van 't nederlandsche dorp Lisse.
nog veel meer aan, en bevatte toen geheel WitLissabon, portug. Lisboa, het Olisippo der Rusland ; de oost-grens van L. liep langs de oostouden, dat later Felicitas Julia genoemd werd, hoofdzijde der steden Toropetz, Wiazma, Kozelsk, Mizensk
stad van Portugal, op den rechterQeverv van den Taag,
en Siniowka ; Kiew en al de zich in den Dnieper
nabij de uitwatering dier rivier, 62 a 63 mijlen beontlastende rivieren tot aan de Worskla waren in
zuidw. Madrid ; omstr. 280,000 inw.; heeft van verre
L. begrepen. Zoo stond het met L., toen de grootgezien een schilderachtig en indrukwekkend voorhertog Jagello tot den troon van Polen geraakte en
komen (als amphitheater gebouwd); de oude stad is
dus de koninklijke en hertogelijke kronen beiden op
onoogelijk ; de nieuwe stad heeft rechte, breede en
zijn hoofd vereenigde. Intusschen werd L. nagenoeg
zindelijke straten ; de haven van L. is de eenige ooraltijd afzonderlijk beheerd, en kenmerkte zich aanlogshaven van Portugal. Vertnoedelijk is L. gesticht
boudend door het streven om zich van Polen af te
door de Pheniciers; naar laid der overlevering zou
scheiden (eerst bij de troonbeklimming van CasiL. gesticht zijn door Ulysses, die aan de stad zijnen
mir IV in 1444 hield L. op, zijn eigen hertog te
naam schonk. Onder de Romeinen van weinig gehebben). In de 16e eeuw wend aan de grootheid van
wicht, kwam L. onder de Arabieren (716) tot aanL. den genadeslag toegebracht. Eenerzijds door de
zien, en vooral onder de Mooren, die er zich in de
veroveringen van den russischen grootvorst Iwan III
8e eeuw van meester maakten ; bet werd toen de
reeds beroofd van Severie en Smolensk, werden anhoofdstad van een zelfstandig tnoorsch koninkrijkje;
dererzijds Volhynie, Podolie en Kiew bij het kowel drong Alfons II, koning der Asturien, in 798 tot
ninkrijk Polen ingelijfd ; hetgeen in 1569 het lot van
L. door; doch het werd eerst in 1147 aan de Moogeheel L. wend. Bij de eerste verbrokkeling der
ren ontweldigd door Alfons I van Portugal. In onze
Poolsche monarchie (1774), kwam een groot geeeuw ingenomen door de Franschen in 1807, door
deelte van L. aan Rusland, dat bij de 2e en 3e deehen ontruimd in 1808. Door verscheidene aardling van Polen meester wend van het overige gebevingen is L. geteisterd ; men noemt inz. die van
deelte van 't voormalige L. (uitgezonderd evenwel
1531, maar vooral die van 1755, waardoor bijna de
het district Gumbinnen, dat tegenw. aan Pruisen
geheele stad verwoest werd. Te L. zijn geboren:
beboort). Het L. zooals bet in de 17e eeuw was,
Camoens, pater Lobo, Manoel, de heilige Antonio
vomit tegenw. de 5 russiscbe gouvernernenten Movan Padua, en vele andere bekende personen.
bilew, Polotsk, Wilna, Grodno, Minsk, en het pruis.
Lisse, aanzienlijk dorp in Zuid-Holland, derdhalf distr. Gumbinnen. De hoofdstad van het grootheruur gaans bezuiden Haarlem en ongeveer even ver
togdom L. was aanvankelijk Grodno, later Wilna.
benoorden Leiden; in de 12e eeuw genoot L. de eer,
Hertogen en Groot-Hertogen van Litauen:
dat Diderik, graaf vanCleve, trouwende met Margareta
I. Veoir de vereeniging met Polen.
van Holland (dochter van .Floris II en vrouwe Ada,
Erdiwil,
Trab,
1280
die eene zuster was van den koning van Schotland),
Ringold
omstr. 1230 Narimund,
1280
te L. zijne luisterrijke bruiloft kwam vieren.
Mendog,
1238 Troyden,
1282
Lissus, stad in Illyrie. Zie ALESSIO.
Troynat,,
Witen,
1283-1315
Listowel, stad in Ierland, graafschap Kerry, Wolstinik,
1265 , Gedimin,
1315-1328
aan de Feale, 7 uren gaans ten N. N. 0. van Tralee ;
Suintorog
uintorog ,
1268 Jawnut,
1328-1330
3000 inw.
Ghiermond,
1270 Olgierd,1330 of 1341-81
Liszt (Franz), vermaard componist, geb. 22 Oct. Giligin,
n,
1275 Kieistut,
1382
1811 te Raiding in Hongarije, van 1848 tot 1859
Romund ,
1278 Jagello,
1382-1386
directeur der hofkapel te Weimar, legde toen die beII. Sedert de vereeniging.
trekking neder, en begaf zich in Frankrijk in eene
Skirgell of Casimir, 1386 Sigismund
1
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geestelijke orde. Zelfs in zijn geestelijk gewaad diri(Witold)Alexander, 1392 Casimir (IV van
geert hij bij groote feestgelegenheden nog orkesten.
Swidrigel(Boleslas), I 430
Polen), 1440-1444
Litabrum, tegenw. Buytrago, stad in Hispania
Litchfield, I) stad in Engeland ; zie bet art.
Tarraconensis; wend veroverd door C. Flaminius in
LICHFIELD. - 2) stad in de Vereenigde Staten (in
192 v. Chr.
Connecticut), 5 mijlen bewest. Hartford ; 5000 inw.
Litakoe, naam van 2 steden in Neder-Caffraria,
Liternum. of Linternum, tegenw. Torre di
bij de Betjuanen, nl.: 1) Oud-L., met 4000 inw.; en
Patria, stad in Campanie, benoordw. Napels, nabij
2) Nieuw-L., dat 3 uren gaans benoordw. het vorige
de uitwatering van den Clanis. Hier stierf Scipio de
ligt, de residentie van een koning en hoofdstad van
Afrikaan en werd ook bier begraven.
den stam der Matsjipins is, en 6000 inw. heeft.
Lith, dorp in Noord-Braband, 3 uren gaans ten
Litana silva, tegenw. wood van Lago, in Italia
N N. 0. van 's-Hertogenbosch, is het voornaamste
(Cispadaansch Galliel in de omstreken van Forum
n.-brab. dorp aan de Maas ; 1300 inw.; het is eene zeer
Cornelii (lmola), op de grenzen van Ligurie en
oude plaats ; in 1504 werd L. door de Gelderschen
Etrurie, is vermaard door twee nederlagen, die aan
platgebrand ; in 1641 en 1645 had het Staatscbe leger
de Romeinen door de Gainers toegebracht werden,
te L. en te Lithoien zijne vergaderplaats; van overnl.: in 215 v. Chr. en in 193.
strooming feed L. in Jan. 1809 en in oudejaarsnacht
Litanobriga, stad in Gallic; tegenw. Pont- van 1833 op 1834. Men noemde dit dorp voorheen
Saint-Maxence.
Groot-Lith om het te onderscheiden van Lithoien,
Litauen, of Lithauen (groothertogdom). Aan- dat destijds Klein-Lith heette. Beide plaatsen werden
vankelijk verstond men onder dezen naam slechts
oudtijds aangeduid met den naam Litta.
eene landstreek benoordoosten Pruisen, aan de NieLithauen. Zie LITAUEN.
men en de Willa, waarin geen andere steden lagen
Lithoien, dorp in Noord-Braband, aan de
dan Kowno, Jurbock en Wilkomirsz. In de 13e eeuw
Maas, 3 uren gaans ten N. N. 0. van 's-Hertogenwend aan dit landschap nithreiding gegeven, en van
bosch; 780 inw.; werd vroeger ook wel Klein-Lith
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Lithuanie

genoemd, en draagt den naam L., omdat het tusschen de dorpen Lith en Oien gelegen is. Van overstrooming feed L. in 1740, 1799, Jan. 1809 en
vooral in den oudejaarsnacht van 1833 op 1834. In
1398 werd L. geheel platgebrand door de Gelderschen.
Lithuanie, fransche naam van Litauen.
Litta, lat. naam van Groot en Klein Lith.
Litta (Pompeo, graaf), ital. geschiedschrijver,
geb. 27 Sept. 1781 te Milaan, tot 1814 in fransche
dienst, 1848 in het voorloopig bewind minister van
oorlog, vervolgens benoemd tot generaal der rationale garde van Milaan, gest. 17 Aug. 1852. Zijne
voornaamste pennevrucht is het kostbare prachtwerk
Famiglie celebri italiane (142 afleveringen Milaan
1819-52).
Littau, stad in Moravia, 4 uren gaans benoordw. Olmutz, aan de March en aan den spoorweg
Olmutz-Praag; 3200 inw.
Little—River, d. i. Kleine rivier, naam van
vele riviertjes in de Vereenigde Staten. Een hunner
vormt, met den Shetucket vereenigd, de Thames (in
Connecticut).
Little—Rock, of Arcopolis, hoofdstad van Arcansas. Zie ARCANSAS.
Littrê (Max. Paul Emile), fransch philosoof en
taalgeleerde, geb. 1 Fehr. 1801 te Parijs, oefende als
vak de geneeskunst uit, en is ook vooral bekend
door zijne uitmuntende vertaling van Hippocrates'
werken (9 dln. Parijs 1839-60). Men heeft o. a.
van hem : Histoire de la langue francaise (2 dln.
Parijs 1861-62); Dictionnaire etymologique de la
langue francaise (dl. 1, Parijs 1863); enz.
Lityn, of Litinsk, stad in 't russ. gouvt. Podolie, aan de Sgara, 13 mijlen benoordoosten limenetz ; 6000 inw.
Liutbert. Zie LU!TPERT.
Liuva I, koning der Westgothen, werd verkoren in 567 na den dood van Athanagild, wiens
weduwe hij huwde. Hij koos Narbonne tot residentieplaats, hetgeen den Westgothen aanleiding gaf om in
opstand te komen. Hij zond zijnen broeder Leovigild
tegen hen uit ; deze bracht hen tot onderwerping.
en ontving kort daarna (569) van zijnen broeder L.
het gansche gedeelte van diens koninkrijk, dat aan
gene zijne der Pyreneen lag ; alleenlijk Narbonneesch
Gallia of Septimanie behield L. voor zich zelven.
Hij stierf 572, en Wen kwam Leovigild als zijn erfgenaam in het bezit van het gansche rijk. — L. II,
kleinzoon van Leovigild, volgde in 601 zijnen varier
Recaredes op, maar viel reeds spoedig in handen van
Witerik, die hem ter dood liet brengen (603).
Livadia, het oude Lebadea, stad in Griekenland, nomarchie Attica, aan een riviertje L. (zie
hieronder) ruim 11 mijlen bewesten Athene, en 5
uren gaans beoosten de ruinen van Delphi. Het is
de oude hoofdstad der provincie L.; was vroeger
een volkrijke en bloeiende stad (in 1800 omstreeks
10,000 inw.), dock is door de onafhankelijkheidsoorlogen geheel in verval geraakt. Nabij Lebadea
beyond zich de spelonk van Trophonius. — Het
riviertje L., vroeger Hercyna genaamd, wordt gevormd door twee beekjes, en valt na een loop van
3 mijlen in bet meer Topoglia (Copais), dat ook wel
meer van L. genoemd wordt. Naar de stad L. werd
tot in onzen tijd het noordelijk gedeelte van Griekenland's vasteland Livadie genoemd.
Liven, een finsch yolk, naar hetwelk Lifland
genoemd is. De L. zijn echter versmolten in de
Esthen en Letten ; nog slechts een klein gedeelte is
van de de oude L. overgebleven in Koerland, waar de

Livingen
Livische taal nog in 14 dorpen gesproken wordt in

twee dialecten. Spraakkunst en Woordenboek van
het Livisch leverde Sjiigren (2 dln. Petersburg 1861).
Livenza, lat. Liquentia; rivier in het Lombard.
Venetiaansche, ontspringt nabij Polcenigo in de pron.
Udine, en ontlast zich benoorden Caorle in de Adriatische Zee na eenen loop van 10 mijlen.
Liverdin, stadje in het oude Lotharingen
(fransch dept. Meurthe), 3 uren gaans benoordw.
Nancy; 1200 inw.; eertijds vesting.
Liverpool, stad in Engeland, graafschap Lancaster, 8 mijlen bezuiden Lancaster, 35 mijlen benoordw. Londen en ruim 7 mijlen bewesten Manchester, ligt aan de uitwatering van de Mersey in de
Iersche Zee, heeft eene steeds toenemende bevolking (444,000 zielen in 1861), en is op Londen na
de grootste koopstad van geheel Groot-Britannia;
het is om zoo te zeggen de haven van Manchester,
bovendien de voornaamste markt dergansche wereld
voor katoen, en de belangrijkste haven van Europa
voor de landverhuizing. Behalve het kruispunt van
5 groote spoorwegen, heeft L. tevens eenen zijtak
van het Bridgewaterkanaal, en naar Leeds het beroemde Leeds-Liverpool-kanaal. Tot in de 16e eeuw
was L. slechts een gehucht ; in 1700 telde het nauwlijks 5000 inw.; in 1842 is een gedeelte van L. door
brand vernield,
Liverpool (Charles Jenkinson, baron Hawkesbury, graaf van), engelsch staatsrnan, geb. 10 Mei
1727 in het graafschap Oxford, gest. 17 Dec. 1808,
secretaris van lord Bute 1761, minister van finantien
1766; lord der admiraliteit 1766; minister van oorlog 1778 ; trad uit het ministerie 1782, en werd
1786 wader daarin opgenomen door Pitt, die hem
eene aanstelling als kanselier van Lancaster en zijne
verheffing tot baron van Hawkesbury, pair en graaf
van Liverpool verschafte, en hem het voorzitterschap
in den raad van koophandel toevertrouwde. L. was
een bekwaam man, maar een draaier; zijn bewind
was zeer impopulair. — L. (Robert Banks Jenkenson, graaf van), zoon van den vorige, geb. 1770,
gest. 1828, werd eerste minister in 1812, nadat Percival vermoord was; hij verzette zich tegen de emancipatie der Roomsch-katholieken, en vervolgde koningin Carolina ; in 1827 werd hij vervangen door
Canning.
Livertad, een der noordelijkste provincien
van Peru ; hoofdplaats Truxillo ; andere voorname
steden zijn : Caxamarca, Guamachucos, Moyobamba,
Payta.
Livia, voluit Livia Drusilla, was eerst gehuwd
met Tiberius Claudius Nero; zij had hem reeds een
zoon (Tiberius) geschonken, en was zwanger van
een tweeden (Drusus), toen zij een onwederstaanbaren hartstocht inboezemde aan Augustus, die haar
aan haren echtgenoot ontnam en zelf met haar
trouwde. Even eerzuchtig als geslepen, stelde L.
alles in het werk, om haren zoon Tiberius op den
troon te brengen; doch toen die zoon eenmaal op
den troon zat, liet hij haar geen schaduw van gezag
behouden. — L. ook Livilla genaamd, kleindochter
van de vorige, en dochter van Drusus (den broeder
van Tiberius), werd de vrouw van haren neef Dmsus, zoon van Tiberius. Men heeft haar beticbt, haren
man door vergif uit den weg geruimd te hebben,
daarin geholpen door Sejanus. Na de ter dooil brenging van lien minister, werd zij in een kerker geworpen, waar zij van honger stierf.
Livingen, of Liwingen, fransch Livanje, dorp
in 't groothertogdom (en 2 uren gaans bezuiden de
stad) Luxemburg.

Livingston

Llangollen
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Livingston, doorluchtig anglo-amerikaansch dramatische en epische poezie bij de Romeinen. De
geslacht, afkomstig uit Schotland, heeft aan de
fragmenten van L.-A. zijn in 't licht gegeven door
Vereenigde Staten verscheidene uitstekende staatsDuntzer (Keulen 1835) en door Klussmann (Rudolmannen geleverd, o. a.: L. (William), geb. 1723 te
stadt 1849).
New-York, gest. 1790, droeg door zijn streven en
Livius (Titus). Zie Thus-Livius.
schrijven veel bij tot de onafhankelijk-wording van
Livland, duitscbe naam voor Lijfland.
zijn land. — L. (Robert), geb. te New-York 1746,
Livno, stad in Bosnie, ruim 11 mijlen benoordw.
gest. 26 Maart 1813, was lid van het congres, en
Mostar ; 4500 inw.; sterk kasteel.
werd met Franklin, Jefferson en Adams belast de
Livny, stad in europ. Rusland, gouvt. Orel, 16
onafhankelijk-verklaring op te stellen ; als kanselier
a 17 mijlen bezuidoosten Orel; 10,000 inw.
der Unie nam hij 30 April 1789 den grooten WashLivo, koningen van Armenie. Zie LEO.
ington de eerste maal den presidents-eed af, en beLivonie, fransche (Livonia engelsche) num
vorderde krachtdadig de uitbreiding van stoomvaart
voor Lijfland.
en nijverheid gedurende de 25 jaren van zijn kanLivorno, 1) stad in Sardinie, ornstr. 5 uren
selierschap ; hij kwam in 1802 naar Parijs, waar hij
gaans benoordoosten Chivasso ; 3600 inw. — 2) het
over de aanwinst van Louisiana voor de Vereenigde oude Liburnicus Portus, fransch Livourne, engelsch
Staten onderhandelde. — L. (Edward), geb. 1764 . Leghorn, stad in het Toskaansche, een der voorte New-York, gest. 23 Mei 1836, had zitting in het
naamste zeeplaatsen aan de Middellandsche Zee,
ministerie onder het presidentschap van generaal
ruim 16 mijlen bezuidw. Florence; 92,000 inw.; was
Jackson, was 1833 n.-amerik. gezant te Parijs, en
in 't midden der I 3e eeuw slechts een dorp ; in 1848
heeft zijn roem vooral te danken aan het door hem
was L. een der eerste steden die in opstand kwiften.
opgestelde Wetboek van Strafrecht, welke taak hem
Livourne, fransche naam voor Livorno.
was opgedragen door den staat Louisiana.
Livradais, landschapje in het oude Frankrijk,
Livingstone (David), engelsch zendeling, geb. in Neder-Auvergne, tegenw. begrepen in het zuid1817 te Blantyre Works bij Glasgow in Schotland,
oostgedeelte van het dept. Puy-de-Dome; had tot
hield zich sedert 1840 verscheidene jaren op in het
hoofdplaats A m bert.
Kaapland. Nadat hij 1849 door de Kalahari-woestijn
Livron, stad in liet fransche dept. Dreme, 4
voorwaarts gedrongen was tot het Ngami-meer, beuren gaans bezuiden Valence ; 3700 inw.
reikte hij 1851 met Oswell, op eene tweede reis naar
Livry, dorp in het fransche dept. Seine-Oise,
het binnenland, den Zambesi ; zijne belangrijkste reis
3 uren gaans beoosten Parijs, bij bet bosch van Bondy;
echter deed hij van Jan. 1853 tot 1856, toen het
1000 inw.; in de nabijheid het kasteel Rainey; eene
hem voor het eerst gelukte, liet geheele zuid-afrik.
augustijner abdij, gesticht 1186.
continent van Loanda tot Quilimane to doorsnijden.
Lixheim, stad in 't fransche dept. Meurthe,
Na van deze reis teruggekeerd te zijn, bracht hij
2 uren gaans benoordoosten Sarrebourg ;1200 inv.;
eenigen tijd door in Engeland, waar hij zijn bebehoorde oudtijds aan de paltsgraven; Werti 1622
roemde werk in het licht gaf, getiteld : Missionary
afgestaan aan Hendrik, hertog van Loth%ringten, ie
travels and researches in South Africa (2 dln. Lonhet ten behoeve van een bastaard van 'Giese 'tot
den 1857). In Maart 1858 vertrok hij andermaal
prinsdom verhief.
naar Quilimane, om den Zambesi en het stroomgeLixuri, bet oude Cranii, stad ter westkust van
bied dier rivier nauwkeuriger op te nemen. Van tijd
het eiland Cephalonia; 6000 inw.
tot tijd kwamen berichten aangaande die reis in
Lixus, tegenw. Larache, in de oudheid stad in
Europa aan, totdat eindelijk het lang uitblijven van
Mauritania Tingitana, op de noordwestkust, bij de
nadere tijdingen omtrent het lot van den beroemden
uitwatering van den L.; werd gesticht door de
en onverrnoeiden reiziger ongerustheid deed ontstaan,
Pheniciers. Zie AR1SJ (El-).
die ten laatste in smartelijke gewisheid verkeerde,
Lizard(kaap), 't oude Dumnoniumpromontorium,
toen 5 Dec. 1866 door 9 afrikaanscbe reisgenooten
de zuidwestpunt van Engeland, graafschap Cornvan L. te Zanzibar de tijding werd aangebracht, dat
wallis, 5 mijlen bezuidoosten kaap Land's End. Bij
ze ongeveer Brie maanden te voren 'gezien hadden
kaap L. 21 Oct. 1707 de zeeslag, waarin Duguayhoe L., die hun een eind weegs vooruit was, bewesTrouin bijna de geheele engelsche vloot vernielde.
ten het meer Nyanza door de Mazieten overvallen
Llandaff, stad in 't engelsche prinsdom Walwas en vermoord, zonder dat zij in de mogelijkheid
lis, graafschap Glamorgan, aan den Taff, 5 kwartier
waren hem te redden ; toen zij hem bereikten was hij
gaans benoordw. Cardiff; 1300 inw.
reeds een lijk, en hadden zij hem begraven. Int EnLlandeilo, stad in 't engelsche prinsdom Walgeland zijn geleerde reizigers afgezonden, orn over
lis, graafschap Caermarthen, aan den Towy, 6 uren
L.'s flood nauwkeurige berichten in te winners.
gaans ten 0. N. 0. van Caermarthen ; 6000 inw.
Li'rius Salinator(Marcus), consul 219 v.0 h re,
Llanelly, stad in 't engelsche prinsdom Wallis,
voerde met goed gevolg oorlog in Illyrie. In 207 wegraafschap Caermarthen, nabij de uitwatering van
der tot het consulaat verheven met Claudius Nero,
den LIwchwr, 6 uren gaans bezuidoosten Caermarzijn persoonlijken vijand, stelde hij zijnen haat ter
then ; 10,000 inw.; zeebaven.
zijne, om aan niets antlers dais aan het Neil zijns
Llanganate, of Cerro-Hermoso, een met
vaderlands te denken, en hielp zijnen anibtgenoot
. bedekte vuurspuwende berg
eeuwigdurende sneeuw
zdoveel hij vermocht om Asdrubal te overwinnen. —
in Zuid-Amerika, in de Cordillere van Llanganale,
L.-S. (C.), pretor 190 v. Chr., werd naar Griekenland ook genaamd Atiles-gebergte, zijnde een zich tusgezonden tegen de vloot van Antiochus den Groote,
schen de Bobonaza en Pastazza uitstrekkende, oosten versloeg Polyxenidas, den vlootvoogd des konings
waarts loopende tak der Cordillere van Quito. De
van Syrie. Hij werd consul in 188 v. Chr.
L. ligt 6 mijlen bezuidoosten Tacunga, en heeft eene
Livius Andronicus, romeinsch dichter, fioogte van 16,613 parijsche vt.
een geboren Griek nit Tarentum, later vrijgelatene
Llangollen, stad in 't engelsche prinsdom
van Marcus Livius Salinator, leefde in de 3e eeuw
Wallis, graafschap Denbigh, aan den Dee, in het
v. Chr., en werd door zijne treurspelen, en door zijne
schoone Dal van L., ruim 10 uren gaans benoordw.
overzetting van de ,,Odyssee", de grondlegger der
Shrewsbury ; 5000 inw.

Llanidioes

Lobau

Llanidloes, stad in 't engelsche prinsdom
Wallis, graafschap Montgomery, aan den bovenloop
van den Severn, 8 uren gaans ten W. Z. W. van
Montgomery ; 3100 inw.
Llanos (los), d. i. de Vlakten. Onder dezen
naam verstaat men inzonderheid eene onafzienbare
landstreek in de republiek Venezuela, die zich uitstrekt van de Caraccas-bergen tot de wooden van
Guiana, en van het Merida-gebergte tot den mond
van den Orenoco. Men geeft ook den naam van L.
aan een departement in den staat Honduras. De bewoners der L. heeten Llaneros.
Llanos, 1) stad op bet canarische eiland Palmas; 5000 inw. — 2) voluit San-Bartolomeo-delos-Llanos, stad in Chiapas (Mexico), aan den RioCbiapa ; 7000 iuw.
Llerena, 't oude Regiana, sterke stad in Spanje,
prov. Badajoz, 9 mijlen bezuidoosten Merida ; 6200
inw.; zilvermijnen in den omtrek.
Llobregat, de oude Rubricalus, rivier in Spanje,
komt nit de Pyreneen, doorstroomt de provincie
Barcelona, en werpt zich ruim 11 mijlen bezuidw.
de stad Barcelona in de Middellandsche Zee, na 19
mijlen loop. — Een andere L. outlast zich in de
golf van Rosas.
Llorente (don Juan Antonio), spaansch geleerde, geb. 30 Maart 1756 te Rincon-del-Solo bij
Calahorra in Aragonie, ontving 1779 de wijding tot
priester, werd vicaris-generaal van Calahorra, later
secretaris-generaal der Inquisitie (1789). Hij koesterde philosophische gevoelens, die weinig in overeenstemming waren met zijn standpunt ; in 1801
viel hij dan ook in ongenade ; 1808 omhelsde hij de
partij van Jozef Bonaparte ; in diens val medegesleept,
was L. genoodzaakt zijn vaderland te verlaten (1814).
Hij vestigde zich te Parijs, en verschafte zich daar
den roem van een degelijk geschiedschrijver, door
de uitgave van verscheidene werken, waaronder:
Histoire critique de l'Inquisition d'Espagree (4 din.
Parijs 1815-17), welk werk te Rome op den Index
geplaatst werd. In een ander geschrift met weinig
eerbied gesproken hebbende over de pausen, ontving
hij, onder de Restauratie, van het gouvernement bevel, Frankrijk te verlaten ; hij keerde naar Spanje
terug, dat door de kortstondige zegepraal der Cortes
weder voor hem toegankelijk was, en stierf er kort
na zijne aankomst te Madrid 5 Mei 1823. Behalve
bovengenoemd werk heeft men van L.: llemoires
pour servir a l'histoire de la revolution d'Espagne 3
din. Parijs 1815-19); Noticias historicas de las tres
provincias bascongadas (5 dln. Parijs 1806-8).
Lloret, lat. Loryma, stad in Spanje, ruim 5
mijlen bezuiden Gerona ; 4500 inw.
Lloyd (Henry), engelsch tacticus, geb. 1729 in
het prinsdom Wallis, gest. 19 Juni 1783 te Huy aan
de Maas. Uit engelsche dienst overgegaan in die van
Oostenrijk, werd hij adjudant van generaal Lascy ;
maakte als luitenant-kolonel den Zevenjarigen oorlog
merle; ging vervolgens naar Pruisen, later naar Rusland ; onderscheidde zich in het russische leger gedurende den oorlog tegen de Turken, en ontving
van Catharina den rang van generaal-majoor. Na
zijnen flood werden al zijne papieren, waaronder ook
een Plan hoe met vreemde troepen eene landing in
Engeland volbracht konde women, door het engelsche gouvernement in beslag genomen, doch verschenen niettemin 1798 in het licht. Zijne onvoltooide ,,Geschiedenis van den Zevenjarigen oorlog"
(2 dln. Londen 1781) werd door Tempelhoff ten
grondslag genomen bij het schrijven van zijn groote
werk.

Lluohmayor, of Llummayor, stad op bet
spaansche eiland Majorca, 7 uren gaans bezuidoosten
Palma; 8600 inw.; gesticht in 1300. Jacobus H,
koning van Majorca, leverde bij L. den slag, waarin
hij kroon en leven verloor (1349).
Lo (Saint), de heilige Laudus, bisschop van Coutances omstr. 328, gest. tusschen 365 en 368 ; kerkelijke gedenkdag 21 Sept. Naar hem is eene stad
in Frankrijk genoemd; zie SAINT-LO.
Lo—Ammi, derde zoon van den profeet Hosea,
bij zijne huisvrouw Gomer; Hos. 1: 9; 2: 22.
Loanda, eiland van zuidwestelijk Afrika, vlak
bij de kust van Angola, tegenover de stad L., die
voluit San-Paolo-de-Assumpcao-de-Loanda heet.Deze
stad, met goede haven en circa 13,000 inw. (waaronder omstr. 800 a 1000 blanken), heeft twee forten,
en is de hoofdstad der portugeescbe bezittitigen op
de westkust van Zuid-Afrika.
Loango, ook genaamd Boaly of Banza-Loango,
koopstad in Afrika (Neder-Guinea), ligt in eene
vruchtbare vlakte, op ongeveer I mijl afstands van
den Atlantischen Oceaan, heeft eene vrij diepe haven,
20,000 inw., en is hoofdstad van 't koninkrijk L.,
dat zich uitstrekt van kaap Lopez tot aan den Zaire,
bet gansche land van den Mayoemba tot den Congo
omvat, met omstr. 800,000 zielen bevolkt, en onafhankelijk van Portugal is; de koning van L. heeft
zijne residentie te Boaly.
Loano, havenstad in de piemonteesche prov.
Albenga, aan de golf van Genua, 2 uren gaans benoorden Albenga ; 3500 inw.; bij L. versloeg Scherer
23 Nov. 1795 de Austro-Sardische armee.
Loare, 't oude Calagurris, vlek in Spanje (Saragossa), 7 uren gaans benoorden Huesca ; 1200 inw.
Lobak, eiland in nederl. 0. I. Zie BAWEAN.
Lobale, negerrijk in het binnenland van ZuidA frika, in het oosten, is door den Langebongo van
het rijk der Cazembe gescheiden.
Lobau, oostenrijksch eiland in den Donau, bezuidoosten Weenen, werd 1809 (zie ASPERN) door
de Franschen bezet, die het versterkten. Napoleon
verhief het tot een graafschap, dat hij aan generaal
Mouton schonk.
Lobau (George Mouton, graaf van), fransch
generaal, geb. te Phalsbourg (dept. Meurthe) 21
Febr. 1770, gest. 21 Nov. 1838, nam in 1792 dienst,
streed in Italie, Spanje, Duitschland en Rusland;
Mom door zijn moed op van rang tot rang ; was adjudant van Joubert, van Moreau, van Napoleon ; werd
1807 divisie-generaal, na den slag bij Friedland ;
nam 1808 de stad Medina in Spanje stormenderhand
in ; droeg bij tot de inname van Burgos; onderscheidde zich 1809 te Eckmiihl, en te Esslingen ;
redde door zijne dapperheid een gedeelte van het
fransche leger, ingesloten op bet eiland Lobau, en
werd voor dit wapenfeit verheven tot graaf van Lobau (1809). Na de capitulatie van Dresden (1813),
werd hij, in strijd met de getroffene schikkingen, als
krijgsgevangene naar Engeland vervoerd, waar bij
tot 1814 bleef. Hij kwam den 20 Maart 1815 weder
in dienst van Napoleon, streed bij Waterloo, werd
onder de Restauratie gebannen, en keerde eerst 1818
in Frankrijk terug. In 1828 tot afgevaardigde (dept.
Meurthe) benoemd, nam hij deel aan de omwenteling van 1830; werd Coen president van de voorloopige commissie, verving La Fayette als kolemandant der nationale garde (Dec. 1830), en ontving
1831 den maarschalksstaf. Als kommandant der
nationale garde ontwikkelde hij veel ijver in Ht beteugelen der volkstumulten, die 1832 en 1834 te
Parijs plaats hadden.
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LObau, stad iu Saksen, 5 uren gaans ten 0. Z. 0.
van Bautzen ; station van den saksisch-silezischen
spoorweg ; nabij L. den zoogenaamden LObauer Berg,
die een heerlijk vergezicht aanbiedt ; de bier voorkomende bergkristallen zijn bekend onder den naam
van LObauer diamanten. De stad L. heeft 4400 inw.;
bet nabijgelegen dorp Alt-L. 700 inw.
LOben, een oud adellijk duitsch geslacht ; daartoe behoorde: L. (graaf Otto Heinrich von), geb.
18 Aug. 1786 te Dresden, gest. aldaar 3 April 1825,
als dicker en romanschrijver bekend onder den
naam van Isidorus Orientalis.
Lobenstein, stad in het prinsdom ReussLobenstein, 15 uren gaans benoorden Bayreuth ;
residentie van den prins; 5000 inw.
Lobith, dorp in Gelderland, aan den Rijn, 5
uren gaans beoosten Nijmegen ; 600 inw.; nederlandsch grenskantoor der belasting op in-, uit- en
doorvoer fangs den Rijn. Veel teed L. van watervloed
Jan. 1799 en 13 Jan. 1809.
Lobo (pater), een Jezuiet, geb. te Lissabon 1593,
gest. 1678, vertrok 1621 als missionaris naar India,
werd in 1634 naar Abyssinia gezonden, en werd
provinciaal van zijne Orde. Men heeft van hem eene
Geschiedenis van Ethiopie" (Coimbra 1659), uit het
Portugeesch in het Fransch vertaald door Joachim
Legrand (Parijs 1728).
Loboagee, stad op Lombok. Zie BALI 2).
Lobos—eilanden, groep van drie eilanden in
den Grooten Oceaan, nabij de knst van Peru, van
gewicht wegens den schier onuitputtelijken voorraad
guano aldaar, en bekend door het geschil (1851)
tusschen de Vereenigde Staten en Peru over het bezit
der L., die echter ten slotte aan Peru verbleven zijn.
Lobositz, stad in Bohemen, kreis Saatz, aan
de Elve en aan den boh.-saks. spoorweg, circa 2 uren
gaans ten W. Z. W. van Leitmeritz; overwinning
door Frederik den Groote 1 Oct. 1756 bevochten
op de Oostenrijkers.
Locana, marktvlek in Piemont, aan de Orca ;
5 mijlen bewesten Turijn ; 5500 inw.
Locarno, duitsch Luggarus, stad in het zwits.
kanton Tessino, aan bet Lago Maggiore, 4 uren gaans
ten W. Z. W. van Bellinzona ; 2800 inw.
Loch (d. i. Meer), schotsch woord, dat in de
samenstelling van verscheidene geographische namen
voorkomt. Zie het woord dat op LOCH volgt.
Lochaber, landschap in Schotland, vormt het
Z. W. gedeelte van het graafschap Inverness, en is
de bergachtigste en dorste landstreek van geheel
Schotland. Het bevat den Ben Nevis.
A
Loehauer-heide. Zie ,_NNABURG.
Lochem, stadje in Gelderland, 3 uren gaans
oostelijk benoorden Zutphen ; 1800 inw.; tot stad
verheven 16 Juli 1233 door Otto H, graaf van Gelder en Zutphen, na 3 jaren vroeger door hertog
Reinald II bemuurd te zijn geworden. Later in eene
vesting herschapen, werd L. 1582 belegerd door
Verdugo, en zeer nauw ingesloten, doch 22 Sept.
van dat jaar ontzet ; in 1590 deden de Spanjaarden
andermaal eenen aanslag op L., om de stad bij verrassing te bernachtigen, hetgeen hun echter mislukte ; in 1606 werd L. opnieuw door de Spanjaarden aangetast 22 Juli, en moest zich den volgenden
dag bij capitulatie overgeven ; doch drie maanden
later verscheen graaf Ernst van Nassau voor L. en
bemacbtigde het na een beleg van 5 dagen; in 1666
maakte de bisschop van Munster zich van L. meester zonder slag of stoot, en bracht Coen deze vesting
in zoo goeden staat van tegenweer, dat de Staatschen
eerst na een langdurig beleg konden her-

overen ; nogmaals echter (1672) viel L. in handen
der Munsterschen, die er verdrukkend huishielden,
doch het 1674 weder ontruimden ; de muren en
wallen van L. zijn in 't begin der 19e eeuw geslecht ;
voor de Reformatie stonden te L. twee nonnenkloosters.
Loches, lat. Lucca?, stad in het fransche dept.
Indre-Loire, aan de Indre, 9 uren gaans bezuidoosten Tours; 5200 inw.; oud kasteel, waar Karel VII
verblijf hield, en. waarvan Lodewijk XI eene staatsgevangenis maakte. Men heeft te L. een praalgraf
van Agnes Sorel.
Lochwitza, stad met 8000 inw. aan de Soelitza in 't russische gouvt. Poltawa.
Locke (John), engelsch philosoof, geb. 29 Aug.
1632 te Wrington bij Bristol, deelde als leermeester
van den zoon van Ashley Cooper, later graaf Shaftesbury, in diens lotswisselingen, vergezelde hem
1682 in zijne ballingschap naar Holland, bleef daar
tot 1688, en keerde tijdens de omwenteling naar
Engeland terug, met den prins van Oranje, erlangde
1695 bij het departement van Kolonien - een ruim
bezoldigden post, moest wegens redenen van gezond heid zijn ontslag vragen 1700, en stierf te Londen 28 Oct. 1704 (zie CUDWORTH). Zijn voornaamste
werk is Essay concerning human understanding (Londen 1690 ; 5e druk 1750). Van zijne Complete werken verschenen onderscheidene editien (de beste is
die in 9 din. Londen 1853); de Philosophische werken van L. zijn ook afzonderlijk gedrukt (2 dln.
Londen 1854).
Locki, of Lokki, oud dorp ter oostkust van het
nederl. 0. I. eiland Ceram, benoorden Loehoe, in
eene kleine bocht aan het strand Tanamma-Timoel.
De oproerige kimelaha Madjia had 1652 te L. eene
sterkte aangelegd, die 30 Juni van dat jaar door de
Nederlanders, aangevoerd door den landvoogd de
Vlaming in persoon, na eene hardnekkige verdediging veroverd en platgebrand werd.
Lockport, fabriekplaats in den n.-amerik.
staat New-York, aan het Erie-kanaal, 5 uren gaans
benoordoosten Buffalo ;13,000 inw.
Lockwitz, dorp in Saksen, nabij Dresden ;
1500 inw.; vele buitenplaatsen van rijke Dresdenaars.
Lockwood, vlek in 't engelsche graafschap
York, ruim een half our gaans ten Z. Z. W. van
Huddersfield ; druk bezochte geneeskrachtige bronnen.
Lode (le), een naar een stadje gelijkend dorp
in Zwitserland, kanton Neufchatel, aan de fransche
grenzen, 4 uren gaans benoordw. Neufchatel; 9000
inw. (meerendeels horlogiemakers).
Locmans arab. fabeldichter. Zie LORMAN.
Locmine, stad in bet fransche dept. Morbihan,
5 uren gaans bezuiden Quiberon ; 1700 inw.
Locorotondo, stad in de napolit. prov. Terra
di Bari, 9 a 10 uren gaans bezuidoosten Bari ; 6500
inwoners.
Locren, y olk. Zie LOCRI.
Locres, fransche naam voor Locri.
Looni., genaamd Locri ephizephyrii, d. naar
het westen gelegen Locri, stad in het oude Italie,
lag in Groot-Griekenland, op de oostkust van Brutium, bezuiden den mond van de Sagra ; werd als
volkplanting gesticht door de Locren uit Locris in
het oude Hellas, dat herhaalde malen landverhuizers
naar L. zond, o. a. eens onder aanvoering van Ajax
den zoon van Oileiis; en omstr. 757 v. Chr. werd
L. in bezit genomen door Ozolische Locren. Beroemd
is L. geworden door zijn wetgever Zaleucus; het
werd door Dionysius den Dwingeland onderworpen
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(394-389 v. Chr.), strekte (357-51) tot wijkplaatts aan Dionysius den Jonge, toen hij nit Syraewe Nerdreven was; van 350 tot 275 v. Chr. was L.
afvvisselend vrij of overheerscht door siciliaansche
tirannen ; het was eenigen tijd bondgenoot van Rome,
koos de partij der Carthagers onder Hannibal, viel
205 v. Chr. in de macht der Romeinen, en werd
toen met hardheid behandeld. De-wijsgeer Timeiis
was geboortig nit L.; tegenw. naam GERACE (zie dat
art.).
Locride, fransche naamsvorm voor Locris.
Locris, landschap in het oude Hellas, bewoond
door de Locren. Dit landschap bestond tit drie verschillende deelen, die van elkandei onderscheiden
werden, nl.: 1) Epicnemidisch L., aan den voet van
het Cnemis-gebergie, benoordoosten Phocis, aan de
Eubeisclw Zee, bezuiden de Malische golf; had tot
hoofdstad Tbroniuui. — 2) Opontisch L., ten N. W.
begrensd door het vorige, en insgelijks aan de Zee
van Eubea gelegen, beoosten Phocis en benporden
BeotW; had tot hoofdstad Opus. — 3) Ozolisch (.
(d. Stinkend L.), ook Epizephyrisch (westetijk)
genaawd, van de twee vorigen afgescheiden, en gelegep bezuiden Etolie en Phocis, aan de zee van
Crisaa ; had tot hoafdstwi Naupactus of Amphissa,
en was overdekt wet mnerassen, die de lncht met
schadelijke uitdatnpingen verpestten. Deze drie landschappen L. spelen weinig of Been rol in de geschiedenis. liet eerste zond afgevaardigden aan de Amphietyonen. — Van de koningen der Locren kent
men slechts ()Hefts en Ajax.
Locriens, fransche naam voor Locren.
Locuste, romeinsche gifmengster, verschafte
aan Nero bet vergif, waarmede de jonge Britannicus
van kant gemaakt werd. Nero overlaadde haar met
gunsten, kuisvestte haar in zijn paleis, en liet haar
zelfs aan leerlingen oriderwijs geven in hare verfoeilijke wetenschap ,, maar toen Locuste, naar men
wil, getracht had of den keizer zelven door vergif nit den weg te ruimen, Het deze haar ter dood
brengen.
Lod, een afstammeling van Benjamin ; I Chron.
8: 12 ; Ezra 2: 33; Neh. 7: 37; 11 : 35.
Lode, oudtijds eene plaats op bet zeeuwsche
eiland Tholen, vermoedelijk ter plaatse van het tegenvvoordige Schakerloo, dat 20 minuten gaans bezuidw. de stad Tholen ligt. Melis Stoke noemt die
plaats Ter-Lode, en verhaalt, dat daar in 't jaar 1300
de Tholenaars verslagen werden door de troepen van
Jan II, graaf van Holland.
T.Aodebar, bier hield Mephiboseth, de eenige
overgebleven zoon van Jonathan, verblijf ten baize
van Machir, eer koning David hem tot zich nam, en
hem met de meestmogelijke gunstbewijzen overlaadde ; II Sam. 9: 4, 5; 17: 27.
Lodeve, tat. Luteva, stad in het fransche dept.
Herault, 6 mijlen benoordw. Montpellier, 92 mijlen
bezuiden Parijs, aan den voet der Cevennen en aan
de rivier Ergue ; 13,000 inw.; gebnorteplaats van
kardinaal Fleury.
Lodewijk, kuaovicus of Lodoix, fransch
Louis, duitsch Ludwig, naam van een groot aantal
historisohe personen, die wij zullen indeelen in vier
rubrieken:

lijken troon als opvolger zijns vaders. Hij hem zUne
regeering met aan de Saksen, die door Karel den
Groote naar vreemde landen waren verplaatst, vergunning te geven ow naar bun vaderland terug te
keeren. Bernhard, kleinzoon van Karel den Grote
en koning van Italie, die de wapenen tegen hem had
opgevat (818), straf,te hij op eene barbaarsch,e vijze,
doordien hij hem van het gezicht liet bercoven;
Bernhard stierf ten gevolge van deze mishandeling,
en als boetpleging te dier zake deed L. in 822 eong
openbare penitentie te Attigny. In 817 bad hij am'
zijne drie zonen een gedeelte zijner staten geschon4e,
nl.: Aquitanie aan Pepijn, Beieren aan Loihwijk,
en Italie aan Lotharius ; maar later hertronwd zijAde,
werd hem nit dit zijn tweede huwelijk een vierde
zoon (Karel de Kale) geboren, en nu wilde L., om
dezen prins te beschenken, op zijne eerste deeling
terugkomen (823); de drie kinderen nit het eerste
huwelijk kwamen deswege tegen hem in opstand, en
sloten hem in een klooster op. Wel werd L. pog in
datzelfde jaar op den troon hersteld, maar zijne
zonen lieten hem in 833 nogmaals afzetten ; bij werd
echter in 834 andermaal op den troon hersteld.
stierf in 840, nabij Maintz; als naaste oorzaak van
zijnen dood kan beschouwd worden het verdriet, dat
hem veroorzaakt werd door een pieuwen opstand
van zijn zoon Lodewijk (den Duitscher), tegen wien
hij zich genoodzaakt had gezien te velde te trek en.
Hij was een vroom en goed vorst, 1paar 4wak en
weifelend van karakter; hij werd onophoudelijk geregeerd of door zijne zonen of door zijne vrouw, en
liet de macht der groote leenheeren, zijne vasallen,
meer en meer aangroeien. Zijn oudste zoon Lotharius volgde hem op als keizer, en Karel de Kale
werd zijn opvolger op den troon van 't Frankische rijk.
— L., bijgenaamd de Duitscher, derde zoon van
Lodewijk den Zachtmoedige, bekwam bij de deeling
van zijns vaders rijk (817), Beieren en bet geheele
oostelijk deel van het rijk der Franken (genaamd
Germanie). Verscheidene maken kwam hij tegen zijnen vader in opstand, en verhaastte daardoor ook
diens dood (840); aan zijnen broeder Lotharius
bracht hij de nederlaag toe in den slag bij Fontenay
(841), en vormde zich een koninkrijk, dat, bebalve
het oude Frankrijk op den rechteroever van den
Rijn, ook Saksen, Thuringen, Beieren, Grauwbunderland en Lotharingen bevatte; de twee laatstgenoemde landen verwierf hij in 870. Hij stierf in
876, drie zonen nalatende, nl.: Carloman, Lodewijk
en Karel. — L., bijgenaamd de Saks, koning van
Germanie, tweede zoon en opvolger van den vorigen,
versloeg (876) bij Andernach zijnen oom Karel den
Kale, die eenen inval in Duitschland was komen
doen om het hem te ontweldigen na den dood van
lien vorst, deed hij zelf een inval in Frankrijk om
zich gewapenderhand van zijn erfdeel meester te
maken, maar dit mocbt hem niet gelukken. In fifil
overwon hij de Noormannen, doch werd op zijne lieurt
in 882 zelf overwonnen, en stierf van verdriet $82.
— L. II, bijgenaamd de Jonge, won van Lotharies I, geb. omstr. 822, koning van Italie in 844,
rnedebestuurder des rijks 849, volgde zijn vader als
keizer op 855, liet zich door zijnen breeder, Karel
van Provence, in 859 het land afstaan gelegen tqsschen het Jura-gebergte en de Alpen; toen diezelfde
Karel 863 kinderloos kwam te sterven, decide L.
bet aan Karel als domein toebehoord hebbende Provence met den koning van Lotharingen, Lotharius II,
zijn anderen broeder. In 866 toog hij ten strijde
tegen de Sarraceenen, die zich in het hertogdom
Benevent en in Calabrie genesteld hadden, en be-
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I. Keizers en koningen van Germanie.

Lo4ewij1 I, bijgenagnd de Zachtmoedige,

keizer van het Westersche rijk en koning van Frankrijk, zoon van Karel den Groote en Hildegarde, geb.
778, op 3-jarigen leeftijd benoemd tot koning van
Aquitauie, begon 813 deel te nemen aan het bewind
over het rijk, en beklora een jaar later den keizer-

Lodewijk
oorloogde hen vijf jaren lang niet zonder krijgsgeluk. In 874 werd hij door Adelgisus, prins van
Benevent, gevangen genomen ; eenmaal weder in
vrijheid zijnde, deed hij eene vergeefsche paging om
zich te wreken, en stierf in 't jaar 875, slechts eene
dochter nalatende (Hermengarde), die de vrouw
werd van Boson, koning van Cisjuraansch Burgundie.
—L. III, bijgenaamd de Blinde, kleinzoon van
den vorige, zoon van Boson en Hermengarde, geb.
880, volgde zijn vader als koning van Arles op (887),
begat zich naar Italie om er oorlog te voeren tegen
Berengarius (899), en werd, na hem overwonnen te
hebben, in 900 te Rome tot keizer gekroond. Kart
daarna door dienzelfden Berengarius in Verona overvallen, werd hij van 't gezicht beroofd (903), ook
het keizerschap werd hem ontnomen, en hij ging
naar zijne erilanden terug, waar hij omstr. 923 stierf.
—L. IV, bijgenaamd het Kind, laatste carlovingische keizer, zoon van Arnold van Kdrnten, geb.
893, werd (899) bij den dood van zijn vader als
koning van Germanie erkend, en als keizer in 908.
Te zwak om de Hunnen te verdrijven, die Duitschland overweldigd hadden, en anderdeels om zich te
doen gelden tegenover Otto hertog van Saksen en
Koenraad hertog van Frankenland, die elkander het
bezit van zijne staten betwistten, verliet hij den troon,
en vluchtte naar Regensburg, waar hij 911 stierf.
— L. V, van Beieren, zoon van Lodewijk den
Strenge, hertog van Beieren, geb. 1284, werd 1314
tot keizer verkoren door eenigen der keurvorsten,
terwij1 de overigen op Frederik den Schoone hunne
stem uitbrachten. Bij Muhldorf (1322) overwinnaar
zijnde, hield L. zijnen tegenstander tot 1325 gevangen, en gaf hem slechts zijne vrijheid weder onder voorwaarde, dat hij voor goed van het keizerschap afstand zoude doen. Paus Johannes XXII verzette zich tegen deze overeenkomst, gebood aan L.,
dat deze afstand van den keizerlijken troon zoude
doen, en: deed hem, op zijne weigering, in den ban.
Daarop bewerkte L. de verkiezing van den tegenpaus
Petrus van Corbiere (Nicolaas V), liet zich in 1328
door dezen kronen, en werd toen opnieuw in den
ban gedaan 1346 door Clemens III, die Karel van
Luxemburg (Karel IV) in zijne plaats deed benoemen. Reeds in 'bet volgende jaar deed L. een vat van
zijn paard, en stierf aan de gevolgen van dien val.
II. Kontingen van Frankrijk en Fransehe prinsen.
Lodewijk I, bijgenaamd de Zacbtmoedige.
Zie hierboven onder de keizers het art. LODEWIJK I.
—L. II, de Stamelaar, zoon van Karel den Kale,
geb. 846, werd 867 door zijn vader tot koning van
Aquitanie verheven, :volgde hem tien jaren later op
den Franschen troon op, en stierf 879 te Compiegne.
Niet in staat oin zich te doen gelden tegenover zijne
groote vasallen, werd hij door zijne concession degene, die de zegepraal der feodaliteit voorbereidde.
— L. III, zoon van den vorige, volgde in 879,
gezamenlijk met zijn broeder Carloman, zijn vader
op den troon, versloeg de Noormannen bij Saucourt
(Ponthieu), en kwam in bet volgende jaar (882), op
22-jarigen leeftijd, door een ongeluk om het leven.
—L. IV, bijgenaamd d'Outremer, zoon van Karel
den Eenvoudige, werd grootgebracht in Engeland
(vandaar zijn bijnaam), waarheen zijne moeder de
wijk met hem genomen had om hem buiten het bereik der oproerstokers te houden. In 936 werd hij
de opvolger van Raoul, die hem langen tijd van zijne
kroon verstoken had gehouden ; hij vermeesterde
Normandie op Richard, den zoon van hertog Willem I; maar hij werd verslagen en gevangen genomen dth)r Harald, koning van Denemarken, die hem
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in 944 overleverde aau Hugo den Witte, graaf van
Parijs. Te Laon opgesloten, herkreeg hij eerst in het
volgende jaar zijne vrijheid, na zich genoodzaakt
gezien te hebben Normandie aan Richard terug te
geven en het graafschap Laon of te staan aan Hugo,
welk laatstgenoemd graafschap evenwel reeds spoedig door L. heroverd werd. Hij stierf 954 te Reims.
— L. V, bijgenaamd de Vadzige, zoon van Lotharius, dien hij in 986 opvolgde, maakte zich in hetzelfde jaar meester van de stad Reims, bij het beleg
van welke stad hij veel moed aan den dag legde; hij
stierf kinderloos in het volgende jaar, op 20-j. leeftijd. Naar men wil was zijn dood het gevolg van
vergif, hem door zijne gemalin, koningin Blanche,
toegediend op aanstoken van Hugo Capet. Met L. V
nam de carlovingische dynastie inFrankrijk een einde.
— L. VI, de Dikke, zoon van Filips 1 en Bertha,
geb. 1078, nam deel aan de regeering sedert 1100,
en werd koning alleen in 1108. Hij voerde oorlog
tegen een grout aantal leenheeren, die het juk van
het koninklijk gezag had den afgeschud. Daarna kwam
hij in oorlog met Engeland, aan welke mogendheid
hij Normandie wilde ontnemen om het aan Willem
Cliton te schenken, die een neef was van den toenmaligen bezitter Hendrik I; maar L. VI werd te
Brenneville bij Andely (1119) geslagen, en sloot
daarop den vrede. Hij verdreef vervolgens (1124)
keizer Hendrik V, die door den koning van Engeland tegen hem opgezet was, en 1127 wreekte hij
den dood van Karel den Goede, graaf van Vlaanderen, en gaf diens staten aan Cliton. In 1130 riep hij
een concilie te Etampes bijeen, om partij te kiezen
voor Innocentius II of voor Anaclitus, die elkander
den pauselijken Stoel betwistten, en verklaarde zich
voor den eerstgenoemde. In 1130 verloor hij zijn
oudsten zoon, Filips, dien hij Brie jaren te voren te
Reims had laten zalven, en benoemde Lodewijk (zijn
tweeden zoon) tot zijn opvolger. Hij stierf 1137.
Zooveel hij kon had L. VI het leenstelsel bestreden en daarom de instelling der gemeenten begunstigd, die voor bet koningschap zulk een macbtigen
steun werden tegen de aanmatigingen van'den adel.
— L. VII, bijgenaamd de Jonge, zoon van den
vorige, geb. 1120, volgde zijn vader op in 1137,
voerde oorlog tegen den graaf van Champagne, Thibaut; verwoestte Vitry (sedert bijgenaamd le Bride,
d. i. het Platgebrande) dat aan dien graaf toebehoorde, en deed er 1300 personen, die in eerie kerk
gevlucht waren, door de vlammen omkomen.
deze gruweldaad uit te wisscben ondernam bij eenen
kruistocht (1147), in weerwil dat dit hem ten sterkste ontraden werd door Suger, zijnen minister. Hij
deed op dezen tocht wonderen van dapperheid, maar
verloor een gedeelte van zijn leger in de vlakten van
Klein-Azie en voor Antiochie, belegerde te vergeefs
Damascus, en was genoodzaakt (1149) naar Frankrijk terug te keeren. Kart daarna (1152) verstiet hij
Eleonora, die hij verdacht van overspel ; door deze
onstaatkundige echtschei-ding verloor bij Guyenne,dat
aan de Engetschen overging, en voor hem eene bran
werd van aanhaudende °orb:T.0. Hij stierf 1180.
— L. VIII, bijgenaamd Leeuwenbart, won en
opvolger van Filips August, geb. 1187, werd Ironing
in 1223; hij ontweldigde aan de Engelsaen
landschappen Poitou, Limousin, Pdrigord, Aunis, in
weerwil van de pauselijke banbliksems; hij benorloogde de Albigenzen, onderwierp geheel Languedoc,
alleen de hoofdstad uitgezonderd, die hij meende te
belegeren, toen hij te Montpensier in Auvergne stierf
1226. Men verdacht Thibaut, graaf van Champagne,
hem door middel van vergif nit den weg geruimd
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hebben. VOOr zijne beklimming van Frankrijk's Croon
was L. VIII naar Engeland geroepen door de edellieden, die strijd voerden tegen Jan zonder Land, en
een korten tijd was hij erkend geweest als koning
van dat rijk ; maar bij den dood van Jan zonder Land
(1216) zag hij zich verlaten door de Engelschen, die
toen de zijne kozen van Jan's zoon, nl. Hendrik III.
— L. IX, meestal de Heilige Lodewijk genaamd,
zoon van den vorige en van Blanche van Castilie,
geb. te Poissy 1215, koning in 1226, was met de
meeste zorg opgevoed door zijne moeder, die gedurende zijne minderjarigheid bet bewind voerde als
Regentes. In 1236 meerderjarig verklaard, legde
L. IX er zich van het eerste oogenblik of aan op toe,
om de gerechtigheid in zijn rijk te doen heerschen,
en om de grootste spaarzaamheid in te voeren in het
beheer over zijne domeinen ; maar hij had herhaalde
opstanden van zijne groote vasallen te beteugelen.
Hij verklaarde den oorlog aan den graaf van la Marche, die weigerde hem te huldigen, en aan Hendrik III, koning van Engeland, den bondgenoot van
genoemden graaf; op den engelschen koning bevocht
hij de overwinningen bij Taillebourg en Saintes
(1242); aan den graaf stond hij den vrede toe benevens vergiffenis voor al het gebeurde, en aan den
koning van Engeland verleende hij eenen wapenstilstand voor 5 jaren. Door eene gevaarlijke ziekte
aangetast (1244) had L. IX toen de gelofte gedaan,
dat hij de Ongeloovigen in Palestina zou gaan bestrijden; hij vertrok in 1248 van Aigues-Mortes,
rukte Egypte bitmen, maakte zich meester van Damiette (1249) en bleef zelfs bij Mansoerah overwinnaar (1250); maar door gebrek aan leeftocht en
door ziekten tot den terugtocht genoodzaakt, viel hij
met twee zijner broeders in handen van den vijand.
Om zijne vrijheid terug te bekomen moest hij een
losprijs in goud betalen, ongeveer ter waarde van
millioen nederl. guldens, en ook het door hem
veroverde Damiette weder opgeven. Uit Egypte toog
hij naar Palestina, en bleef daar 4 jaren, in weerwil
dat zijne moeder, die hij gedurende zijne afwezigheid als regentes des rijks aangesteld had, niet ophield aan te dringen op zijne terugkomst. De bemachtiging van Tyrus en Cesarea was de eenige
vrucht van deze gewaagde krijgsonderneming. Na den
dood van Blanche van Castilie in zijn rijk teruggekeerd, legde hij er zich op toe aan misbruiken paal
en perk te stellen, deed zelf recht, gaf verstandige
wetten, maakte een einde aan de zoogenaamde Godsgerechten, stichtte de Quince-Vingts, en liet een begin waken met het bouwen van de Sorbonne ; te
gelijkertijd deed hij al zijne gestrengheid voelen aan
de overblijfselen der Albigenzen en Waldenzen. In
1270 ging hij andermaal scheep om opnieuw eenen
heiligen oorlog te gaan voeren, landde in de nabijheid van Tunis, en behaalde aanvankelijk eenige
voordeelen ; maar reeds kort na zijne aankomst aldaar brak de pest in zijn leger uit, en bij zelf was
een der eersten, die er aan bezweken. Hij werd gecanoniseerd in 1297; kerkelijke gedenkdag 25 Aug.
— L. X, bijgenaamd de Lastige (le Hutin), oudste
zoon en opvolger van Filips den Schoone, geb. te
Parijs 1289, koning van Navarre 1305, koning van
Frankrijk 1314, gekroond te Reims 1315. Daar hij
tijdens den dood zijns vaders in Navarre zijne residentie hield, nam zijn oom Karel van Valois tot zijne
aankomst de teugels der regeering in handen en liet,
zonder eenige gegronde reden, den controleur der
finantien, Enguerrand de Marigny, die zijn persoonlijke vijand was, ophangen. Ofschoon niet opgewassen tegen de reactie, die ten voordeele der groote

leenmannen op den dood van Filips IV volgde, gelukte het L. X evenwel weerstand te bieden aan den
graaf van Vlaanderen, die dacht te heroveren begeven
hij onder de vorige regeering verloren had ; om de
kosten van dezen oorlog te bestrijden legde L. het
y olk zware lasten op, en noodzaakte al de lijfeigenen
om hunne vrijheid te koopen. Hij stierf in 1316.
De bijnaam Hutin werd hem volgens sommigen gegeven, omdat hij een wargeest en twistzoeker was;
volgens anderen omdat hij de Hutins (eene oproerige partij in Navarre) tot onderwerping gebracht
had. Hij was gebuwd met Margareta van Burgundie.
— L. XI, zoon van Karel VII, geb. te Bourges
1423, nam op 17-jarigen leeftijd Seel aan den opstand bekend onder den naam van la Praguerie,
kwam 1456 andermaal in opstand, en, om de straf
te ontgaan die hij verdiend had, nam hij de wijk
naar den hertog van Burgundie, Filips den Goede,
aan wiens hof hij zich ophield tot aan des konings
dood. Bij zijne troonbeklimming (1461) deed hij
scboone beloften, die echter reeds spoedig door hem
geschonden wer p en, doordien bij de belastingen hooger en drukkender maakte : en de steden, die daartegen in verzet kwamen (Reims, Angers, enz.), werden door middel van het schavot tot onderwerping
gedwongen. Daarbij verwijderde hij de mannen van
de aanzienlijkste geboorte uit de openbare ambten,
eu schonk zijn gansche vertrouwen aan onbekende
lieden nit de heffe des yolks, zooals Olivier Le Dain,
zijn barbier, en de provoost Tristan, dien hij zijn
kameraad noemde. In 1465 vormden de misnoegde
edellieden met Karel, hertog van Berri, broeder des
konings, Karel (den Stoute), zoon van den hertog
van Burgundie, en den hertog van Bretagne aan hun
hoofd, eene geduchte ligue tegen hem, genaamd de
ligue du Bien Public; hij leverde hun den slag bij
Montlhery (1451), waarvan de uitslag onbeslist bleef ;
tnaar hij wist de ligue uiteen te scheuren, doordien
hij met ieder zijner vijanden afzonderlijk in onderhandeling trail. Aan zijnen broeder gaf hij Normandie, aan den hertog van Burgundie eenige plaatsen
in Picardie, en aan den graaf van Saint-Pol den degen van connetable; maar niet zoodra was de ligue
ontbonden, of hij tastte hen elk afzonderlijk aan. Hij
heroverde Normandie op zijnen broeder, maar was
minder gelukkig met den hertog van Burgundie ;
deze, vertoornd over den opstand te Luik, dien L. XI
had aangestookt, hield hem te Peronne gevangen,
waarheen bij zich begeven had om een mondgesprek
te houden: om zijne vrijheid terug te erlangen
was L. gedwongen den hertog te vergezellen naar
het be:eg van de oproerige stall (1468). Meenende
verraden te zijn door zijnen minister, den kardinaal
La Balue, liet L. XI dien in den kerker werpen, en
hield hem, naar men wil, gedurende 11 jaren opgesloten in eene ijzeren kooi. Men beticht L. XI in
1472 zijnen broeder, den hertog van Berri, die opnieuw tegen hem in opstand gekomen was, door
middel van vergif uit den weg geruimd te hebben;
daarna hervatte bij den oorlog tegen den hertog van
Burgundie, die den dood van den hertog van Berri
Wilde wreken. Er .was een nieuw verbond tegen L.
tot stand gekomen tusschcn de hertogen van Burgundie en Bretagne en den koning van Engeland ;
maar hij wist dit verbond te niet te doen, en verkreeg bij het tractaat van Picquigny (1475) een
voordeeligen vrede. Den connetable de St.-Pol en
den graaf van Armagnac, beiden tegen hem opgestaan, deed hij aan zich uitleveren, waarop hij hen
liet onthoofden, terwijI hij de ter dood brenging van
laatstgenoemden vergezeld deed gaan van ongehoorde
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wreedheden. Bij den dood van den hertog van Burgundie (1477) deed L. XI eene pogiug oin diens
rijke nalatenschap te ontweldigen aan Maria, des
hertogs dochter ; in weerwil van den heldhaftigen
tegenstand van Maximiliaan van Oostenrijk, die met
Maria gehuwd was, en die bij Guinegate (1479) eerie
overwinuing op hem behaalde, maakte L. XI zich
meester van Picardie, Artois en liet hertogdoni Burgundie, als zijnde mannelijke leenen, en bij gevolg te
vervallen aan de kroon. Evenzoo trok hij aan het
koninklijk dotnein de landschappen Provence, Maine,
Anjou, zoomede het graafschap Bar, als erfgenaatu
van Rend van Anjou. Kort daarna stierf I,. XI op
het kasteel du Plessis-les-Tours, waar hij zich langen
tijd van de wereld afgezonderd had gehouden, gekweld door beangstheid voor den dood, en zich overgevende aan al de werktuigelijke ongerijindheden
eener bijgeloovige vroomheid. Ilij lid den troon na
aan Karel VIII, onder regentschap van Anna van
Beaujeu. Trouweloos, wreed, wraakzuchtig, bijgeloovig en wantrouwig, was L. XI daarbij listig en geveinsd ; zijne lens was ',die niet veinzen kan, kan niet
regeeren." In weerwil van al zijne ondeugdeti, bewees hij aan Frankrijk vele diensten : hij vergrootte
het koninkrijk, verzwakte de groote vasallen en verhief het koninklijk gezag. Men heeft er hem een verwijt van gemaakt, dat hij de Pragniatieke Sanctie
opgeheven had, welke beschouwd werd als het holwerk tier vrijheden van de Gallicaansche Kerk.
begunstigde de burgers, riep de brievenposterij in
het leven (1464), liet drukkers komen nit Maintz,
richtte werkplaatsen op ter vervaardiging van zijdewaren alsook van good- ,en zilverstotren (1470).
L. XII, bijgenaamd de Vader des Volks, geb. te
Blois 1462, zoon van Karel, hertog van Orleans, den
kleinzoon van Karel V, was de eerste prins nit den
bloede bij de troonbeklituming van Karel VIII, en
aanvankelijk bekend onder den Haan van hertog van
Orleans.Gedurende de minderjarigheid van Karel VIII.
betwistte hij het regentschap aan Anna van Beaujeu,
rukte aan het hoofd van (en leger tegen de troepen
van den jongen koning op, werd overwonnen en gevangen genomen bij St.-Aubiti door la Treinoille
(1488), en te Bourges opgesloten, waar hij drie jaren gevangen bleef (des nachts opgesloten in eene
ijzeren kooi). Door Karel VIII weder in vrijheid gesteld, deed hij het gebeurde vergeten door ziju volgend gedrag, totdat hij zelf op den troon kwam (1498) .
Hij begon zijne regeering met aan al zijne vijanden
vergiffenis te schenken, zeggende, dat de koning van
Frankrijk de beleedigiugen moest vergeten, die toegevoegd waren aan den hertog van Orleans; hij verminderde de belastingen met een derde, en maakte
de rechters onafzetbaar. In 1499 verstiet hij zijne
eerste vrouw, Johanna van Frankrijk, dochter van
Lodewijk XI, om in den echt te treden met Anna
van Bretagne, weduwe van Karel VIII; hij maakte
zich meester van het Milaneesche, waarop hij als
kleinzoon van Valentina Visconti aanspraak had, en
veroverde daarna het koninkrijk Napels, gezauienlijk
met Ferdinand den Katholieke (1501). Maar teen
het op deelen aankwam, geraakten de twee veroveraars
met elkander in geschil en in oorlog : L. XII werd
overwonnen bij Seminara en bij Cerignola, door
Gonsalvo van Cordova, en nit het koninkrijk Napels verdreven (1503). Tot het verbond toegetreden
zijnde, dat door Julius II tegen de Venetianen gevormd was (Ligue van Kamerij , overweldigde L. XII
het venetiaansche grondgebied, en versloeg (le Venetiers bij Agnadel (1509); maar zoodra Julius II
het doel bereikt had, dat hij door L. had willen beH.

rei ken, verliet hij zijue zijde,oni met Ferdinand, Hendrik VIII, de Venetianen en de Zwitserseen verbond
te sluiten tegen L., welke coalitie de fleilige Ligne
genoemd werd. De jonge Gaston de Foix won van
lien den slag bij Ravenna (1512), maar veneer het
leven daarbij; en, in weerwil van het krijgstnanstalent van La Tremoille, overwonnen bij Novara door
de Zwitsers, en bij Guinegate (in den Sporenslag)
door de Keizerlijken (1513), was L. XII genoodzaakt
den vrede aan te bieden. Hij stierf 1515, betreurd
door zijne onderdanen, en zelfs door den vreemdeling geprezen. Hij was ten derden male geliuwd met
Maria van Engeland, dock liet gees mannelijke nakomelingen na, zoodat de kroon overging op Frans I.
— L. XIII, bijgenaamd de Rechtvaardige, zoon
van Hendrik IV en van Maria de Medicis, geb. te
Fontainebleau in 1601, weed in 1610 koning onder
de voogdij en het regentschap van zijne moeder ; hij
zag den aativang zijnen regeet ing verontrust door onInstep , waaraan zelfs het verdrag van Sainte-Menehould (1614) nauwlijks een elude uiaakte, werd op
ziju 1 jaar meerderjarig verklaard, en trail het
volgende jaar in den echt met Anna van Oostenrijk.
Hij liet zich eerst beheerschen door Concini, maarschalk van Ancre, den gunsteling der koningin-moeder, hetgeen onder de edelliedeu eene muiterij deed
ontstaan, waarvan Concini (1617) het slachtoffer
wend; Coen schonk L. XIII zip gansche vertrouwen
aan den hertog van Luynes : de naijverige edellieden grepen de wapenen op, om den nieuwen gunsteling te does verwijderen ; maar zij werden totaal
overwonnen hij Ponts-de-Ce. In 1621 bij het beleg
van Montauban stierf De Luynes; twee jaren later
werd hij vervangen door Richelieu. Met dezen nieuwen minister werd L. overal overwinnaar hij ontweldigdc La Rochelle aan de Protestanten (1628); gaf
de uederlaag aan den hertog van Savoje, die oorlog
voerde tegen den hertog van Mantua, den bondgenoot van Frankrijk ; veroverde Pignerol, en stelde
zijn bondgenoot weder in het bezit van zijn rijk. In
1630 had L. opnieuw in Italic te oorlogen tegen de
Duitschers en Spanjaarden; hij versloeg hen nogmaals, en legde hun den vrede van Querasque op. In
1632 smeedde Gaston, des konings broeder, ,ontevreden over Richelieu, eene samenzwering, waaraan de
hertog van Montmorency, gouverneur van Languedoc,
de keizer en de koning van Spanje deelnamen; maar
het kounplot werd ontdekt. Montmorency, met di
wapenen in de hand gevat, werd onthoofd (1632).
Na den dood van Gustaaf Adolf, het hoofd der Protestanten in Duitschland, verklaarde L. XIII, die zijn
bondgenoot was geweest, aan Oostenrijk en Spanje
den oorlog: Nancy, Lotharingeu, de stall Heidelberg
werden op de Duitschers veroverd (1634); de hertog van Rohan versloeg op de oevers van het Comomeer de Spanjaarden, die, na eenige voordeelen in
Picardie behaald te hebben, genoodzaakt werden de
Somme weder over te trekken; Schomberg versloeg
hen eveneens in Roussillon, de hertog van Savoje en
maarschalk de Crequi in Italie. Richelieu was op het
punt een voordeeligen vrede te sluiten, teen hij 1642
stierf. De koning volgde hem een jaar later (1643)
in het graf. L. XIII was een zwak en onbekwaam
vorst ; al de glans van deze regeering was aan Richelieu te danken ; voor zijnen minister letterlijk
bang zijnde, was de koning eigenlijk niet veel weer
dan het gedweee werktuig van Richelieu's wil, en
dikwijls zelfs van diens vijandelijke gezindheden ;
tot opvolger had L. XIII zijnen zoon Lodewijk XIV.
— L. XIV, latigenaamd de Groote, geb. te SaintGermain in 1638, zoon van Lodewijk XIII en Anna
26

Lodewijk

Lodewijk

van Oostenrijk, werd op zijn 5e jaar als koning erkend (1643) en meerderjarig verklaard op 13-j. leeftijd (1651). Het regentschap werd toevertrouwd aan
zijne rnoeder Anna van Oostenrijk, die Mazarin tot
haren voornaamsten raadsrnan koos. 1)e rn inderjarigheld van L. XIV werd verontrust hinnenslands door
de onlusten der Fronde (zie FRONDE, ANNA, MAZARIN),
en tegenover het buitenland door aanhoudende oorlogen met het Keizerrijk en met Spanje, welke oorlogen eerst een einde namen toen met het keizerrijk
de vrede van Munster (1648), en met Spanje de
vrede der Pyreneen (1659) gesloten werd. Krachtens laatstgenoemd verdrag, huwde L. XIV de infante
Maria Theresia van Oostenrijk, dochter van den koning van Spanje. Nadat Mazarin in 1661 gestorven
was, begon L. XIV zelf te regeeren. Partij trekkende
van den vrede en geholpen door Colbert, beurde hij
den handel op, verminderde de belastingen, deed de
kunsten bloeien, en gaf wijze wetten. Toen in 1665
Filips IV, de varier der koningin, gestorven was, vroeg
L. XIV om Vlaanderen en Franche-Comte, als vergoeding voor den bruidschat zijner vrouw, die nooit
uitbetaald was geworden ; en toen men hem de inwilliging van zijn verzoek weigerde, rukte hij tegen
Vlaanderen op, waar hij in een enkelen veldtocht al
de steden veroverde; en in het volgendejaar maakte
hij zich met nog grooter snelheid meester van
Franche-Comte. Toen Spanje echter een bondgenoot
kreeg in Holland, zag L. zich genoodzaakt met genoemde mogendheid den vrede van Aken (1668) te
sluiten, krachtens welk verdrag hij Franche-Comte
ontruimde. Gedurende den hierop volgenden tijd van
rust werd het Hotel der Invalieden gebouwd, en
richtte de koning de werkplaatsen der Gobelins en
der Savonnerie op. In 1672 werd de oorlog verklaard
aan de Hollanders, die zich vroeger met de vijanden
van Frankrijk in bondgenootschap gesteld hadden,
en de veldtocht werd tamelijk voorspoedig aangevangen door den koning in persoon, gevolgd door
Turenne en Conde. In het begin van dezen veldtocht
had de vermaarde overtocht van den Rijn plaats.
Spanje, de Keizer en de keurvorst van Brandenburg,
beducbt voor de toenemende macht van den franschen monarch, gingen een verbond aan tegen hem.
Opnieuw maakte L. zich van Franche-Comte meester; Turenne rukte de Palts binnen, en verwoeste die
te vuur en te zwaard; Schomberg versloeg de Spanjaarden in Roussillon ; Conde overwon den prins van
Oranje bij Senef ; Duquesne won twee zeeslagen tegen de Ruyter, die in den laatsten sneuvelde. Nu
hood L. XIV den vrede aan, en teekende het verdrag
van Nijmegen (1678). Algiers werd gebombardeerd
(1682), omdat het de fransche vlag beleedigd had,
en ook Genua moest zich verdemoedigen voor den
grooten koning (1685). Maar de herroeping van het
Edict van Nantes (1685) kwam in den loop van al
dien voorspoed eene stoornis aanbrengen : deze maatregel van onverdraagzaamheid en willekeur noodzaakte eene groote menigte huisgezinnen Frankrijk
te verlaten en zoodoende hunne nijverheid over te
brengen in den vreemde. Kort daarna vormde zich
de ligue van Augsburg, waarbij het Keizerrijk, Spanje,
Engeland en Holland in bondgenootschap traden tegen Frankrijk. De veldtocht nam een aanvang met
voordeelen, die opwogen tegen het verlies van den
zeeslag bij la Hogue. De jaren 1692, 93 en 94 kenmerkten zich door de hemachtiging van Namen en de
overwinningen van Steenkerken, Neerwinde en la
Marsaille ; doch Namen werd op het einde van 1694
heroverd door prins Willem, en, alle vijandelijkheden
moede, sloten de oorlogvoerende partijen den vrede

van Rijswijk (1697), waardoor Frankrijk binnen
zijne mule grenzen werd teruggebracht. De flood van
Karel II, koning van Spanje, die zijne kroon ealiet
aan Filips van Frankrijk, hertog van Anjou, deed 1700
een nieu wen oorlog ontbranden, Successie-oorlog
genaamd. De eerste jaren waren voor Frankrijk eene
afwisseling van voor- en tegenspoed ; maar 1704 werden de Franschen verslagen bij Hochstett, en 1706
bij Ramillies nogmaals. Frankrijk was op den rand
van zijnen ondergang gebracht. Eindelijk won Berwick in 1707 den slag van Almanza in Spanje, en
Duguay-Trouin versloeg de vijandelijke vloten bij
verseheidene ontmoetingen. Doch in het volgende
jaar eenige tegenheden ondervindende, deed L. XIV
voorstellen tot den vrede, waarop hem slechts harde
en vernederende antwoorden gewerden, zoodat hij
zich genoodzaakt zag tot voortzetting van den oorlog, die echter niet gelukkig was : Marlborough en
prins Engenius versloegen Villars bij Malplaquet
(1709). Altos scheen reeds verloren, toen Vendome
den veldslag van Villaviciosa won, die den troon van
Spanje wedergaf aan Filips (1710); en kort daarna
herstelde Villars zijne geledene nederlaag door de
overwinning bij Denain, die den vrede van Utrecht,
ten gevolge had (1713). Twee jaren later stierf
L. XIV (1 Sept. 1715), zijne kroon nalatende aan
zijnen achterkleinzoon, Lodewijk XV, die toen slechts
5 jaren oud was, Kort te voren had L. XIV zijn zoon,
genaamd de Groote Dauphin, en ziju kleinzoon, den
hertog van Burgundie, verloren. De regeering van
L. XIV is het schitterendste tijdperk der fransche
Monarchic ; onder dien vorst houdt de roem van
letteren, kunsten en koophandel gelijken tied met
den roem der wapenen. In dat tijdperk hebben geschitterd Conde, Tnrenne en Vauban, Duquesne en
Duguay-Trouin, Colbert en Louvois; Corneille, Racine, Moliere, La Fontaine, Boileau, Bossuet en Fendlon ; Lebrun, Lesueur, Girardon, Puget en Perrault.
In dat tijdperk zijn verrezen bet paleis van Versailles
(1661), het Hotel der Invalieden (1670), enz. Al de
hoedanigheden van een groot koning vereenigde
L. XIV in zich : hij was edel, grootmoedig, dapper,
standvastig, en een beschermer van wetenschap en
kunst, en paarde aan al die eigenschappen eene schoone
en majestueuze lichaamsgestalte ; maar hij was al te
veel een minnaar van oorlogen, van praalvertoon en
van vermaak; hij had een groot aantal bijzitten, van
welke de vermaardste zijn de dames : de la Valliere,
de Montespan, Fontanges. Wat madame de Maintenon betreft, met deze was hij heimelijk getrouwd.
In groote mate nam L. XIV deel aan de kerkelijke
aangelegenheden van zijnen tijd : hij herriep het
Edict van Nantes (1685), en ging met overgroote
gestrengheid te werk tegen de Protestanten ook de
Jansenisten werden geenszins door hem gespaard.
— L. XV, achterkleinzoon van Lodewijk XIV, en
zoon van den hertog van Burgundie, geb. te Fontainebleau 1710, werd 1715 tot koning verheven,
onder regentschap van Filips, hertog van Orleans,
en had Fleury tot onclerwijzer. In 1723 meerderjarig geworden, behield L. den regent als eersten minister, en ontving gedurende eenige maanden nuttige
lessen van hem in de regeerkunst. Toen in het laatst
van 1723 Filips plotseling gestorven was, volgde de
hertog van Bourbon hem op als minister ; deze prins
kenmerkte zijn tweejarige ministerie door niets anders, dan door een onstaatkundig edict, waarbij de
Protestanten opnieuw werden gebannen, en door het
huwelijk van den jongen koning met Maria Leczinska,
dochter van Stanislas, koning van Polen. In 1726
werd kardinaal Fleury aan het roer van staat geroe-
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pen, en slaagde er een oogenblik in, door wijze bezuinigingen, de orde in de finantien te herstellen.
Toen Stanislas zich in 1735 genoodzaakt zag, in weerwil van de door Frankrijk verleende hulp, van zijnen
troon in Polen afstand te doen, had hij het aan de
bemoeiingen van Fleury te danken, dat hem door
Oostenrijk het hertogdom Lotharingen afgestaan
werd, onder de bepaling, dat, bij den dood van Stanislas, dit landschap aan Frankrijk zou vervallen.
Na den dood van keizer Karel VI (1740) werd het,
recht om hem op te volgen hevig betwist. L. XV verklaarde zich voor Karel Albert, keurvorst van Beieren, tegen de dochter des keizers, Maria Theresia,
en bracht het zelfs zoo ver, dat zijn beschermeling
werkelijk tot keizer benoemd werd onder den naam
van Karel VII; maar de nederlaag in den slag bij
Dettingen verntetigde al de hoop van den beschermeling en den beschermer beiden (1743). Desnietternin,
naar men wil daartoe aangespoord door de raadgevingen van zijne bijzit, de hertogin de Chkeauroux,
ging L. XV in persoon eenen aanslag ondernemen
tegen de oostenrijksche bezittingen in de Nederlanden, vermeesterde verscheidene vestingen, en rukte
toen naar den Elzas op, om er het hoofd to bieden
aan hertog Karel van Lotharingen; maar te Metz
werd hij ernstig ziek. Deze ziekte verwekte algemeene bezorgdheid ; en toen de koning als door een
wonder gered werd, ontving hij van zijn yolk den
schoonen bijnaam van hWelbeminde". De veldslagen
vag Fontenoy (1745), Raucous (1746), in Vlaanderen gewonnen op de Keizerlijken en op de verbondene mogendheden, verhoogden de meerderheid der
franschc wapenen ; maar des te slimmer stonden voor
Frankrijk de zaken in Italie. Doordien de veldslag
bij Piacenza door maarschalk Maillebois (1746) verloren werd, zagen de Franschen zich genoodzaakt,
d e e Alpen weder over te trekken. Toen werd de tweede vrede van A ken geteekend (1748), waarbij Frankrijk al zijne veroveringen teruggaf. In 1756 nam de
befaamde Zevenjarige oorlog (zie dat woord) eenen
aanvang, die zoo noodlottig werd voor Frankrijk, en
waarvan de voornaamste gebeurtenis de bloedige
nederlaag is, welke de Franschen in 1757 leden bij
Rosbach. Die oorlog duurde voort tot het jaar 1763,
toen de vrede van Parijs werd geteekend, waarbij
Canada, Nieuw-Scbotland en verscheidene andere
koloniale bezittingen aan Engeland werden afgestaan. De overige tijd der regeering van L. XV kenmerkte zich door niets antlers, dan door de ophefling van de Orde der Jeztlieten (1762), en de afschafiing der parlementen, bewerkt door den kanselier
Maupeou (1771). L. XV stierf in 1774 aan de pokken ; in 1757 was er een aanslag op zijn leven gedaan door Damiens, docb de wond was van geen beduidenis geweest. Onder andere gedenkteekenen
heeft men aan hem te danken de Militaire school
(van Parijs) en de Heilige Genoveva-kerk (het Pantheon). L. XV had een groot koning kunnen zijn ;
hij was slechts een zwak vorst, verliederlijkt, zonder
zich te bekommeren over de toekomst ; door zijn
toedoen pakten zich de stormen samen, die later tot
zulk eene vreeselijke uitbarsting kwamen over het
hoofd van zijn opvolger. Dc voornaamste ministers
van L. XV, na Fleury, waren de hertog van Choiseul,
de abbe Terray en Maupeou. Vooral twee vrouwen
waren het ongeluk en de schande van deze regeering: de markiezin de Pompadour en Mevr. Dubarry ;
die twee zedelooze vrouwen hadden zulk eenen onbegrensden invloed op den koning, dat hij letterlijk
de speelbal was van baren wil en van hare luimen.
- L. XVI, koning van Frankrijk, kleinzoon en
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opvolger van Lodewijk XV, geb.1754, was eerst bekend onder den naam van hertog van Berri. Hij beklom 1774 den troon, en kenmerkte het begin van
zijne regeering door laden, die de algemeene goedkeuring wegdroegen ; o. a. werd de Bank van leening
en de Disconto-bank door hem in het aanzijn geroepen ; tot ministers koos hij mannen, die daartoe
werden aangewezen door de openbare meening, zooals Maurepas, Turgot, Malesherbes, Necker; hij verleende hulp aan de tegen Engeland in opstand zijne
Amerikanen (1778-1783), en verzekerde hunne
onafhankelijkheid door bet tractaat, dat gesloten
werd te Versailles (1783). De ftnantien, onder de
vorige regeeringen uitgeput, verkeerden in een allertreurigsten staat ; om daarvoor een middel tot herstel te zoeken, riep de koning twee vergaderingen
van Notabelen bijeen (22 Febr. 1787 en 6 Nov.
1788); maar deze vergaderingen gingen weder uiteen zonder eenig herstel aan te brengen, en L. XVI
zag zich genoodzaakt tot de Staten-Generaal zijne
toevlucht te nemen. Die Staten werden geopend te
Versailles, 5 Mei 1789; en de woordenwisselingen,
die daar reeds dadelijk plaats hadden tusschen de
drie partijen, deden eene algemeene gisting onder
de bevolking ontstaan. Weinige dagen later, verontrust door verscheidene volksdemonstratien, liet de
koning troepen samentrekken nabij Versailles en
Parijs, en gelijktijdig gaf hij aan den minister Necker,
die algemeen bij het yolk gezien was, zijn ontslag
(11 milli); nu greep het Parijsche yolk naar de wapenen, en maakte zich meester van de Bastille (14
Jul* daarop trok het gepeupel in grooten getale
naar Versailles, en dwong den koning zich met zijn
gezin te Parijs te komen vestigen (5 en 6 Oct.). Van
dit oogenblik af hield L. XVI op, vrij te zijn; hij zag
zich genoodzaakt eene menigte decreten van de Nationale vergadering te teekenen, die in strijd waren
met zijne dierbaarste gevoelens; en eindelijk, zich
niet langer veilig wanende, en aangemoedigd overigens door de aanbiedingen der vreernde mogendheden, besloot hij uit Parijs te vluchten (20 Juni
1791), en begaf zich op weg naar Montmédy,' waar
een trouwe dienaar, mijnheer de Hotline, eenige
troepen bijeengetrokken had, op welke men zich vet.laten kon ; maar door den postmeester Drouet herkend, wend L. XVI te Varennes aangehouden en vervolgens teruggebracht naar Parijs; van dat oogenblik af verloor men hem niet meer uit het oog, en
regeerde hij nog slechts in naam. Den 14 Sept. 1791
nam L. XVI de constitutie aan, die de Nationale vergadering had opgesteld ; die constitutie, waarbij hem
schier geen ander recht gelaten werd, dan dat hij
zijne bekrachtiging had te geven aan de decreten
der Wetgevende lichamen, kon wel niet antlers dan
hem gehaat maken. De oorlogsverklaringen der
vreernde mogendheden, die, door de uitgewekene
prinsen daartoe aangezocht, gewapenderhand Frankrijk binnenrukten, verergerden nog den toestand
des konings. Na tot zelfs in zijn paleis beleedigd te
zijn geworden, 20 Juni en 10 Aug. (1792), en zijne
trouwste dienaren te hebben zien vermoorden, zag
hij zich eindelijk in de noodzakelijkheid gebracht
Gene wijkplaatste gaan zoeken in de Wetgevende \Tergadering, die de Nationale Vergadering vervangen
had ; maar in plaats van bier bescherming te vinden,
werd hij door deze vergadering in zijne waardigheid
geschorst, en als gevangene opgesloten in den Tempel, onder bepaling, dat de Conventie uitspraak zou
hebben te doen over zijn lot. De Conventie, vergaderd 21 Sept. 1792, begon met een decreet uit te
vaardigen, waarbij de koninklijke waardigheid in
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vence den titel van koning aan onder den naam van
Frankrijk werd afgeschaft, en wierp zich vervolgens
op als gerechtshof, om over L. XVI vonnis te vellett.
Lodewijk XVIII, en werd als zoodanig door de
vreemde mogendheden erkend. Het leger van Conde,
Na een reelitsgeding, dat slechts plaats had voor de
leas, werd de ongelukkige koning schuldig verklaard
in welks gelederen hij zijne toevlucht genomen had,
door Moreau tertiggedreven zijnde, nam L. XVIII de
aan samenzwering en hoog verraad, en met eene
wijk naar Blankenburg, daarna naar Mitau (1798);
meerderheid van 11 stemmen (366 tegen 355) ter
hij Wilde niets hooren van de voorstellen, die hem
dood veroordeeld. Alle uitstel verworpen zijnde,
werd het, barbaarsche vonnis ten uitvoer gelegd, 21
door Bonaparte gedaan werden, om hem er toe te
brengen van zijne aanspraken afstand tedoen (1803);
Januari 1793, op het ptein de la Revolution : de ongelukkige koning onderging dien gerechtelijken
zelfs protesteerde hij 1804 tegen de verheffing van
Napoleon op den troon. In 1807 begaf hij zich naar
moord met eene gelatenheid, (lie hem (len treurigen
Engeland ; hij hield verblijf te Hartwell van 1811 of
eernaam van koning-martelaar verschaft heeft. Weinige dagen te voren had hij een testament gemaakt,
tot de gebeurtenissen van 1814. Na den val van Napoleon keerde hij naar Frankrijk terug (3 Mei 1814),
dat merkwaardig is zoowel door treffende cenvonen werd door de verbondene mogendheden op den
digheid als door grootmoedigheid van het slachtoffer
troon geplaatst. Bij zijne aanvaarding van het bewind
jegens zijne heulen. Hij was gehuwd met Maria Antoinette van Oostenri-jk ; hij liet twee kinderen na:
gaf hij eene constitutioneele charte (4 Juni), die den
grondslag werd van bet fransche staatsrecht. De
Lodewijk (zie hieronder LODEWIJK XVII) en MariaTheresia Charlotte van Frankrijk (later hertogin van
terugkomst van Napoleon (Maart 1815) noodzaakte
Angouleme). L. XVI had al de deugden, (lie het siehem, zich overhaast te verwijderen, en te Gent eene
schuilplaats te gaan zoeken ; maar hij keerde na den
raad zijn van een gewoon burger; maar bet ontbrak
hem aan wilskracht en vastberadenheid, en misschien
slag van Waterloo naar Frankrijk terug (Juli 1815)
en sedert dat tijdstip bleef hij tot aan zijn dood (1824)
tusschenheide ook wel aan openhartigheid. Zijn verop den troon. Hij verlichtte zooveel mogelijk de lasstand was goed ontwikkeld ; vooral in geschiedenis
ten, door Ile vreemde bezetting veroorzaakt, en veren aardrijkskunde was hij zeer ervaren ; naar men
wil heeft hij zelfs eenige werken geschreven; en
kreeg, door den invloed van zip eersten minister,
den hertog van Richelieu, dat het grondgebied van
zooveel is althans zeker, dat hij zelf de instruction
Frankrijk ontruimd werd door de vreemde troepen
opgesteld had, die aan La Perouse op diens reis
nog vOOr het bepaalde tijdstip. De eenige militaire
rondom de wereld medegegeven werden (1785).
gebeurtenis, die under zijne regeering plaats greep,
Hij was een minnaar van de werktuigkunde en had
is de veldtocht naar Spanje 1823, ten doel hebbende
het zeer ver gebraclit in het slotenmakershandwerk.
om er Ferdinand VII op den troon te herstellen. Hij
—L. XVII, tweede zoon van Lodewijk XVI, geb.
27 Maart 1785, droeg eerst den titel van hertog van
was een vrij verlicht vorst, die niet afkeerig was van
Normandie, en nam dien van dauphijn aan bij den
de liberate denkbeelden ; maar hij had aanhoudend
dood van zijn ouderen broeder Lodewijk Jozef (4 Juni
te worstelen tegen de partij der uitgewekenen, aan
welker hoofd zijn eigcn broeder stond. Hij had ver1789). In den Tempel opgesloten met zijne familie,
nuft, en beoefende de letterkunde. Hij liet geen kinwerd hij, na den dood zips vaders (1793), door de
deren na, en had tot opvolger zijn broeder Karel X.
uitgewekenen en door de vreemde mogendheden als
koning erkend. Bretagne, Vendee en Toulon namen
Lodewijk Filips, koning der Franschen sedert de Juli-omwenteling 1830 tot de Februaride wapenen voor hem op; maar er werd zoo streng
omwenteling 1848, geb. 6 Oct. 1773 te Parijs, oudhet oog op hem gehouden, dat het niet mogelijk was
ste zoon van hertog Lodewijk Filips Jozef van Orhem op te lichten. Zekere schoenmaker, met name
leans, heette eerst hertog van Valois, sedert 1785
Simon, werd als cipier bij hem aangesteld, onder
hertog van Chartres, en na den dood zijns vaders
den bespottelijken titel van onderwijzer. De prins
hertog van Orleans. Even als zijn 'vader (die den
stierf 8 Juni 1795. Men hield het er voor, dat hij
bijnaam Philippe Egalite ontving) sloot L.-F. zich
door middel van vergif van kant gemaakt was; maar
aan de omwenteling aan, ging in dienst bij de Nawaarschijnlijker was zijn dood veroorzaakt door de
tionale garde, nam zitting in den club der Jacobijmishandelingen, die hij had moeten verduren in
nen, vocht als generaal bij Valmy en Jemappes, doch
zijnegevangenschap.Verscheidene bedriegers hebben
vluchtte 4 April 1793 met Dumouriez over de franzich voor L. XVII willen laten doorgaan ; doch zij
sche grenzen, zwierf rond in Zwitserland, waar hij
hebben slechts een zeer klein getal lichtgeloovigen gezijne zuster Adelaide in veiligheid gebracht had, hield
vonden, (lie hen aanzagen your hetgeen ze niet waren.
— L. XVIII, broeder van Lodewijk XVI, geh. gedurende acht, maanden te Reichenau bij Chur verblijf als leeraar der aardrijks- en wiskunde onder
te Versailles 17 Nov. 1775, droeg tot 1795 den titel
den naam van Chabot-Latour, bereisde vervolgens
van graaf van Provence. Hij voerde eerst oppositie
de Scandinavische landen, en woonde daarna in betegen de regeering zijns broeders, zoo in de vergakrompene omstandigheden te Hamburg. Toen het
dering der Notabelen, als in de Staten-Generaal, en
Directoire, alvorens L.-F.'s moeder en jongsten
stemde er vOOr, dat de derde stand evenveel leden
broeder in vrijheid te stellen, als voorwaarde eischte,
ter Staten-Generaal zoude afvaardigen als de twee
dat L.-F. Europa verlaten moest, begaf hij zich 1796
andere standee te zamen ; maar toen hij Lag tot welke
naar Amerika. Van 1800 tot 1808 hield hij verblijf
buitensporigheden de revolutie leidde, besloot hij
in Engeland, en ging 1809 naar Palermo, waar hij
Frankrijk te verlaten, en vertrok 20Juni 1791, eenige
in den echt trad met Amalia, dochter van koning
oogenblikken na bet vertrek van Lodewijk XVI naar
Ferdinand IV der Beide Sicilien. Bij den opstand
Montmédy. Gelukkiger dan zijn broeder, bereikte hij
der Spanjaarden tegen Napoleon, deed L.-F. verBrussel, waar hij de declaratie van het congres van
geefs aanzoek urn een kommando in de armee der
Pilnitz uitlokte. In het volgende jaar (1792) kwam
opstandelingen ; na Napoleon's val keerde hij naar
hij aan het hoofd van 6000 man zich aansluiten bij
Parijs terug, deed 1815 eene vruchtelooze poging
het pruisische leger, dat op Frankrijk aanrukte ;
om tegen Napoleon eenen tegenstand te organiseemaar de nederlaag van Valmy sloeg aan al zijne verren, en bleef tot 1816 in Engeland, dewijI Lodewachtingen den bodem in. Den 8 Juni 1795, na den
wijk XVIII hem niet vertrouwde. In het begin van
dood van Lodewijk XVII, nam de hertog van Pro-
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1817 verscheen, hij weder te Parijs, vestigde zich in
het Palais Royal, werd nu bet middelpunt der liberale oppositie, en (ofschoon de waarheid van dit beweren onbewezen is) de hoofdpersoon in de intrige,
waardoor Karel X van den troon gestooten werd.
Na de Juli-omwenteling werd L.-F. 30 Juli 1830
tot luitenant-generaal des rijks, en 9 Aug. tot koning
der Franschen verheven, en legde den eed of op de
herziene Charte. Door de europ. mogendheden erkend, hield hij zich rustig tegenover het buitenland ;
binnenslands zocht hij aan zijnen troon steun te
verschaffen, door de middelklasse te begunstigen en
tegenover de andere partijen den gulden middelweg
(juste milieu) te bewandelen. Zijn aanzien in Frankrijk teed echter een gevoeligen schok door zijne
zwakke staatkunde in bet. Oosten (1840), en werd
ondermijnd door de als oogluikend toegelatene misbruiken, die in alle takken van openbaar bestuur
plaats grepen ; terwij1 de Mood van den kroonprins,
den hertog van Orleans (13 Job 1842), den troon
van L.-F. in eenen wankelenden staat bracht. In de
Kamers wist het gouvernement zich slechts op kunstmatige wijze eene meerderheid te verschatien, hetgeen eindelijk aan de oppositie-voerende partijen
aanleiding gaf, om met kracht op eene herziening van
de kieswet aan to dringen ; en daar L.-F. zich hardnekkig daartegen verzette, brak 1848 de Februariomwenteling nit, tengevolge waarvao L.-F. 24 Febr.
ten behoeve van zijnen kleinzoon, Lodewijk
graaf van Parijs, afstand van den troon deed en Parijs
veriiet. Hij hield zich schuil op de norrnandische
kust, waar het hem gelukte 3 Maart aan boord to
komen van eene opzettelijk tot dat einde derwaarts
gezondene britsche stoomboot, die hem in veiligheid
bracht naar Engeland. Hier hield hij onder den naant
van graaf van Neuilly met zijn gezin verhlijf op Claremont (zijnde een landgoed van zijnen schoouzoon
Leopold, koning der Bergen), en stierf aldaar 26 Aug.
1850. Zijne weduwe stierf daar in Maart 1866.
Lodewijk Napoleon, president der Fransche republiek. Zie NAPOLEON III.
Lodewijk, dauphijn, gemeenlijk Monseigneur
of de Groote Dauphijn genaamd, zoon van Lodewijk XIV en Maria Theresia van Oostenrijk, geb.
1661, gest. 1711. Hij had tot gonvernear den hertog
van Montausier, en tot leermeester Bossuet. In 1688
onderscheidde hij zich als bevelhebber van de Rijnarmee, en in 1694 in Vlaanderen. Daarna leefde hij
in eene soort van afzondering te Meudon, zonder
eenigen staatkundigen invloed. Hij had drie zones :
Lodewijk, hertog van Burgundie ; Filips, hertog van
Anjou (koning van Spanje), en Karel, hertog van
Berri. Voor hem werd de schoone verzameling van
latijnsche schrijvers gedrukt, die bekend is onder
de benatning van ad 11S11111 Delphine.
Lodewijk, hertog van Burgundie, zoon van
den vorige. 'Lie BOURGOGNE (Lodewijk van).
Lodewijk, dauphijn, zoon van Lodewijk XV
en Maria Leczinska, geb. 1729, gest. 1765, heeft
nooit eene belangrljke rol gespeeld. Hij wordt hier
slechts vermeld, omdat hij de vader was van Lodewijk XVI, Lodewijk XVIII en Karel X.
Lodewijk, hertog van Bourbon. Zie BOURBON.
Lodewijk, hertog van Orleans. Zie ORLEANS.
III. Nederlandsche
en andere vorsten en prinsen.
Lodewijk, koning van Holland, brooder van
keizer Napoleon I en vader van keizer Napoleon 111,
geb. 2 Sept. 1778 to Ajaccio, ontving zijne opleiding
in de artillerie-school to Chalons-, vergezelde Napoleon naar Italie en Egypte, word met verseheidene
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zendingen belast, en achtereenvolgend benoentd tot
brigade-generaal, 1804 connetable en generaal-enchef der karahiniers, 1805 gouverneur-generaal van
Piemont. In 1806 (5 Juni) verheven tot koning van
Holland (wegens zijnen moeilijken gang door de
anti-Franschgezinden bijgenaamd de Lamle koning)
wist hij zich bij het nederlandsche y olk bemind to
makes door eene welwillende en verstandige regeering ; doch juist doordien hij zich to veel toelegde
op de bevordering der nederlandsche belangen, geraakte hij met zijnen brooder, den keizer, op zulk
eon gespannen voet, dat hij zich eindelijk genoodzaakt zag zijne kroon als koning van Holland neder
to leggen (I Juli 1810;, waarop hij zich onder den
Haan] van graaf van St.-Lou naar Gratz begaf. Eerst
in 1814 ,ping hij naar Parijs, later naar Rome, waar
hij (vreernd blijvende aan Napoleon's terugkeer van
Elba) ook in 1815 bleef. In 1826 begaf hij zich naar
Florence, later naar Livorno, waar hij 25 Juli 1846
stierf. Hij heoefende de letterkunde, en sehreef o. a.
eon roman, getiteld : Marie ou les peines die l'amour
(gedrukt 1800, en herdrukt 1814 onder den titel
van: Marie on les Hollandaises); doze roman schijnt
L.'s eigene geschiedenis to bevatten. Belangrijker
editor zijn L.'s geschiedkundige werken, waaronder
vooral Documents historiques et re:flexions sur le
gouvernement de la Hollande (3 dln. London 1821).
In 1802 werd hij bijna tegen zijnen zin door den
wil zijns broeders in den echt vereenigd met Hortense Eugenie de Beauharnais (zie HORTENSE), Welk
huwelijk echter later door echtscheiding ontbonden
word; er waren drie kinderen nit geboren, van welke
de oadste zeer jong stierf; de tweede voerde den
titel van kroonprins van Holland (zie 't volgende art.).
Lodewijk, kroonprins van Holland, gob. 1804,
tveede zoon van koning Lodewijk, ontving 1809 den
titel van groothertog van Cleve en Berg, trouwde
met zijne nicht Charlotte, dochter van toning Jozef,
Ham 1831 deel aan den opstand in de roomsche staten, en stierf op de vlucht to Forli 17 Maart 1831.
Lodewijk, graaf van Loon, gehuwd met gravin
Ada van Holland (zie ADA). Terwijl Ada voor de in
opstand gekomene edellieden de wijk nam naar den
burg to Leiden, vluchtte L. met zijne schoonmoeder
naar Utrecht, van waar hij reeds spoedig (1204) met
een talrijk leger terugkwam, en geheel Zuid-Holland
onderwierp. Hij was echter niet opgewassen tegen
zijn beliuwdoom Willem, die aan het hoofd zijner
tegenstanders stond, en zag zich na vele nederlagen
genoodzaakt afstand van zijne bezittingen in Holland
to doen, keerde terug naar zijn graafschap Loon in
Lotharingen, en stierf 1218.
Lodewijk, twee graven van Nassau: 1) geb.
1538, was een brooder van pries Willem 1, en een
der ijverigste en moedigste kampvechters voor de
staatkundige en godsdienstige vrijheid der Nederlanden. De eerste geregeide veldslag, die aan de
Spanjaarden geleverd werd (23 Mei 1568 bij Heiligerlee), verschafte aan de Staatschen, aangevoerd
door L., de overwinning ; en reeds was op het
punt zich van Groningen meester to makes, toen
zijne kleine armee door de overmacht van Alba's
leger verpletterd werd bij Jemmingen. In 1572 maakte
L. zich bij verrassing meester van Bergen (Mons) in
Henegouwen, welke stall hij zoo dapper en hardnekkig verdedigde, dat zelfs zijn vijand hem bewonderen moest, ofschoon hij zich ten laatste genoodzaakt zag voor Alba's overmacht to zwichten en Bergen over te geven. Nu rukte hij op naar Gelderland,
om daar den Spanjaard to bestoken, doch sneuvelde,
even ale zijn brooder Hendrik, in het gevecht bij
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Mook. Zijn lijk is noolt teruggevonden. — 2) zoon
van Jan van Nassau en gravin Elizabeth van Leuchtenberg, was een neef van den vorige. In 1596, aan
het hoofd van 400 Engelschen, nam hij deel aan de
bemachtiging van Cadix. Sedert 1599 diende hij in
de Staatsche armee, onder prins Maurits, en gelukte
het hem bij Meppel den graaf van Bucquoi (Charles
de Longueval) gevangen te nemen, die, naar de gevangenis te Woerden gebracht, slechts tegen betaling van 20,000 guldens losgeld weder in vrijheid
kwam. In 1600 werd Wachtendonk bij verrassing
ingenomen door L., die oak met zijne ruiterij veel
bijdroeg tot de overwinning in den slag bij Nieuwpoort. In 1602 tucbtigde L. de Luxemburgers, die
hem brandscbatting hadden geweigerd ; en 1604
stierf hij voor Sluis in Vlaanderen.
Lodewijk I, koning van Portugal en Algarvie
sedert 1861, vroeger hertog van Saksen, geb. 31 Oct.
1838, is de zoon van koning Ferdinand, prins van
Coburg, en van koningin Maria H da Gloria. Na den
dood van zijnen broeder (Pedro V) beklom hij 11
Nov. 1861 den portugeeschen troon, en is sedert
6 Oct. 1862 gehuwd met prinses Pia, dochter van
koning Victor Emmanuel, geb. 16 Oct. 1847.
Lodewijk I, koning van Beieren, geb. 25 Aug.
1786, oudste zoon van koning Max Jozef, trod 1810
in den echt met Therese van Saksen-Hildburghausen
(geb. 8 Juli 1792, gest. 26 Oct. 1854), en beklom
13 Oct. 1825, als opvolger zijns vaders, den troon.
Hij verplaatste de universiteit Landshut naar Munchen, en was een bevorderaar van kunst en letteren.
Als dichter maakte hij naam met zijne Gedichte
(Munchen 1829; 3e druk 1839 in 1 dln.) en met
zijne Walhallas Genossen, (Munchen 1843). Eene
minder vereerende vermaardheid verwierf zijn naam
door den ergerlijken invloed, die op hem uitgeoefeild
werd door Lola Montez; reeds in Febr. 1848 gaf die
aanleiding tot volksbewegingen, die derwijze toenamen, dat L. 20 Maart 1848 afstand van den troon
deed ten behoeve van zijn oudsten zoon Maximiliaan.
Nog Brie andere zonen (waaronder Otto, die een
korten tijd koning van Griekenland was) en vier
dochters had hij van zijne wettige gemalin.
Lodewijk I, bijgenaamd de Groote, koning
van Hongarije en Poten, zoon en opvolger van Charobert, geb. 1326, beklom den troon van Hongarije
in 1342, voerde voorspoedig oorlog tegen de Zevenbergers, de Croaten, de Walachen en de Venetianen ;
wreekte den dood ,van zijnen broeder Andreas, koning van Napels, die 1345 ter dood was gebracht
door Lodewijk van Taranto, en werd na Casimir III,
zijn oom, tot koning van Polen verkoren '1370. Hij
stierf 1382, twee dockers nalatende, Maria en Hedwig, waarvan de eene Hongarije ten huwelijk medebracht aan Sigismund, de andere Polen aan Jagello.
— L. II, koning van Hongarije en Bohemen, volgde 1516 zijnen vader Ladislas VI op den troon, en
sneuvelde in den slag bij Mohacz (29 Aug. 1526),
waarin de overwinningbehaald werd door Soliman II.
Lodewijk van Aragon (don), koning van
Sicili6, zoon en opvolger van Pedro II, werd 1342
als koning erkend, onder voogdij van zijnen oom,
den hertog van Randazzo, die met wijsheid regeerde
tot aan zijnen dood (1348). De regeering van L.
werd beroerd door de partijschappen der farnilien
Clermont en Palizzi. Hij stierf 1355, de kroon nalatende aan zijnen breeder, Frederik den Eenvondige.
Lodewijk van Taranto, tweede zoon van
Filips, prins van Taranto, nam 1347 tot zijne tweede
vrouw zijne nicht Johanna, koningin van Napels, de
weduwe van Andreas, wiens dood door L. was bee-

spoedigd. Door Lodewijk I, koning van Hongarije,
zag L. zich genoodzaakt het rijk te erlaten, en nam
toen met de koningin zijne gemalin de wijk naar
Provence, waar zij verblijf hielden totdat pans Clemens VI hen onschuldig verklaarde aan de misdaad,
die hun ten laste gelegd werd. Door de Napolitanen
teruggeroepen, lieten zij zich te Napels kronen (1352).
.
Zonder kinderen na te laten stied L. 1362.
Lodewijk I, hertog van Anjou, tweede zoon
van Jan II, koning van Frankrijk, geb. 1339, werd
zijns vaders plaatsvervanger als gijzelaar, in de gevangenis te Londen, waaruit hij reeds kort daarna
ontsnapte. Tot rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid van Karel VI benoemd, hield hij zich
met niets anders bezig dan met geld bijeen schrapen, ten einde zich in staat te stellen om bezit ,te
gaan nemen van den troon van Napels, dien koningin
Johanna hem in 1380 gelegateerd had. Hij begat
zich werkelijk naar Italie, na zich door pans Clemens VII tot koning van Sicilie te hebben laten
kronen (1382); maar hij vond den zoozeer begeerden
sicil. troon bezet door Karel van Durazzo, dien hij
te vergeefs trachtte te verdrijven ; hij stierf 1384.
— L. II, hertog van Anjou, zoon van den vorige,
geb. 1377, werd door Clemens VII tot koning van
Napels gekroond 1390, en stierf 1417, zonder zich
in bet bezit van zijnen troon te hebben kunnen stellen. Hij had Ladislas tot mededinger, door Wien hem
de nederlaag toegebracht werd, en dien hij wel is
waar op zijne beryl in een veldslag overwon, doch
zonder van deze zijne overwinning partij te trekken.
— L. III, hertog van Anjou, zoon van den vorige,
geb. 1403, erfde zijns vaders aanspraken op den
troon van Napels, en werd geadopteerd door Johanna H. Te vergeefs trachtte hij zijne rechten te
handhaven tegenover Alfons, koning van Aragon, en
na afwisselenden voor- en tegenspoed, stierf hij in
de nabijheid van Taranto, te Cosenza, 1434.

Lodewijk I,

koning van Spanje, oudste zoon

van Filips V, geb. 1707, beklom 1724 den troon, bij
de abdicatie zijns vaders; maar na eene regeering
van 7 maanden stierf hij, en nu nam zijn vader de
teugels van het bewind weder in handers.

Lodewijk, bijgenaamd de Strenge, hertog van
Beieren, paltsgraaf, volgde zijn vader Otto den Doorluchtige op (1253), en stond Neder-Beieren of aan
zijn broeder Hendrik XIII. Hij droeg veel bij tot de
verbetling van Rudolf van Habsburg, die hem wederkeerig aanstelde als luitenant des rijks over de
hertogdommen Oostenrijk en Stiermarken. Maar bij
den dood van Rudolf, toen diens zoon Albertus den
keizerlijken troon beklom, koos L. partij tegen hem,
en scbaarde zich aan de zijde van Adolf van Nassau,
die merle naar het keizerschap stond. In 1294 stierf
L., na zijne landen gedeeld te hebben tusschen zijne
twee zonen (Rudolf en Lodewijk, bijgenaamd de
Beier). Laatstgenoernde bracht later (1312) geheel
Beieren onder zijn gezag, en werd keizer onder den
uaarn van Lodewijk V (1314).
Lodewijk van Pruisen,

gerneenlijk ge-

naamd Louis-Ferdinand, geb. 1772, was de zoon
van prins Ferdinand van Pruisen, broeder van Frederik den Groote. Hij volbracht zijne eerste wapenfeiten in den veldtocht der Pruisen in Champagne
(1792), droeg er in 1806 veel toe bij dat de oorlog
aan Frankrijk verklaard werd, voerde in dien oorlog
het bevel over een legerkorps van 9000 man, en teed

bij Saalfeld, waar hij de onvoorzichtigheid begins een fransch legerkorps aan te tasten,
dat veel talrijker was dan het zijne ; hij snenvelde
daarbij (1806).
de nederlaag

Lodewijk
IV. Verschillende personen.

Lodewijk van Granada, donnnicaner
monnik. Zie GRANADA (Fray Luis de).
Lodewijk van Gonzaga. Zie het artikel
GONZAGA (Ludovico).
Lodewijk van Spanje,admiraal van Frankrijk 1341, gesproten uit het geslacht der koningett
van Castilie, was een zoos van Alfons de la Cerda,
bijgenaamd de Onterfde ; in dienst van Frankrijk,
streed L. voor Karel van Blois, en veroverde Guerande
op de Engelschen (1342). Hij ontving van den pans
den ijdelen titel van honing der Gelukkige eilanden (1344).
Lodewijks–orde, naam van verscheidene
orders, o. a.: 1) St.- Lodewij ks-orde voor 20-jarige
militaire verdiensten, ingesteld 1693 door Lodewijk XIV, opgebeven bij de groote fransche omwenteling, hersteld 1815; sedert 1830 worden de onderscheidingsteekenen dezer orde niet meer gedragen.— 2) St.-Lodewijks-orde, eene toscaansche orde
voor burgerlijke verdiensten, ingesteld 22 Dec. 1836
door hertog Karel Lodewijk van Lucca, en bij de
vestiging van het koninkrijk Italie te niet gegaan.
3) Lodewijks-orde, beiersche orde voor 50-jarige
inilit. en burgerlijke dienst, ingesteld 25 Ang. 1827
door koning Lodewijk I. — 4) Lodewijks-orde,
keurhessische orde voor militaire en burgerlijke verdiensten, ingesteld 25 Aug. 1807, en vernieuwd
14 Dec. 1831.
Lodi, 1) stad in' de ital. prov. Milaan, aan de
Adda, 8 uren gaans bezuidoost. Milaan ; 22,000 inw.;
de beroemde parmesaan-kaas worth gemaakt in de
onistreken van L., dat gesticht is door keizer Frederik
1158; versterkt 1655; ingenotnen door Bonaparte
10 Mei 1796, na den vermaarden slag bij de brug
van Lodi. — 2) Lodi Vecchto, d. Oud-L., een dorp
4 uren gaans bewesten Lodi; was oudtijds eenestad,
genaatnd Laos Pornpeia, gesticht door den vader van
Pompejus den Groote, verwoest door de Milaneezen
in 1111. — 3) Lodi, stad in den n.-amerik. staat
New-York, aan het Seneca-meer, 33 mijlen bewesten Albany; 2500 inw.
Lodick. Zie LODIJCKE.
Lodomiria, of Lodorneria, lat. naam van het
prmsdom Wladimir in Volbynie (West-Polen), tins
genoemd naar Wladimir of Wlodirnir den Groote, die
in het laatst der 10e eeuw regeerde. Nadat Roman
Mstislawitsj, worst van L., in 1198 meester was geworden van Halicz, werd zijn rijk reeds spoedig niet
anders genoemd dan Galicie-en-Lodomirie, welke
tiaam bij de inlijving in Polen (1340) ophield. Doch
na de eerste deeling van Polen (1773) limn de keizer
van Oostenrijk, aan wien deze landen toegedeeld
werden, daarover den titel aan van ))koning van
Galicie en Lodomerie". Zie GALicie.
Lodosa; stad in Spanie, aan de Ebro, 8 mijlen
ten Z. Z. W. van Pampeluna ; 2800 inw.
Lodijeke, of Lodick, voormalig dorp op het
zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, was de hoofdplaats
eerier ambachtsheerlijkheid, waartnede het eene prooi
der golveu werd in den vloed van Nov. 1530; de
toen weggerukte gronden lieten eene openingachter,
die als vaarwater nog tegenw. het Gat van Lodijcke
beet.
Lodz, fabriek- eu koopstad iii rttssisch Nolen,
15 mijlen ten W. Z. W. van Warschau ; 25,000 inw.
neuer..
_.e BAWEAN.
Loebak, I I
I/ 1 Zie
11
Loeboe-Onto, dorp op het nederl. 0. I. eiland
Sumatra, Padangsche Bovenlanden (in de 13 Kotaas);
werd 1838, na eenen hevigen tegenstand der Padries,
door de nederl. troepen hemachtigd (4 Mei).

Loevestein
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Loehoe,1) zuiderdeel van 't nederl, 0. I. eiland
Bonoa; Zie BONOA. - L., of Patates-eiland, in den
Molukschen archipel, benoordoosten Manipa, telde
vroeger 13 dorpen met 1200 inw. In 1618 werden
de zeescbuimers van L. door de nederl. troepen bedwongen, en 1656 het grootste deel der bevolking
door den landvoogd de Vlaming naar de nabijbeid
van 't kasteel Victoria verplaatst. — 3) aanzienlijk
koninkrijk ter westkust van Celebes, aan de noordelijke bocht der baai van Boni; dit rijk (met de hoofdstad L.) werd reeds door de U.I. Compagnie onder
nederlandsch gezag gebracht. 4) landschap op het
Moluksche eiland Ceram, 't zuidelijkste en voornaamste der 3 deelen, waarin Hoewarnohel ingedeeld was.
Loender, 1) dorp op Sumatra (nederl. 0. I.)
resid. Ajer-Bangies, landschap Rauw; werd 5 Nov.
1833 aangetast door de nederl. troepen, die echter
door de Padries afgeslagen werden.
Loenen, 1) dorp in de nederl. prov. Utrecht,
aan de Vecht, 4 uren gaans noordwestelijk bewesten
Utrecht, veelal Loenen aan de Vecht genaamd; 900
inw.; is zeer oud, en was reeds een aanzienlijk dorp
in de 10e eeuw. — 2) buurtschap in Gelderland,
7 kwartier gaans westelijk benoorden Nijmegen;
100 low.; ook wel geheeten Loenen op de Jieluwe;
bier stood het Huis te L., een der sterkste kasteelen
op de Betuwe ; doorbraak in den Waaldijk 15 Jan.
1809. — 3) dorp in Gelderland, reeds in 't jaar 838
onder den naam van Loner' vermeld, ligt 4 urea
gaans benoorden Arnhem, heeft 1000 inw., en work
veelal genoemd Loenen op de Veluwe; nabij dit L.,
bij den Vredenberg, in 1356 gevecht tusschen Reinald III, hertog van Gelder, en jonkheer Eduard
van Gelder.
Loönga, of Loinga, dorpje met ruim 100 inw.
in Friesland, een half uur gaans ten N.N.O. van Sneek.
Loeristan. Zie LURISTAN.
Loevestein (naar men wil zou deze naam zooveel beteekenen als Loewenstein of Lowenstein, d.i.
Leeuwensteen), sterk kasteel in de nederl. prov.
Gelderland (behoorde vroeger onder de prov. Holland), ligt 6 urea gaans bezuidw. Tiel, 3 urea gaans
bewesten Bommel, op een kwart mijl afstands van
Gorinchem, aan de Waal, in de nabijheid van het
punt, waar Waal en Maas zich vereenigen om de
Merwede te vormen. Vermoedelijk werd L. gesticht
in het laatst der 9e eeuw . door de Noormannen; 1397
na een langdurig being ingenomen door Willem van
Oostervant ; 1448 werd Gooswijn de Wilde, president van Holland, op L. onthoofd; 1570 werd L.
vermaard door Human de Ruiter, een ossenkooper
uit 's Hertogenbosch, die, vergezeld van drie of vier
kloeke Oranje-mannen nit Gorinchem, als Franciscaner monniken vermomd zich toegang moist
te verschaffen in het slot L. (8 of 9 Dec.), waar zij
de spaansche bezetting afmaakten, en spoedig hun
getal zagen aangroeien tot omstreeks 30. Doch de
hulp, hem, eer hij zijn waagstuk ondernatn, door
Willem graaf van den Berg toegezegd, bleef uit, en
reeds spoedig werd L. door eene spaansche overmacbt aangetast; ruitn 6 dagen verdedigde Herman
de Ruiter met zijne handvol dapperen het kasteel
tegen eenige honderden; loch eindelijk overweldigd,
werd hem bet hoofd afgeslagen, en zijn lijk te 's Hertogenbosch op eene galg gespijkerd. In 1578 werd
L. zonder slag of stoot bemachtigd door de Watergeuzen ; en de herhaalde pogingen der Spanjaarden
orn weder meester van L. te worden, zijn altijd vruchteloos geweest. Sedert 1619 heeft L. ook gediend
als staatsgevangenis; de t8 Mei van dat jaar te
's-Hage in heehtenis genomene Hugo Grotius en
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Rombout Hogerbeets werden er gekerkerd ; en wereldvermaard werd L. door de ontsnapping van
eerstgenoemden (zie Gnovius); tusschen 1621 en
1631 zaten op L. verscheidene remonstrantsche predikanten gevangen ; 1650 werden er eenige burgemeesters en pensionarissen (van Dordrecht, Haarlem,
Delft, Hoorn en Medemblik) op last van den prins
van Oranje gevangen gezet ; 1666 was L. de gevangenis van den engelschen admiraal George Ascue ;
1675 werd Abraham van Wicquefort er opgesloten,
doch ontsnapte, geholpen (volgens sommigen door
zijne dochter, doch volgens anderen, en weer waarschijnlijk) door de dienstmaagd van den cipier ; 1690
(011693) werden Simon van Halewijn en de Franschman du Plessis voor levenslang op L. gekerkerd,
doch eerstgenoetnde ontsnapte 1696 en de andere
werd 1697, na den Rijswijkschen vrede, op vrije
voeten gesteld. De 1747 wegens het aan de Franschen overgeven van de vesting lutist ter flood veroordeelde luit.-genl. de la Rocqnes we'l door den
prins van Oranje begenadigd ; zijn vonnis werd veranderd in 't zwaaien van het zwaard over zijn hoofd
en levenslange opsluiting op L.; in dezelide zaal,
waar hij gestorven is, werd wegen; het ontijdig
overgeven van de vesting Breda, in 1793 graaf van
Bylandt opgesloten, die echter 1794 overgebracht
werd naar het slot te Muiden, en kort daarna ging
L. bij verdrag aan de Franschen over. Van 1800 tot
1g13 was L. aanhoudeud rte verblijfplaats Nan spaansehe, russische en engelsche krijgsgevangenen, en
1831 ook weder van vele belgische. — Er was in
't laatst der 14e ecuw ook een slot L. door Margareta van Brederode gesticht te Gennep in OpperGelder (thans prov. Limburg), doch zij lief (lit slot
1414 wetter afbreken.
Loewoer (Goenong), berg op Java, resid. Citerihott, district Gebang; 27 Fehr. 1817 eene instorting, waaronder een geheel dorp met ache huisgezinnen verpletterd werd.
Loffoden. Zie L—0FODEN.
Lofne, of Loin, in de ontinoortische fabelett de
godin der echtverbintenissen.
Lofoden, groepeilanden in de noordelijke
zee, aan de ttoordwestkust van Noorwegen; de zes
voornaamste L. zijn : Rost, Bart), Moskenes, Fla kstad ,
Ostvaag15, Westvaagti ; al de L. te zatnen zijn 90 vierk.
mijlen groot, hevolkt met 17 a 18,000 zielen.
Logansport, stad in den n.-anterik. stoat
aan den Wabash, en aan den Chicago-spoorweg, 14 mijlen benoorden Indianopolis ; 4500 inw.
Logau (Friedrich, vrijheer von), duitsch theftter, geb. '1604 in Silezie, gest. 25 Juli 1655 to Liegnitz ; zijne epigrammen, ontler den naani Salomon
von Golaw, tweede reeks (Breslau 1654), behooren
under de grootste hibliogr. zeltlzaamheden. kijnegedich ten, herhaaldelijk nitgegeven, o.a.opgenomen
in dl. 5 der editie Lachmann van Lessing's iverken.
Loggene,0CLoggoen, een negerrijk. Zie LOGONE.
Loghman, ook Laght-nan of Loeghman, landsehap in Afghanistan (rijk Kaboel),tusschen de provv.
Kaboel ten 0., Dzjelalabad en Peshawnr ten Z.O. en
d en Hindoe-Khoe ten N.; 100,000 zielen. Voornaainste steden : Dir (residentie van den khan der inssuifei) en Batsjaoer (zetel van bet opperhoofd der
Rodhlar).
LOgone, negerrijk in Mitidel-Soedan, bezniden
het Tsjad-meer, en beznidoosten Bornoe, wordt, besproeid door den Sjari, en heeft, tot hooldstad Karnak
(Kernok).
Logrorio, het Juliobriga der onden itieuw.-tai.
Laeronium, versterkte slad in Spanje (in Ond-Cas-

Loire
tilie), aan den Ebro, ruim 6 mijlen bexuidenVitoria ;
11,500 inw.; werd bezel, door de Franschen 1808 en
1823 ; het is de geboorteplaats van kardinaal J. Saenz,
van den schilder F. Navarette del Mudo, van den
dochter Fr. Lopez de Zarate, en van den Jezulet
:\rriaga ; en het is de hoofdplaats der provineie L.
rnim 91 vierk. mijlen, met 174,000 bewoners.
Logrosan, of Logrossan, stad in Spanje, prov.
Caceres, 10 mijlen van Caceres; 3300 inw.
Loheia, of Lohaja, havenplaats in Jemen; aan
de Roode Zee,38 mijlen benoorden Mokka ; 6000 inw.
Lohengrin, de held van een omstr. het jaar
1300 vervaardigd gedicht, waarin de daden van den
duitschen honing Hendrik 1, met legenden en wondersprookjes doorspekt, werden bezongen. Het oorspronkelijke gedicht is verloren gegaan ; naar latere
dichtingen schreef Gijrres zijn dichtstuk Lohengrin
(Heidelberg 1819), waarop R. Wagner eene opera
gecomponeerd heeft.
Lohes, wader van een der wederophonwers van
icruzalem, til. van Sallum ; Neh. 3 : 12.
Lohita, de nil het noordoosten komende (40
a 50 mijlen lange) hronstroom van den Brahmapoetra
in Opper-Assam.
Lohmann (Friederike Ritter, mevrouw),duitsehe romanschrijfster, geb. 27 Maart 1749 te Wittenberg, gest. to Leipzig 21 Dec. 1811. —L. (Emilie
Friederike Sophie) dochter van de vorige, geb.1784
te Schoneherk, gest. 15 Sept. 1830 to Leipzig, roinanschrijfster; Seimmlliehe Erzahtungen (18 din.
Leipzig 1844).
Lohr, stad in Beieren, hreis Unterfranken, anti
den Main, rnim 9 wren gaans benoordw. Wurtzburg ;
3800 inw.
Lohrasp, honing van Perzie, nit de 4e dynastic
tier Kajaniers, work beschouwal ale identiek met den
Cambyses der Grieken. De fabelachtige jaarboeken
in itet Oosten geven hem eene regeering van 120 jaren.
Loibel, of Load, een berg in de Carnische Alpen, op de grensscheiding tusschen Karnten en Krain,
i s 4300 vt. hoog; over den L. loopt een der hoogste
(4035 vt.) groote wegen nit Oostenrijk naar
Loing, de nude Lupia, nieuw.-lat. Luna, rivier
Frankrijk, ontspringt in bet dept. Yonne, stroomt
Lange C1111011°1', Montargis, Nemours en floret, waar
zij zich, na een loop van 16 mijlen, in de Seine outlast. De L. is Met, hevaarbaar, (loch zij voedt het bevaarbare Kanaal van L. (ook kanaal van Montargis
getiaatml), tint eene verlenging is van bet kanaal van
Briare, en steit dits erne gemeenschap daar tusschen
de Seine en de Loire.
Loir (Wei le verwarren rated rivier in
Frankrijk, de nude Lerdu.c of Lidericus, ontspringt
hij Cernay, dept. Ettre-Loir; doorstroomt de deppt.
Loir-Cher, Sart,he, Maine-Loire ; hesproeit Bonneval,
Chateandun, (-Nye, Vendome, Montoire, La Chartre,
Chilean-dn-Loir, Le Little, La Fleche, Briolay, en
outlast zich hij laatstgen. stad in de Sarthe, na eenen
loop van 30 mijlen, waarin zij de wateren heeft opgenomen van de Connie, Thironne,Fouchard,Ozanne
en Braye.
Loir—Cher (-1t . partettient,), een tier departemetiten van Illiddel-Frankrijk, ligt tusschen de deppt.
1,oiret, Eure-Loir, Sarthe, Cher, enz., word t besprocid
loot. den Loir en den Cher, is circa 110 vierk. tnijlen groot, bevolki, met onisir. 270,000 zielen, heeft
tot hoofdplaats Blois, en is ingedeeld in drie arrondissementen (Blois, Vendome, Rornorantin).
Loire (Wet le verwarren met Lola), de grootste
rivier van Frankrijk, is tie nude Liger of Ligeris,
ontspringt op de westhelling der Cevennen, in het

Loiret
dept. Ardeche, loopt eerst N.W.-waarts tot Orleans,
vervolgens Z.W.- en eindelijk W.-waarts ; besproeit
de deppt. Haute-Loire, Loire, Allier en Saone-Loire,
Cher en Nievre, Loiret, Loir-Cher, Indre-Loire,
Maine-Loire, Loire-Inferieure; besproeit eene menigte steden, o. a. Roanne (haven deze stad wordt
de L. bevaarbaar), Nevers, La Charlie, Chat'llonsur-Loire, Gien, Orleans, Beangency, Blois, Amboise,
Tours, Saumur, Ancenis, Nantes; en ontlast zich beneden Paimboeuf in den Atlant. Oceaan, na een loop
van omstr. 135 mijlen, waarvan er 103 bevaarbaar
zijn, en waarin zij de wateren opneemt der volgende
rivieren, rechts : Niévre, Mayenne, Erdre ; links :
Allier, Loiret, Cosson, Beuvron, Cher, Indre, Vienne,
Thouet, Sévre (nanteesche). Door kanalen staat de
L. met de Rhone en den Rijn in gemeenschap; am
aan de gedurige overstroomingen der L. een einde te
waken is 1822 het zijkanaal (canal lateral a, la Loire)
gegraven, langs den linkeroever der L., aanvangende
bij het Centre-kanaal, en loopende tot het kanaal van
Briare, dus eene lengte van 197 kilometres. De L.,
hetzij alleen hetzij gezarnenlijk met andere rivieren,
geeft haren naam aan zeven deppt. van Frankrijk, nl.:
1) L. (departement), tusschen de deppt. HauteLoire ten Z., Saone-Loire ten N., Puy-de-Mme ten
W., Rhone en Isere ten 0., is bijna 87 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 518,000 zielen, ingedeeld in drie
arrondissementen (Montbrison, St.-Etienne en Roanne) en heeft tot hoofdplaats St.-Etienne.
2)L.(Haute-),departement van Frankrijk, tins
genaamd naar den bovenloop der Loire, ligt tusschen
de deppt. Loire ten N., Lozere ten Z., Ardeche ten
0., Cantal ten W., is circa 91 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 306,000 zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Pay, Brioude, Yssengeaux), en heeft
tot hoofdplaats Puy.
3) L.—Inferieure (departement), dus genaamd naar den benedenloop der Loire, ligt tusschen
't dept. 111e-Vilaine ten Z., en de Vendee ten N., is
ruim 129 vierk. mijlen groot, bevolkt met 580,000
zielen, ingedeeld in vijf arrondissementen (Nantes.
Ancenis, Paimboeuf, Chliteaubriand, Savenay), en
heeft tot hoofdplaats Nantes.

4) L. (Indre-). Zie INDRE-L01RE.
5) L. (Maine-). Zie MAINE-LOIRE.
6) L. (Rhone-). Zie RHONE-LOIRE.
7) L. (Saone-). Zie SALINE-LOIRE).
Loiret, lat. Ligerutus, kleine rivier in Frankrijk,
ontspringt bij het kasteel van La Source in bet dept.
Loiret, stroomt langs Olivet, en ontlast zich beneden
St.-Mesmin in de Loire, na eenen loop van slechts
anderhalve mijl. De L. geeft haren naam aan een departement (zie het volgende art.)
Loiret (departement), een der departementen
in het middelgedeelte van Frankrijk, draagt zijnen
naam naar het riviertje Loiret (zie vorig art.), ligt
tusschen de deppt. Seine-Oise en Seine-Marne ten
N., Eure-Loir ten W., Loir-Cher en Cher ten Z., en
Yonne ten 0., is circa 123 vierk. mijlen groot, bevolkt met 353,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen, en heeft tot hoofdplaats Orleans.
Lois, een der eerste Christenen, grootrnoeder
van Timotheiis; II Tim. 1 : 5.
Loitz, Loin, stad in pruis. Pommeren, aan de
Peene, 10 u. gaans hezuiden Straalsund ; 3800 inw.
Loja, mule spelling Loxa, 1) stad in Spanje,
prov. Granada, schilderachtig gelegen aan den Xenil,
6 mijlen bewesten Granada ; 17,200 inw.; prachtig
^ oorsch kasteel. — 2) stad in Spanje, in NieuwGranada, was eertijds de hoofdplaats eener provincie
1-, heeft 10,000 inw., en is gesticht in 1544.
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Loke, noordsche godheid. Zie Loin.
Lokeren, fabriekstad in de belg. prov. OostVlaanderen, 3 mijl benoordoosten Gent; 17,500 inw.
Loki, in de noordsche mythologic de personiticatie van bet your, als vernielend element, dus zooveel als de geest des verderfs.
Lokman, volgens de overlevering der Arabicren een wijze, die geleefd heeft vaOrMahomed's tijd.
Men houdt hem voor identiek met Lokman den Wijze,
van wien in den Koran melding wordt gemaakt, en die
geacht wordt Of in David's of zelfs in Abraham's tijd
geleefd te hebben. Zooveel is zeker, dat er een L.
heeft bestaan, die uitmuntende Fabelen heeft gedicht,
welke voor bet eerst in 't licht zijn gegeven door
Erpenius (drab.-lat., Leiden 1615); nieuwe editien
bezorgden: Rodiger (Halle 1830), Schier (2e druk,
Dresden 1839) en Derenburg (Berlijn 1850).
Lokri, en Lokris. Zie LOCR1, LocRis.
LolaMontez,geb. 1820 te Montrose in Schotland, als onecht kind van een schotsch officier (Gilbert genaamd) bij eene Creole, trad in het huwelijk
met eenen officier (James genaamd), met wien zij
naar Oost-Indic vertrok, loch dien zij reeds spoedig
verliet. Sedert dien tijd leidde zij als danseres een
alleravontuurlijkst leven in Engeland, Frankrijk,
Spanje, Belgie, enz. In 1846 wist zij partij te trekken van de dierlijke neiging van koning Lodewijk
van Beieren, die haar tot den adelstand verhief met
den titel van gravin Landsfeld, en zich letterlijk geheel door haar liet regeeren. Vele ergerlijke tooneelen hadden te Munchen plaats, daar L.-M. zich voor
niets ontzag, en ieder, die het ongeluk had haar te
mishagen, op klappen met eene rijzweep vergastte.
De maat van dit openbare schandaal liep eindelijk
over, de goede stad Munchen kwam 1847 in opstand,
en L.-M. werd nit Munchen verdreven. De daarop
volgende Maartsche onlusten deden haar naar Engeland terugkeeren, en van daar stak zij over naar Amerika. Sedert 1853 in California, trad zij daar in den
echt met een dagblad-redacteur (Hull genaamd),
wiens leven zij zoo ondragelijk maakte, dat hij God
dankte toen zij hem reeds kort daarna verliet. In
1855 was L.-M. in Australia, en eenigen tijd later
in Noord-Amerika, waar zij 17 Jan. 1860 stierf (te
New-York) in uiterst behoeftige omstandigheden.
Lolland, deensch eiland. Zie LAALAND.
Lollard (Walter), een scheurmaker uit de 14e
eenw, geboortig nit Engeland, predikte het Evangelic
in Duitschland, leerde openlijk, dat de voorbede der
heiligen en al de kerkelijke ceremonien Touter nitvindsels waren van de priesters; hij werd dan ook
voor zijn vromen ijver door de Inquisitie ter dood
eroordeeld en in 1322 te Keulen levend verbrand.
Zijn aanhang was over de 80,000 zielen sterk ; nit
dit kuddeken had hij er twaalf gekozen, die hij zijne
apostelen noemde, en die door hem uitgezonden waren om zijne eer te verbreiden in Bohemen en Oostenrijk. Hij is te beschouwen als de voorlooper van
Engeland).
Jan Huss (in Bohemen) en Wicleff
Lollarden, 1) de aanhangers van Lollard.
2) vrome mannen, die zich aaneensloten om zieken te
verplegen en dooden te begraven (ze werden ook
Matemans genoemd); omstreeks het jaar 1300 bestand zulk eene vereeniging te Antwerpen; ze verspreidden zich in de Nederlanden en in Duitschland,
en zijn waarschijnlijk identiek met de aanhangers
van Lollard.
,__.„ romeinsch consul antra 21 y. Chr.,
Lollius (111
liet zich de nederlaag toebrengen in Germania. Vervolgens werd L. door Augustus naar het Oosten ge-zonden met den jongen Cajus Agrippa, die zich on-
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der L.'s leiding in de krijgskunst moest bekwamen ;
doch de Romeinen verraden, en zich aan de Parthen
verkocht hebbende, liet L. den jongen prins orn bet
leven komen, ten einde niet door hem aangeklaagd
te worden. Als dit, gelijk men vermoedt, dezelfde L.
is, wiens deugden Horatius uitbazuint (Od. 1V, 8)
valt er op die Iofspraak nog al wat at' tedingen. Zooveel is zeker, dat deze L. de grootvader was van
Lollia Paulina, de vrouw van C. Memmins Regulus; zij bet zich van haren man scheiden, om de
vrouw te worden van Caligula : en Agrippina liet
haar ter dood brengen, omdat zij (Lollia) de hand
Nan Claudius had trachten te verwerven.
Lollum, of Ruigelollum, oudtijds Lollinghum,
dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoorden
I3olsward ; omstr. '200 inw.
Lomagne, of Laumagne, lat. Leomania, oudtijds een landschapje in Frankrijk, in Gascogne,
maakte deel nit van Neder-Armagnac, en behoort
tegenw. tot de departementen Gers en Tarn-Garonne.
Lomazzo (J. P.) italiaansch schilder, geb. 1538
te Milaan, had reeds grooten naam gemaakt toen hij
op 33-j. leeftijd blind werd, begon toen eene tritmuntende ' Verhandeling over de schilderkunst" te schrijven in 7 boeken (gedrukt 1584 te Milaan), en stierf
must y . 1592.

werpen, doch door de nederlaag van Novara (23 Maart
1849) was die poging voor goed mislukt, en L. bleef
weder deel uitmaken van Oostenrijk, totdat de zoogenaamde Italiaansche oorlog (zie dat art., Id. 161,
dl. 2) daarin eerie verandering bracht ; want krachtens den vrede van Villafranca (12 Juli 1859) moest
het grootste gedeelte van L. (uitgezonderd eon gedeelte der prov. Mantua) door Oostenrijk aan Sardinie afgestaan worden, waarwede het thans deel
uitmaakt van 't 1861 gestichte koninkrijk Italie. Zie
ook het volgende art.

Lombarden. Zie LONGOBAHDEN.
Lombardije, dat gedeelte van Opper-Italie,
dat in 568 veroverd werd door de Longobarden, die
er !anger dan twee eenwen meester van bleven ; onder de romeinsche heerschappij had deze landstreek
Gallia Cisalpina geheeten. In 774 werd L. door Karel den Groote aan de Longobarden ontweldigd, en
kwam bij zijnen dood aan zijnen opvolger. Uit het
in 843 ontstane koninkrijk Italie vormden zich in
den oorlog der Guelfen en Gibellijnen eene meuigte
kleine republieken (Milaan, Pavia, Cremona, Venetie,
Modena, Padua, Piacenza, Ferrara, enz.), die meerendeels tot de partij der Guelfen behoorden. Gewoonlijk waren die republieken met elkander in oorlog ;
doch in de 12e eeuw vereeuigden zij zich, om eenen
dam op te werpen tegen de gestadig toenemende
aanmatigingen der keizers, en zoo kwam 1167 te
Puntido de Eersle Lombardisehe Bond tot . stand, die
overwinnaar bleef in den strijd tegen Frederik Barbarossa (1176-83); een dergelijke Tweede vormde
zich tegen Frederik II (1225); de ziel van beide die
bonden was Milaan. Na de overwinning verrezen
overal kleine dwingelanden ; en eindelijk, in de 14e
eeuw, werd geheel L., van de Po af, onderworpen
aan de hertdgen van Milaan en Venetie. De rijkjes,
die hunne onafhankelijkheid behouden hadden, waren Mantua, Modena en Ferrara, Genua, Pieniont, en
later ook Parma. Twee mogendheden (Frankrijk en
Oostenrijk) betwistten elkander het bezit van bet
Milaneesche, dat eindelijk in 1714,na den successieoorlog, aan Oostenrijk toegewezen werd, Jai dit bezit liet bekracbtigen 1748 bij het, congres van Aken.
Zoo ontstond - Ooslenrijksch L., welke naam echter
verdween 1797, toen de ,Cisalpijnsche Republiek"
gesticht werd, die 1805 werd herschapen in een,Eoninkrijk Italie". Doch na den val van Napoleon werden, bij den vrede van Parijs en de Weener congresacte, aan Oostenrijk al zijne vroegere bezittingen in
Opper-Italie teruggegeven, en nog daaraan toegevoegd het grondgebied der voormalige republiek
Venetie. Die landen maakten dus sedert 1815, under
den naam van Lombardiseh-Venetiaauseh, koninkrijk
een bestauddeel nit van de groote oostenrijksche
ioonarchie. Wel deed L., geholpen door Piemont, in
1848 cene poging ont bet oostenrijksehe juk of te
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koninkrijk,

sedert 1815 een bestanddeel der Oostenrijksche MOnarchie, was circa 826 vierk. mijlen groot, en telde
in 1857 eerie bevolking van 5,237,000 zielen; bet
had zijne eigene,afzonderlijke regeering (autonomie),
en werd bestuurd door eenen onderkoning, die te
Milaan resideerde. Door de revolutie van 1848 werd
aan lien regeeringsvorm een chide getnaakt, en bij
keizerlijk patent van 31 Dec. 1851 werd bet L.-V.
kroonland gesteld onder bet bevvind van eaten gouverneur-generaal, onder wien twee stadhouders stunden, een over het Lomba.rdische en een over het Venetiaansche. Nadat in 1859 (zie bet vorige art.) het
grootste gedeelte van het kroonland (ruim 369 vierk.
rnijlen root 2,792,000 zielen) aan Sardinie afgestaan
was, behield bet overige nog altijd den naafi') van
L.-V. koninkrijk, en besloeg circa 457 vierk.
bevolkt met 2,445,000 zielen, en administratief ingedeeld in negen provincien (Venetie, Udine, Belton°, Vicenza, Verona, Rovigo, Padua, Treviso en
Mantua). Doch ook dit gedeelte ging in 1866 voor
Oostenrijk verloren (zie blz.167 dl. 2) en maakt thans
insgelijks deel nit van het koninkrijk Italie.
Lombez, lat. Lombaria, stad in 't fransche dept.
Gers, aan de Save, cairn 8 urea gaans bezuidoosten
Auch ; 1700 inw.
Lombok, een derKleitte Soenda-eilanden (nederl. O. I.), beoosten Java, grout 71 vierk. mijleu,
bevolkt met 200,000 zielen ; voornaamste haven,
Ampinan; de radzja van L. resideert to Mataram. De
zeeengte tusschen Len Bali heel Straw' van Lombok.
Lomellina, tot 1859 eerie prov. der sardische
divisie Novara, sedert een district der prov.
Pavia, heeft 138,000 bewoners ; de hoofdplaats is
Mortara. De naam L. is gemoderniseerd van het oude
Laumellum. In L., dat tritmunt door vruchtbaarheid,
ligt, bet vlek Lomeli() of Lumello, met '2300 joy.
Lomenie (L. Henri de), graaf van Brienne,
eenigen tijd staats-secretaris onder Lodewijk XIV
(1663), deed eensklaps afstand van de wereld, ow
zich in het Oratoire op to sluiten, doch keerde spoedig weder in de werehl terug, went teugevolge van
eerie onwederstaanbare licfdc krankzinnig, en zat
18 jaren lang in 't St.-Lazarus-gesticht opgesloten,
keerde toen tot zijn verstand terttg, en stierf 1698.—
L. (Etienne Charles de), graaf \an Brienne,geb.1727,
was achtereenvolgend bisschop van Condom, aartsbisschop van Toulouse, daartia van Sens, minister
van Lodewijk XVI, en kat . dinaal. Als minister gaf hij
sleeks blijk van groote onbekwaatnheid, en went
25 Aug. 1788 vervangen door Necker. 1n1794 went

bij in hechtenis genomen, en stierf in de gemigettis.
Lommatzsch, stad iu Saksen, ritim 8 urea
gaans ten W. N. W. van Dresden; 3000 inw.; ligt

in cene uiterst vruchtbare landstreek, genaiund de
Lommatzscher liege.
Lommel, stad in belgisch Limburg, 8 Iirett
gaans benoorden Hassell; 2400 inw.

Lomnitz, 1) eon der Carpatische bergen iii
Hongarije, -- 2) marktvlek in IVIoravie, 7 Ewen gaans

Lomond
benoordw, Briinn; 1600 inw.-3)stad in Bohemen,
kreis Budweis, aan den Goldbach; 1400 inw.
4) stad in Bohemen, kreis Gitschin, aan de Popelka ;
3800 inw. — 5) verscheidene plaatsen van minder
belang in Duitschland.
Lomond, Loch Lomond, het grootste binnenmeer van Groot-Britannie, in de schotsche graafschappen Dumbarton en Stirling, is zesdhalve mijl
lang en anderhalve mijl breed, bevat tneer dan 30
eilandjes, en ontlast zich door den Leven in den Clyde.
Lomza, stad in russ. Polen, gouvt. Augustowo,
aan de Narew, 15 mijlen bezuidw. Suwalki ; 5800 inw.
Lona, lat. naam voor Loenen, nl. Lona Trajectina
voor Loenen aan de Vecht, en Lona Velaviensis voor
Loenen op de Veluwe. Lonaranaca, lat. naam voor
de buurtschap Loenersloot.
Lonato, stad in de lombardische prov. Brescia,
5 a 6 uren gaans bezuidoosten Brescia ; 6000 inw.;
is spoorwegstation aan de lijn Verona-Milaan ; bij
L. overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkers
3 Aug. 1796.
Londen, engelsch London, fransch Londres, het
oude Augusta Trinobantium of Londiniunz Augusta,
hoofdstad van Engeland en van het geheele Britsche
rijk, aan den Teems, is de grootste en volkrijkste
stad van geheel Europa, en de voornaarnste stad van
de geheele wereld, heeft door aanhoudende bijbouwing allengs een aantal dorpen en plaatsen in zich
opgenomen, die, ofschoon titans Teel van L. nitmakende, hunne oorspronkelijke Damen en zelfs hun
eigen gemeente-bestuur hehouden hebben : meer dan
150 zulke gemeenten zijn van lieverlede aan L. getrokken, zoodat L. tegenwoordig eene gronds-oppervlakte beslaat van circa 8 duitsche niijlen, bebouwd
met ruim 300,000 huizen, en volgens de officieele
telling op 8 April 1861 bevolkt met 2,803,034 inw.,
welk getal (1867) veilig geschat kan worden op
3 millioen zielen. Deze kolossale stad is, om in 't
parlement vertegenwoordigd te worden, ingedeeld
in 7 kiesdistricten, namelijk City, Westminster,
Marylebone, Finsbury, Tower . Hamlets, Southwark,
en Lambeth ; wat het politic-wezen hetreft is L. in 4
groote kwartieren ingedeeld ; doch in het alledaagsch
verkeer splitst men L. in zos groote wijken of grocpen, te weten : 1) de City, het oude gedeelte der
stad, is het middelpunt van L., en tevens het middelpunt van den wereldhandel en van den geld-omzet van alle natien van den aardbol; 2) Westminster
en 3) West-End, het westerdeel van L., waar men het
hof, den adel, het gouvernement, het parlement, de
hoogste rechterlijke kortom bet aanzienlijkste deal der Britsche natie, als het ware om het
hof opeengehoopt vindt ; 4) East-End, bet ousterdeel van L., pas sedert de helft der 18e eenw ontstaan, en hoofdzakelijk gewijd aan den zeehandel ;
5) Southwark, bet zuiderdeel van L., evenals EastEnd de wijk voor de zee vaad, en tevens voor het fabriekwezen ; en 6) het Noorderkwartier, dat geheel
en al van verschen datum is, en een aantal dorpct,
in zich opgenomen heeft. Te midden van het
reusachtige L. zijn groote, heerlijk belommerde openbare parken verspreid, o. a. St.-James-Park, GreenPark, Hyde-Park, Kensington-Gardens, RegentsPark, Victoria-Park en het nieuw-aangelegde, groote
Battersea-Park. Vele Bier openbare parken en Witten
(squares) prijken met trotsche monumenten. — De
wereldstad L. wordt door den kronkelenden loop
van den Teems in twee hate(' gescheiden, waarvatt
die henoorden de rivier de volkrijkste en aanzienlijkste helft is, die met de arulere helft in gemeenschap staat door middel van kolossale bruggen

Londonderry

411

(tneesterstukken van waterbouwkunst), den onder
den Teems doorloopenden tunnel, en den 1862 geopenden onderaardschen spoorweg. Gaat daze spoorweg under den grond door, wader andere van de
vele spoorwegen, door welke L. met al de voornaamste steden en zeehavens des rijks in gemeenschap staat, loopen gedeeltelijk over de huizen been.
Onmogelijk is het, in een kort bestek slechts een
flauw denkbeeld te geven van de rustelooze bedrijvigheid, die in L. heerscht, verhoogd door de ontelbare stoombooten, welke onafgebroken been en
weer varen op den Teems: voeg bij het spoorwegen stoomboot-verkeer de duizenden omnibussen,
vigilantes, snorwagens en rijtuigen van allerlei aard
en vorm en grootte, die rusteloos been en weer rijden door de van menschen-massaas wemelende straten, waarin ze menigmaal genoodzaakt zijn halt te
'louden, omdat er geen mogelijkheid is zich voort te
bewegen zoo is het machtige L., waar jaarlijks
gemiddeld 30,000 groote zeeschepen en 20,000 kustvaarders de haven en de docks in- en uitloopen. In den tijd der Romeinen was L. nog slechts cane
kleine stad. Toen Erkenwin het koninkrijk Essex
stichtte (526), verhief hij L. tot hoofdstad van zijit
rijk, en vestigde er zijne residentie. Under Alfred
den Groote werd L. de hoofdstad van Engeland. Meer
dan Bens wend L. door ontzettende rampen geteisterd, o. a.: door een buitengewonen hongersnood in
1258: door de pest in 1665, toen er meer dan honderd duizend menschen aan die ziekte stierven, terwijl er in het volgende jaar (1666) een brand woedde, waardoor over de 30,000 huizen eene prooi der
vlammen werden. Ten gevolge van de twee laatstgenoemde rampen, werd de stad nagenoeg geheel en
al nieuw opgebouwd, en van dat tijdstip of dagteekent de regelmatigheid en schoonheid, die den aanleg en de bouworde van L. zoo bij uitnemendheid
kenmerken. Ten slotte nog dit : L. is de geboorteplaats van Bacon, Milton, Chaucer, Spenser, Prior,
Pope, Halley, Th. More, Temple, Shaftesbury, Chesterfield, Th. Browne, Inigo Jones, Hogarth, Pitt, Fox
en een groot aantal vermaarde personen meer. Zie
noon andere steden, die den naam L. dragen, bet
art. LONDON.
Londerzeel, marktvlek in Bel,gie, prov. (Gold -)
Braband, 4 uren gams benoordw. Brussel, aan den
spoorweg tusschen Mechelen en Gent ; ruim 4000
nw.
Londinières, marktvlek in 't fransche dept.
Seine-Infe:rieure, 3 uren gaans benoorden Neufchatel ; 1200 inw.
LondiniumAugusta,lat. naam van Londen.
naam voor Louden.
Londinum,
London, I) de engelsche naam der hoofdstad
van Engeland ; zie LONDON.
London, 2) stad in Opper-Canada, graafschap
Middlesex, awl den Thames, en aan den Great-Western spoorweg ; 12,000 inw. — 3) New-London, stall
in den ii.-amerik. staat Connecticut, 15 uren gaans
bezuidoosten Connecticut, nail den Thames, ruim
gaans van de uitwatering dies rivier in den
Long Island Sond, heeft 9000 inw., en een der beste
zeehavens van tie n.-amerik. Unie. Het is de hoofdplaats van het graafschap New-London. De stad werd
eesticht 1646; door de Engelschen verhrand 1781,
werd New-L. later wader opgeboliwd.
Londonderry, of Derry (ook wet Coleraine
of Krine genaamd, naar de stad van Mien naam ; zie
CoLERAINE), graafschap der iersche prov. Ulster, ligt
tusschen de graafschappen Antrim, Donegal, Tyrone,
en den Ocean, is mint 38 vierk. mijlen grout, niet

Londonderry

Longobarden

zees vruchtbaar, en bevolkt met 19'2,000 zielen.
of Derry, lat. Londino-Deria, hoofdplaats van het
—L,
graafschap L., aan de Foyle, 25 mijlen benoordw.
Dublin ; 16,000 inw. De stad L. doorstond verscheidene merkwaardige belegeringen, inz. die van 1688.
Het is de geboorteplaats van Toland.
,.or_,;
rd); zie CC ASTLEREAGH. —
Londonderry (lo
L. (Charles William Vane, markies van), vroeger
sir Charles Stewart, broeder van viscount Castlereagh,
britsch staatsman, geb. 18 Mei 1778, werd 1 Juli
1814 als lord Stewart tot peer benoemd, en volgde
1822 zijnen broeder (zie CASTLEREAGH) in het markizaat van L. op. Hij stierf 6 Maart 1854 te Londen.
Als letterkundige is hij bekend door zijne History of
the war in Spain (Londen 1829) en Narrative of
the war in Germany and France (London 1839). Hij
heeft ook zijns broeders Correspondence in het licht
gegeven.
Londres, fransche naam van Londen.
Long (George), engelsch geleerde, geb. 1800 te
Poulton in het graafschap Lancaster, 1826 professor
to Londen, gaf o. a. in het licht de zoo populaire
Penny Cyclopedia (29 dln. 1832-46). Van zijne
overige werken noemen wij alleen zijn boeiende werk

Longinus (Dionysius Cassius), philosoof en
rhetor, geboren te Athene, of te Emesa, omstr. 210 ;
na verre reizen gedaan te hebben, vestigde hij zich
te Athene, waar hij zijnen naam zoo beroemd maakte,
dat zijne faam doordrong tot Zenobia, koningin van
Palmyra, die hem aan haar hof riep, en hem tot,
leermeester en raadsman koos. Op bevel van Aurelianus wend ook L. in 273 te Palmyra onthoofd, omdat hij door zijne raadgevingen de bewerker was geweest van den oorlog, die Zenobia tegen dien keizer
gevoerd had. Van L.'s vele werken bezitten wij niets
anders dan eene verhandeling Over het Verhevene",
het laatst gecommentarieerd door Egger (Par. 1837).
Longinus, exarch van Italie (568-584), tot
welke waardigheid hij verheven werd door Justinus II, in de plants van Narses; hij had de Longoharden te beoorlogen, die Narses in Italie gehaald
had ; en hij maakte zich meester van de schatten van
Alboinus, den koning der Longobarden, doordien
Rosemunda, diens weduwe, ze aan L. overleverde,
om bij hem eene veilige wijkplaats te vinden. Zie

France and its Revolutions (1850).

Long—Island, 1) cell aan de zuidkust van
den n.-amerik. staat New-York gelegen eiland, groot
48 vierk. mijlen, bevolkt met 750,000 zielen, vormt
met de tegenover liggende kust de zoogenaamde
Hell Gate (Poort der Hel) of Long-Island Sond, of
Connecticut Sond, zijnde eene vol klippen liggende
doorvaart, die met den oostelijken mond van den
Hudson in gemeenschap staat. De grootste stad op
L.-I. is Brooklyn (met Williamsburg), zijnde eene
voorstad van New-York, waarvan het slechts door
den Hudson gescheiden is. — 2) onder dezen naam
verstaat men ook de noordelijke groep der Hebrieden, van de ktist van Schotland en het eiland Skye
gescheiden en door de zeeengte genaamd Minsh;
doze groep bestaat uit de eilanden Lewis, Noord- en
Zuid-Uist, en Benbecula. — 3) de naam L.-I. wordt
ook nog aan vele andere eilanden gegeven, zoo o. a.
in nederl. 0. I. een eilandje aan de noordkust van
Billiton in de straat van Carimata, een dito in de
Java-zee aan de zuidkust van Madoera, een dito in
de Indische Zee benoorden Flores, enz.
Longjumeau, of Lonjumeau, stad in het fransehe dept. Seine-Oise, aan de Yvette, 5 uren gaans
benoordw. Corbeil; 2000 inw.; in 1568 wend hier
tusschen de Roomsch-katholieken en de Protestanten
een vrede gesloten, die den grondslag legde tot den
vrede van St.-Germain.
Longobarden, lat. Longobardi, fr. Lombards,
een clapper germaansch yolk van den suevischen
stam. Omstreeks den tijd van Christus' geboorte
woonden de L. aan den benedenloop van de Elve,
waarschijnlijk in het Luneburgsche. In den loop der
4e eeuw begonnen zij echter van woonplaats te veranderen ; en na een langdurig oorlog-voeren tegen
de oost-germaansche, alsook tegen de naburige slawische en hunnische volksstammen, drongen zij eindelijk door in het Donauland, waar zij het ariaansche
Christendom aannamen. Omstreeks 512 maakten zij
een einde aan het rijk der Herulen (in het oude
Rugie), verschaften zich vervolgens in 548 vasten
voet ook bezuiden den Donau, en werden zoodoende
naburen der Gepieden, van wie ze slechts door de
Theiss gescheiden bleven. Doch weldra, in gemeenschap met de Awaren, vernietigden zij oak het Ge-
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Longarium, oudtijds stad op Sicilie ; heet
thans Calatafimi.

Longarone, marktvlek in de venet. prov.
Belluno, aan de Piave, 4 uren gaans ten N. N. O. van
Belluno; 2900 inw.
Longehamp, voormalige adbij van Franciscaner nonnen, circa 2 uren gaans bewesten Parijs,
aan den zoom van het .bosch van Boulogne", was
vermaard door de stichtelijke concerten, die daar
woensdag, donderdag en vrijdag v6Or Paschen gegeven plachten te worden, op welke dagen al wat
Parijs aanzienlijks bezat daarheen stroomde. In het
begin der groote omwenteling van 1789 werd daaraan een einde gemaakt, doordien het klooster opgeheven werd; doch nog tot op den huidigen dag is
het mode gebleven, in de paaschweek op de Brie genoemde dagen eene statige wandeling te doen tangs
de Champs-Elysees, en den weg die naar het voornialige L. liep ; de Parijzenaars noemen dien tocht
nog altijd Promenade de Longcliamp — in het groot,
wat te Amsterdam de .Pantoffel-parade" genoemd
wordt, zijnde niets anders dan het gebruikmaken
van eene gelegenheid meer, om zich te vertoonen zoo
prachtig mogelijk gekleed, ten einde de aandacht te
trekken of anderen de oogen uit te steken.
Longerhouw, of Langerhove, dorp in Friesland, een half uur gaans benoordw. Bolsward; 100 in w.
Longfellow (Henry Wadsworth), amerikaansch romanschrijver en dichter, geb. 27 Febr.
1807 te Portland in Maine, 1835-54 professor der
nieuwe talen en fraaie letteren to Cambridge, heeft
zich op groote reizen door Europa eene grondige
kennis der duitsche letterkunde eigen gemaakt. Het
populairste van zijne vele (in onderscheidene talen
overgezette en overal druk gelezene) romans, dramaas
en dichtstukken is The song of Hiawatha (Boston
1856), waarvan o. in het Duitsch twee vertalingen
bet licht hebben gezien, nl. een van Bottger (Leipz.
1856) en een van Freiligrath (1857).
Longford, graafschap in de iersche provincie
Leinster, tusschen de graafschapp. Leitrim en Cavan
ten N., Westmeath ten 0. en ten Z., Roscommon
ten W., is circa 20 vierk. tnijlen groot, bevolkt met
83,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad L.,
aan den Camlin, 14 mijlen ten W. N. W. van Dublin,
met 4500 inw., zijnde een gewichtige militaire poet,

ROSEMUNDA.

Longinus, poolsch geschiedschrijver. Zie het
art. Duxosz.

pidische rijk (567), en omstreeks een jaav later.

aangevoerd door hun talentvol opperhoofd Alboinns,
rukien zij, te hulp geroepen door Narses, Opper-

Longobardi
Italie hinnen, en maakten zich van een groot gedeelte des lands meester (568-72), dat sedert naar
hen Lombardije genoemd is. Aanhoudende verdeeldheden onder de L. waren-oorzaak, dat noch Alboinus
(gest. 573), noch zijn opvolger Clef of Klegh (die
575 stierf) zijn gezag voor goed vermocht te vestigen. Eerst onder Autharis (585-590), zoon en opvolger van Klegh, mocht dat gelukken. Anderhalve
eeuw later beklom Astulfus (Aistulf) den troon (749),
en begon zijne regeering met bet Exarchaat en de
Pentapolis te bemachtigen (752); dock werd door
den frankischen koning Pepijn, wiens hulp de pans
had ingeroepen, genoodzaakt tot teruggave van bet
veroverde grondgebied, dat toen door Pepijn ten geschenke werd gegeven aan den pans. Ofschoon Aistulf's opvolger, Desiderius (756-774) zijnen steno
schonk aan pans Stephanus III, deed deze heimelijk
al het mogelijke, om de vijandschap tusschen de Iongobardische dynastic en de frankische aan te blazen ;
en eindelijk riep Adriaan I, die Stephanus Ill als pans
opgevolgd was, de hulp in van Karel den Groote, die
dan ook werkelijk in het najaar van 773 met eene
armee Italie binnenrukte, en in Mei 774 door de verovering van Pavia een einde maakte aan bet Longobardische rijk. Bij eenen nieuwen veldtocht (776)
werd ook Friuli veroverd, en in bet rijk der L. bet
frankische bestunr-stelsel ingevoerd, terwijl weldra
de geheele verovering als een voldongen felt werd
bekrachtigd bij het tractaat van Byzantium (803).
Het duurde niet lang of zelfs (I0e eeuw) de taal der
L. was geheel verdwenen, verdrongen door bet Latijn ; van eene letterkunde in de moedertaal der L.
bestaat nergens een spoor, daar zelfs hunne voortreffelijke legenden slechts in het Latijn tot ons gekomen zijn. Van het gansche machtige Longobardische rijk was niets anders overgebleven dan de hertogdommen Benevent en Salerno, en ook die gingen
1077 teniet onder de overweldiging der Noormannen. — De oorsproukelijke regeeringsvorm der L.
was monarchaal ; gedurende eenen korten tijd vormden zij eene aristocratische republiek van een 30- of
36-tal hertogen (575-584); en ofschoon zij toen
weder de monarchic aannamen, was hun regeeringsvorm Loch in zekeren zin feodaal en federaal. Ziehier
de naamlijst der Longobardische koningen :
Audoinus
526 Garibald
671
Alboinus
561 Pertharites(hersteld) 671
Clef of Klegh
573 Ctrnibert(medeb.678) 686
De 30 hertogen
575 Luitpert
700
Autharis
584 Ragimbert
701
Agilulf
591 Aribert II
701
Adaloald
712
615 Ansprand
Ariovald
625 Luitprand
712
Rotharis
744
636 Hildebrand
Rodoald
744
652 Ratchis
Aribert I
653 Astulfus (Aistulf)
749
Gondibert en Per756
Desiderius
tharites
661 Adalgisus (medeb.
Grimoald
662
sedert 767).774-788
Longobardi, nap. stad in Calabria Citeriore,
vijfdhalf uur gaans bezuidw. Cosenza ; 3200 inw.
Longobucco, nap. stad in Calabria Citeriore,
9 uren gaans benoordoosten Cosenza ; 9000 inw.
Longolius, kardinaal. Zie -LONGUEIL.
Longomontanus (Christiaan), deensch wisen sterrekundige, geb. 4 Oct. 1564 in Jutland, te
Longberg bij Lemvig, gest. 8 Oct.:1647 als professor
te Kopenhagen, noemde zich L. naar zijne geboorteplaats. Van zijne werken verdient inz. melding :
Astronomiadanica (Amsterdam en Kopenhagen 1622;
dikwijls berdrukt).

Longueville
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Longo—Sardo, bet oude Tibula, versterkte
stad ter uoordkust van Sardinie, 9 a 10 mijlen benoordoosten Sassari, ligt aan de westelijke invaart
der Bonifacio-straat ; kleine haven.
Longton, of Longtown, fabriekplaats in het
engelsche graafschap Stafford, in het Pottery-district ;
15,200 inw. (met inbegrip van Lane-End).
Longuê, stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan den Lathan, vijfdhalf uur gaans bezuiden Range ;
4500 inw.
Longueil (Richard Olivier de), kardinaal, bisschop van Coutances sedert 1453, werd door den
pans belast met de herziening van het proces van
Jeanne &Arc, wier onschuld 1. in het licht stelde.
Karel VII bediende zich van L. tot verscheidene gewichtige zendingen, en bezorgde hem, ter belooning
daarvoor, den kardinaalshoed. Bij de troonbeklimming van Lodewijk XI begat L. zich naar Italie, waar
hij 1470 stierf.
Longuerue (Louis Dufour, abbe de), geb.
1652, gest. 1733, is schrijver van verscheidene geleerde werken, o a.: Description historique et gdographique de la France (met de kaarten van Danville)
gedrukt 1719 ; enz.
Longueville, marktvlek in 't fransche dept.
der Beneden-Seine, circa 4 uren gaans bezuiden
Dieppe; 600 low.; werd tot graafschap verheven
1453 door Karel VII ten behoeve van Dunois, bastaard van Orleans, en gaf zijnen naam aan het beroemde geslacht Longueville, slat van genoemden
krijgsheld afstamde.
Longueville, adellijk fransch geslacht, afstammende van den beroemden Dunois, bastaard van
Orleans, had tot stamheer eenen zoon van Dunois,
met name Frans van Orleans, graaf van Longueville; diens zoon verwisselde 1505 zijnen grafelijken
titel tegen dien van hertog ; en aan de afstammelingen van dezen werd 1571 de titel verleend van prinsen van den bloede. Omstreeks 1515 had de familie
L. het dotnein der hertogen van Neufchatel aan
hunne grondbezittingen toegevoegd. De hertogen
van L. bekleeden eene eervolle plaats in de geschiedenis der regeering van Lodewijk XII, Frans I en
Hendrik IV. Het incest bekend is: L. (Henri, hertog van), de man van de vermaarde hertogin van L.,
die zulk eene groote rol speelde in de Fronde. Na
onder Lodewijk XIII gediend te hebben, was hij benoemd tot lid van den raad van regentschap gednrende de minderjarigheid van Lodewijk XIV en tot
gevolmachtigd Ifransch minister te Munster (1645).
Op het aandrijven van zijne vrouw koos hij partij
tegen het hof, en werd met de prinsen Conde en
Conti in hechtenis genomen (1650); toen hij weder
in vrijheid gesteld was, onttrok hij zich aan alle
staatszaken, en stierf 1663. — L. (Anne Genevieve
de Bourbon-Conde, hertogin van), zuster van den
grooten Conde en echtgenoot van den vorige, geb.
1619, was vermaard door hare schoonheid evenzeer
als door haar vernuft, en speelde een der voornaamste rollers in den oorlog der Fronde. Als bet ware
geboren voor intrige en partijwoeling, dreef zij Karen
echtgenoot in de partij der prinsen Conde en Conti,
die vijandig tegenover bet hof stood. Toen hare
broeders en haar man in hechtenis genomen waren
(1650), nam zij de wijk naar Holland, en wist Tarenne, die liefde voor haar voedde, over te haven om
zich met de armee, waartnede bij in dienst van het
hof stood, tegen het hof te keeren ; zij zelve toog
rood door de provincien, om die in opstaud te brengen tegen het koninklijk gezag. Maar het doorzicht
en beleid van den toenmaligen minister, kardinaal

Longus

Lope de Vega

Mazarin, verijdelde het weislagen van alle komplotten ; en Coen de hertogin van L. haar streven geheel
mislukt zag, zonderde zij zich bijna geheel van de
wereid af, en stierf 1679. Zij had met warmte het
Jansenismus omhelsd, en hield kennis met de kluizenaars van Port-Royal. Hare bevalligheid en schoonheld werkten als betooverend op ieder, die in hare
nabijheid kwam. De prins van Marsillac (La Rochefoucauld) was zoo smoorlijk verliefd op haar, dat hij
cult goddelooze versje durfde schrijven
Pour m6riter son coeur,
pour plaire a ses beaux yeux,
J'ai fait la guerre aux rois,
je l'aurais faite aux Vieux.
Longus, grieksch sophist en eroticus uit de 4e
of 5e eeuw na Chr., is schrijver der Pastoralia, een
herderroman, waarin hij de liefde van Daphnis en
Chloe schildert. De Neste edition zijn : die van Seiler
(Leipzig 1835), van Courier (Rome 1810; 2e &ilk
van Sinner, Parijs 1830).
Longwood, land hoeve op 't eiland St.-Helena,
bekend als laatste verblijfplbts van Napoleon 1 van
1815 tot 1821 ; werd 1858 door het Engeische
gouvernement ten geschenke gegeven aanNapoleonlll.
Longwy, fransche stad en grensvesting, in het
Moezel-departement, aan den Chiers, circa 10 uren
gaans benoordw. Briey; 3400 inw.; geboorteplaats
van generaal Fr. de Mercy. Het is gesplitst inLaag-L.
en Hoog-L. (op eene rots), T N'sterlit, door Vauban.
Reeds gesticht in de 3e eeuw, werd L. in de 13c
eeuw met het graafschap Bar vereenigd. In de 17e
eeuw door de Franschen veroverd, werd L. 1678
aan Frankrijk afgestaan. Het werd door de Pruisen
vermeesterd 1792 en 1815 na can hardnekkig heleg.
Lonigo, bet onde Leonicenum, stad in het Yenetiaansche, aan de Agno, 5 wren gaans bezuidw.
Vicenza ; 8000 inw.
Loning, dorp op Java, resid. Bagelen, regentschap Ledok ; bier vieien 9 Nov. 1829 al de paarden
en kleederen van Diepo Negoro iu handen der nederl.
troepen; doch hij zelf ontsnapte met zijn gevolg.
Lonjumeau. Zi.e .ANGJUME AU.
Lonlay-1'Abbaye, stad in 't fransche dept.
Orne, 2 uren gaans benoordoost. Domfront; 3700 inw.
Lonneker, dorp in de prov. Overijsel, een half
uur gaans benoorden Enschede; 1600 inw.
Lons—le—Saulnier, het oude Ledo Salinarius,
fransche stad, hoofdplaats van het dept. Jura, aan
de Valliêre en den Solvau, in een door hooge bergen
gevormd bekken, ligt 10 mijlen bezuidoosteu Dijon,
en ruim 50 mijlen bezuidoosten Parijs ; 9600 inw.:
ingenomen door d'Ossonville (1392) kwam L. in opstand (in 1500) om zich aan Oostenrijk te geven, en
werd 1637 stormenderhand door de Franschen heroverd. Het is de geboorteplaats van Lecourbe.
Loo, 1) buitenverblijf van den koning der Nederlanden, in de prov. Gelderland, 2 urea gaans bewesten Deventer, 7 uren gaans benoorden Arnhem ;
bier deed koning Willem I afstand van den troon
7 Oct. 1840.-- 2) 't Friesche Loo ; zieVRIESCRELoo.
— 3) L., stadje met 1600 inw. in Belgie, provincie
West-Vlaanderen, circa ^ uren gaans bezuidoosten
Furnes.
Lbochrigiti, stad in Belgie, prov. Oost-Vlaanderen, 2 uren gaans henoordoosten Gent ; 3500 inw.
Loodiana, koopstad in het britsch 0.1. land`chap Sirhind (noordwestelijk gedeelte van Hindostan), aan den Sutledzj, 22 mijlen ten 0. Z. 0.
van Lahore; omstr. 20,000 inw.; in 1848 geteisterd
door een orkaan, waarbij vele menschen het [even
verloren.

Loon, naam van verscheidene noord-brabandsae dorpen, o. a.: 1) Neer-Loon, 1 uur gaans benoordw. Grave ; '230 inw. — '2) Overloon, aan-de
Peel, 1 uur gaans bezuidw. Boxtel; 650 inw.
3) Loon-op-Zand, ook wel Veenloon genaamd, anderhalf uur gaans benoorden Tilburg ; 750 inw.; zware
brand Mei 1737, waardoor meer dan vijftig huizen
in de ascii gelegd werken. Het kasteel, genaamd
,Huffs-te-Loon-op-Zand" werd 1587 door de Staatschen bemachtigd, doch kort daarna door de Spanjaarden heroverd,
Loon (Gerard van), nederiandsch munt- en
penningkundige, geb. 17 Jan, 1683 te Delft, gest.
29 Aug. 1758. Ziju voornaamste numism. werk is de
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(4 din. in fol. Amst. 1723, en v.), in 't Franse,h vertaald (5 din. 1732). Ook als geschiedschrijver was
v. L. verdienstelijk ; zijn voornaamste hist. werk
Aloude Hollandsche historian, enz. (2 dun. 's-Hage
1734).
Loon (Willem van), rechtsgeleerde to Utrecht,
geb. te Nijmegen, is o. a. bekend als schrijver van
het Groot Geldersch Placaat-boek (3 dun. Nijmegen
1701-3; Chronologisch en alphabetisch register
daarop, Arnhem 1740).
Loos, fransche stad, dept. Nord, I uur gaans
bezuidw. Rijssel; 4000 inw.; voormalige abdij, thans
t itchthuis.
Loosdrecht, imam van twee nederl. dorpen,
ill,: 1) De nieuwe L., vroeger ook wel de Zijpe genaamd, derdhalf nun gaans benoordw. Utrecht; 80
— 2) De Oude-L., vlak bij bet vorige, en 1 uur
gaans beoosten Loenen, is bijna 1 uur gaans lang,
en heeft 90 a 100 inw.
Loosduinen, dorp in Zuid-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. 's-Gravenhage; 500 inw.; in de eerste heift der 13e eeuw werd bij L. een nonnenklooster gesticht, dat gedurende cenige eeuwen eene beroemde abdij was, veal te lijden had in den spaanschen
oorlog, en 1579 grootendeels afgebroken werd.
Loosjes (Adriaan Pietersz.), nederl. romanschrijver, geb. 13 Mei 1761 aan den Hoorn, op Texel,
waar zijn varier predikant was, heeft een geachten
naam nagelaten door zijne dikwijls herdrukte werken
Sazanna Bronkhorst (6 din.), Maurits Lijnslager
(4 din.), Hillegonda Buisman (4 din.) en vele andere.
Ook ads dichter en tooneeischrijver was bij verdienstelijk en zeer vruchtbaar. Sedert 1782 als boekhandelaar te Haarlem gevestigd, stied hij aldaar 1818.
Loots (Cornelis), nederl. dichter, geb. te Amsterdam 6 Juni 1765, gest. aldaar 18 Oct. 1834.
Zijne tweede ivronw was eene zuster van Helmers.
Behalve een aantal losse stukken heeft men van L.:
Gedichten (4 din. Amst. 1818); Nieuwe gedichien
(Amst. 1821).

Loot, stad in belgisch Limburg, 1 uur gaans
bezuiden Hasselt ; 1600 inw.
Lopaduza, zoo noemden de ouden Lampedusa.
Lope de Rueda, spaansch dramatisch dichter, gel). te Sevilla omstr. 1500, gest. 1564.
Lope de Vega, beroemd spaansch dichter,
geb. 1562 te Madrid, begot] reeds als kind verzen
te maken, en had nauwlijks de school verlaten, toen
hij met een edelman, die zich door een van L.'s satiren beleedigd acbtte, een tweegevecht had, waarbij
de edelman zwaar gewond werd, zoodat L. genoodzaakt was nit Madrid te viuchten, en verscheidene
jaren afwezig te blijven. Jong getrouwd zijnde, verloor L. reeds vroeg zijne vrouw, en trail toen in
krijgsdienst. Hij be y ond zich aan hoord van de zoo
befaamde >,Onverwinnelijke vloot"; doch nam 1590

Lopez

Loretto

zijn ontslag nit de dienst, en begon voor het tooneel
te schrijven. Toen hij, na 1597 hertroawd te zijn,
ook zijne tweede vrouw verloren had, ornhelsde hij
1619 den gecetelijken stand, doch ging tevens voort
de dichtkunst te beoefenen, was spoedig de gevierde
roan van zijnen tijd, genoot de gunst van vorsten en
aanzienlijken, en kwarn in het bezit van een groot
vermogen. In het Iaatst zips levens gaf hij zich over
aan zulke vrome zelfkastijdinE.Jen, dat zijn dood er
door verhaast werd. Hij stierf 1635. Hij was een der
vruchtbaarste schrijvers, die ooit geleefd hebben:
door hem zijn over de 1800 stukhen vervaardigd
(treurspelen, blijspelen, tragi-comedies, autos sacranientales); slechts het kleinste getal is daarvan gedrukt (25 dln. Madrid 1609---4647); van zijne
overige poezien, losse dichtstukken, enz. verscheen
eene afzonderlijke editie in het licht (21 din. Madrid
1776-79).
Lopez, kaap van Afrika's zuidwestkust in den
A tl.Oceaan, vormt de grensscheiding tnsschen Opperen Neder-Guinea.
Lopez (don Carlos Antonio), geb. 1799 in Paraguay, was tijdens de dictatuur van Francia advocaat en grondeigenaar, werd met generaal Alonso
1841 tweede consul, en vervolgens 16 Mei 1844 gekozen tot president voor Lien jaren, en 1854 als
zoodanig herkozen. Hij bewerkte, dat de onafhankelijkheid van Paraguay erkend werd door de meeste
europeesche en amenkaansche gouvernementen, en
stelde, krachtens een 13 Febr. 1858 met Brazilie gesloten tractaat, Paraguay open voor de scheepvaart.
Lopez (Narcisso), geb. 1799 in Venezuela, nam
deel aan den spaansch-amerikaanschen bevrijdingsoorlog, was vervolgens werkzaam in het belang der
constitutioneele partij in Spanje, ging daarop naar
Cuba, stelde zich met geestdrift op den voorgrond
urn Cuba van de spaansche overheersching te bevrijden ; rustle tot dat einde op eigene kosten (1849
—51) drie expedition nit, (lie echter alle drie vruchteloos afliepen, terwijl L. bij de laatste gevangen genomen werd ; daarop ter dood veroordeeld, werd hij
1 Sept. 1851 te Havana gegarotteerd.
Lopez, een mexicaansch generaal, die eerst
Mexico aan de Franschen veined, en daarvoor beloond ward met het Legioen van Ear; vervolgens de
vertrouweling van keizer Maximiliaan, verried L. ook
dezen, door (Juni 1867) de vesting Queretaro over
te leveren aan de Juaristen. Zie MAXIMILIAAN.
Lopez de Vega. Zie LOPE.
Lopik, dorp in de nederl. prov. Utrecht, anderhalf our gaans bewesten Schoonhoven ; 130 inw.
Lopikerkapel, dorp in de nederl. provincie
Utrecht, anderhalf nor gaans heoosten Lopik, en drie
kwartier gaans bezuiden Uselstein ; 270 inw.
Lopitho,het oude Lapethos, kleine havenplaats
aan de noordkust van Cyprus.
Loppersum, dorp in de nederl. prov. Groningen, vierdhalf nor gaans benoordw. de stad Groningen; omstr. 900 inw.; teed 1589 veel van de
strooptochten der staatsche troepen.
Lopsen (Cornelis), de leermeester van Erasmus.
Zie AURELIUS (Cornelius).
Lopsen, ook wel Hieronymus-dal genaamd,
voormalig klooster in Z.-Holland, even buiten de
Rijnsburgsche poort te Leiden, was reeds vOOr den
80-jarigen oorlog teniet gegaan en binnen de stad
getrokken ; het heeft gestaan, waar thans de Beestenmarkt te Leiden is.
Lora-del-Rio, het oude Axati, stad in Spanje,
11 uren gaans benoordoosten Sevilla, op den rechteroevcr van den Guadalquivir; 7200 inw.

Lorca, bet oude Eliocroca of Ilorcis, stad in
Spanje, aan d e Sangonera, 15 uren gaans bezuidw.
Murcia; 20.000 inw.; groote salpeter- en buskruitfa brieken ; zware overstrooming I 802 door het springen van eene waterkom, aangelegd 1792 ter besproeiing van het platteland ; 1823 werd L. bemachtigd door de Franschen.
Lorch, I ) L., of Laurach, het oude Lauriacum,
dorp in den oostenrijkschen Traunkreis, nabij Enns,
had reeds in de 3e eeuw een eigen bisschop, en later
een beroemd klooster, in welks nabijheid nog overblijfselen der oude stad te zien zijn. — 2) L., marktvlek in bet Nassausche, 8 uren gaans ten W. Z. W.
van Wiesbaden, aan den Rijn ; 1900 inw.; wijnbouw.
— 3) L., vlek in den wurtembergschen Jaxtkreis,
aan de Rems, 10 Wren gaans bezuidw. Ellwangen ;
2000 inw.
Lord-Howards-eilanden, 1) een ge(lecke der Salomons-eilanden in den Stillen Oceaan.
— 2) eene groep in den Stillen Oceaan, bezuidoosten
Sidney. — 3) een der Gezelschaps-eilanden of Society-Islands.
Loredano, aanzienlijk venetiaansch geslacht,
waaruit verscheidene dogen vuortgesproten zijn. Een
hunner [L. (Leonardo)] stelde de rijks-inquisiteurs
in, die zich reeds spoedig van het gansche gezag
meester maakten ; hij stierf 1521.
Lorelei. Zie LURLEI.
Lorentz, Lorenz, duitsche (Lorenzo spaansche)
naam voor Laurentius. Lorenzstrotn, duitsche
naam der St.-Laurentius-rivier.
Lorenzo-Marquez, rivier in Afrika, in Mozambique, outlast zich, na eenen loop van 75 mijlen,
in de Lagoa-baai.
Lorenzweiler, dorp in 't groothertogdom
(2 uren gaans van de stad) Luxemburg, aan den
grooten wog van Luxemburg naar Diekirch.
Loren, marktvlek in de venet. prov. Rovigo,
11 uren gaans bezuidw. Venetie, aan een kanaal;
:3500 inw.
Loreto, 1) stad in den Kerkelijken Staat ; zie
LORETTO. - 2) stad in het Napelsche, in Abruzzo
ulteriore I, 4 uren gaans benoordw. Chieti; 6700
inw. — 3) stad in Zuid-Amerika, in Ecuador, op
den linkeroever van de Amazonen-rivier; vrijhaven.
— 4) stad in Noord-Amerika, in Neder-Californie,
45 mijlen benoordw. Cinaloa ; is de oudste nederzetting der Spanjaarden in Californie.
Loretto, of Loreto, stad in de delegatie Macerata van den Kerkelijken Staat, nabij de uitwatering
van den Musone in de Adriatische Zee, ruim 5 uren
gaans bezuidoosten Ancona ; 9700 inw.; vermaard
als plaats, waarheen bedevaarten ge gaan worden naar
het zoogenaamde Heilige Huis (la casa santa), dat
zich in de prachtige domkerk bevindt, die onnoemelijk rijk is; al de in deze kerk aanwezige schatten
(o. a. geschenken van eene groote menigte vorstelijke personen) zijn in 1800 door de Franschen buitgemaakt en weggevoerd ; doch sedert lien tijd is de
rijkdom diem kerk ten deele hersteld door de giften
van vele geloovigen. La casa santa (zegt de vroomchristelijke legende), zijnde het huffs, waarin de
heilige Maria, de moeder van Jezus, gewoond heeft,
is omstreeks het jaar 1291 door engelli des hemels
nit Galilea overgebracht naar Dalmatie, en omstr.
vier jaren later nit Dalrnatie naar L., waar toen spoedig de prachtige domkerk (kerk van Onze Lieve
Vrouw van L.) gebouwd is ; het in die kerk aanwezige
Maria-beeld is geheel van cederhout, en worth aan
de geloovigen voorgesteld als gebeeldhonwd door
den heiligen Lucas.
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Lorges

Lot

Lorges, vlek in Frankrijk, dept. Loir-Cher (in
het oude Orleanais), 7 uren gaans benoordoosten
Blois; 550 inw.: heeft zijuen naam gegeven aan de
heeren van L.
Lorges (Jacques de Montgomery, heer van),
diende met onderscheiding onder Frans 1, braelit
leeftocht in Mdziéres, waar Bayard ingesloten zat, en
werd 1545 benoemd tot kapitein van de schotsehe
garde des konings. In 1544 verwoestte hij de stad
Lagny, bij wijze van straf-oefening, omdat die stad
ongehoorzaam was geweest jegens een koninklijk
bevel. Sedert dien tijd kon men de inwoners van L.
niet grievender krenken, dan door hun te vragen
Hoeveel doet de gerst ? ( Combien vaut or g e ?).
Jacques de L. kocht 1543 het landgoed Montgomery,
en voerde sedert dien tijd den naam van die heerlijkheid ; hij was de vader van den beroemden Montgomery, die het ongeluk had Hendrik II flood te
steken in een tournooispel ; zelf had L. bet ongeluk
in 1521 Frans I al spelende eene verwonding aan
het hoofd toe te brengett. — L. (Gui Aldonee van
Durfort van Duras, hertog van), maarschalk van
Frankrijk, broeder van den maarschalk J. H. van
Duras, en neef van Turenne, was luitenant-generaal
in de armee van zijnen 0010, toen die groote held
sneuvelde (1675): door L. werd toen het leger gored, doordieu hij een ineesterlijken terug,tocht bestuurde, ter belooning waarvoor hij tot maarschalk
verheven word (1676). In 1692 won hij den slag
van Pfortzheim, en rnaakte den hertog van Wurtemberg krijgsgevangen; in 1693 bemachtigde hij
Heidelberg, doch hij werd teruggeslagen door den
hertog van Baden. Hij stierf 1703.
Lor*les, stad in 't fransche dept. Var, 3 uren
gaans bezuidw.Draguignan ; 4500 inw.
Lorient, of L'Orient, zeestad en testing in bet
fransche dept. Morbihan, op de trust van Bretagne,
is een der militaire Vijfhavens van Frankrijk, ligt bij
de samenvloeiing van den Scorff en den Blavet, aan
hunne uitwatering in den Oceaan, 62 mijlen ten
W. Z. W. van Parijs en circa 8 mijlen ten W. N. W.
van Vannes; '28,500 inw. De stad L. is in 1709 gesticht door de Indische Compagnie, die daar ter
plaatste sedert 1666 een station had. Voor den dapperen Bisson (geb. te Gudmen6) is te L. een standbeeld opgericht.
Loriol, stad in 't fransche dept. DrOme, /t uren
gaans bezuidw. Valence, aan de Dr‘Ime ; '2600 inw.
Loriti. Z i.e G—LAREANUS.
Lormes, stad in 't fransche dept. Nievre, 7
uren gaans bezuidoosten Clatnecy; 3500 inw.
Loroux (le), of le Loroux Bottereau, stad in
't fransche dept. Beneden-Loire, 4 uren gaans benoorden Nantes; 5700 inw.
Lorquin, stad in 't fransche dept. Meurthe,
2 uren gaans bezuidw. Sarrebourg ; 2000 inw.
LOrrach, grensstad in Baden, in den BovenRijnkreis, aan de Wiesen, 6 mijlen ten Z. Z. W. van
Freiburg; 3500 inw.
Lorrain (Claude le), schilder. Zie CLAUDE.
Lorraine, fransche naam van Lotharingen.
Lorraine-et-Barrois.Zie onderLoTHARINGEN.
Lorris, het oude Lauriacum, stad in 't fransche
dept. Loiret, 5 uren g. bezuidw. Montargis ; 1900 inw.
Lorsch, of Laurisheim, marktvlek in HessenDarmstadt, prov. Starkenburg, aan de Weschnitz,
ruim 6 uren gaans bezuiden Darmstadt ; 3100 inw.;
overblijfselen eener beroemde abdij.
Lo—Ruchama, dochter van den profeet Hosea;
Hos. I : 6, 8; 2: 22.
Los, of Looz, belg. stad. Zie Looz.

Los, of Lesa, landschap in Beloedzjistan, tusschen Dzjalawan ten N. en Sindh ten Z.; hoofdplaats Bela.
Losdorp, oudtijds Losdorp, of Lesdorp, dorp
in Fivelgo, prov. Groningen, 2 uren gaans benoordw.
Appingedam; 160 inw.; had 15 Sept. 1595 veel te
Iijden van eenen strooptocht der staatsche troepen.
Los Herreros (don Manuel Breton de), heroemd spaansch dichter, geb. 19 Dec. 1800 te (bet
(prov. Logrolio), van 1834 tot 1844 rijks-bibliothecalls te Madrid, is ook vooral als verdieffstelljk tooneeldichter bij uitnemendheid vruchtbaar geweest.
Eene eerste editie van zijne complete werden verseheen in 5 din. (Madrid 1S50 en v.).
Losser, dorp in de prov. Overijsel, Z uren gaans
bezuidoosten Oldenzaal; 650 inw. (en rtiet, de daarbij
behoorendemarke L. ruim 1600 inw.); 21 Sept. 1665
werd L. in brand gestoken door de Munsterschen ; in
den oorlog van 1672 brandde de kerk van L. af.
Lossing (Benson), amerikaansch schrijver en
teekenaar, geb. omstr. 1819 te Rickman in den staat
New-York. Als de voornaamste van zijne vele werken noemen wij die over den vrijheids-oorlog, nl.:
Seventeen hundred and Seventy six (New-York 1846
met 70 platen); Livis of the signers of the declaration
of Independence (1847); Pictorial Field Book of the
Revolution (2 din. met ruim 1000 platen, New-York
1848-52); dit laatste werk was uauwlijks van de
pers gekotnen, toen de beroemde drukkerij van Harper (te New-York) door brandyernield ward, waarbij
de gansche voorraad van dit uitmuntende prachtwerk geheel verloren ging; een door L.vermeerderde
tweede Truk verscheen 1855 in bet Licht. Behalve
vele andere historische werden heeft men nog van
L. eene voor sehoolgebruik ingerichte ,>Geschiedenis
der Vereenigde Staten" (New-York 1854), Our
Countrymen (1855), enz.
LossiEi, eiland. Zie LUSSIN.
LOssnitz, stad in Sakseu, distr. Zwickau,
7 uren gaans ten Z. Z. W. van Chemnitz; fabriekplaats met 5400 inw. — 2) Ober-L. en Nieder-L.,
twee saksische dorpen, district Dresden, 650 en
770 inw.
LosS010, stad in Sardinie, 8 uren gaans benoorden Verceil; 6600 inw.
Lot, zoon van Haran, trok met zijnen oom Abraham naar Canaan, doch ging later van hem af,
zette zich neder in Sodom. Door een naburigen koning verslagen en gevangen genomen, werd L. door
Abraham bevrijd. Toen God de stad Sodom ging verd_elgen, werd L. gewaarschuwd zich met zijn gezin
te verwijderen en zich naar Zoar te begeven, met
het uitdrukkelijk bevel daarbij, onderweg niet om te
kijken. De huisvrouw van L., die onderweg even
omkeek om te zien wat er !net Sodom gebeurde,
werd door God in een zoutpilaar veranderd. In eene
bergspelonk nabij Zoar maakten de twee dochters
van L. haren vader dronken, twee avonden achterDen, zoodat ze beiden door hem bezwangerd werden ;
ze baarden elk eenen zoon, die Moab en Ammon genoernd, en de stamvaders werden van de Moabieten
en de Ammonieten. De geschiedenis van L. in het
O. T. is te vinden Gen. I t—I4.
Lot, de oude Oltis, rivier in het zuiden van
Frankrijk, ontspringt bij Bleymard in de Ceve.nnen
(dept. Lozere), wordt bij Entraigues bevaarbaar, en
valt, na eenen loop van 59 mijlen, bij Aiguillon in de
Garonne. De L. geeft haren naam aan twee departementen van Frankrijk, nl.: 1) het department L.,
tusschen de departementen Corréze, Cantal, Aveyron,
Tarn, Haute-Garonne, Lot-Garonne en Dordogne, is
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Lotan
ruim 72 vierk. mijlen groot, bevolkt met 296,000
zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Cahors,
Gourdon, Figeac), en heeft tot hoofdplaats Cahors;
en 2) het department Lot-Garonne, tusschen de 6
departementen Dordogne, Lot, Haute-Garonne, Gers,
Landes, Gironde, is ruim 97 vierk. mijlen groot, bevolkt met 332,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Agen, Villeneuve, Marmande, Nerac),
en heeft tot hoofdplaats Agen.
Lotan, een vorst der Horieten, was een zoon
van Sea; Gen. 36: 20, 22, 29 ; I Chron. : 38, 39.
Lotharingen, lat. Lotharingia, fr. Lorraine,
vroeger een duitsch hertogdom, op hetwelk de naam
L. was overgegaan van het oorspronkelijk veel grooter geweest zijnde Lotharingsche rijk, is tegenwoordig een fransch landschap, dat de departementen
Maas, Moezel, Meurthe, Vogesen en eenige kantons
van 't dept. Beneden-Rijn bevat, en tijdens zijne
wedervereeniging met Frankrijk (1766) eene uitgestrektheid besloeg van 479 vierk. mijlen, bevolkt
met 1,200,000 zielen; tot then tijd was het steeds
een twistappel geweest tusschen Frankrijk en Duitschland. Wij zullen ons historisch overzicht van L. in
drie rubrieken splitsen:
I. Het Lotharingsche rijk werd, nadat Lotharius I
afstand van den keizerlijken troon gedaan bad, gevormd in 855 ten behoeve van diens tweeden zoon
Lotharius It, naar wien het nieuwe koninkrijk
Lotharingia genoemd werd. Het strekte zich uit tusschen de Maas, de Schelde en den Rijn, tot aan de
zee, en had tot grenzen : Friesland ten N., het hertogdom Saksen ten N. 0., Frankenland en Zwaben
ten 0., Transjuraansch Burgundie ten Z., Champagne ten Z. W., Vermandois en Vlaanderen ten W.,
de Noordzee ten N. W. Bij den dood van Lotharius II,
die 869 stierf zonder wettige kinderen na to laten,
werd het koninkrijk gedeeld tusschen zijne ooms
Lodewijk den Duitscher en Karel den Kale, en vervolgens tusschen Lodewijk den Jonge en Karel den
Dikke. Door laatstgenoemden werd geheel L. bij zijn
rijk ingelijfd ; loch nadat Karel de Dikke afgezet
was (887), kwam L. in het bezit van Arnulf van
Kärnten, die bet in 895 aan zijnen zoon Zwentibold
schonk. Na diens dood (900) werd L. formeel ingelijfd bij het Duitsche (het Heilige Roomsche) rijk,
en namens den keizer geregeerd door hertogen. In
954 gaf keizer Otto de Groote, tegen wien Koenraad,
hertog van L., in opstand was gekomen, het hertogdom L. aan zijn eigen brooder Bruno, die het in 959
in twee deelen splitste Opper-L. en Neder-L.), welke
van toen of aan elk eenen eigenen hertog hadden.
Opper-L., was het zuiderdeel van L., en lag tusschen
de Vogesen, Burgundie, Champagne en Transrhenaansch Frankenland ; dit gedeelte (Opper-L., doorsneden door de bergketen der Vogesen, en besproeid
door de Moezel, waarom het ook wel genoemd werd
Lotharingia Mosellana) was het landschap, dat naderband bedoeld werd, als men van het eigenlijke
hertogdom L. sprak (zie rubriek III hieronder). Neder-L., ook genaamd hertogdom Lothier, was het
noorderdeel van L., en lag tusschen Rijn, Maas en
Moezel, waarom het ook wel Lotharingia Ripuaria
genoemd werd ; 't grensde ten N. aan de zee, ten Z.
aan Opper-L., ten W. aan Vermandois en Vlaanderen,
en bevatte nagenoeg de gansche Nederlanden en
Rijnpruisen. Door Otto H werd het hertogdom Neder-L. geschonken aan Karel van Frankrijk, op den
na den oudsten zoon van Lodewijk IV d'Outremer,
die het hem opdroeg. Toen Otto, de zoon van Karel,
kinderloos stierf (1004), werd het hertogdom geschonken aan Godfried, graaf van Verdun, die tot
II.
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opvolgers had : Gothelon (zijn brooder), en Godfried II, bijgenaamd met den Bult (zoon van GotheIon). Toen Godfried II kinderloos stierf, word zijn
neef Godfried van Bouillon hertog van Neder-L.
(1089); daar doze echter reeds kort daarna zijnen
kruistocht aanvaardde, word Neder-L. eerst bezeten
door Hendrik van Limburg, vervolgens door Godfried
met den Baard, graaf van Leuven, die er mode beleend werd in 1106. Doze vorst word de stamheer
der hertogen van Braband.
II. Het hertogdom Lotharingen, oude provincie van
Frankrijk, lag tusschen Cisrhenaansch Duitschland
ten N., den Elzas ten0., Franche-Comte ten Z., Champagne ten Z. W. en W. Het bad Nancy tot hoofdstad,
en was ingedeeld in drie baljuwschappen (dat van
Nancy, dat der Vogesen en dat van Vaudrevauge —
het eerste word ook genoernd het Fransche baljuwschap, het laatste heette ook het Duitsche baljuwschap). Besproeid wordt L. door eene menigte rivieren, o. a. de Moezel, Maas, Sarre, Meurthe, enz.
Het hertogdom L. is niets anders dan Opper-L. of
Lotharingia Mosellana (boven vertneld), min eenige
districten, die er van afgenomen waren. De eerste
hertog van L. was Frederik, brooder van Adalberon,
den bisschop van Metz, en schoonbroeder van Hugo
Capet (959); hij word door keizer Otto tot hertog
van L. verheven. Zijn kleinzoon Frederik II stierf
1033 kinderloos, en word opgevolgd door Gothelon,
die ook reeds hertog van Neder-L. was. Na den
dood van Gothelon's opvolger Albertus (1048) gaf
keizer Hendrik III bet hertogdom Opper-L. aan
Gerard van den Elzas, den eersten erfelijken hertog
en stamheer van bet doorluchtige huis van Lotharingen. Zijne afstammelingen bezaten L. tot 1737.
Doch tijdens de regeeringen der fransche koningen
Lodewijk XIII, Lodewijk XIV en Lodewijk XV was
L. aanhoudend een twistappel, die tot oorlogen aanleiding gal; en meer dan eons zelfs was het aan de
hertogen ontweldigd (zoo inzonderheid van 1661 to!
1697). Doch in 1737 werd het, volgens eene met
Frankrijk getroffene schikking, aan koning Stanislas
Leczinski van Polen afgestaan door hertog Frans III,
die het groothertogdom Toskanen als schadevergoeding daarvoor ontving; en na den dood van Stanislas
werd L. voor good bij Frankrijk ingelijfd (1766),
waarvan het toen, vereenigd met het hertogdom Bar,
het grootgouvernement Lotharingen en Barrois
vormde (zie rubriek III hieronder). Thans laten wij
eene chronologische naamlijst volgen van de
Hertogen van Lotharingen.
Frederik I
1346
959 Jan I
Diderik (Thierry)
1391
984 Karel I (of II)
Frederik II
1431
1026 Rend en Izabella
1453
Gothelon
1033 Jan II
1470
Albert
1046 Nicolaas
Rend II en YolanGerard (eerste erfe1473
lijke hertog)
de
1048
1508
1070 Anton
Thierry II
1544
Simon I
1115 Frans I
1545
1139 Karel II (of III)
Matthieu I
1608
1176 Hendrik
Simon II
1624
1205 Frans II
Ferri I
1206 Karel III (of IV), en
Ferri II
1624
1 213
Thibault I
Nicole
1675
Matthieu II
1220 Karel IV (of V)
1690
Ferri III
1251 Leopold
1729
Thibault II
1304 Frans III
Ferri IV
1312 Stanislas Leczin1737-1766
Raoul
ski
1328
Lotharingen en Barrois, groot-gouvernement
van het oude Frankrijk, gevorrnd 1766 na de inlij27
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ving van L. bij Frankrijk, lag tusschen Duitschland,
den Elzas, Franche-Comte, Champagne en Vlaanderen, en bestond nit twee bijzondere gedeelten (het
hertogdom L. en het hertogdom Bar); het bevatte
bovendien de drie bisdommen (Metz, Toul en Verdun), die twee kleine gouvernementen vormden, geenclaveerd in het groote. Uit het groot-gouvernement
Lotharingen en Barrois zijn vier departementen van
Frankrijk gevormd (Moezel, Meurthe, Maas,Vogesen),
behalve dat ook nog een gedeelte aan het dept. HauteMarne, en een ander gedeelte aan het groothertogdom
Luxemburg toegevoegd is.
Lotharingen (het huis van), een der oudste
en doorluchtigste vorstenhuizen van Europa, heeft
tot stamheer Gerard, die afstamde van de hertogen
van den Elzas, en die in 1048 door keizer Hendrik III verheven werd tot erfelijk hertog van UpperLotharingen. Deze dynastic regeerde over L. gedurende ruim 7 eeuwen, en heeft een aantal uitstekende vorsten voortgebracht (zie hierboven de naamlijst der hertogen van L., en zie ook de artt. KAREL,
LEOPOLD, RENE, enz.). Het bestaat nog tegenwoordig,
en regeert over Oostenrijk, door het huwelijk van
Frans III, hertog van L., met Maria Theresia (1745),
Het huis van L. was gesplitst in een aantal takken,
waarvan de voornaamste heeten : Vaudemont, Mercoeur, Guise, Joyeuse, Chevreuse, Mayenne, Aumale,
Elbeuf, Harcourt, enz.; het is vermaagschapt met
nagenoeg al de vorstelijke huizen van Europa, inzonderheid met die van Frankrijk en van Schotland
( zie MARIA VAN L., MARIA STUART, LOUISE, enz.).
Lotharingen (Claudius, Frans, Hendrik I en
II, Karel van), hertogen van Guise. Zie GUISE (hertogen van).
Lotharingen (Karel van Guise, genaamd
de Kardinaal van), zoon van Claudius van L., hertog
van Guise, en broeder van Frans, hertog van Guise,
was geboren 1525. Op zijn 15e jaar werd hij benoemd tot aartsbisschop van Reims, en in 1555
werd hij kardinaal. Hij was de voornaamste minister
van koning Frans II, die door de bemoeiingen van
den kardinaal van L. in het huwelijk was getreden
met zijne nicht, de vermaarde Maria Stuart. In de
godsdienst-geschillen was de kardinaal van L. nitermate streng tegen de Protestanten, vooral na de
samenzwering van Amboise (1560), die voornamelijk
ten doel had gehad om hem en zijnen broeder, den
hertog van Guise, van het gezag, dat beiden in handen hadden, te berooven. Hij trachtte in Frankrijk
de Inquisitie in te voeren ; doch bet onwankelbare
verzet daartegen van den kanselier L'HOpital en van
het parlement, belette hem zulks. Hij woonde 1561
het colloquium van Poissy bij, en bestreed daar met
welsprekendheid Theodorus van Beza ; niet minder
roem verwierf hij het volgende jaar op het concilie
van Trente. Ontelbare males predikte hij in de kerken te Parijs met vuur tegen de Calvinisten. Hij stierf
1574 te Avignon. Men moet den kardinaal van L.
niet verwarren met zijnen neef den kardinaal van
Guise, die 1588 ter dood gebracht werd.
Lotharingen (Karel van Frankrijk, hertog
van Neder-). Zie KAREL van Lotharingen (in de rubrick der Fransche prinsen).
Lotharius I, keizer van het westersch-rom.
rijk, oudste zoon van Lodewijk den Vrome of Zachtmoedige, geb. omstr. 795, werd door zijnen vader
tot mede-keizer benoemd in 817, tegelijk erkend
als koning der Franken, en nam in 820 den titel
aan van koning der Longobarden. Later Wilde Lodewijk nieuwe beschikkingen maken, ten einde ook
te zorgen voor zijnen jongsten zoon, Karel (bijge-

naamd de Kale), die geb. was, na de eerste deeling
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van zijn rijk; doch nu kwam L. met zijne twee broeders, Lodewijk (den Duitscher) en Pepijn, tegen hunnen vader in opstand, en wierp hem twee keeren
(830 en 833) van den troon ; doch beide de keeren
zag hij zich genoodzaakt de kroon aan zijnen vader
terug te geven. Na den dood van Lodewijk (840)
alleen keizer gebleven, wilde L. zich meester maken
van de landen zijner twee broeders, Karel den Kale
en Lodewijk den Duitscher; doch deze sloten een
verbond tegen hem, en bracken hem de nederlaag
toe bij Fontenay (of Fontenet) in Auxerrois (841).
Bij een verdrag, dat de drie broeders sloten te Verdun (843), behield L. den titel van keizer, benevens
Italie, Burgundie en de oostelijke provincien van
Frankrijk. Zijne hoofdstad was Aken. Eenige dagen
voor zijnen dood deed hij afstand van den keizerstroon, en decide zijn rijk tusschen zijne drie zonen :
Lodewijk (II) bekwam het koninkrijk Italie met den
titel van keizer ; Karel ontving Provence, tot Lyon;
Lotharius (II) bekwam het land, dat vervolgens
naar hem den naam droeg van koninkrijk Lotharingen. In het jaar 855 stierf L. I, in de abdij van Prum,
in de Ardennen. — L. II, koning van Lotharingen, tweede zoon van Lotharius I, ontving tot zijn
aandeel het land gelegen tusschen den Rijn en de
Maas, welk land naar hem den naam aannam van
Lotharingen (Lotharingia). Hij trad in verbond, eerst
met zijn broeder Lodewijk II van Germanic tegen
zijnen oom Karel den Kale, en daarna met dezen
tegen Lodewijk. Hij verstiet zijne vrouw Teutberge
(862) om te trouwen met Valdrade, die sedert lang
zijne bijzit was ; doch de pans dreigde hem met den
banvloek der Kerk, en noodzaakte hem zoodoende,
zijne eerste vrouw terug te nemen. Hij stierf in 869,
van Rome terugkomende, werwaarts hij zich begeven
had om den pans vergilienis te vragen.
Lotharius II, van Supplinburg, keizer van
Duitschland (1125-1137), was hertog van Saksen,
en werd tot keizer verkoren ten nadeele van Frederik, hertog van Zwaben, en van Koenraad, hertog
van Frankenland. Hij had lang te strijden tegen zijne
beide medestanders naar het keizerschap, en overwon hen slechts met de hulp van den pans en van
den hertog van Beieren, Hendrik den Trotsche. Hij
stierf in Italie, op zijnen terugtocht van eene meditie, die hij ten behoeve van pans Innocentius II
ondernomen had tegen Roger, koning van Sicilie.
Lotharius, koning van Italie, zoon van Hugo
van Provence, wend door zijn vader als mede-koning
aangesteld 931, en in 945 met hem van den troon
gestooten door Berengarius, markies van Ivrea ; deze
werd in eene vergadering, die te Milaan bijeenkwam,
wel is waar genoodzaakt aan L. zijne kroon terug te
geven, doch na verloop van 5 jaren ontdeed hij zich
van L. door middel van vergif (950). De weduwe
van L., met name Adelaide, werd de vrouw van Otto
den Groote.
Lotharius, koning van Frankrijk, zoon van
Lodewijk IV d'Outremer en van Gerberge, de zuster
van keizer Otto I, was geboren 941, en stierf 986. In
952 wend hij tot mede-bestuurder des rijks gekozen
door zijnen vader, dien hij in 954 opvolgde onder
voogdij van Hugo. Hij had aanhoudend strijd te
voeren tegen de landsgrooten, oorloogde tegen keizer Otto II, overweldigde Lotharingen, doch werd
reeds spoedig genoodzaakt tot ontruiming van die
provincie, die aan zijnen broeder Karel (van Lotharingen) gegeven werd door keizer Otto (977).

Lothian,

landschap in Schotland, vormt tegen-

woordig de drie graafschappen Haddington, Linlith-
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gow en Edinburg, die ook de namen dragen van
Oost-L., West-L. en Middel-L. Dit laatste,
Mid-Lothian, ligt tusschen Haddington ten 0., Berwick, Peebles en Lanark ten Z., Linlithgow en de
zee ten N., is circa 19 vierk. mijlen grout, bevolkt met
260,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Edinburg.
Voor de beide andere graafschappen L. zie de artt.
HARRINGTON en LINLITHGOW.
_.e
Zie_.e..art—OTHARINGEN
het
Lothier (h I
I(koninkrijk).
olk
in Westy
oudtijds
een
Lothophagen,
Afrika, woonde ongetwijfeld naar den leant van Tripolitana, aan welks kust een eiland lag, dat bet
eiland der Lothophagen heette, antlers genaamd
Menynx (tegenw. Zerbi). nit y olk werd L. genoemd,
zegt men, omdat het zich voedde met de vrucht van
den lotus-boom, zijnde, naar men meent, eene soort
van jujubus (Ziziphus lotus). Die boom y rucht bezat
het vermogen, om vreemdelingen bun eigen vaderland te doers vergeten, en ben onwankelbaar gehecht
te waken aan het land van den lotus.
Lbtzen, stad en vesting in Oost-Pruisen, 17
urea gaans ten Z. Z. W. van Gumbinnen, aan het
noordeinde van het Liiwentin-meer, in bet zoogenaamde Masurische Zwitserland ; 3600 inw.; kasteel,
dat reeds van 1285 dagteekent.
Louargat, fransche stad, dept. Cotes-du-NoTti,
anderhalf uur gaans benoordoost. Belle-Ile-en-Terre ;
4500 inw.
Loudó. ae, fransche stad, dept. Cotes-du-Nord,
ruim 6 mijlen bezuiden St.-Brieuc; 6500 inw.; linnenweverijen (toile de Bretagne).
Loudon (John Claudius), engelsch kruidkundige, geb. 8 April 1783 te Cambuslang in Lanarkshire, gest. 11 Dec. 1843 te Bayswater. Voornaarnste
werk : Arboretum Britannicum (8 din. Lond en I 838).
Loudon, het oude Juliodununz, stad in 't frausche dept. Vienne, nabij de Dive, 11 uren gaans benoordw. Poitiers; 4800 inw.; vermaarde abdij van
Ursulienen, welke nonnen beweerden, dat ze betooverd waren geworden door pasloor Urbanus Grandier, op welke aanklacht die ongeltikkige priester
ter dood veroordeeld en levend verbrand nerd. Het
is de geboorteplaats der gebroeders Ste.-Marthe. In
1611 en 1612 werd te L. eene vermaarde protestantsche synode gehoutten.
Louê, fransche stad, dept. Sarthe, ruim 6 uren
gaans bewesten Mans; 2000 inw.
Louëehe, stad in Zwitserland. Zie LEM
Lougen, rivier in Noorwegen, stroomt door het
landschap Gudbrandsdalen, en valt, na 20 mijlen
loop, in het Mjosen-meer.
Lough, in het Iersch een meer, een binnenmeer, een zeeboezem, zooveel als bet gaelische woord
loch. De namen, die men niet op L. viudt, zoeke men
op het woord dat op L. volgt.
Loughborough, stad in Engeland, graafschap Leicester, aan den Soar en het Union-kanaal,
4 uren gaans benoorden Leicester; 11,000 inw.
Lough—Lane, een meer in lerland. Zie het
art. KILLARNEY.
_OGHMAN.
Loughman, .an_scaap.
1 11 I Zie
7i L
Loughrea, rnarkt vlek in lerland, in Connaught,
8 uren gaans ten 0. Z. 0. van Galway ; 3700 inw.
Louhans, stad in het fransche dept. SaoneLoire, aan de Seille, 10 a 11 uren gaans benoordoostan Macon ; 3900 inw.; sterke doorvoer van koopmanschap nit Lyon naar Zwitserland.
Louis, fransche uaam voor Lodewijk.
Louis (Antoine), fransch heelkundige, geb. 1723
to Metz, heeft zich verdienstelijk gemaakt jegens de

gereclitelijke chirurgre, doch is voornamelijk bekend,
doordten het door Guillotin voorgestelde werktuig,
om veroordeelden ter dood te brengen, vervaardigd
werd naar de voorschriften van L., om welke reden
de guillotine spottenderwijze ook wel Louison genoemd wordt.
Louisburg, I) vroeger stad in Noord-Amerika,
ter oostkust van het eiland Cape-Breton, aan eene
nitmuntende reede, die 2 mijlen in omtrek heeft,
doch des winters bevriest, telde vroeger 10,000 inw.,
doch is thans slechts een schraal bewoond visschersdorp. Het behoorde voorheen aan (le Franschen, die
het 1713 versterkten tot eene ontzagwekkende vesting, welke echter, na een langdurig beteg doorstaan
te hebben, 17 Juni 1745 doer de Engelschen werd
genomen, die het 1758 nogmaals bemachtigden. Op
de boogie van L. in 1781 zeeslag tusschen tie Engelschen en Franschen. — 2) stad in Wurtemberg ;
zie LUDWIGSBURG. - 3) visschersdorp in het schotsche graafschap Caith, is eene buitenwijk van de
stad Wick.
Louise van Savoje, hertogin van Angoulême,
dochter van Filips, liertog van Savoje, geb. 1476,
trouwde 1488 met Karel van Orleans, grad van Angotiléme, die Frans 1 bij haar verwekte. Zij was regenies van Frankrijk gedurende den krijgstocht van
haren zoon in het Milaneesche (1515) en gedurende
de gevangenschap des konings: zij regeerde rnet vrij
veel bekwaarnheid, en sloot met Margareta van Ooctenrijk (1529) het verdrag van Kamerijk (bekend
onder den naam van Vrede der Dames); maar zij
ontsierde haar bewind door hare buitensporige gierigheid. Zij stierf 1531. ZIj heeft een Dagboek nagelaten, dat opmerkelijke, zoo historische als haar
huiselijk Leven betreffende bijzonderheden bevat (Teel
16 der Mdmoires relatifs a l'histoire de France. Toen
deze vorstin, weduwe zijnde, reeds op jaren begon
te komen, hood zij hare hand aan den connetable
van Bourbon aan, die haar aanzoek echter op krenkende wijze afsloeg. Van dat oogenblik af veranderde hare liefde in haat: zij stelde allerlei pogingen
in het werk om den connetable van een gedeelte
zijner bezittingen te berooven, en maakte bet hem
zoo ondragelijk, dat hij zich eindelijk genoodzaakt
zag bet land te veriaten, terwijI hij toes een der
bitterste vijanden van Frankrijk werd.
Louise van Lotharingen, koningin van Frankrijk, dochter van Nicolaas van Lotharingen, graaf van
Vaudemont, geb. 1554, trouwde 1575 met Hendrik Ill, koning van Frankrijk. De MI/toed, dien de
jonge koningin op den koning scheen te zullen nitoefenen, verontrustte Catharina de Medicis, die
daarom aan L. boosaardiglijk den raad gaf, Loch
vooral gees gelegenheid voorbij te laten gaan om
den koning tie eene of andere verkeerdheld van zijn
gedrag onder het oog te brengen. Die aanhoudende
aanrnerkingen en vermaningen deden juist wat Catharina er van verwacht bad : ze maakten, dat Hendrik ze reeds spoedig vervelend begon te vinden, en
van dat oogenblik af veranderde zijne liefde in onverschilligheid. Na zijnen dood nam L. de wijk naar
Moulins, waar zij 1601 stierf ten gevolge van den
buitensporig strengen leefregel, dien zij zich zelve
opgelegd had.
Louise (Auguste Willielmine Amalie), koningin
van Pruisen, dochter van hertog Karel van Mecklenburg-Strelitz, geb. 10 Maart 1776, trouwde 1793
met den toenmaligen kroonprins, later koning Frederik Wilhelm III van Pruisen, en was in alle opzichten een toonbeeld van vrouwelijke deugden. Bij
de innige liefde van haren gemaal genoot zij tevens
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de algemeene gehechtheid en vereering der pruisische natie. Na den slag van Jena (1806) was haar
weergaloos gedrag het eenige, waardoor de koning
weerhouden werd zich aan wanhoop over te geven
in den tijd van fransche verdrukking, die toen voor
Pruisen eenen aanvang nam. Bij gelegenheid van een
bezoek, dat zij aan haren vader bracht, stierf zij 19
Juli 1810 op het kasteel Hohenzierig in Strelitz. In
het park van bet kasteel te Charlottenburg, waar
sedert 1840 het stoffelijk overschot van haren gemaal bij het hare rust, is haar een praalgraf opgerich t.
Louise van Orleans, koningin der Belgen, oudste dochter van Lodewijk koning van Frankrijk, geb. 1812 te Palermo, gest. 1850, werd 1832
urtgehuwelijkt aan Leopold (van Saksen-Coburg),
koning der Belgen, als een waarborg voor de eenstemmigheid tusschen Frankrijk en Belgie. Zij stierf
kort na haren vader, wiens troonverlies haar gemoed
hevig geschokt had.
Louise–Marguerite, prinses van Conti. Zie
het art. CONTI.
Louise de Guzman. Zie GUZMAN.
Louise de Coligny, dochter van Gaspard de
Coligny (zie COLIGNY) en Charlotte de Laval, geb.
28 Sept. 1555, trad reeds 1571 in den echt met
een fransch edelman, Charles de Teligny, die, even
als haar vader, in den gevloekten Bartholomeiisnacht
vermoord werd. In 1583 koos prins Willem van
Oranje haar tot zijne (vierde) gemalin; bet huwelijk
werd 11 April in de kerk te Delft voltrokken ; zij
blonk uit door deugden, schonk 29 Jan. 1584 het
leven aan prins Frederik Hendrik, doch verloor nog
in datzelfde jaar haren gemaal, door het moordschot
van Balthazar Gerards (10 Juli). Op een uitstap naar
Frankrijk werd daze algemeen geachte vorstin ziek,
en stierf 13 Nov. 1620 te Fontainebleau ; 24 Mei 1621
werd haar lijk in den vorstelijken grafkelder te Delft
bijgezet.
Louise–Marie. Zie MARIE - L ouisE.
Louisiaden (archipel der), groep eilanden
behoorende tot den binnengordel der australische
eilanden, bezuidoosten Papua ; de L. werden ontdekt
1769 door Bougainville, en zijn 1792 door de Franschen bezocht; de voornaamste eilanden der L. zijn:
d'Entrecasteaux, Jurien, St.-Aignan, Rossel, enz. De
bewoners, tot het Papua-ras behoorende, loopen geheel naakt, en zijn oorlogzuchtig en woest.
Louisiana, een der zoogenaamde zuidelijke
staten van de Noord-Amerikaansche Unie, grenst ten
Z. aan de golf van Mexico, ten 0. aan den staat Mississippi, waarvan het grootendeels door de rivier
Mississippi gescheiden wordt, ten N. aan Arkansas,
ten W. aan Texas, is 1945 vierk. mijlen groot, bevolkt met 720,000 zielen, en heeft sedert 1847 Baton-Rouge tot hoofdstad (vroeger bekleedde NieuwOrleans dien rang). Dit land werd ontdekt door een
Spanjaard, nl. Hernan Soto, en vervolgens door een
Franschrnan, met name Thomas Albert (1504). Onder de regeering van Lodewijk XIV, ter eere van
wien dit land den naam van L. ontving, vestigden
de Franschen er ettelijke kolonia (zoo o. a. La Salle
1682, Yberville 1698, Crozat 1712); tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XV werd L. afgestaan aan
de West-Indische Compagnie of Mississippi-maatschappij, en diende ten grondslag voor de kansberekeningen van den al te befaamden Law (1717
—1720); vervolgens ward L. afgestaan aan de fransche Compagnie der Indian. In 1717 was de stad
Nieuw-Orleans gesticht ; in weerwil daarvan echter
was L. nog altijd bevolkt met wilde stammen, en

Louth
vond men er slechts eenige fransche factorijen langs
de kust, zoodat L. eigenlijk niet gezegd lean worden
in het bezit der Franschen te zijn geweest. In 1763
deed Lodewijk XV afstand van het beoosten den
Mississippi liggende gedeelte van L. aan Engeland,
terwijl hij aan Spanje het westgedeelte afstond, dat
intusschen bij het verdrag van St.-Ildefonso (1800)
aan Frankrijk teruggegeven werd ; maar Bonaparte,
die geen leans zag om die kolonie tegen de Engelschen te verdedigen, verkocht haar (1803) voor 80
millioen aan de Vereenigde Staten. In den oorlog
van 1812 werd L. door de Engelschen overweldigd,
doch uitmuntend verdedigd door generaal Jackson,
die 1815 bij Nieuw-Orleans eene groote overwinning op de Engelschen bevocht. Bij het uitbarsten
van den burgeroorlog in de Vereenigde Staten (1862)
koos L. de zijne der Geconfedereerden, d. i. der zuidelijke (slavenhoudende) staten.
Louisville 1) stad in den n.-amerik. staat
Kentucky, aan den Ohio, 10 mijlen bewesten Francfort en 17 mijlen bezuidw. Cincinnati ; in 1810
slechts 1400 inw., in 1866 reeds 77,000. 2) stad
in den n.-amerik. staat New-York, 32 mijlen ten
N. N. W. van Albany; 2300 inw. — 3) stadje in
den n.-amerik. staat Georgia, hoofdplaats van het
graafschap Jefferson; 500 inw.
Louie, stad in Portugal, prov. Algarve, circa
4 uren gaans benoorden Faro; 8500 inw.; in de
nabijheid bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw
da Piedade (van Godsvrucht).
Louie (markies van), geb. 1785 te Lissabon,
ijverig aanhanger van Napoleon, aan wien bij een
korps van 8000 man deed overgaan ; later ging bij
naar Brazili8, en keerde 1821 van daar naar Portugal terug met koning Jan VI, met wien hij van jongs
of aan bevriend was geweest ; doch de haat der absolutisten in Portugal was onverzoenlijk tegen L.,
en 1 Mei 1824 ward hij vermoord. — L. (hertog
van), zoon van den vorige, geb. 1801, trad 1827 in
den echt met de infante Anna da Jesus Maria van
Portugal.
Loup (Saint-), de heilige Lupus, geb. te Toul,
bisschop van Troyes sedert 427, redde die stad van
de vernielzucht van Attila, dien hij vermurwde door
zijne smeekbeden (451), en stierf 479. Kerkel. gedenkdag 29 Juli. — L., een andere heilige, was
bisschop van Lyon, en stierf omstr. 540 ; kerkel.
gedenkdag 25 Sept. — L., nog een fransche heilige, meer algemeen St.- Leu genaamd, was bisschop
van Sens onder Clotarius II, en stierf 623 ; kerkel.
gedenkdag 1 Sept.
Loup, abt van Ferriéres in GAtinais, een der
baste fransche schrijvers uit de 9e eeuw, stond in
hooge gunst bij Lodewijk den Vrome en bij Karel
den Kale ; door L. werd bijgewoond : het concilie
van Verneuil (844) en het tweede concilie van Soissons (853). Zijne geschriften verschenen bijeen in
't licht (1664, in 40 ). Door L. werd de bibliotheek
der abdij Ferri8res aangelegd.
Louqsor. Zie LUKSOR.
Lourdes, stad in 't fransche dept. HautesPyrenees, aan den uitgang van 't Lavedan-dal, 3 uren
gaans benoordoosten Argeles; 4500 maw.; voorheen
vesting ; bestond reeds ten tijde van Cesar ; was in
de middeleeuwen hoofdstad van Lavedan in Bigorre.
Louristan, fransche naamvorm voor Luristan.
Louroux–Beconnais (le), stad in het fransche dept. Maine-Loire, 3 mijlen benoordwesten
Angers ; 2400 inw.
Louth, stad in 't engelsche graafschap Lincoln,
9 uren gaans benoordoosten Lincoln ; 11,500 inw.

Louthf-Ali-khan
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L., graafschap in het noordelijk gedeelte der iersche
prov. Leinster, is circa 15 vierk. mijlen groot, bevolkt met 107,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Dundalk. Drie uren gaans bewesten Dundalk ligt het
vervallene stadje L. (600 inw.), waarnaar het graafschap genoemd is, en waarbij ruinen van eene eertijds beroemde abdij.
Louthf—Ali—khan, zoon van Dzjadfar-khan,
en een der pretendenten naar den Perzischen troon,
uit het geslacht van Zend, werd omstr. 1770 geboren, behaalde op zijn 19e jaar eene uitstekende overwinning op Aga-Mohammed, den mededinger zijns
vaders; volgde Dzjaafar in zijne aanspraken op, maar
werd verslagen en gevangen genomen door Mohammed, die hem 1794 met zijne geheele familie ter
dood liet brengen. Met L. eindigde de dynastie van
Zend, welke door die der Kadzjars vervangen werd.
Louvain, fransche naam voor Leuven.
Louveciennes. Zie LUCIENNES.
Louvel (Louis Pierre), zadelmakersknecht, geb.
te Parijs 1783, vermoordde 1820, bij het uitgaan
van de opera, den hertog van Berry, necf van Lodewijk XVIII; tot deze misdaad was L. gebracht door
staatkundig fanatisrne ; door den laatsten prins die
de koninklijke familie konde voortplanten te dooden,
wilde hij den oudsten tak der Bourbons voor goed
uitroeien. Hij werd door het hof der pairs ter dood
veroordeeld, en onderging 7 Juni 1820 zijne straf
met vastberadenheid, en betuigende, dat hij geen
medeplichtigen had.
L'ouverture (Toussaint-), neger, geb. op
St. Domingo 1743, had eenig onderwijs genoten.
Hij ontving met dankbaarheid het decreet, waarbij
de vrijheid der zwarten geproclameerd werd, was
den franschen generaal Laveaux behulpzaam om de
Spanjaarden en Engelschen van het eiland te verdrijven en een opstand der mulatten te dempen
(1795): werd ter belooning benoemd tot brigadegeneraal, vervolgens reeds spoedig divisie-gent. en
eindelijk generaal-en-chef der troepen op St.-Domingo; hij herstelde de orde en de krijgstucht,
maar verklaarde zich weldra onafhankelijk, en liet,
zich als levenslang president uitroepen (1800). Hij
weigerde den generaal Leclerc te erkennen, die derwaarts gezonden was om het fransche gezag te herstellen (1802); doch zag zich genoodzaakt te capituleeren, werd toen als samenzweerder gevankelijk
naar Frankrijk gebracht, en op het fort Joux opgesloten, waar hij 1803 stierf.
Louvet de Couvray (Jean Baptiste), een
conventioneel, geb. te Parijs, 11 Juni 1760; was
eerst bediende bij een hoekhandelaar, trad daarna
op als schrijver van een niet zeer zedigen roman
(les Amours de Faublas, 1787), werd als aanhanger
der revolutie 1792 naar de rationale Conventie
afgevaardigd door 't dept. Loiret, schaarde zich
onder de Girondijnen, en verklaarde zich tegen Robespierre. Met de Girondijnen verbannen en buiten
de wet gesteld, zwierf hij eenigen tijd rond in Bretagne, daarna in Gironde, en hield zich schuil tot
na den dood van Robespierre. Hij kwam in 1795
weder in de Conventie, werd daarna lid van den
Raad der Vijfhonderd, was dat tot Mei '1797, en
stierf 25 Aug. van dat jaar. Hij schreef den Sentinelle,
een dagblad, bestemd om onder bet yolk de revolutionaire denkbeelden te verspreiden. Hij heeft, behalve zijn Faublas, nog eenige minder bekende romans, en ook Memoires geschreven.
Louviers, lat. Luparia, stad in het fransche
dept. Eure, aan de Eure, 3 mijlen benoorden Evreux
11,000 inw.; was voorheen vesting ; Hendrik V,

koning van Engeland, deed er 1418 de vestingwerken slechten ; 1196 sloten Filips-August en Richard
Leeuwenhart te L. een vredesverdrag.
Louvigne—du—Desert, stad in het fransche
dept. Ille-Vilaine, 4 uren gaans benoordoosten Fougéres ; 3600 inw.
Louvois, dorp in bet fransche dept. Marne,
ruim 3 uren gaans benoordoosten Epernay, tot markizaat verheven ten behoeve van den kanselier Letellier, vader van den beroemden Louvois.
Louvois (Francois Michel Letellier, markies
van), minister van Lodewijk XIV, coon van den kanselier Letellier, geb. te Parijs 1641, werd 1654 benoemd tot opvolger zijns vaders als secretaris van
staat voor het departement van oorlog, en kwam
1666 in het ministerie. Met een holder doorzicht en
vol werkijver, verzekerde hij door zijne verstandige
maatregelen den goeden uitslag der veldtochten in
Vlaanderen (1667) en Franche-Comte (1668). Maar
daarentegen legt men hem ook ernstige misslagen
ten laste ; door zijne trotsche aanmatiging braken
de 1672 met Holland aangeknoopte onderhandelingen af; hij overlaadde den doge van Genua met minachting (1685); liet twee malen (1674 en 1689)
den Palts te vuur en te zwaard verwoesten ; droeg
veel bij tot de herroeping van het Edict van Nantes,
en legde eene buitensporige strengheid tegen de
Calvinisten aan den dag (1686). Zijne wreedheden
en zijn hoogmoed gaven zelfs aan Lodewijk XIV
eindelijk aanstoot, en naar men wil stond L. op het
punt om in ongenade te vallen, toen hij 1691 plotseling kwam te sterven. Men hield het er voor, dat
zijn dood het gevolg was van vergiftiging. Sandraz
de Courtilz heeft uitgegeven het Testament politique
de Louvois (Parijs 1695).
Louvre, lat. Lupara, een der schoonste monumenten van Parijs, op den rechteroever van de Seine,
diende langen tijd tot residentie der koningen. Het
was aanvankelijk slechts een toren, in 1204 gebouwd
door Filips-August om te dienen tot staatsgevangenis, terwijl de koningen er later hunne bibliotbeek
hielden. De opvolgers van Filips lieten bij lien toren
galerijen bouwen, die telkens werden uitgelegd en
bijgebouwd, en eindelijk tot aan de Tuilerien reikten.
Karel V was de eerste, die zijne residentie in het
Louvre vestigde; en na hem heeft het meerendeel der
koningen er verblijf gehouden, tot op Lodewijk XIV
die de voorkeur gaf aan Versailles. Sedert lien tijd
heeft men in het Louvre de verschillende academiên
hunne vergaderingen laten houden, en ook de koninklijke lrukkerij werd daar gevestigd. Onder het
le keizerrijk werd het Louvre een museum, en die
bestemming heeft het behouden. De vorsten, die het
meest tot de vergrooting en verfraaiing van het L.
hebben bijgedragen, zijn: Karel V, Lodewijk XII,
Frans I, Hendrik II, Hendrik IV, Lodewijk XIII,
Lodewijk XIV en Napoleon I. De grootste kunstenaars hebben er hunne talenten aan besteed ; o. a.
Pierre Lescot, Jean Goujon, Philibert Delorme, Claude
Perrault, Soufflot, en in onze eeuw Fontaine, Percier,
Visconti. Voor Napoleon III was de roem weggelegd het L. te laten voltooien (1855).
Louza, stad in Portugal, prov. Beira, 7 uren
gaans bezuidoosten Coimbra, aan den voet van den
berg L., waar men sneeuw en ijs verzamelt voor het
verbruik to Lissabon; 3500 inw.
Lovania, en Lovanium. Zie LEUVEN.
Loyal; (Simon Frazer, lord), een Schot, geb.
1657, omhelsde eerst de partij van den pretendent
Jacobus Ill, (loch verliet die na den slag bij Inverness (1715) om zich te verklaren voor koning
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George I, die hem met eerbewijzen overlaadde en
tot gonverneur van Inverness benoemde met den
titel van lord Lovat ; rnaar diens opvolger (George II)
in 1745 verraden liebbende, om deer te nernen aan
kuiperijen ten voordeele der Stuarts, werd L. 1747
onthoofd ; hij was 80 jaren oud, doch onderging
zijne straf met koelbloedigheid.
Loveira (Vasco), eerste schrijver van den roman Amadis de Gaule, geb. in Portugal, omstr. 1'270,
onderscheidde zich in dienst van Ferdinand IV, koning van Castilie, en stierf 1525. Zijn Amadis bestond oorspronkelijk nit slechts 4 boeken, doch is,
door anderen voortgezet, tot '24 boeken aangegroeid,
en overgezet in alle talen ; de beste fransche vertaling is die van graaf Tressan (Amsterdam 1779).
Lovelace (Richard), engelsch dichter, geb.
1618 te Woolwich in Kent, uit ouders, die tot eerie
rijke familie behoorden, schitterde eenigen tijd aan
het hof van Karel I door zijne schoonheid, zijne wellevendheid en zijn vernuft; otierde zijne geheele
fortilin op voor de zaak des konings, zat eenigen tijd
te Londen gevangen, trad daarna in fransche dienst
met den grand van kolonel, kwam onistr. 1648 te
Londen terug, en stierf er in armoede 1658. Eene
dame, die hij beminile, genaamd miss Lucy Sacheverell, heeft hij bezongen onder den naam van
Lucasta; tijdens zijne ballingschap trad die dame in
het huwelijk, hetgeen hero veel verdriet veroorzaakte.
Hij heeft ook eenige tooneelstukken geschreven. —
Deze L. heeft niets anders dan den naam gemeen
met den L., dien Richardson (in zijne Clarisse) heeft
geschetst ale het toonbeeld van den vrouwen-verleider
met verlijnde rnanieren ; laatstgenoemde is touter
een denkbeeldig personage.
Lover (Sam.), geb. 1797 te Dublin, sedert 1837
te Londen gevestigd als portret- en miniatuurschilder, heeft tevens naam gemaakt als dichter en schrijver van iersche legenden en verhaten.
Lovere, stad in het Lombard.-Venetiaansche,
4 mijlen benoordoosten Bergamo; 4300 inw.
Lowas, een y olk in bet binnenste bergland van
Achter-Indic, behoort waarschijntijk tot de Shanvolkeren, en heeft wellicht den atgemeenen naam
.Laos - doer ontstaan.
Lowat, of Lowot, rivier in West-Rutland, ontspringt in bet gonvt. Witebsk, staat door een kanaal
in gemeenschap met eerie zich in den Dwina ontlastende rivier, en valt na 56 mijlen loop in het Ilmenmeer, 9 uren gaans bezuiden Nowgorod.
Lowatz, of Lofdzja, ook Lowdzje, stad in het
turksche ejalet Widdin, aan de Osma ; 15,000 inw.
Lowe (sir Hudson), geb. 1770 in lerland, diende
in de oorlogen tegen Frankrijk, werd 1815 gouverneur van St.-Helena en als zoodanig tevens cipier
over Napoleon I. Hij stierf 10 Jan. 1844 met den
rang van luitenant-generaal. Over de strenge wijze
waarop hij Napoleon bewaakt had herhaatdetijk blootstaande aan afkeurende oordeelvellingen, schreef hij:
Memorial relatif 4 la coptivild cte Napoleon a Ste.Helene (2 din. Parijs 1830). Uit de dagboeken van
L. prate Forsyth de stof voor zijne History of the
captivity of Napoleon (2 din. Londen 1853).
Lowell, fabriekstad in de Vereenigde Staten,
op de grenzen van Massachussets en New-Hampshire, 5 mijlen benoorden Boston, aan den Merrimack, bij eenen val van die rivier, die een aantal
fabrieken in gang zet ; 37,000 inw.; spooroeg
van L. naar Boston. Deze stad bestaat eerst sedert
1813, en is genoemd naar een der industrieelen, die
de eerste katoen-fabrieken in de Vereenigde Staten
hebben opgericht.

LOwen, duitsche naam voor Leuven.
Lbwenberg, stad in pruis. Silezie, 6 a 7 uren
gaans ten W. Z. W. van Liegnitz, aan den Bober;
5500 i n w.
Lbwamdal (Ulrik Fred. Woldemar, graaf van),
maarschalk van Frankrijk, was de zoon van een
bastaard van Frederik lit, koning van Denernarken,
en in 1700 te Hamburg geboren. Hij diende achtereenvolgend in Oostenrijk, Polen, Rutland en Frankrijk ; hij onderscheidde zich : in de keizerlijke legers,
bij den slag van Peterwaradin, bij bet beleg van
Terneswar, en bij dat van Belgrado ; in het poolsche
leger, bij de verdediging van Krakau (1733), en in
de veldtochten van 1734 en 1735 aan den Rijn; in
het russische leger, bij het beleg van Otsjakof, en in
den slag bij Choczim; en eindelijk in de fransche
legers, in den slag van Fontenoy en bij het beleg van
Bergen op Zoom, dat hij, ofschoon het voor onneembaar werd gehouden, in 1747 stormenderhand inham, waarvoor hij verheven werd tot maarschalk
van Frankrijk. Hij stierf 27 Mei 1755.
Lbwenhaupt, zweedsch generaal. `Lie bet art.
LEWENHAUPT.

Lowestoft, stad in Engeland, graafschap Suffolk, aan de Noorcizee, 7 a 8 mijlen benoordoosten
Ipswich ; 6800 mw.; druk bezochte zeebaden ; op de
hoogte van L.•1665 zeeslag tusschen de Engelschen
en Hollanders.
Lowiez, versterkte stad in russ. Polen, ruim
mijlen bewesten Warschau ; 5000 inw.
Laaglanden, naam welken
Lowlands, d.
men geeft aan zuidelijk Schotland, in tegenstelling
van Highlands (Hooglanden). Zie HIGHLANDS.
LOW0SitZ, dorp in Bohemen, 1 uur gaans bezuidw. Leitmeritz; 800 inw.; overwinning van Frederik II, koning van Pruisen, op de Oostenrijkers
in 1756.
Lowth (doctor Robert), engelsch criticus, geb.
te Winchester (in Hampshire) 1710, trad in den
geestelijken stand, werd in 1741 te Oxford benoemd
tot professor der poezie, was achtereenvolgend hisschop van St.-David, van Oxford en van Londen, en
stierf 3 Nov. 1787. Hij is vooral bekend door zijn
werk: De sacra poesi Hebrceorum (nieuwe editie
Leipzig 1815).
Loxa, stad in Spanje. Zie LOJA.
Loyalisten, naam dien men in Engeland gat'
aan hen, die zich, na de verdrijving van de Stuarts, gehech t toonden aan de nieuwe dynastic.— In Amerika,
werden tijdens den vrijheidsoorlog L. genoemd alien,
die pant kozen voor het Britsche gouvernement,
en zich tegen den opstand der kolonien verklaarden.
Lo-yang, stad in China, prov. Ho-nan, was
langen tijd de hoofdstad des rijks.
Loyola, 1) dorp en klooster in Spanje (in
Guipuzcoa), 5 a 6 uren gaans bezuidw. San-Sehastiano ; is de geboorteplaats van Ignatius, den stichter
der Jezuieten-orde, die zeif veelal Loyola genoemd
wordt (zie LOYOLA). - 2) stad in de republiek
Ecuador, 13 a 14 mijlen benoordw. Jaen de Bracamoro, aan den voet der Andes-bergen ; gesticht 1542.
Loyola (Ignatius van), eigenlijk Inigo Lopez
de Recalde, stichter van de orde der Jezurcten, geb.
1491 te L. in Guipuzcoa, aanvankelijk page, vervolgens officier in spaansche krijgsdienst. werd ten
gevolge van eerie beenbreuk een godsdienstig dweeper, deed eerie bedevaart naar Jeruzalem, studeerde
vervolgens, en stichtte gemeenschappelijk met Laynez, Rodriguez, enz. de orde der Jezuieten, die 27
Sept. 1540 door parrs Paulus Ill voorloopig, doch
1543 voor goed bekrachtigd werd. Reeds in 1541
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tot easter' generaal der orde benoemd, was L. ijve
rig in de weer ter bekeering van ongeloovigen tot
het Christendom. Hij stierf 31 Juli 1556, werd 1599
door pans Paulus V zalig gesproken, en 1622 door
Gregorius XV gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 31 Juli.
Loysden, oude naam van 't utr. dorp Leusden.
Loyson (Olivier), fransch luitenant-generaal,
geb. omstr. 1765 te Damvilliers, gest. 1816, underscheidde zich bij verscheidene gelegenheden, o. a.
bij Wertingen, Guntzburg en Austerlitz (1805). Den
13 Vendemiaire jaar IV voerde hij onder Bonaparte
het bevel over de troepen, die de Nationale Conventie tegen de Parijsche sectien verdedigden.
Lozere (berg), lat. Lesura mons, berg in de
keten der Cevennen, in 't fransche dept. Lozere,
waaraan de L. zijnen naam geeft, ligt bezuidoosten
Mende, en is ongeveer 1700 nederl. ellen hoog. —
Het fransche departement L. is circa 94 vierk. mijlen groot, bevolkt met 138,000 zielen, ingedeeld in
drie arrondissementen (Mende, Marvejols en Florae),
en heeft de stad Mende tot hoofdplaats.
Lu, marktvlek in Piemont, 4 uren gaans benoordwesten Alessandria ; 3000 inw.
Luanco, havenstadje in tie spaansche prov.
Asturie, 6 uren gaans benoorden Oviedo ; 1400 inw.
Luarca, havenstad in Spanje, aan de uitwatering van den Negro in de Biskaaische Zee; 2300 inw.
Lubben, stad in Pruisen (Brandenburg), 8 mijlen bezuidw. Frankfort aan de Oder; 5600 inw.
Lubeck, 1) lat. Lubeca, of Lubecum, een der
vier vrije steden van Duitschland, links aan de
Trave, heeft 27,000 inw. (zonder de voorsteden, die
nog ruim 4000 inw. hebben), en bezit een rechtsgebied van circa 6 vierk. mijlen, waartoe ook het
stadje Travemunde behoort, benevens 52 dorpen en
52 buurtschappen (alien met de stad L. te zamen
bevolkt met circa 50,000 zielen). De stad L. werd
gesticht 1144 door Adolf van Holstein ; werd daarna
(van 1148 af) bezeten door de hertogen van Saksen, Hendrik den Trotsche en Hendrik den Leeuw,
werd 1192 veroverd door Alfons van Holstein, en
1203 door Woldemar, hertog van Sleeswijk ; toen
stelde L. zich onder de bescherming van den keizer
(Frederik II) en werd 1226 tot eene vrije rijksstad
verklaard. Door haar uitgebreid handelsverkeer meet
en meer toenemende in bloei, werd L. de hoofdstad
van bet Hanse-verbond, en hield zich nog staande
na het verval van dies bond (16e eeuw), maar begon
in de 17e eeuw zelf in welvaart af te nemen ; 1806
werd L. stormenderhand door de Franschen ingenomen, die toen de muren sloopten. Van 1810 tot,
1814 maakte L. deel uit van het departement der
Monden van de Elve, het noordelijkste van al de
departementen van het Fransche keizerrijk ; maar
zelf was L. Diets meer dan eene arrondissementshoofdplaats ; het is de geboortestad van Jungius,
Mosheim, Meibomius, Gottfr. Kneller, enz.
Lubeck, 2) een tot het groothertogdom Oldenburg behoorend prinsdom in het bolsteinste landschap Wagrien, om het Eutiner-meer, tangs de Trave,
is tq vierk. mijl grout, heeft 22,000 bewoners in de
stad Entin (een marktvlek) en 82 dorpen, was vroeger een bisdom, en werd 1802 (met uitzondering
van eenige dorpen, die aan de vrije stad Lubeck gegeven werken) toegewezen aan den hertog van Oldenburg.
Liiben, stad in pruis. Silezie, 6 uren gaans benoordoosten Liegnitz ; 4600 inw.
Lubersac, stad in het fransche dept. Correze ;
3 uren gaans bewesten Uzerche; 4000 inw.

Ltibitz, of Liibz, stad in bet groothertogdom
Mecklenburg-Schwerin, aan de Elde, 3 uren gaans
bezuidoosten Schwerin ; 2400 inw.
Liibke (Wilh.), duitsch kunsthistoricus, geb.
17 Jan. 1826 te Dortmund, eerst prof. van de geschiedenis der bouwkunde aan de akademie van
bouwkunde te Berlijn, sedert 1861 prof. te Zurich.
Van zijne vele uitmuntende werken noemen wij inz.:
Vorschule zur Geschichte der Kirchenbaukunst des
Mittelalters (4e druk Dortmund 1858); Die mittelallerliche Kunst in Westfalen (Leipzig 1853 met
atlas); Geschichte der Architektur (2e druk Leipz.
1858); Der Todtentanz in der Marienkirche zu Berlin
(Berlijn 1861); Geschichte der Plastik (Lpz. 1863);
Grundriss der Kunstgeschichte (Stuttg. 1861).

Liibker (Friedrich), duitsch philoloog, geb.
18 Aug. 1811 te Husum, werd 1850 van zijne betrekking als rector der geleerdenschool te Flensburg ontheven, was van 1851 tot 1863 directeur
van 't gymnasium te Parchim, en ging toen stil Leven
te Brunswijk. Onder zijne werken munt vooral nit:
Beallexikon des classischen Alterthums (2e druk Leipzig 1860).
Lublau, magyaarsch Lubld, veelal Oud-L. genaamd, kroonstad in 't hong. comitaat Zips, aan den
Poprad, 6 uren gaans benoordoosten Kesmark ; 2000
inw.; oud kasteel ; drie kwartier gaans van daar het
dorp Nieuw-L. met 1000 inw. en het veelbezochte
heilbad-L.

Lublin, stad in het oude Polen, tegenw. Russisch, vroeger hoofdplaats van een paltsgraafschap,
tegenw. van een gouvernement, ligt 19 mijlen bezuidoosten Warschau, aan de Bistricza ; 18,300 inw.
(waaronder een Igroot aantal Joden). Het gouvernement L., gevormd uit het vroegere paltsgraafschap
L. benevens gedeelten van Chelm en Belzk, is circa
549vierk. mijlen grout, en bevolkt met 952,000 zielen.
Lublinitz, stad in pruis. Silezie, aan de Malapane, 7 mijlen ten 0. N. 0. van Oppeln ; 2400 inw.
Lubny, of Lubnu, stad in 't russ. gouvt. Poltawa, aan de Soela, 16 mijlen ten W. N. W. van
Poltawa ; 2800 inw.; was vroeger eene vesting, en
doorstond een langdurig beleg van Karel XII van
Zweden.
Liibtheen, marktvlek in Mecklenburg-Schwerin, 4 uren gaans bezuidw. Hagenau, ligt aan de
Regnitz, heeft 3500 inw. .
Liibz. Zie LiIBITZ.
LUC, I ) dorp in Frankrijk, dept. Basses-Pyrenees,
3 uren gaans benoordw. Vic ; 2600 inw. 2) dorp
is 't fransche dept. Calvados, ten N. van Caen. —
3) Luc-en-Diois (lat. Lucus Augusti Vocontiorum),
stad in het fransche dept. DrOme, 3 uren gaans bezuidoosten Die ; 550 inw. — 4) le Luc, stad in bet
fransche dept. Var, 5 uren gaans ten zuidwesten van
Draguignan; 3700 inw.
Luc (Saint-), fransche naam voor Lucas.
Lucaische eilanden. Zie LUCAYO-EILANDEN.
Lucanie, een gedeelte van Calabria Citeriore,
van Principato Citeriore en van Basilicata, oudtijds
een landschap in Italie, tusschen Brutium ten Z.,
Samnium ten N., de Inferum mare ten W., en de
golf van Tarentnm ten 0., had tot voornaamste steden : 1) aan de golf van Tarentum : Sybaris, Heraclea, Metapontium ; 2) aan de Inferum mare : Paestum,
Velia, Buxentum ; 3) landwaarts in : Potentia, Grumentum, Numistro. De steden aan de kust waren
alien grieksche kolonien; doch bet binnenland was
oorspronkelijk bewoond door inlanders van pelasgische afkomst. Zij traden toe tot den bond, die 327
v. Chr. tegen de Romeinen gevormd werd, en leden
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verscheidene nederlagen ; door hunnen aanslag op
Thorium (286) haalden zij zich afzonderlijk eenen
oorlog met de Romeinen op den hats (283), en
werden in de jaren 276 tot 273 v. Chr. tot onderwerping gebracht.
Lucanus (Marcus Animus), latijnsch dichter,
geb. te Corduba in Hispania ()Instr. 38 v. Chr., kwam
reeds vroeg naar Rome, bij zijnen own Seneca den
philosoof. Aanvankelijk overlaadde Nero den jongen
dichter met eerbewijzen; maar daar Nero zelf de
dichtkunst beoefende, werd hij weldra naijverig op
zijnen mededinger L., die nu op alle mogelijke wijzen door hem gekrenkt en vernederd werd. Om zich
te wreken nam L. deel aan de samenzwering van
Piso ; dit ontdekt zijnde, bekende L. alles, waarop
hem de keus gegeven werd hoe hij ter dood gebracht
wenschte te worden: hij liet zich de aderen openen
in een bad, en telde nog geen 30 jaren, toen hij aldus
anno 65 v. Chr. stierf. Van L.'s dichtstukken bezitten wij nog de Pharsalia, waarin hij (in 10 boeken)
de bijzonderheden van den burgeroorlog tusschen
Cesar en Pompejus, en den slag bij Pharsalus, bezingt ; de beste edition zijn die van Weber (3 dln.
Leipz. 1821-31, antlers bewerkt 2 dln. Lpz. 1828
—29) en van Weise (Quedlinburg 1835).
Lucar (Cyrillus). Zie CYRILLUS LUCAR.
Lucas, de Evangelist, waarschijnlijk geboortig
nit Antiochie, was een der 70 jongeren van Jezus,
na bekeerd te zijn door Paulus, dien hij later (anno
51) vergezelde op zijne reis naar Macedonia; in 56
predikte L. te Corinthe, en deelde in 61 met Paulus
de gevangenschap te Rome. Vervolgens toog L. predikend rond door verscheidene landen, en werd op
84-j. leeftijd te Achaia ter dood gebracht ; kerkelijke
gedenkdag als heilige 18 Oct. Het derde der Evangelien in het N. T. wordt gehouden voor het werk
van L., die afgebeeld wordt met een os bij zich.
Lucas van Leiden, eigenlijk Lucas Dammesz., een der groote meesters uit de hollandsche
schilderschool, geb. te Leiden 1494, geb. 1533.
Lucas van Cranach, een duitsch schilder.

Lucca, lat. Luca, stad in Italie, was de hoofdstad van het voormalige hertogdom Lucca, ligt aan
de Ozorra (een tak van den Serchio), 7 mijlen benoordw. Florence ; 25,000 inw.; op eenige uren afstands van L. liggen de beroemde Minerale bronnen
van L., zijnde ties bronnen, waarvan de voornaamste
die van Ponte-Seraglio is. De stad L. is zeer our :
men meent dat zij door de Tyrrheniers of door de
Lydiers gesticht is: zij werd in 178 v. Chr. eene
romeinsche kolonie. In de middeleeuwen was zij een
der guelfische republieken in Toskanen ; vervolgens
ten prooi aan de twisten der Witten en Zwarten,
had L. eene menigte meesters, o. a. Castruccio Castracani (1314--1328), werd aan Mastino della Scala
verkocht (1335), daarna aan de Florentijnen (1341);
toen kwam L. onder het juk van Pisa (1342), werd
weder een gemeenebest na aan de vrijheid teruggegeven te zijn door keizer Karel IV (1365), maar
bleef slechts tot 1400 republiek. Paolo Guinigi regeerde 29 jaren met roem over L. (1400-1429).
Na zijnen dood had L. een langdurigen oorlog met
Florence, die eindigde met de erkenning van L.'s
onafhankelijkheid ; en van dien tijd af aan is L.
voortdurend, zelfs onder bet fransche keizerrijk, onafhankelijk gebleven. Door Napoleon werd L. aan
zijne zuster Elisa geschonken als een onafhankelijk
rijk, onder den titel van groothertogdom Lucca en
Piombino. In 1815 werd het groothertogdom (toen
weder hertogdom geworden) toegewezen aan de
oude koningin van Etrurie, Maria Louisa van Spanje.
Haar zoon, Karel Lodewijk, regeerde over dit hertogdom van 1824 tot 1847, en stond het toen, ten
gevolge van eenen opstand, 7 Oct. 1847 aan Toskanen af. Zie TOSKANEN.
Lucca, voormalig hertogdom aan de Golf van
Genua, tusschen het hertogdom Modena, het groothertogdom Toskanen en het hertogdom Massa, ruim
24 vierk. mijlen groot en bevolkt met 265,000 zielen, is sedert 1860 eene prov. van het koninkrijk
Italie. Zie overigens voor het geschiedkundige het
vorige art. LUCCA.
Lucca en Piombino (groothertogdom). Zie
het art. LUCCA.
Lucena, het oude Elisana, stad in de spaansche prov. Cordova, 8 uren gaans ten Z. Z. 0. van
Cordova ; 15,000 inw.
Lucentum, tegenw. Alicante, stad in Hispania
Carthaginensis, aan de zee, bij de Contestani, beznid w.
bet prornontorium Dianium.
Lucera, het oude Luceria of Nuceria Apulorum,
versterkte stad in het Napelsche, in de Capitanata,
5 uren gaans bewesten Foggia ; is, naar men wil,
gesticht door Diomedes. Het oude Luceria maakte
deel nit van Apulie, en was vermaard door zijne
schoone wol ; de Romeinen scheidden L. van den
Samnitischen bond af (323), en heroverden het 320
V. Chr. In de 4e eeuw door Constantius verwoest,
werd L. ten tijde van keizer Frederik II door de
Sarraceenen weder opgebouwd.
Lucern, stad met 12,000 inw. in Zwitserland,
in het kanton Lucern, en tot 1848 een der 3 hoofdsteden van den Zwitserschen Bond, aan het meer
van L. en aan de Reuss, 12 mijlen bezuidoosten
Hazel ; naar men wil is de naam L. ontleend aan
eene vuurbaak (lucerna), die eertijds ter plaatse van
het tegenwoordige L. stond om den reizigers tot gids
te strekken. De stad dagteekent nit de 8e eeuw, en
behoorde eerst aan de abten van Murbach, die haar
in de 13e eeuw aan het !this van Habsburg verkochten ; in 1332 maakten de Lucerners zich onafhankelijk, en kozen eenen olicharchischen regee-

424

Zie CRANACH.

Lucas (Paul), fransch reiziger, geb. te Rouaan
1664, bezocht verscheidene malen de Levant, Egypte,
Turkije en eene menigte andere landen, van waar hij
een groot aantal penningen en zeldzaamheden medebracht voor het koninklijk kabinet. Lodewijk XIV
benoemde hem 1714 tot zijn antiquarius. In 1723
weder naar de Levant vertrokken zijnde, keerde L.
terug met 40 kosthare manuscripten. In 1736 vertrok L. naar Spanje, waar hij door Filips V met onderscheiding ontvangen werd ; hij stierf 1737 te
Madrid. De verhalen van dezen reiziger zijn menigmaal onnauwkeurig, maar zij geven merkwaardige
bijzonderheden, vooral wat Opper-Egypte betreft ;
ze zijn verschenen onder den titel van : Voyage au
Levant (Parijs 1704); Voyage dans la Grace, l'Asie
Mineure, l'Afrique (1710); Voyage dans la Turquie,
l'Asie etc. (1719).

Lucayo—eilanden, ook Bahama-eilanden
genaamd (zie BAHAMA), eerie groep eilanden in den
Atlant. Oceaan, nabij Noord-Amerika, en door het
kanaal van Florida (of van Bahama) van de kust van
Florida gescheiden, strekt zich uit over eene lengte
van minstens 170 mijlen, en bevat ongeveer 500
eilanden, eilandjes en ri pen. De voornaamste eilanden der L.-groep zijn : Groot-Bahama, Abaco, Eleuthera, Nouvelle-Providence, Guanahani (ook Katteneiland of St.-Salvador genaamd), Lang-eiland, enz.
De bevolking der L. kan geschat worden op 15 a
20,000 zielen.
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ringsvorm, die er stand hield tot in het laatst der
18e eeuw ; eene paging der democratische revolutie
(1764) was mislnkt. In 1798 door de Franschen
ingenomen, was L. een korten tijd de hoofdstad van
geheel Helvetie. In 1802 was L. het brandpunt van
den burgeroorlog, die in Zwitserland uitbrak. De
dernocratische constitutie van 1831 werd 1841 vervangen door de theocratische constitutie, welke de
ultrauhontaansche partij aan L. opdrong, terwijl de
Jezuieten-kwestie, die sedert 1844 geheel Zwitserland beroerde, L. aan het hoofd bracht van de afgescheidene kantons (Sonderbund-kantons). Sedert
1847 is in L. de volks-souvereiniteit in voile werking. — Het kanton L. ligt tusschen de kantons
Zug, Schwytz, Unterwalden, Bern en Aargau; bet is
ruim 221 vierk. rnijl groot, met eene uitsluitend
roomsch-katholieke bevolking van 128,000 zielen.
Het kanton L. trail in 1332 toe tot den Zwitserschen
Bond, waarvan het 't vierde kanton was; zie overigens, voor historische bijzonderheden, onder de
stad L. — Het meer van L. is eigenlijk gezegd niets
antlers dan eene golf van 't Meer der Vier-kantons
(Vierwaldsteidtermeer) aan de noordwestzijde ; men
geeft evenwel zeer dikwijls den naam van L. aan het
geheele meer.
Luche, stad in Frankrijk, dept. Sarthe, bijna
3 uren gaans beoosten La Fléche, bij de samenvloeiing van de Orne en de Loir ; 2600 inw.
Luchon (Bagneres de), stad. Zie BAGNERES.
Ltichow, stad in het Hanoversche, 15 uren
gaans bezuidoosten Luneburg, aan de zich in de Elve
ontlastende Jeetze ; 2700 inw.
Lucia, eerie heilige, maagd en martelares, ter
dood gebracht in 304 te Syracuse ; kerkel. gedenkdag 13 Dec.
Lucia (Sint-), britsch W. I. eil. Zie St.-LUCIA.
Lucia-klooster (St.-), voormalig nonnenkl.
te Amsterdam, naast 't Begijnenhof in de Kalverstraat;
daarnaar heet nog tegenw. de St.-Luciesteeg.
Lucianus, grieksch schrijver, geb. te Samosata, omstr. 120, lecfde onder de Antonijnen, was
eerst advocaat te Antiochie, maar verliet weldra
deze loopbaan voor die van redenaar en sophist, en
doorreisde Azle, Griekenland, Gallic en Italie, overal
zijne redevoeringen en declamation voordragende.
Omstreeks 40 jaren oud, zeide hij vaarwel aan deze
leefwijze, ow zich aan de philosophic toe te wijden :
hij bestreed in zijne geschfiften de ondeugden, verkeerdheden en vooroordeelen zijner tijdgenooten.
Commodus benoemde hem omstr. 180 tot procurator
der prov. Egypte; L. stierf omstr. het jaar 200. De
Neste editie van L.'s talrijke werken leverde Bekker
(2 din. Leipzig 1852).
Lucianus, de heilige, martelaar voor het geloof, geb. te Samosata, onderging den marteldood
onder de regeering van Diocletianus (312), en stierf
terwijI hij tot zijne rechters, ter zijner verdediging,
eene apologie hield op het Christelijk geloof. Er bestaat van L. een fragment van eenen brief, uit zijne
gevangenis geschreven aan de geloovigen te Antiochie; de kerkel. gedenkdagen van L. zijn 7 Jan. en
15 Oct. — Een andere heilige L., apostel van Beauvais, wordt 8 Jan. kerkelijk herdacht ; hij onderging
den marteldood te Beauvais in 290.
Lucien Bonaparte. Zie CANING.
Luciennes, of Louveciennes, dorp in het fransche dept. Seine-Oise, 2 uren gaans benoorden Versailles, nabij den grooten weg van Parijs naar St.Gerrnain-en-Laye ; 1100 inw.; verscheidene scboone
buitenverblijven, 0. a. het kasteel, dat Lodewijk XV
in 1772 liet bouwen voor de hertogin Dubarry.

Lucifer, d. Licht-aanbrenger. Door de dichters wordt deze naam gegeven aan de planeet Venus
of morgenster; de Heidenen maakten er een god
van, zoon van Jupiter en Aurora. — In de H. S. is
L. de naam van den eersten oproerigen engel, die
uit den hemel in de buitenste duisternis geworpen
werd: hij was de schitterendste, maar ook de boovaardigste aller engelen. Zijn naam is synoniem geworden met .duivel".
Lucifer, een schisrnatiek bisschop van Caralis
(Cagliari) in Sardinie, verdedigde op bet concilie
van Milaan (351) de zaak van den heiligen Anastasius met zooveel warmte, dat keizer Constantius
hem (L.) in ballingschap zond. Door Julianus teruggeroepen, begaf L. zich naar Antiochie, dat destijds
door de scheuring der Eustathianen en Melecianen
beroerd werd, en verklaarde zich voor de eerstgenoemden. Met eene buitensporige strengheid verhood L. alle soort van gemeenschap met de schismatieken. Hij stierf in zijn bisdom, anno 370. Zijne
aanhangers, Luciferianen genaamd, plantten zijne
ketterij voort, vooral in Sardinie.
Luciferianen, aanhangers van bisschop Lucifer.
Luciliburgum, lat. naam van Luxemburg.
Lucilius (Cajus Ennius), de oudste der latijusche hekeldichters, geb. te Suessa in Latium 149 v.
Chr., nit een romeinsch riddergeslacht, was de vriend
van Scipio Emilianus, vergezelde lien held naar het
beleg van Numantia, en stierf anno 103 v. Chr. te
Napels op 46-j. leeftijd. Hij had 30 satiren geschreven, waarvan slechts eenige fragmenten tot ons gekomen zijn, verzameld door Douza (Leiden 1597),
nieuwste editie die van Gerlach (Bazel 1846). —
Een andere L., procurator van Sicilie, wordt genoemd als auteur van het dichtstuk .tna (uitgeg.
door Jacob, Leipzig 1826).
Lucina (van lux, Licht) beschermgodin bij de
bevalling van kraamvrouwen, dus over de geboorte
der kinderen. Men verwart haar nu eens met Juno,
dan weder met Diana. Men noemt haar ook eene
dochter van Juno.
Lucipara, of Lucepara, eene groep van 7 onbewoonde eilanden of klippen in nederl. 0. I., behoorende tot de zuidwester-eilanden van Banda. In
den nacht van 5 op 6 Mei 1837 leed hier het stoomschip .Willem I" schipbreuk, waardoor 140 menschen (o. a. de gouverneur der Molukken De Stuers
met vrouw en vier kinderen) vijf weken lang in zorgelijken staat op de L. doorbrachten, eer ze van daar
verlost werden.
Lucius, een der eerste Christenen ; Hand. 13:
1; Rom. 16: 21.
Lucius, een bij de Romeinen menigvuldig voorkomende voornaam, werd bij verkorting L. geschreven. — Onder dezen naam is vooral bekend de
tweede zoon van Agrippa, die (even als Cajus, de
oudste zoon van Agrippa) door Augustus geadopteerd werd.
Lucius van Patras, grieksch schrijver, geb. te
Patras in Achaia, leefde onder Antoninus. Men houdt
hem voor den schrijver van de vertelling van den
Gouden Ezel, waarvan men een uittreksel vindt in
Lucianus, onder den titel van Lucius, of de Gedaanteverwisseling".
Lucius, naam van drie pausen, nl.: L. I, verkoren 252, bestuurde de Kerk slechts 5 maanden,
en stierf den marteldood onder Gallus. Hij werd later
gecanoniseerd; kerkel. gedenkdag 4 Maart. L. II,
verkoren 1144, was slechts 11 maanden pans; hij
trachtte de door Arnold van Brescia verwekte bewe-
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gingen te onderdrukken, doch werd bij den stormloop tegen bet kapitool (1145) door een steenworp
gedood. — L. III, geb. te Lucca, werd verkoren
1181 te midden van groote woelingen, zag zich genoodzaakt uit Rome te vluchten, lag altijd in onmin
met Frederik 1, was meestal uit Rome voortvluchtig,
sprak den banvloek nit over de Waldenzen, en stierf
1185.
Luck, of Loetsk, stad in Rusland (in Volhynie),
11 uren gaans benoordw. Dubno ; 2500 inw. (meerendeels Joden); was gewichtig under de poolsche
regeering, en destijds de zetel van eenen rijksdag ;
in 1752 is L. afgebrand.
Lucka, stadje met 1400 inw. aan de Schnauder, in Saksen-Altenburg, tusschen Pegau en Altentenburg ; bij L. 30 Mei 1307 overwinning van Frederen den Gebetene op keizer Albertus I.
Luckau, stad in Pruisen, prov. Brandenburg,
10 mijlen bezuidw. Frankfort ; 5000 inw.; was vroeger de hoofdstad van de Neder-Lausitz.
Luckenwalde, stad in Pruisen, prov. Brandenburg, aan de Nuthe, 8 uren gaans bezuiden Potsdam ; 10,200 inw.
Luck now. Zie LUKNOW.
Lucknau, f _uc_now.
Luckner (Nic.), maarschalk van Frankrijk, geb.
in 1722 te Campen (in Hanover), diende eerst den
koning van Pruisen, en onderscheidde zich in den
Zevenjarigen Oorlog. Eenigen tijd vOOr den vrede
van 1763 ging hij over in dienst van Frankrijk,
waar hij tot luitenant-generaal benoemd werd. Hij
omhelsde de beginselen der ornwenteling, werd 1791
tot maarschalk verheven, en voerde eenigen tijd het
bevel over het leger van Vlaanderen en over dat van
de Moezel; doch eenige aanleiding gegeven hebbende
tot achterdocht, werd hij in zijue functien geschorst,
voor het revolutionair gerechtshof gebracht, en 1794
onthoofd.
Luton, I) het grootste der Ph ili ppijnsche eila nden ; zie LUZON. - 2) stad in Frankrijk (in de Vendee), 6 a 7 uren gaans hewesten Fontenay, en 5
kwartier gaans van de zee, waarmede L. door een
kanaal in gemeenschap staat ; 4800 inw.; bisdom
(Richelieu was bisschop van L.); in 1568 werd L.
door de Protestanten verwoest ; de Vendeers leden
bij L. de nederlaag 28 Juni en 1 Oct. 1793.
Lucques, fransche naam voor Lucca.
Lucretia, dochter van Sp. Lucretius, prefect
van Rome, was de vrouw van Tarquinius Collatinus ;
zij werd door Sextus, den zoon van Tarquinius Superbus op eene laaghartige wijze verkracht, welke
schanddaad door haar bekend gemaakt werd aan
haren echtgenoot, in bijzijn van haren vader en van
Brutus en eenige vrienden, waarna zij zich voor hunne
oogen van het !even beroofde, om hare schande niet
te dragen, terwifizij hun stervende smeekte, om haar
te wreken (anno 500 v. Chr.). Dit werd de aanleiding tot de verdrijving van bet koninklijk geslacht,
de afschaffing van het koningschap, en de stichting
van de Republiek.
Lucretilis mons, tegenw. de Pennechio,
berg in het oude Italie, in het land der Sabijnen, benoorden den Anio, in de nabijbeid van Tibur en van
Ustica.
Lucretius (F. Lucretius Carus), lat ijnsch d ichter, geb. omstr. 95 v. Chr. uit een riddergeslacbt,
was een tijdgenoot en vriend van Atticus, Cicero,
Catullus, Memmius. Hij beoefende de epicurische
philosophic, en bezong die in een beroemd dichtstuk
De natura rerun' (over den aard der dingen), in zes
zangen (beste editien : die van Lachmann, 3e druk
Berlijn 1860 ; gecommentarieerd 1851 ; — en die

van Bernays, 2e druk, Berlijn 1857). Men weet niets
zekers omtrent L.'s leven; hij doodle zich zelven op
44-j. leeftijd, naar men wil in eene vlaag van verstandsverhijstering, waaraan hij nu en dan teed ten
gevolge van een lieldedrank, hem indertijd toegediend door eene jaloersche minnares.
Lucrinus, een meer in Campanid, benoordw.
Napels, nabij Puteoli, stond in gemeenschap met de
zee, en was beroemd om zijue oesterbanken. Eene
aardbeving (30 Sept. 1538) deed dit meer bijna geheel verdwijnen, en brat daarvoor in de plaats een
berg te voorschijn, die ruim 350 nederl. ellen boog
is, en bovenop met een krater prijkt ; bet meer L. is
tegenw. niet veel meer dan een vijver.
Lucullus (Lucius Licinius), een Romein, even
vermaard door zijue pracht en weelde als beroemd
door zijne krijgskundige bekwaamheden, geb. anno
115 v. Chr., werd eerst questor in Azle, daarna pretor in Afrika door de bescherming van Sylla, en behaalde in laatstgenoernde provincie twee overwinningen ter zee op Hamilcar. In 74 v. Chr. consul, en
belast met de taak om Mithridates te beoorlogen,
behaalde L. zoowel zelf, als door de onder zijne bevelen staande veldheeren, op Mithridates verscbeidene overwinningen, o. a. aan den Granicus, bij Cyzicum, bij Lemnos, en noodzaakte hem anno 71 v.
Chr. de wijk te neaten naar zijnen zwager Tigranes,
koning van Armenie. In het volgende jaar rukte L.,
na Pontus tot onderwerping gebracht te hebben,
Armenie binnen, en behaalde eene gedenkwaardige
overwinning op Tigranes, wiens hoofdstad Tigranocerta door L. ingenomen werd, even als ook de stad
Nisibis. :In 68 v. Chr. zag L., wiens onwrikbare gestrengheid hem gehaat had gemaakt bij de soldaten,
zich genoodzaakt aan Pompejus de toen waarlijk met
weinig moeite te behalen roem over te laten, de onderwerping van Azie te voleindigen. Te Rome teruggekeerd, werd hij vereerd met eenen zegepralenden
intocht. Hij bracht het overige van zijn leven door
in eene tot dusverre nooit bekend geweest zijnde
ten toon spreiding van pracht en weelde, en stierf
anno 49 v. Chr. Hij beoefende de letterkunde en
was een der eersten, die te Rome de grieksche philosophie invoerden. Volgens Ammianus Marcellinus,
werd door L. de kersenboom uit Cesaro naar Rome
overgebracht. Het leven van L. is beschreven door
Plutarchus.
Lucumo, titel van 12 etruskische magnaten,
die elk aan bet hoofd van een der 12 bondsstaten
stonden. Men kent inzonderheid : L., die Romulus
in den oorlog tegen de Sabijnen te p ulp kwam ; en
L., den vader van Tarquinius den Oude (zie het art.
TARQUINIUS). - Men gaf den naam van Lucuntanien
aan de twaalf steden van den Etruskischen Bond.
Lucas, naam van verscheidene steden der oudheid, o. a.: 1) L.-Asturum, in 't noorden van Hispania Tarraconensis ; thans Oviedo. — 2) L.-Augusti,
stad der Artabren in Tarraconensisch Hispania, aan
den Minius ; titans Lugo. — 3) L.-Augusti, stad in
Narbonensisch Gallie, beoost. Rhodanus, aan den weg
van Eburodunum naar Valentia; thans Luc-en-Diois.
— 4) stad op de ligurische kust ; thans Oneglia.
Lud, een der zonen van Sem ; Gen. 10:22;
I Chron. 1: 17.
Lud, eene heidensche stad ; Jezaia 66 : 19 ;
Ezech. 30: 5.
Ludamar, landschap in Afrika, bewoond door
Foelahs, grenst ten N. aan de groote woestijn van
Sahara, ten Z. aan den Kaarta en den B iibara ;
hoofdpl. Benoem. Te L. werd Mango Park gevangen
genomen; ook bezweek daar majoor Houghton.

Ludd
Ludd, lat. Lydda, ook Diospotis, aanzienlijke
stad in Palestina, 1 uur gaans benoordoosten Ramleh ;
werd 1271 vervsoest door eene mongoolsche horde.
Lude (le), stad in het fransche dept. Sarthe,
aan de Loir, ruim 4 uren gaans bezuidoosten La
Flèche; 3500 inw.
Ludeman (Johan Christoph), zelden antlers
dan Doctor Ludeman genoemd, vermaard waarzegger,
geb. 1685 te Harburg bij Hamburg, studeerde geneeskunde te Jena, bereisdc vervolgens een groot
gedeelte van Europa, en stierf 22 Maart 1757 te
Sloterdijk, na gedurende eerie reeks van jaren te
Amsterdam als practiseerend geneesheer, maar meer
nog als horoscooptrekker, schatten gelds te hebben
gewonnen. Verscheidene astrologische werken van
L. zijn in druk verschenen.
Luden (Heinrich), duitsch geschiedschrijver,
geb. 10 April 1780 te Loxstedt in 't hertogdom
Bremen, gest. 23 Mei 1847 als prof. der geschied.
te Jena. Van zijne vele werken zijn de voornaamste:
Allgemeine Geschichte der Volker and Staaten des
Alterthums (3e druk Jena 1824); Allgemeine Geschichte der Volker and Staaten des Mittelalters (2e
druk Jena 1824); de Geschichte des deutschen Yolks
(12 din. Gotha 1825 tot 1837) loopt slechts tot 1237.
Liidenscheid, stad in pruis. Westfalen, 5
tnijlen Abeztridw. Arnsberg ; 5700 inw.
Liiders (Alex Nicolajewitsj von), russisch generaal, geb. 1790 in Rusland, sedert 1807 in krijgsdienst, droeg 1831 in Polen veel bij tot de zegepraal
der russ. wapenen, oorloogde niet onvoorspoedig
den Caucasus, en was reeds opgeklommen tot den
rang van generaal der infanterie, toen hij 1848 den
opstand in de Donau-vorstendom dempte; in 1849
ageerde hij tegen den opstand in Zevenhergen en
Hongarije. Bij het begin der verwikkelingen aar, der,
Donau, kommandeerde L. eerst onder Gortsjakoff;
en toen deze naar de Krim verplaatst werd, werd L.
opperbeveihebber over de russische armee aan den
Donau ; in 't begin van 1856 werd hij benoemd tot
opperbeveihebber over de gansche armee van het
Zuiden, in den zomer van dat jaar over de geheele
tweede armee, loch nam kort daarop zijn ontslag.
Ludewig (Johann Peter von), duitsch rechtsgeleerde en publicist, geb. 15 Aug. 1670 te Hohenhard in Zwaben, was eerst professor der philosophic
en geschiedenis, en stierf 7 Sept. 1743 als kanseher
der universiteit te Halle. De voornaamste der door
L. nagelatene werken zijn: Scriptores rerum Germanicarum (2 din. Halle 1817); Reliquiw manuscriptorum omnis cevi diplomatum cc monumentorum ineditorum (12 din., Halle, Frankfort en Leipzig 1720
—1740), enz.
Ludger, de heilige, cerste bisschop van Munster (802) stierf 809 ; kerkelijke gedenkdag 26 Mrt.
Ludinga—kerk, voormalig benoemd rnonnikenklooster in Friesland, een half uur gaans ten
0. N. 0. van Harlingen. De monniken van L. namen
een zeer werkdadig deel aan de twisters der Schieringers en Vetkoopers, waardoor Friesland beroerd
werd in de 13e en 14e eenw (de monniken hielden
de partij der Schieringers). In 1516 en vervolgens
diende L. menigmaal tot huisvesting, nu eens van de
Geldersche, dan van de Saksische soldaten, terwijl
het nu door eerstgen. dan door de andere allengs
vernield werd, totdat in 1556 het laatste gedeelte
platgebrand werd, zoodat L. 359 jaren bestaan heeft
(1167-1556).
Lildingworth, kerspel in het hanoversche
land Hadeln ; 2300 inw.; geboorteplaats van den
reiziger Niebuhr.

Ludwigs-kanaal
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Ludius, romeinsch schilder, nit den tijd van
Augustus, bracht het fresco in zwang, waardoor hij
grooten naam maakte, doordien de schilderijen van
weelde, die tot dusverre uitermate kostbaar waren
geweest, nu binnen het bereik kwamerr van bijna
ieders beurs.
Ludlow, stad in 't engelsche graafschap Shrop,
ruim 10 uren gaans hezuiden Shrewsbury ; 4700 inw.;
groote rumen van een owl kasteel.
Ludlow (Edmond), een der voornaamste bevelhebbers van de republikeinsche partij in de burgeroorlogen onder de regeering van Karel I, geb. in Engeland, in het graafschap Wilts, omstr. 1620, was
een der rechters die Karel I veroordeelden, en verzette zich uit al zijne macht tegen Cromwell, zoodra
hij diens eerzuclitige planner] doorzag; maar de
sluwe protector wist het altijd zoo te Leiden, dat de
aanhang van L. te zwak bleef om gevaarlijk te kunnen worden. Tijdens de Restauratie verliet L. zijn
vaderland, en nam eerst de wijk naar Geneve, vervolgens naar Vevay, waar hij 1693 stierf. Hij heeft
.Gedenkschriften” nagelaten, die te Vevay 1698-99
in het licht verschenen (3 din. in 8 . ) en te Londen
1751 (in fol.).
Ludolf (Hiob, of Job), duitsch geleerde in de
oostersche talen, geb. te Erfurt 15 Jan. 1624, gest.
8 April 1704 te Frankfort aan den Main, heeft zich
vooral onderscheiden door zijne werken over de
Ethiopische taal. Hij was leermeester der zonen van
den zweedschen gezant in Frankrijk, daarna van de
kinderen van den hertog van Saksen-Gotha ; werd
door lien vorst benoemd tot hofraad en vervolgens
tot president van Saksen-Gotha te Frankfort aan den
Main. Men heeft van hem: Historic rEthiopica, met
Commentaar en Aanhangsel (Frankfort 1681-93);
Grammatica Amharicce linguw (1698); Lexicon Amharico-Latinum (1699). Hij had bijna geheel Europa
doorreisd, en stond in betrekking met de voornaamste
geleerden: zijne briefwisseling met Leibnitz is door
Michaelis uitgegeven (Gottingen 1755) en opgenomen in de Werken van Leibnitz (deel VI). — L.
(Heinrich Wilhelm), 1655-1710, neef van den
vorige, heeft o. a. eene Grammatica Russicce uitgegeven (Oxford 1693).
Ludovicus, latijnsche naam voor Lodewijk.
Lu.dovisi. Zie GREGORMS XV.
Ludwig, duitsche naam voor Lodewijk.
Ludwig (Chr. Theoph.), kruidkundige, geb. in

Silezie 1709, gest. 1773, hield zich (bijna gelijktijdig
met Linnd) bezig met de hervorming der kruidkunde,
en bewees eveneens groote diensten aan de wetenschap. Hij deed eene wetenschappelijke reis naar
Afrika (1732), en werd 1747 benoemd tot professor
der geneeskunde te Dresden. Men heeft van hem:
De Sexu plantarum (Lpz. 1737); Aphorismi botanici
(1738); Definitiones plantarum (1747); InstitutiOnes
regni vegetabilis (1747 en 1767), zipide een werk
dat door Rousseau geprezen wordt.
Ludwigsburg, stad in Wurtemberg, in den
Neckarkreis, aan den Neckar, ruim 3 uren gaans
benoorden Stuttgart ; 11,200 inw.; is gesticht 1705;
was van 1727 tot 1733 residentie van het hof.
Ludwigshafen, stad in den beierschen Rijnpalts, tegenover Mannheim, aan den Rijn, heette
vroeger ,,Rijrisehans", werd 1843 als stad aangelegd,
heeft thans reeds 2400 inw., en aanzienlijk handelsverkeer.
Ludwigs—kanaal, begint bij Kehlheim aan
den Donau, loopt nit de bevaarbaar gemaakte Altmiihl bovenwaarts tot Dietfurt, dan noordwaarts
over Nenrenberg en langs de Regnitz naar Bamberg,

Ludwigslust

Luitpert

van waar de scheepvaart den Main opgaat. Dit kanaal,
aangelegd door koning Lodewijk 1 van Beieren en
25 Aug. 1845 (nadat er 9 jaren aan gewerkt was)
geopend, is 231 mijI lang, beeft 103 sluizen en 22
havens.
Ludwigslust, stad in Mecklenburg-Schwerin,
9 uren gaans bezuidoosten Schwerin ; 5400 inw.;
paleis van den groothertog ; vorstelijke grafkelder.
Lugano, duitsch Lanis of Lavis, stad in het
zwits. kanton Tessino, 6 uren gaans bezuiden Bellinzorta, aan het meer van Lugano; 5200 inw. Een der
drie hoofdplaatsen van het kanton. — Het meer van
L., eertijds genaamd Lago Seresio, lat. Ceresius lacus,
gedeeltelijk in het zwits. kanton Tessino, gedeeltelijk in het Lombard.-Venetiaansche, is 5 mijlen lang
en I mijl breed, en staat door de Tresa in gemeenschap met het Lago-Maggiore.
Liigde, stad in pruis. Westfalen, aan de groote
Emmer, II uren gaans bezuidoosten Minden ; 2300
inw.; minerale bronnen.
Lugdunensis, in 't Fransch Lyonnaise, naam
door Augustus gegeven aan bet gedeelte van Gallie,
gelegen tusschen Belgica, Aquitania en Groot-Sequanie (d. i. het eigenlijk gezegde Celtica, op eenige
volkeren na bezuiden de Loire, die hij bij Aquitania
voegde), terwij1 tot L. ook de Lingonen werden gerekend. In de 4e eeuw was L. ingedeeld in 4 provincien, nl.: I ) L. Prima, in het zuidoosten (tegenw.
Bourgogne, Nivernais, Forez), bevattende de Segusianen, Mandubiers, ,Iduers en Lingonen ; hoofdstad Lugdunum (Lyon); — 2) L. Secunda, in het
noorden (het tegenw. Normandie), bevattende de
Caleten, Veliocassen, Lexoviers, Eburovicen, Viducassen, Bajocassen, Abrincatuers, Veneten, Saiers; hoofdstad Juliobona (Lillebonne), of Rotomagus (Rouaan);
— 3) L. Tertia, in bet westen (tegenw. Bretagne,
Maine, en Anjou), bevattende de Turonen, Diablinten, Cenomanen, Andecaven, Arviers, Namneten,
Redonen, Veneten, Curiosolieten, Corisopieten, Osismiers ; hoofdstad Turones (Tours); — 4) L. Quarta,
in het midden (tegenw. Orldanais, Ile-de-France en
een gedeelte van Bourgogne), bevattende de Melden,
Tricassen, Senonen, Carnuten, Parisiers, Aurelianen ;
hoofdstad Senones (Sens). Men verstaat veelal onder
Lugdunensis ook, behalve bovenstaande landstreken,
nog bovendien Groot Sequania, d. i. het land der
Sequanen en Helveten.
Lugdunum, latijnsche naam van verscheidene steden : I) het tegenwoordige Lyon, stad in
Gallie, was aanvankelijk de hoofdstad van geheel
Lugdunensis, later van Lugdunensis 1a.; sedert 43
v. Chr. was L. eene romemsche kolonie, met den
bijnaam Copia Claudia Augusta. — 2) Lugdunum
Batavorum, het tegenw. Leiden in Zuid-Holland. —
3) Lugdunum Cloatum, stad in Gallie; het tegenw.
Laon. — 4) Lugdunum Convenarum, of kortweg
Convenffl, het tegenwoordige Bertrand de Comminges
of kortweg Comminges; zie CONVENEN.
Ltigenfeld, d. Leugenveld, eene plaats vermaard in de geschiedenis der middeleeuwen, waar
Lodewijk de Zachtmoedige (of Vrome), door zijne
zonen aangevallen (833), zich door zijn leger verlaten zag. Deze plaats lag in den Elzas, in de omstreken van Colmar, hetzij in bet noorden nabij Ostheitn,
of wel in het zuidwesten, tusschen Thann en Cernay,
in de vlakte van Ochsfeld.
Lugnetz, dal in het district Glenner van het
zwits. kanton Grauwbunderland, strekt zich nit aan
beide zijden van den Glennerstroom, is 11 uren gaans
lang, en bevolkt met 3000 menschen, die bet Romaansch spreken.

Lugny, stad in het fransche depart. SakeLoire, vijfdhalf uur g. benoorden Macon ; 1300 inw.
Lugo, 1) het oude Lucus Augusti, stad in Spanje
(Galicie), ligt aan den Minbo, 10 mijlen beoosten
Santiago ; 8200 inw.; warme bronnen reeds bekend
aan de Romeinen, door wie L. gesticht is ter eere
van Augustus ; werd 742 aan de Mooren ontweldigd
door Alfons I, en 1809 ingenomen door de Frauschen.
Het is de hoofdplaats der provincie L. (178 vierk.
mijlen groot), bestaande nit bet N. 0. gedeelte van
Galicie, en gelegen tusschen den Atlantiscben Oceaan en de provincien Oviedo, Leon, Orense, Vigo en
la Coruna; de bevolking der provincie L. bedraagt
425,000 zielen. — 2) het oude Lucus of Forum
Lucium, stad in den Kerkelijken Staat, ruim 6 mijlen zuidelijk bezuidoosten Ferrara ; 10,000 inw.; was
eertijds eene vesting, en werd 1796 door de Franschen ingenomen.
Lugos, hong. Nemet-Lugos, marktvlek in het
hongaarsche cowitaat Krasso, op de beide oevers van
den Temes, 7 mijlen beoosten Temesvar. Het gedeelte op den linkeroever wordt Duitsch L. genoemd,
ter onderscheiding van Walachisch L., zijnde het
gedeelte op den rechteroever van den Temes. De
beide L. samen hebben 11,000 inw.
Luguvallis, stad in Britannia (Groot-Cesariensis); tegenw. Carlisle.
•
Luhith, eene plaats vermeld in het 0. T. bij
Jezaia (15: 3) en Jeremia (48: 5).
Luik, fransch Liege, duitsch Liatich, lat.Leodum,
Leodicum, Legia, stad in Belgie, aan de Maas, 25
uren gaans bezuidoosten Brussel ; 95,000 inw.; is de
hoofdplaats der prov. Luik, en was vroeger de hoofdstad van het voormalige bisdom Luik. De stad had
hare opkomst te danken aan Karen eersten bisschop,
den heiligen Hubertus, die den bisschoppelijken
zetel van Maastricht overbracht naar L. In 882 werd
L. door de Noormannen verwoest ; in 1212 veroverd
en geplunderd door Hendrik, hertog van Braband ;
1408 ingenomen door Jan, hertog van Burgundie,
nadat er over de 25,000 Luikenaars waren gesneuveld of gedood ; in 1468 maakte Karel de Stoute
zich van L. meester, terwijl Lodewijk XI, die de
Luikenaars tegen den hertog in opstand had gebracht, door Karel genoodzaakt was geworden hem
bij het belegeren van de oproerige stad ter zijne te
staan. Vervolgens werd L. sedert de 17e eeuw herhaalde mien door de Franschen ingenomen, en was
van 1793 tot 1814 hoofdplaats van Ourthe (een
departement van bet fransche keizerrijk). Het is de
geboorteplaats van Grdtry en van Rennequin. — De
provincie L., rijk aan steenkolen en ijzer, is ruirn
52 vierk. mijlen groot en bevolkt met 522,000 zielen. Deze prov. bestaat your het grootste gedeelte
uit het voormalige bisdom L., dat een klein onafhankelijk rijk was, hetwelk tot het Duitsche keizerrijk behoorde; vroeger had dit landschap deel uitgemaakt van het koninkrijk Austrasie, en de vroegste bewoners van L. waren geweest de Eburonen en
de Condrusen.
Luiken (Jan), ook wel Luyken of Luycken gespeld, beroemd nederlandsch teekenaar, geb. 1649
te Amsterdam, gest. aldaar 5 April 1712.
Luiksgestel, dorp in de nederl. prov. NoordBrahand, 4 uren gams ten Z. Z. W. van Eindhoven.
Luitpert, koning der Longobarden, beklom
anno 700 den troon na den dood van zijn vader Cunibert, en werd onder voogdij van Ansprand gesteld;
maar hij viel in handen van zijn medestan:H . Aribert II, die hem ter dood liet brengen en zich van
de kroon meester maakte.
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Luitprand

Lunden

Luitprand, koning der Longobarden, opvolger
van Ansprand, regeerde van 712 tot 744. Partij
trekkende van de oneenigheden tusschen keizer Leo
den Isaurier en pans Gregorius II, ontweldigde hij
aan de Grieken (in 728) Ravenna, de Pentapolis en
a pes wat zij benoorden Rome bezaten. In 739 verleende hij hulp aan Karel Martel, die door de Sarraceenen erg in 't nauw gebracht werd, en noodzaakte
hen Provence te ontruimen ; 740 onderwierp hij de
hertogen van Spoleto en Benevent, die tegen hem
in opstand gekomen waren ; hij meende den oorlog
tegen de Grieken te gaan hervatten, toen hij stierf.
Luitprand, bisschop van Cremona in de 10e
eeuw, werd twee malen naar Constantinopel gezonden als a mbassadeur (den eersten keer 948 uit naam
van keizer Otto). Een der geleerdste mannen van
zijne eeuw, heeft L. nagelaten eene KGeschiedenis van
Duitschland", loopende van 862 tot 964, en een
.Verhaal van zijne ambassade bij Nicephorus Phocas".
Zijne ' Werken" zijn in 't licht verschenen te Antwerpen 1640.
Lukaszewitsch (Jos.), poolsch geschiedschrijver, geb. omstr. 1800 in de nabijheid van Posen, heeft o. a. geschreven: Historische Nachrichten
fiber die Dissidenten in Posen im 16. and I 7. Jahrh."
(Posen 1832); Ueber die Kirchen der Bohm. Briider im
ehemaligen Grosspolen ( Posen 1835); Die Geschichte

Lullingen, of Lulingen, fransch Lullange of
Lulange, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,

der Kirchen des helvet. Glaubensbekenntnisses in
Litauen (Leipzig 1848-50); enz.

Lukmanier, bergpas in de zwitsersche Alpen,
loopt (5740 vt. hoog) nit het Medelser-dal (in
Grauwbunderland) naar het Blegno-dal en het dal
van den Tessino, als ook naar den St.-Gothardsweg.
Luknow, of Laknau, stad in britsch 0. I.;
sedert 1775 hoofdstad van het voormalige koninkrijk
Oude, op den rechteroever van den Goemti, 38 mijlen bezuidoosten Agra; 300,000 inw.; in 1857 was
L. het middelpunt van den opstand tegen de Engelschen, en werd eerst na eenen moorddadigen oorlog 26 Maart 1858 heroverd door de Engelschen.
Lukojanow, stad in Rusland, gouvt. (en 17
mijlen bezuidoosten de stad) Nisjnei-Nowgorod, aan
de Tescha ; 3000 inw.
Lukow, stad in 't poolsche gouvt. Lublin, 7
uren gaans bezniden Siedlec ; 4500 inw.
Luksor, Loeksor, Louqsor, Luxor, egyptisch
dorp in het nude stadsgebied van Thebe, dicht bij
den oostelijken Nijl-oever, is beroemd door zijnen
statigen (door Amenophis III gestichten en door
Ramses Il voltooiden) tempel, en de twee door Ramses vaar de Pylonen opgerichte obelisken, van welke
de kleinste (62 vt. hoog) in 1831 naar Parijs vervoerd, en daar op de Place de la Concorde opgericht is.
Lulea, rivier in Zweden (in Oost-Botnie), komt
uit het meet Lulea-Walnen, loopt ruim 26 mijlen
in zuidoostwaartsche richting, en valt dan in de Botnisahe golf. In de nabijheid van hare uitwatering
ligt de stad L., hoofdplaats van het 15n Norbotten,
12 mijlen bezuidw. Turnea, heeft 1600 inw. en eene
kleine haven. Twee uren gaans beoosten deze stad
ligt Gamla-Lulea (d. i. Oud-L.).
Lulingen. Zie LULLINGEN.
Lulli (Giov. Battista), geb. 1633 te Florence,
eerst keukenjongen bij Mademoiselle de Montpensier,
won de genegenheid van Lodewijk XIV, die hem aan
het hoofd plaatste van de Bande des petits violons,
welke kapel onder L.'s leiding al spoedig een der
voornaamste van geheel Europa werd. In 1672 werd
L. directeur der Groote Opera te Parijs, en stierf
22 Mei 1687. Hij heeft verscheidene operaas gecomponoerd (o. a. Isis, Armida, Bellerophon, enz.).

circa 6 uren gaans benoordw. Diekirch.
Lulofs (Barthold Hendrik), nederlandsch philoloog, geb. 22 Maart 1787 te Zutphen, 1815 hoogleeraar der nederl. taal en letterkunde te Groningen,
gest. 20 Juni 1849, heeft zich door eene groote menigte geschriften zeer verdienstelijk gemaakt. Wij
noemen alleen van L.: De declamatie of de kunst enz.
van uilerlijke welsprekendheid (Gron. 1848).
Lumberton, 1) invoerhaven in den n.-amerik.
staat N ieuw-Jersey, graafsch . Burlington.— 2) hoofd plaats van bet graafschap Robson in Noord-Carolina,
aan den Lumber-River ; 2000 inw.
Lumello, stad in de sardische divisie Novara,
4 uren gaans bezuidoosten Mortara ; 3000 inw.
Lumey. Zie MARCK (graaf van der).
Luna, 1) tegenw. Luni of Lunegiano, zeestad
in het nude Etrurie, in het noorden, aan de Macra,
was de beste haven en de rijkste koopstad des lands ;
werd 867 veroverd door (den Noorman) Hasting
die, toen hij L. binnenrukte, in den waan verkeerde
dat hij Rome innam. — 2) vlek in Spanje, prov.
Saragossa, 11 uren gaans benoorden Saragossa ; 1400
inw.; geboorteplaats van den tegenpaus Petrus van
Luna (Benedictus XIII).
Luna (don Alvarez de), graaf van Gormas, geb.
1388, minister en gunsteling van Johannes II, koning van Castilie, die hem 1423 tot connetabel benoemde. Hij maakte zich bij het yolk gehaat door
zijne knevelarijen, en door zijne hoovaardij bij de
grooten. Deze bewerkten tweemaal dat L. van bet
hof gebannen werd, maar beide de keeren werd hij
spoedig teruggeroepen. Eindelijk, toen de groottresorier van Castilie, don Alphonso de Vivars, vermoord was, gelukte het aan de vijanden van L. hem
in staat van beschuldiging te doen stellen en hem
te doen veroordeelen als bewerker van dien moord ;
men beschuldigde hem tevens van verscheidene andere misdaden, o. a. dat hij geld ontvangen had van
de Mooren, om de belegering van Granada te verhinderen. Hij werd in 1453 te Valladolid onthoofd.
Lunas, stad in bet fransche dept. Herault,
derdhalf uur gaans bezuidw. Lodóve ; 1200 inw.
Lunawaura, een rijkje in britsch 0. I., in het
landschap Guzerat, staat sedert 1819 onder protectoraat van Groot-Britannia, en heeft tot hoofdpl.
de stad L., aan den Mahi, met omstr. 10,000 inw.
Luncarty, dorp in Scbotland, anderhalf uur
gaans benoorden Perth ; de Denen werden bier (990)
verslagen door Kenneth III.
Lund, stad in Zweden, prov. Schonen, ruim 7
mijlen bezuidw. Christianstad ; 8500 inw.; eene 1668
gestichte Universiteit (Academia Carolina Gothorum);
vOOr het universiteitsgebouw staat een gedenkteeken
ter eere van den dichter Tegndr. Reeds kart na de
invoering van het Christendom in Denemarken werd
L. de zetel van eenen bisschop, die 1104 geheel
Denemarken, Zweden en Noorwegen onder zijnen
bisschopsstaf vereenigde. Menigmaal was L. de residentie der deensche koningen, en gedurende een
lang tijdperk de grootste en rijkste stad van Denemarken en van geheel Scandinavia. Door de verovering en brandscbatting der Zweden, die 1452 plunderend de stad overvielen, geraakte L. in verval;
1533 werd bet machtige aartsbisdom L. opgeheven,
en bij den vrede van 1658 werd L. aan Zweden afgestaan. Bloedige veldslag tusschen de Denen en
Zweden 1675.
Lunden, marktvlek in Neder-Ditbmarschen in
Holstein ; 1800 inw.

Lundenburg

Lusignan

Lundenburg, marktvlek in den moravischen
kreis Briinn, aan de Thaya ; 3700 inw.; is historisch
merkwaardig ; tegenw. hooldstation en vereenigingspunt van al de noorderspoorweglijnen.
Lundy, eiland bij de noordwestkust van het
engelsche graafschap Devon, aan den ingang van het
Bristol-kanaal, is eene granietmassa van eene halve
mijl lengte.
Lundy's lane. Zie DRUMMONDVILLE.
Lune (Pierre de), tegenpaus. Zie LUNA.
Luneburg, sterke stad in het Hanoversche,
aan de Ilmenau, hoofdplaats van het prinsdom L.,
13 mijlen benoordoosten Hanover; 14,500 inw.
Vroeger rijks- en hanse-stad ; later hoofdplaats van
het dept. der Beneden-Elve van het koninkrijk
Westfalen. Het voormalige prinsdom L., 204 vierk.
mijlen groot en (1861) bevolkt met 368,000 zielen,
ten N. begrensd door Holstein, Lauenburg en het
Hamburgsch grondgebied, ten 0. door MecklenburgSchwerin en pruisisch Saksen, ten Z. door het hertogdom Brunswijk en de landdrostij Hildesheim, ten
W. door de gouvernementen Hanover en Stade, was
eertijds een hertogdom, en had lang zijne eigene
hertogen, nit het huis van Brunswijk ; maar het werd
in 1692 met Hanover vereenigd, toen Ernst August,
hertog van Brunswijk-Luneburg, tot keurvorst van
Hanover was verheven. Van 1807 tot 1810, maakte
L. deel nit van het (fransche) koninkrijk Westfalen
en behoorde ten deele tot de departementen Alter,
Beneden-Elve, en het Noorder-departement; in 1810
werd L. bij het fransche keizerrijk ingelijfd, en maakte
deel nit van de departementen Monden van de Elve
en Monden van de Weser. In 1814 kwam L. aan het
koninkrijk Hanover, en ontving den titel van landdrostij in 1823.
Lunegiana, landschap in Italie, behoorde lang
tot Toskanen, sedert 1847 aan den hertog van Modena, lag geenclaveerd tusschen de Sardische staten,
de hertogdomrnen Parma en Modena, bevatte de
vicariaten Puntremodi, Bagnone en Fivizzano, en
ontleent zijn naam aan de oude, thans in verval liggende stad Luna. Dit landschap werd lang bezeten
door het geslacht Malaspina.
Lunel, lat. Lunate, het oude Ambryssus, stad
in bet fransche dept. Hérault, 6 uren gaans benoordoosten Montpellier; 6500 inw.; werd in de 14e eeuw
door de Protestanten ingenomen en versterkt ; op
hen heroverd door Lodewijk XIII.
Lunen, stad in pruis. Westfalen, aan de Lippe,
circa 6 mijlen benoordw. Arnsberg ; 2900 inw.
Luneville, duitsch Luensladt, stad in het oude
Lotharingen, in bet tegenwoordige fransche dept.
Meurthe, 6 uren gaans bezuidoosten Nancy, aan de
Vezouze en nabij de Meurthe ; 15,300 inw.; kasteel
der hertogen van Lotharingen (gebouwd in 1707)
was eertijds eene vesting; door de Franschen ingenomen en ontmanteld 1638. Stanislas Leczinski
hield te L. zijn hof, sedert hij hertog van Lotharingen was. De fransche republiek en Oostenrijk teekenden 9 Februari 1801 te L. het beroemde vredestractaat, genaamd van L., waarbij, onder bekrachtiging en uitbreiding van bet tractaat van CampoFormio, aan Frankrijk de Rijn tot grensscheiding
gegeven, aan Oostenrijk de Venetiaansche Staten afgestaan, (om de wereldlijke vorsten schadeloos te
stellen voor hetgeen ze verloren) de kerkelijke staten in Duitschland geseculariseerd, de Italiaansche
en de Ligurische republiek erkend werden, enz.; geboorteplaats van den ridder de Boufflers.

Lunjeberd, dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoorden Heerenveen ; 650 inw.
Lunteren, dorp in Gelderland, in de NederVeluwe, 5 uren gaans benoordw. Arnhem, en 1 uur
gaans benoorden Ede ; 800 inw.; ties minuten gaans
van L. de huurtschap Meu-Lunteren met 350 inw.
Lupata, of de Ruggestreng der Wereld, bergketen in Afrika, in het Z. 0., strekt zich nit op de
westgrens van Mozambique, aanvangende bij de bronnen van de Sofala, bezuiden den Monomotapa, en
loopt over het algemeen in noordoostelijke richting,
naar men meent eindigende bij Zangnebar.
Lupercalien, feesten die to Rome gevierd
werden (5 Februari) ter eere van god Pan, verdelger der wolves, of ter gedachtenis aan de wolvin, die
Remus en Romulus gezoogd heeft. Men offerde bij
die gelegenheden twee geiten en een hond ; van de
huiden der offerdieren werden zweepen gemaakt, en
kleine jongens, tot aan bun middel naakt, liepen
daarmede door de straten van Rome, en sloegen er
ieder merle, lien zij tegenkwamen. De beschermgoden bij de viering der L. werden luperci (enkelv.
lupercus) genaamd.
Lupia, lat. naam van 1) de stad Lecce in
Calabrie en 2) van den Loing, eene rivier in Gallie.
Luppia, tegenw. de Lippe, rivier in Germanie,
ontsprong bij de Dulgibini, scheidde de Bructeren
(ten N.) van de Marsen, Tnbanten en Sicambren
(ten Z.), en ontlastte zich vervolgens in den Rijn.
Luque, het oude Aglaminor, stad in Spanje,
6 mijlen bezuidoosten Cordova ; 4600 inw.
Luroy—Levy, of Le Sauvage, stad in het fransche dept. Allier, 9 uren gaans benoordw. Moulins;
3000 inw.
Lure, stad in het fransche dept. Haute-Saone,
bij den Ognon, 6 a 7 uren gaans van Vesoul ; 3300
inw.; eertijds eene beroemde abdij, welker abt den
titel voerde van prins van het Heilige roomsche rijk.
Luri, stad op Corsica, 6 uren gaans benoorden
Bastia ; 1400 inw.
Lury, stadje in bet fransche dept. Cher, 7 uren
gaans benoordw. Bourges ; 500 inw.; eertijds vesting,
maar werd door Richard 1, koning van Engeland,
geslecht in 1196.
Luristan, het oude Elymais, bergachtig landschag in 't zuidwesten van Perzie, splitst zich in
Klein-L., dat bewoond wordt door bet nog weinig
bekende, woeste en roofzuchtige yolk der Luren
(Loeren), en Groot-L., bewoond door het verwante
yolk der Bakhtiaren.
Lurlei, of Lorelei, volgens de legende eene fee
in den Rijn, die door haar gezang de scheepvarenden
tot zich lokte, en hen dan onder water trok. Naar
haar is de Lorelei-rots genoemd, aan den rechteroever van den Rijn tusschen Caub en St.-Goarshuizen.
Lus, 1) vlek in Frankrijk ; zie Luz. — 2) L., of
Lass, landschap in 't zuidoostelijk gedeelte van Beloedzjistan, grenst ten W. aan de prov. Sindh, is
omstr. 245 vierk. mijlen groot, wordt door den geheel eigenaardigen volksstain der Lamri of Nam-186
bewoond, wier opperboofd te Bela resideert en voor
een vasal van Kelat geldt.
Lusace, fransche (Lusatia, latijnsche) naam
van de Lausitz.
Lusignan, of Lezignen (d. i. het sein), stad
in het fransche dept. Vienne, 6 uren gaans beznidw.
Poitiers; 2400 inw.; beroemde citadel, gebouwd in de
13e eeuw door Hugo II, beer van Lusignan, en 1574
gesloopt door den hertog van Montpensier ; volgens
eene oude legende was die citadel gesticht door de
fee Melusine, naar wie de sterkte genoemd was; aan
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Lungobardi. Zie LONGOBARDEN.
Lunigiana, Zie LUNEGIANA.

Lusignan

Luther

de citallel ontleende het beroemde huis van Lusignan
zijnen naam.
Lusignan, oud adellijk geslacht uit Poitou,
dat koningen aan Jeruzalem en aan Cyprus heeft geleverd, had tot hoofd Hugo I, bijgenaamd de Jager,
die in de 10e eeuw leefde. Zijne afstammelingen in
de recite lijn, tot Hugo XIII (die kinderloos stierf
1303), voerden den titel van Heeren van Lusignan.
Zij bezaten langen tijd de graafschappen van la
Marche en Angouléme. — Guido van Lusignan,
vierde zoon van Hugo VIII, bijgenaamd de Bruine,
was het hoofd der Lusignans van Over-Zee (d' Outremer), die over de koninkrijken Jeruzalem en Cyprus regeerden van 1186-1489. Zie verder. Na dat
tijdstip verdwijnt de farnilie L. uit de geschiedenis.
Men noemt evenwel nog een Etienne de Lusignan,
geb. te Nicosia in 1537, gest. 1590, die bisschop
was van Litnisso, en van wien men o. a. heeft eene
Histoire des royaumes de Jerusalem, Chypre, etc. loopende tot 1572 (Parijs 1579) — en een markies van
Lusignan, afgevaardigde van den Gascogner adel bij
de fransche Staten-Generaal in 1789, die 1792 emigreerde, 1800 in Frankrijk terugkwam, en 1813 in
vergetelbeid stierf. De meest bekende uit dit geslacht
is de reeds hierboven vermelde L. (Guido van),
laatste koning van Jeruzalem, eerst graaf van Jaffa
en Ascalon, werd in 1186 op den troon geplaatst
door zijn huwelijk met Sibylla, dochter van Amaury I.
In het volgende jaar werd hij, in den slag van Tiberias, overwontien en gevangen genomen door Saladijn, die hem noodzaakte afstand te doers van zijnen titel van koning van Jeruzalem. Nauwlijks echter was hij op vrije voeten, of hij nam dien titel (die
intusschen niets antlers meer was dan een ijdele
naam) terstond weder aan, en stond dien in 1192
af aan Richard, koning van Engeland, die hem het
koninkrijk Cyprus daarvoor in de plaats gaf. Guido
regeerde over dat eiland tot 1194, en zijne kroon
ging op zijn afstammelingen over (zie CYPRUS).
Lusigny, marktvlek in het fransche dept. Aube,
3 uren gaans beoosten Troyes; 1700 inw.
Lusitanen, lat. Lusitani, y olk in Hispania, op
de westkust, tusschen de monden van den Durius
en den Taag. De L. waren de oostelijke naburen der
Vettonen, en gaven later hunnen naam aan een der
groote afdeelingen van Spanje; hunne hoofdstad was
Olisippo. De Romeinen geraakten met hen in oorlog
anno 195 v. Chr., en sloegen hen te Ilipa (tegenw.
Alcolea); van 190 tot 178 v. Chr. vormde zich de
groote Lusitano-Vacceische bond tegen de Romeimen, doch de L. werden nogmaals overwonnen ; van
153 tot 137 v. Chr. waren zij wederom in opstand
onder aanvoering van Viriathus, doch werden eludelijk voor goed onder het juk gebracht.
Lusitaniii, lat. Lusitania, het tegenwoordige
Portugal (uitgenomen de 2 provincien Minho en
Tras-os-Montes en een klein gedeelte van portugeesch
Estrernadura ; daarentegen behoorde daartoe een gedeelte van spaansch Estremadura); bet was een der
provincial, waarin bet romeinsch gewordene Hispania ingedeeld was, en werd ten N. begrensd door
den Durius, ten 0. door Betica en Tarraconensis, ten
0. en Z. door de zee. Het werd onder Augustus ingedeeld in 3 conventus juridici, nl.: Lucas Augusti
(Luga), Pax Julia (Beja), Scalabis (Santarem). Zie

Chateaux, vlek in 't fransche dept. Vienne, 3 uren
gaans bewesten Montmorillon ; 1600 inwoners.
3) L.-les-Eglises, vlek in 't fransche dept. Vienne,
ruim 6 uren g. ten N. N. 0. van Bellac ; 1750 inw.
Lussan (Marguerite de), fransche schrijfster van
naam, geb. te Parijs 1682, gest. 1758, was (naar
men wil) eene natuurlijke dochter van prins Thomas
van Savoje, graaf van Clermont, die haar grootbracht
en haar den toegang verschafte tot de eerste huizen
in Parijs. Zij stond in kennis met een aantal letterkundigen, en schreef een aantal hist.-romantische
werken, die veel opgang maakten. Als vrouw had
zij groote zwakheden; o. a. leefde zij tang (als man
en vrouw) samen met Laserre, den schrijver van
ettelijke tooneelstukken.
Lessens, f.r.escorp.
h d orp.Zie
7i —IOESSENS.
Lussin, of Lossini, ook Ossero, een der Quarnerische eilanden, grout ruim 3 vierk. mijlen, bevolkt met 11,000 zielen. Op L. de twee havensteden
L.-Grande, met 2400, en L.-Piccolo, met 5200 inw,,
Lutatius Catulus, romeinsch consul -in
het jaar 242 v. Chr., voerde het bevel over de vloot
der republiek in den zeeslag tegen de Carthagers
tusschen Drepanum en de iEgadische eilanden ; hij
boorde 50 hunner schepen in den grond, en bemachtigde er 70. Deze overwmning maakte een einde
aan den eersten punischen oorlog. — L.–C. (Quintus), consul anno 102 v. Chr., overwon de Cimbren
bij Verceil (in 101) met Marius, zijn collega ; later
echter verklaarde hij zich tegen Marius, en toen
deze, meester van Rome geworden, L. op de lijst
plaatste dergenen, die buiten de wet gesteld werden,
maakte L. zelf een einde aan zijn leven (87 v. Chr.).
— L.–C. (Quintus), zoon van den laatstgenoemde,
was consul te gelijk met Lepidus, anno 78 v. Chr.,
verzette zich tegen de plannen van zijnen ambtgefoot, die, na den flood van Sylla, den burgeroorlog
weder wilde hervatten. Hij liet bet kapitool, dat afgebrand was, weder opbouwen.
Lutbee (lat. Lutetia Parisiorum), oude naam
van Parijs.
Luteva, of Forum Neronis, stad in Gallie (Narbonnensis la), bij de Voices arecomici ; tegenw.
Lodéve.
Lutgerskerk, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen, werd bij den vloed van
1277 door den Dollart verzwolgen.
Luthavert, oudfriesche naam van bet dorp
Lichtaard.
Luther (Martinus), geb. 10 Nov. 1483 te Eisleben, was de zoon van behoeftige ouders (zijn vader
was mijnwerker). Onder den druk van knellende
omstandigheden studeerde L. te Maagdenburg, Eisenach en Erfurt, werd reeds 1503 magister ; ten gevolge van het plotselinge afsterven van zijnen vriend
Alexius, werd L. 1505 Augustijner monnik, werd
1508 professor der philosophie te Wittenberg, 1512
doctor der theologie, en vervolgens 1516 prediker
aan de stadskerk aldaar. Reeds in 1510, in welk jaar
hij voor de belangen zijner orde naar Rome afgevaardigd was geworden, had hij aldaar den staat
van diepe verdorvenheid leeren kennen, waarin de
geestelijkheid verkeerde, en van dat oogenblik af
had hij bij herhaalde gelegenheden daartegen geijverd. Toen nu in 1517 door paus Leo X de aflaten
aan de geheele roomsch-kath. wereld verleend werden, en Tetzel (het hoofd der Dominicaner monniken in Duitschland) met de taak belast werd, die
aan de Duitschers nit te deelen tegen betaling van
geld, verhief L. met kracht zijne stem tegen hetgeen
bij als eene schandelijke negotie bescbouwde, en liet
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Lusius, of Gortynius, rivier in Arcadie, ontlastte zich bij de stad Gortyna in den Alpheus.
Lussae, 1) marktvlek in 't fransche dept. Gironde, 3 uren gaans van Libourne en 10 uren g. ten
0. N. 0. van Bordeaux ; 2400 inw. — 2) L.-les-
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daartegen zijne vermaarde 95 stellingen aan de kerk
te Wittenberg aanplakken (31 Oct. 1517), welk stuk
op last van Tetzel verbrand werd, terwijl L. door
den pans naar Rome ontboden werd, om zich deswege te rechtvaardigen, aan welke oproeping echter
door L. geen gevolg werd gegeven, waarop de pans
de zaak in handen stelde van kardinaal Cajetanus,
legaat van den Roomschen Stoel bij den rijksdag
van Augsburg. Deze rneende L. gevangen te laten
nemen ; doch L., door zijne vrienden verwittigd van
het gevaar dat hem bedreigde, redde zich in tijds
door de vlucht. Een veelvermogenden beschermer
had L. in den keurvorst van Saksen ; en toen L. in
1520 door den pans in den ban gedaan was, brak
hij geheel en al met Rome, doordien hij de tegen
hem uitgevaardigde banbul in het openbaar verbrandde (10 Dec. 1520). In 1521 gedagvaard voor
den rijksdag te Worms, begaf L. zich derwaarts met
een vrijgeleide van keizer Karel V ; dit vrijgeleide
zou hem echter weinig gebaat hebben, daar hij volstandig weigerde zijne leerstellingen te herroepen,
die vierkant in strijd waren met de leer van Rome's
Kerk: na 17 en 18 April zijne beginselen met de
kracht der overtuiging op den rijksdag verdedigd te
hebben, zag hij zich echter door den rijksban getroffen ; doch op zijne terugreis lief zijn beschermbeer, keurvorst Frederik de Wijze van Saksen, hem
heimelijk naar den Wartburg brengen (4 Mei), waar
L. zich 10 maanden schuil hield, in welk tijdsbestek
hij het Nieuwe Testament in het Duitsch vertaalde.
De beeldstormerij van Karlstadt riep L. in Maart
1522 naar Wittenberg terug; 1524 zeide L. formeel
vaarwel aan den monnikenstand, en trail 1525 in
het huwelijk met Catharina van Bora (zie BORA).
Daar L. weder met kracht zijne predication hervat
had, maakte hij eene groote menigte proselieten ;
zelfs vele vorsten omhelsden zijne leer, o. a. die van
Zweden, Denemarken, Fran kenland, Hessen, de Palls,
Brandenburg; en het gelukte L. voor zijne aanhangers voorloopig vrijheid van geweten te verkrijgen
bij den rijksdag van Neurenberg (1523— .24) en bij
lien van Spiers (1526), en 1532 zag hij tusschen
de protestantsche vorsten en keizer Karel V den vrede
van Neurenberg teekenen, waarbij aan de Hervormden vrijheid van geweten toegestaan werd tot het
volgende concilie; kort nadat bet concilie van Trente
bijeengeroepen was stierf L. te Eisleben 18 Febr.
1546. Van het groote aantal geschriften van L. zullen wij enkel noemen zijne overzetting van den Bijbel,
waaraan hij werkte van 1521 tot 1534; het N. T.
zag 1522 het licht afzonderlijk, 1534 te zamen met
het O. T., 1541 het geheel omgewerkt.
Lutheranen, in 't Hollandsch beter Lutherschen, aanhangers der leer van Luther.
Luthf—Ali—khan. Zi e LOUTIIF.
Lutjebroek, of Lutjesbroek, dorp in NoordHolland, 2 uren g. beoosten Hoorn, anderhalf uur g.
bewesten Enkhuizen ; werd in 1402 aan Grootebroek
getrokken, waarmede het toen, met inbegrip van het
dorp Bovenkarspel, de stele Grootebroek vormde.
In 1618 en 11 Maart 1765 werd L. zwaar geteisterd
door brand.
Liltjenburg, stad in Holstein, 12 mijlen benoordoosten Gliickstadt, circa 1 our gaans van de
Oostzee; 2300 inw.
Liitke (Feodor Petrowitsj), russisch admiraal,
geb. 1797 te Petersburg, stond als kapitein ter zee
aan het hoofd van de reis rondom de wereld 1826
—29, waarvan hij in de Russische taal eene belangrijke beschrijving in het licht gaf (3 din. Petersburg
1834-36, met atlas).

Lutkegast, meestal Lutjegast genaamd, dorp
in de prov. Groningen, Brie kwartier gaans noordelijk bewesten Grootegast, en 4 uren gaans westelijk
benoorden de stad Groningen ; 300 inw.
Lutkepost, of Lutjegast, dorpje in Friesland,
6 urea gaans oostelijk benoorden Leeuwarden.
Luton, stad in 't engelsche graafschap Bedford,
aan den Lea, 8 uren gaans bezuidoosten Bedford ;
10,000 inw.; in de nabijheid bet fraaie kasteel
Luton-Hoo-Park van mark ies Bute.
Lu—tschu, zooveel als Lieeoe-kieeoe.
Lutsenburg, of Lutselburg, oudtijds de naam
van het kasteel, dat stond ter plaatse van de tegenwoordige stad Luxemburg.
Lutteke, of Klein- Ad uard , klooster. Zie ADUARD.
Lutter, of Lutter am Barenberge, dorp in het
hertogdom Brunswijk, 7 uren gaans bezuidw. Wolfenbuttel ; 1500 inw.; overwinning van Tilly, opperbevelhebber der beiersche en katholieke armee, op
Christiaan IV, koning van Denemarken, 27 Aug. 1626.
Lutterworth, stad in Engeland, graafschap
Leicester, 6 uren gaans bezuiden Leicester ; 2500
inw.; te L. stierf in 1384 de hervormer Wycliffe, die
er pastoor was.
Ltittich, duitsche naarn der stad Luik.
Luttikhoefshuizen, oude naam van het
noord-holl. dorp Oosthuizen.
Liitzelburg, zooveel als Luxemburg.
Liitzelstein, stadje in Frankrijk. Zie het art.
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Lutzen, lat. Lucena, stad in de pruis. prov.
Saksen, tusschen Merseburg en de Elster, 5 uren
gaans bezuidw. Leipzig ; 2800 inw.; beroemd door
twee veldslagen: 1) die waarin Gustaaf-Adolf de
Keizerlijken overwon doch waarin hij zelf sneuvelde,
16 Nov. 1632, en 2) die waarin Napoleon de vereenigde Russen en Pruisen sloeg, 2 Mei 1813; laatstgenoemde veldslag is meer bekend onder den naam
van •slag van Grossgorschee.
Luxemburg, nieuw-lat. Luciliburgum, in 't
Duitsch ook wel Liitzelburg, hoofdstad van het groothertogdom Luxemburg, aan de Alzette, circa 11 mijlen bezuidoosten Brussel; 12,000 inw.; een der
sterkste vestingen van Europa, en krachtens de
Weener congres-acte een der 3 groote duitsche
bondsvestingen, hield 1866 op eene duitsche bondsvesting te zijn, doch had toen eene pruisische bezetting, die echter de vesting ontruimd heeft 1867
krachtens de minnelijke schikking tusschen Pruisen
en Frankrijk getroffen, waarbij tevens bepaald werd
dat de vestingwerken geslecht zulleu worden. De
stad bestaat nit twee gedeelten, nl. de Bovenstad en
de Benedenstad, welke laatste doorstroomd wordt
door de Alzette. De stad L. is twee keeren vreeselijk
geteisterd door brand : 1) in 1509, toen de St.Michielskerk en 180 huizen eene prooi der vlammen
werden ; 2) in 1554, toen eene menigte vaten buskrnit, die onder bet Minderbroederklooster geborgen
lagen, dit klooster in de lucht deden vliegen en nagenoeg de gansche stad in eenen puinhoop verkeerden. Op last van koning Filips II werd L. in allerijl
weder opgebouwd, en werden toen de straten breeder aangelegd, dan ze geweest waren; doch reeds in
het volgende Saar (1555) werd L. door de pest bezocht en nagenoeg geheel ontvolkt. Dikwiils is L.
door vijandelijke legermacht veroverd, en wel : door
de Franscben 984, 1479, 1542,1543, 1684 en 1702.
Over het algemeen heeft L. bet lot gedeeld van de
katholieke Nederlanden. In 1795 weder door de
Franscben betnachtigd, was L. onder de Republiek
en het Keizerrijk de hoofdplaats van het fransche
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departement der Wouden (des Forêts). Het is de
residentie van den stadhouder des groothertogs,
zijnde thans prins Hendrik der Nederlanden, broeder van koning Willem III.
Luxemburg (groothertogdom), ook wel Nederlandsch L. genoemd, omdat de koning der Nederlanden tegelijk groothertog van L. is, ofschoon
het grootbertogdom L. verder niets met het koninkrijk der Nederlanden getneens heeft (zie onder
aan dit art.). Eertijds tot Neder-Lotharingen behoorende, was L. aanvankelijk eene heerlijkheid,
daarna een graafschap ; een Eerste Huis van L. in
1136 uitgestorven zijnde, erfde Hendrik 1, graaf van
Namen, het graafschap, en van hem ging het over op
zijne dochter Ermesinde, de vrouw van Waleran van
Limburg, die stamheer werd van een Tweede Huis
van L. (zie hieronder); onder deze dynastie werd
bet graafschap (1354) een hertogdom. Elizabeth,
dochter van hertog Jan, en nicht der keizers Wenceslas en Sigismund, deed het hertogdom overgaan
in eenen jongeren tak van het 2e huis van Burgundie
door haar huwelijk met Anton van Burgundie, hertog van Braband (1409), die 1415 stierf. Geen erfgenamen hebbende, en vreezende zich bet hertogdom
L. te zullen zien ontnemen door Willem van Saksen,
landgraaf van Thuringen, verkocht Elizabeth dit
hertogdom aan Filips den Goede, hertog van Burgundie (1444). Door bet huwelijk van Maria van
Burgundie (1477) kwam het vervolgens aan Maximiliaan van Oostenrijk; en Karel V rekende bet onder
de 17 provincien, die het district van Burgundie
vormden. De opstand der Noordelijke provincien lief
het hertogdom L. in de macht van Spanje (1592—
1609). Lodewijk XIV deed zich eenige districten van
L. afstaan, die toen Fransch L. genoemd werden
(Thionville, Damvilliers, Marville, Montmedy), en bij
het gouvernement van Metz gevoegd werden. Tijdens
den Spaanschen Successie-oorlog kwam bet overige
gedeelte van L. aan Oostenrijk. Sedert 1793 was L.
nagenoeg onafgebroken bezet door de Franscben,
die er het departement des Foréts van maakten. In
1815 werd L. bij het Weener Congres wel is waar
aan Duitschland teruggegeven als een op zichzelven
staand bestanddeel van den Duitschen bond, dock
overigens als zelfstandig grootbertogdom toegedeeld
aan den koning der Nederlanden. Na de Belgische
omwenteling werd L. een twistappel, die lang de
schikking tegenhield tusschen Belgie en Nederland ;
en eerst bij het verdrag van April 1839 werd het
geschil in Bier voege beslecht, dat het geheele oostelijke deel, betwelk Luxemburg, Diekirch, Echternach
enz. bevat, aan den koning der Nederlanden (als
groothertog) verbleef, terwijl het overige gedeelte,
waarin de steden Arlon, Bastogne, Houfalise, Neufchâteau, Bouillon, enz. toegewezen werd aan Belgie,
dat zich aanvankelijk van geheel L. (alleen op de
stad L. na) meester gemaakt had. Het zoogenaamde
Nederlandsch L. is tusschen 46 en 47 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 197,000 zielen, en heeft de stad
L. tot hoofdstad ; terwijl .Belgisch L. ruim 80 vierk.
mijlen groot en met 202,000 zielen bevolkt is, en
Arlon tot hoofdstad heeft. Na de veroveringen, door
Pruisen in 1866 gemaakt, bestond er eenige vrees
dat het zich ook van het grootbertogdom L. meester
zou willen maker', waarom er besprekingen plaats
hadden om L. door den koning-groothertog(Willem
III der Nederlanden) aan Frankrijk te doen afstaan;
dit plan ontmoette echter zooveel hevige tegenkanting bij Pruisen, dat men een oogenblik beducht was
'voor eenen oorlog tusschen dat rijk en Frankrijk,
welk gevaar echter is afgewend dour eene reeds

spoedig tot stand gekomene schikking, waarbij het
grootbertogdom L. als eene onzijdige staat erkend
is (zie het art. LUXEMBURG, de stad).
Luxemburg (huis van), een der doorluchtigste vorstelijke huizen van Europa, gesticht door
Waleran van Limburg, die in de 12e eeuw in den
ecbt trail met Ermesinde, erfgename van Luxemburg.
Het heeft aan Duitschland 5 keizers geschonken, nl.:
Hendrik VII (1308-13), Karel IV (1347-78),
Wenceslas (1378-1400), Jodocus (1410), Sigismund (1411-37); koningen aan Bohemen, en aan
Frankrijk 2 connetabels en maarschalken. De voornaamste takken van bet huis van L., na den oudsten
tak (van L. genaamd), zijn : de takken van L.-Ligny,
L.-Saint-Pol, L.-Brienne, L.-Piney, enz. Sedert 1422
heeft de oudste tak zich opgelost in het huis van
Oostenrijk door het huwelijk van Elisabeth, dochter
en erfgenaam van keizer Sigismund (van L.) met
Albertus II, aartshertog van Oostenrijk, later keizer.
De 2e tak stierf uit in 1415 ; de 3e in 1482 (de bezittingen van dezen tak gingen door huwelijk over
aan het huis van Bourbon-Vendome); de 4e in 1608;
de 5e tak (tak van L.-Piney) werd 1661 Mr met
dien van Montmorency door het huwelijk van de
laatste erfgename Magdalena, hertogin van Luxemburg, met Francois-Henri de Montmorency, maarschalk van Frankrijk (1661), sedert dat huwelijk
meer bekend onder den naam van den Maarschalk
van Luxemburg (zie 't volgende art.)
Luxemburg (Francois-Henri de Montmorency-Bouteville, hertog van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1628, was de zoon van den vermaarden
Bouteville, die onthoofd werd owdat hij in een duel
had gevochten. Eerst adjudant van Conde, onderscheidde hij zich in den slag van Lens (1648), en
verwierf den grand van marechal-de-camp op 20-j.
leeftijd. Hij deelde onafgebroken de loopbaan van
Conde in de onlusten der Fronde, ging met hem in
spaanscbe dienst over, om Mazarin te bestrijden,
zat eenigen tijd te Vincennes opgesloten, en verzoende zich toen met het hof (1660). De onlusten
gedempt zijnde, verscheen hij weder met roem in
de fransche legers ; hij onderscheidde zich 1668 bij
de verovering van Franche-Comte, waar hij als luitenant-generaal dienst deed ; 1672 had hij het opperbevel in den veldtocht in Holland, bemachtigde
tiro', Deventer, Kampen, enz., versloeg de Staatsche
troepen bij Bodegraven en bij Woerden ; bewerkstelligde 1673 eel, schoonen terugtocht, die zelfs door
zijne tegenstanders bewonderd werd, en zag zich
1675 verheven tot maarschalk van Frankrijk. Met
Louvois in onmin geraakt zijnde, bleef hij eenigen
tijd zonder aanstelling, en werd door den haat des
ministers in een verachtelijk proces gewikkeld; men
beschuldigde hem, dat hij omgang had met gifmengsters en dat hij een verbond had gesloten met
den duivel; en ofschoon hij ten slotte onschuldig
verklaard werd aan de genoemde hem ten laste gelegde misdaden, had hij niettemin een langen tijd
gevangen gezeten (1680). Na tien jaren zonder aanstelling te bebben doorgebracht, weder aan het hoofd
des legers gesteld, won hij de veldslagen bij Fleurus
1690, Steenkerken 1692 en Neerwinden 1693. De
hertog van L. stierf te Versailles 1695. Gesproten
uit het geslacht van Montmorency, was bij omstr.
1661 in den echt getreden met de erfgename van
het huis van L.-Piney, en had sedert dien tijd, bij
zijn eigen naam en wapen, de wapens en den naam
van L. gevoerd. Een zijner zones, ChristiaanLouis de Montmorency-Luxembourg (1675-1746)
werd 1734 door Lodewijk XV tot maarschalk ver-
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heven, na zich onderscheiden te hebben bij Oudenaerde, Rijssel, Malplaquet, Bouchain. Zijn neef
Ch. Fr. Fred. de Montmorency-L. (1702-64), werd
insgelijks maarschalk onder Lodewijk XV, maar heeft
nooit het opperbevel gevoerd. Op zijne goederen
van Montmorency levende, ontving hij daar met
eene meer plan alledaagsche welwillendheid J. J.
Rousseau, die clan ook in zijne geschriften met lof
van zijn heschermer spreekt. De vrouw van den
maarschalk, eerst bekend onder den naam van hertogin van Boufflers, was under Lodewijk XV zeer
vermaard door hare schoonheid en [mar vernuft.
Luxemburgsche ridderorde, eene door
den groothertog Willem II (tevens koning der Nederlanden) den 29 Dec. 1841 ingestelde ridderorde
voor burgerlijke verdiensten, genaamd Orde van de
Eikenkroon ; deze orde bestaat sedert het besluit van
5 Febr. 1858 uit 5 klassen.
Luxeuil, lat. Luxovium, stad in het fransche
dept. Haute-Saone, 4 uren gaans benoorden Lure ;
4200 inw. Warme bronnen ; zoutmijnen. Vroeger
stond te L. een beroemd klooster, gesticht door St.
Colomban, en dat tot gevangenis gediend heeft voor
Ebroin en den heiligen Leger (673). In de 8e eeuw
werd L. door de Sarraceenen verwoest, maar door
Karel den Groote weder opgebeurd.

Luxor. Zie LURSOR.
Luya, of Chilloas, stad in Peru, 11 uren gaans
benoordw. Chachapoyas, was voorheen hoofdpl. der
prov. Luya-Chilloas.
Luynes, eerst genaamd Mailld en Roches-surLoire, stadje in het fransche dept. lndre-Loire, 2
uren gaans bewesten Tours; 2200 inw.; kasteel ;
Verblijfplaats van Paul Louis Courier. Het heeft zijn
naam ontvangen naar den connetable d'Albert de
Luynes, en werd 1627 tot hertogdom verheven.
Luynes (het huis d'Albert de), een uit Toskanen herkomstig geslacht, dat men laat opklimmen tot Thomas Alberti, broeder van paus Innocentius VI, die zich in Frankrijk kwam vestigen in het
begin der 15e eeuw, in de stad Pont-Saint-Esprit.
Een zijner afstammelingen Leon &Albert, die het
eerst een franschen vorm aan zijden naam gaf, bezat
de heerlijkheid Luynes als graafschap 1540. Die
heerlijkheid werd tot hertogdom verheven ten
behoeve van Karel &Albert, den gunsteling van
Lodewijk XIII.
Luynes (Charles d'Albert, hertog van), gunsteling van Lodewijk XIII, geb. te Pont-Saint-Esprit
in 1578, was eerst page van Hendrik IV, die hem
bij zijn zoon (later Lodewijk XIII) plaatste. Hij
wist de genegenheid te winnen van zijn jongen meester, die hem, zoodra hij den troon had beklommen
(1610), met gunsten overlaadde. De Luynes bespoedigde den val van den maarschalk d'..kncre (1617),
maakte zich, toen die vermoord was, meester van
al het gezag, en liet de koningin-moeder verbannen
om zelf te kunnen regeeren in 's konings naam. Hij
maakte zich spoedig gehaat door zijne eerzucht en
inhaligheid, en deed eenige onlusten ontstaan ; maar
het gelukte hem de misnoegden te beteugelen, en
daarvan trok hij partij om zich tot connetable te
doen benoemen (1621) ; hij deed den oorlog verklaren aan de Protestanten, en ontweldigde hun
eenige plaatsen ; maar bij teed eene schandelijke
nederlaag voor Montauban ; kort daarna (1621) stierf
hij aan eene kwaadaardige koorts, terwijl hij op het
punt stond in ongenade te vallen. L. (Honore
Theod. Paul Joseph d'Albert, hertog van), afstammeling van den vorige, geb. 15 Dec. 1802, een uitstekend frausch archeoloog en kunstkenner. his de

Lycaon
voornaamste zijner werken noemen wij : Essai sur
la numismatique des satrapies (Parijs 1846) en
inscriptions cypriotes (Parijs 1852).
Luz, 1) stad in Canaan; Gen. 28 :19 ; 35 : 6 ;
48 : 3; Jozua 18; 13; Richt. 1 : 23. — 2) stad in
het land der Hethieten; Jozua 16 : 2; Richt. 1 : 26.
Luz—en—Barbges, stad in het fransche dept.
Hautes-Pyrenees, 5 mijl. bezuid. Tarbes; 2000 inw.
Minerale bronnen in de nabijheid (te St. Sauveur);
groote fabrieken van zijden stoffen (bareges).
Luza, de aanvankelijke naam van Beth-el, is
dezelfde stad als Luz 1).
Luzac (Elie), geb. te Noordwijk-binnen 1723,
gest. 1796, een man van groote bekwaamheden, van
wiens vele werken wij slechts noemen : La richesse
de la Hollande (2 dln. 1778), welk werk hij 1780
ook in het Hollandsch in het licht gaf (4 dln.).
Luzara. Zie LAllARA.
Luzarches, stad in het fransche dept. SeineOise, 6 uren gaans benoordoosten Pontoise ; 1450
maw.; oude abdij, gesticht door den heiligen Lodewijk ; oud koninklijk slot ; heerlijke omstreken.
Luzech, stad in het fransche dept. Lot, 3 urea
gaans hewesten Cahors; 2500 inw.
Luzern, duitsche spelling voor Lucern.
Luzon, of Luton, het grootste der Philippijnsche eilanden, wordt ook wel Manila genoemd, naar
de hoofdstad des eilands. Het eil. L. is bijna geheel
Spaansch, 2491 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
19 provincien, bevolkt met omstr. 2 millioen zielen.
Dit eiland, en de geheele groep, werd ontdekt 1521
door Magellaan, en veroverd door M. Lopez 1571.
Luzy, stad in het fransche dept. Niévre, 7 a 8
uren gaans bezuiden Chateau-Chinon ; 2000 inw.
Luzzara, stad in de ital. prov. Modena, 2 uren
gaans benoordoosten Guastalla : 7500 inw.; de Franschen sloegen er de Oostenrijkers in 1702; de door
zijn vernuft beroemde markies de Crequi (zoon
van den maarschalk) sneuvelde in dies slag.
Lyeaus, d. Bevrijder (nl. bevrijder van zorgen), een bijnaam van Bacchus.
Lycoeus, bijnaam van Jupiter, naar den Lycceus
mons, een gebergte in het zuiden van Arcadie (L.
genaamd wegens de vele wolven, die men er aantrof). Op den berg L. bad Jupiter zijn heiligdom,
dat niemand betreden mocht: handelde men in strijd
met dat verbod, dan moest men in datzelfde jaar
sterven. Oak god Pan droeg den bijnaam L., en
had daar insgelijks zijn heiligdom, in welks nabijheid Lycceische wedstrijden gevierd werden.
Lycambus. Zie ARCHILOCHUS.
Lycaon, zoon van Pelasgus, was koning van
Arcadie, en stichtte Lycosura, de oudste stad van
Griekenland; hij vereenigde de toen nog in staat
van wildheid verkeerende bewoners, en gaf hun wetten. Hij leefde ten tijde van Cecrops, en verwekte
(bij verscheidene vrouwen) 50 zonen (de personificatie der steden van Arcadie), die alle menschen
overtroffen in baldadigheid en roekeloosheid. Volgens de fabelleer werd L. in een wolf veranderd,
omdat hij Jupiter, die in de gedaante van een eenvoudig sterveling gastvrijheid bij hem was komen
vragen, had willen vermoorden in diens slaap. Volgens eene andere lezing had L. den god vertoornd
door hem het vleesch van een jong kind op te disschen, dat hij geslacht had — hetgeen wel zinnebeeldig te verstaan zal zijn, dat L. aan Jupiter menschen
offerde. Deswege werd L., met al zijne zonen op den
na, door den bliksem van Jupiter doodgeslagen ; alleen Nyctimus bleef gespaard, onder wiens regeering de Deucalische vloed pleats greet). — 2) zoon
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van Priamus en Laothoe, broeder van Polydorus,
werd door Achilles gedood. 3) vader van Pandarns, uit Lycie.
Lycaoniti, lat. Lycaonia, landschap in KleinAzie (en later provincie van de diocese Asia), in het
gebergte benoorden Pisidie en Isaurie, had tot voornaamste steden Iconium (Konieh) en Laranda ; in
het N. T. wordt L. vermeld (Hand. 14: 6, I I ).
Lychen, stad in 't pruis. reg.-district Potsdam, 18 uren gaans benoorden Berlijn ; 2400 icily.
Lychnidus, stad in het oude Europa, hoofdstad der Dassareten, op de oostkust van een meer
(meer van Lychnidus genaamd, tegenw. meer van
Ochrida) en op den weg Egnatia, behoorde eerst
tot Illyrie, toen aan Macedonie, weder aan Illyrie,
en eindigde met romeinsch te worden 167 v. Chr.
Lycie, lat. Lycia, tegenw. bet livah Tekke en
een gedeelte van bet livah Mentesj ; landschap in
Klein-Azie, ten Z. van Phrygie, tusschen Carle en
Parnphylie, had tot voornaamste steden Myra en
Patara. Men vereerde er vooral Achtereenvolgend behoorde L. aan Cresus, aan de Perzen, aan
Alexander, aan Antigonus, aan de Seleucieden, aan
de Rodiers (190-168 v. Chr.), aan Wien de Romeinen het deden afstaan door Antioch us-den -Groote:
het werd naam weder vrij onder het bondgenootschap met' de Romeinen, en eindelijk bij het keizerrijk ingelijfd under Claudius. — In de vroege oudheid was L. bewoond geweest door de Termilen en
de Milyen, en had toen den naam gedragen van
Milyas. In het N. T. is L. vermeld Hand. 27 : 5.
Lyck, of Lyk, stad in pruisisch Posen, aan het
Lyck- of Somnau-meer, 12 a 13 mijlen bezuiden
Gumbinnen; 4750 inw.
Lycklama a Nyeholt (T. M.), een friesch
edelman, geboortig nit Beesterzwaag (Friesland), is
5 Dec. 1866 te Bagdad aangekomen om de rumen
van Babylon te bezoeken. Na door den Caucasus gereisd te zijn, is hij over Tabris, Teheran, Ispahan en
Sjiras geheel Perzie doorgetrokken, tot aan de Perzische golf, van waar hij over den Sjat-el-Arab en
Tiger in Bagdad is aangekomen. De Perzische taal
vloeiend sprekende, is L., slechts van inlandsche
bedienden vergezeld en zonder militair geleide, van
Teheran of geheel Perzie doorgetrokken, en heeft
hij onderweg de rumen van Pasargodac en Persepolis bezocht. Hij scheen voornemens om in 't voorjaar van 1867 naar Mossoel te reizen, om de ruinen
van Ninive te bezichtigen, en verder een gedeelte
van het door Europeanen bijna nog niet bereisde
Koerdistan te bezoeken. [Dit dagbladbericht dateert
van Fehr. 1867 ; later zal deze nederlandsche reiziger, hopen wij, vele voor de wetenschap belangrijke
bijzonderheden door den druk openbaar maken.]
Lycomedes, koning van Scyrus, vader van
Deidamia. Achilles werd, als meisje vermomd, tot
hem gezonden, om zich te onttrekken aan den invloed van hen, die hem wilden medenemen naar
het beleg van Troje; tijdens zijn verblijf aan L.'s
hof verleidde Achilles des konings dochter.
Lycophron, 1) dochter nit de 3e eeuw v.
Chr., vermaard om de duisterheid van zijnen stijl,
geb. te Chalcis in Eubea, leefde in Egypte aan het
hof van Ptolemeus Philadelphus, maakte een groot
aantal treurspelen en verschillende gedichten, en
behoorde met Aratus, Theocritus, enz. tot het poetische Zevental (Pleias). Wij bezitten van hem niets
antlers dan een zonderling dichtstuk genaamd Alexandra (Cassandra, dochter van Priamus); het is eene
lang uitgemetene voorspelling van de ongelukken
die Troje zouden treffen, vervat in een raadselach-

tigen en meerendeels onverstaanbaren stijl. De beste
editien (met de grieksche commentarien van Isaac
en Joh. Tzetzes) zijn die van Muller (3 dln. Leipzig
4811), Bachmann (Lpz. 1.830) en Dehéque (Parijs
1853). — 2) zoon van den tiran Periander; zie

335

PERIANDER.

Lycopolis, tegenw. Syoet, stad in Thebais, in
het N., benoord wetten Apollinopolis minor, op den
linkeroever van den NijI ; naar L. beette de provincie
Lycopolitis. Men vereerde te L. inzonderheid den
wolf, of eigenlijk den jakhals, dien de ouden voor
den wolf hielden ; bet was de geboortestad van
Plotinus.
Lycortas, vriend en leerling van Philopcemen,
werd na dien veldheer bet hoofd van den Acheischen
bond, liet Messina plunderen om den dood van Philopcemen te wreken, en dwong de Spartanen om in
den bond te treden (182 v. Chr.). De geschiedschrijver Polybius was L.'s zoon.
Lycosura, stad in Arcadie, bij de Parrhasiers,
aan den voet van het gebergte Lycea en ten Z. W.
van Megalopolis; was een der oudste steden van
Griekenland, gesticht door Lycaon, den zoon van
Pelasgus.
Lycurgus, fabelachtig koning over Thracie,
verzette zich tegen de eeredienst van Bacchus, en
vervolgde de Menaden, terwijl zij de Orgien vierden
hij werd met bliudheid geslagen en aangegrepen
door eene vlaag van razernij, waarin hij zich zelven
jammerlijke verminkingen toebracht; zijne onderdanen kwainen tegen hem in opstand, en hij stierf
een gewelddadigen dood (volgens sommigen werd
hij gekruisigd, volgens anderen door Wilde paarden
vaneen gescheurd). Het is waarschijnlijk, dat deze
vorst het gebruik van wijn verbood, en dat daardoor
een opstand uitbarstte, waarin hij om het leven
kwa m.
Lycurgus, wetgever van Sparta, was de zoon
van Eunomus, koning van Sparta. Zijn oudste broeder Polydectes, die na Eunomus den troo p beklommen had, zeer jong gestorven zijnde (in 898 v. Chr.)
zonder eenig ander kind na te laten dan dat, waarvan zijne vrouw zwanger was, zag L. zich door de
jonge koningin-weduwe aangezocht om haar te
trouwen, als wanneer zij beloofde, haar nog ongeboyen kind te zullen laten sterven, ten einde aan L.
de kroon te verzekeren. Dit misdadige aanbod wees
L. van de hand ; en na de geboorte van den prins,
dien men Charilails noemt, stelde hij zich tevreden
met den titel van voogd over zijnen neef, en regeerde
als zoodanig, tot aan de meerderjarigheid van den
jongen Charilaiis. Telkens opnieuw uitbarstende onlusten in Sparta, deden L. reeds spoedig inzien, dat
er behoefte was aan eene goede wetgeving; daarom
ondernam hij eene reis naar Creta, Egypte en Azie,
met het doel om de wetten van die landen te bestudeeren. In Sparta teruggekeerd, gaf hij aan zijn
vaderland eene wetgeving (884 v. Chr.), die het
langen tijd tot roem heeft gestrekt. Men zegt dat
L., na zijne medeburgers te hebben laten zweren,
dat ze gedurende zijne afwezigheid niets in die wetten zouden veranderen, nogmaals eene lange reis
aanvaardde, van welke hij nooit teruggekomen is.
Overigens is alles vrij onzeker wat men verhaalt van
dit personage, dat geleefd heeft voor den eigenlijk
historischen tijd. De wetgeving van L. had hoofdzakelijk ten doel, om de gelijkheid van alien vast te
stellen, en eenen staat te vormen, bekwaam om oorlog te voeren, maar zonder zucht om veroveringen
te maken: Om het eerste doel te bereiken was het
grondbezit in gelijke deelen gesplitst, en eene afzon
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derlijke wet verbood de vervreemding, vermindering
en vermeerdering van de grondstukken, aan iedere
famine toegedeeld ; de gouden en zilveren muntstukken waren door ijzeren vervangen ; de maaltijden
waren gemeenschappelijk, het onderwijs werd iii
het openbaar gegeven. Om het tweede Joel te bereiken, was de opvoeding geheel en al ingericht op
den voet van krijgstucht ; voortdurende oefeningen
ontwikkelden de krachten en de vlugheid der jongelingen. Het was verboden zich op kunsten en
handwerken toe te leggen : alles van lien aard werd
overgelaten aan de slaven. Het gouvernetnent bestond uit : 1) twee koningen, die met het voorzitterschap bij de godsdienstige plechtigbeden, met het
recht van initiatief tot het voordragen van wetten
en met het opperbevel over de legers bekleed waren; 2) een senaat van 21 leden, door het yolk gekozen, en belast met de regeling van alles wat den
oorlog, den vrede, de bondgenootschappen, enz.
betrof ; 3) eene volksvergadering, die al de magistraten koos, den omslag der op te brengen belastingen
vaststelde, de wetter' aannam of verwierp. Sparta
had aan deze wetgeving zijne grootheid te danken ;
de republiek begon te dalen van het oogenblik af,
waarop het de instellingen van L. afschafte. Zie

Lydia, de purperverkoopster nit Thyatira, door
Paulus tot het Christendom bekeerd ; Hand. 16:
14, 40.
Lydiat (Thomas), engelsch tijdrekenkundige,
geb. 1572 in het graafschap Oxford, gest. 1646,
sloot zich aan met den geleerden Usher, die hem
tot professor aan de universiteit van Dublin deed
benoemen, en werd daarna principaal van het collegie van Okerton. Men heeft van L.: De variis
annorum formis (Loud. 1605); Emendatio temporum,
contra Scaligerum (1609); ' Aanteekeningen op de
kronijk van Paros"; enz.
Lydie, het west-gedeelte van Anatolie (Saroekan, enz.), landschap in Klein-Azie, op de oostkust
tusschen Mysie en Carle ; hoofdstad Sardes. Op de
kust van L. lagen nagenoeg al de grieksche plaatsen, die den Ionischen bond vormden (Zie
Aanvankelijk Meonie genaamd, vormde L. van 1579
tot 548 v. Chr. een onafhankelijk koninkrijk, waarvan de grenzen velerlei wijziging ondergingen, maar
dat zich onder Cresus uitstrekte van de Egeische
zee tot aan den Halys. Door Cyrus veroverd, werd
L. in de tweede satrapie van het perzische rijk begrepen. Alexander maakte er zich zonder moeite
rneester van; na hem werd L. het aandeel van Antigonus, en na den slag bij Ipsus (301 v. Chr.) kwam
bet onder de Seleucieden ; doch door Eumenes I.
werd L. met zijn kleine koninkrijk Pergamus vereenigd (omstr. 260); en Attalus III vermaakte het
(132 v. Chr.) met het overige zijner landen aan
de Romeinen, die het 129 v. Chr. in bezit namen.
Het oude koninkrijk L. heeft 3 dynastien gehad, nl.:
de Atyaden (1579-1292 v. Chr.), de Heraclieden
(1292-708), de Mermnaden (708-547 v. Chr.).
Atyaden
Alceiis, Belus, Ninus,
Macon of Manes
1579
Argon 1292-1219
Cotys
Achttien onbekende
Atys
koningen 1219-797
Lydus
797
Ardys I
761
Akiasonus, omstr. 1480 Alyattes I
Hermon of Adremis
747
Meles
Alcimus735
Candaules
Camblites
Mermnaden.
Tmolus
708
Theoclymenes
Gyges
670
Ardys II
Marsyas
621
Sadyattes
Jardanus
610
Omphale, omstr.
1350 Alyattes II
559-547
Pylemenes
1292 Cresus
Lydus (Joannes Laurentius), grieksch schrijver, geb. in 490 te Philadelphia in Lydie, bekleedde
onderscheidene hooge ambten aan het hof van Justinianus, en stierf omstr. 560. Zijne werken : De
mensibus (uitgeg. door 'Other, Darmstadt 1827).
De initiis reipublicw Romance (uitgeg. door Hase,
Parijs 1812) en eene verhandeling .Over de hemelteekens" (uitgeg. door Hase, Parijs 1823), werden
alien bij elkander uitgegeven doorBekker(Bonn1837),
Lyell (sir Charles), zoon van den 1849 gestorvenen kruidkundige Charles L., is een beroemd
engelsch geoloog, geb. 14 Nov. 1797. Vooral naam
heeft hij gemaakt door zijne Principles of geology
(3 dln. Londen 1830-33 ; 9e druk 1853); ook verdienen nog melding van L.'s werken : Elements of
geology (Londen 1838 ; 5e druk 1857); Antiquity
of man (Londen 1863).
Lygiers, lat. Lygii, een machtig yolk in bet
oostgedeelte van Germania, ten 0. van de Suevea,
tusschen den Viadrus en de Vistula(Weichsel), splitste zich in onderscheidene stammen (Ariers, Helveconen, Manimen, Elysiers, Nabarvalen, Buriers).
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Lycurgus, tiran van Sparta, werd bij den
flood van Cleomenes III, gezamenlijk met Cleomenes
als rijksbestuurder aangesteld, bekleed met de voogdij
over den jongen koning Agesipolis ; intusschen
werd L. reeds spoedig (219 v. Chr.) zelf op den
troon gebracht, doordien bij de Ephoren omgekocht
had; maar hij werd kort daarna afgezet.
Lycurgus, atbeensch redenaar, maakte zich
verdienstelijk zoowel door zijne welsprekendheid
als door de eerlijkheid, waarmede hij zijne openbare
waardigheden bekleedde. Behalve dat hij voor de
handhaving der politie en eene goede rechtsbedeeling zorgde (dus zooveel als minister van justitie en
politie), was hij 12 jaren Lang wat wij tegenwoordig minister van finantien noemen, welke titel slechts
4 jaren door L. werd gevoerd, doordien eene wet
bepaalde dat die door een en denzelfden persoon niet
langer dan 4 jaren kon gedragen worden ; de overige
8 jaren getroostte L. zich, uit vaderlandsliefde, al den
last van dat zwaarwichtige ambt, zonder de daaraan
verbondene onderscheidingen. Hij was een der 30
redenaars, die Alexander aan zich wilde doen uitleveren door de Atheners, door wie echter die uitlevering werd geweigerd. Hij stierf omstreeks 325 v.
Chr. Er bestaat van hem nog eene samenspraak, opgenomen in de averzameling van grieksche redenaars" van Reiske (Leipzig 1770).
Lycus, naam van een groot aantal rivieren bij
de Ouden, in Klein-Azie, Syrie, enz., het meerendeel
van weinig belang. Zie ZAB, RHYNDACUS, enz.
Lycus, koning van Thebe. Zie ANTIOPE en
DIRGE.

Lydd, stad in Engeland, graafschap Kent, 54
mijl. bezuidw. Maidstone; 1650 inw.; met Romney
een der Vijf-havens, doch sedert de haven van L.
geheel is verzand, is bet slechts een onbeduidend
dorp.
Lydda, tegenw. Ludd of Loddo, het Diospolis
der Grieken, stad in Palestina, tegenw. in Syrie (Damascus), ruim 1 uur gaans benoordoosten Ramseh ;
2000 inw., eene prachtige door Justinianus gebouwde
kerk, gewijd aan den beiligen Joris, die, volgens de
overlevering, den marteldood te L. ondergaan heeft.
Petrus genas te 1. een lamme (zie in het N. T.
Hand. 9 : 52, 55, 38).

L ijkdieven

Lijkdieven. Zie RESURRECTIE-MANNEN.
Lyme—Regis, lat. Lemanus Portus, stad in
het engelsche graafschap Dorset, aan bet Kanaal, 5
mijlen bewesten Dorchester; 2700 inw. Goede haven. Zeebaden. De hertog van Monmouth deed bier
1685 zijne landing, om Jacobus II den troon te betwisten, doch werd reeds kort daarop gevangen genomen.
Lymington, stad in 't engelsche graafschap
Southampton, 7 uren gaans bezuidw. Southampton;
2700 inw.; vroeger werd te L. veel zont gewonnen ;
drukbezochte zeebaden.
Lyncestis, landschap in bet westen van Macedonia, ten N. begrensd door Pelagonie, ten Z. door
Elymiotis, en doorstroomd door den Erigonus.
Lynceus, 1) een der zonen van !Egyptus, huwde
Hypermnestra, een de 50 Danaieden, en was van
al zijne broeders de eenige, die door zijne vrouw
gespaard werd (zie DANAIEDEN). Hij volgde Danaiis
op den troon van Argos op, omstr. 1520 v. Cbr. —
2) een der Argonauten, noon van Apharus, koning
van Messenie, en tweelingbroeder van Idas, had zulk
een scherp gezicht, dat hij (naar van hem verhaald
wordt) tot den bodem der zee en zelfs door de
mnren been kon zien. Met zijnen broeder Idas had
L. eenen twist te bestaan tegen Castor en Pollux ;
eerstgenoemde (Castor) werd door L., en deze zelf
door Pollux gedood. — 3) L., van Samos, grieksch
schrijver uit de 3e eeuw v. Chr., broeder van den geschiedschrijver Duris, studeerde te Athene onder
Theophrastus, en knoopte daar vriendschap aan met
Menander. Hij heeft over de »Gastronomie" geschreven.
Lynch (John), een planter in Carolina, in de
16e eeuw, werd door zijne medeburgers bekleed
met eene buitengewone macht over leven en flood,
ten einde op eene snelwerkende en afdoende wijze
iedere poging te keer te gaan, die in de pas gevestigde kolonie orde en rust mocht dreigen te verstoren. Die maatregel, door de noodzakelijkheid voorgeschreven, is sedert dien tijel in verscheidene andere staten van Noord-Amerika in dergelijke gevallen toegepast, vooral sedert 1848 in Californie. Die
bevoegdheid, om de doodstraf over iemand uit te
spreken en te laten voltrekken zonder worm van
proces, draagt tot op den huidigen dag den naam
van Lynch Law, d. i. wet van Lynch.
Lynchburg , stad in den n.-amerik. staat
Virginia, aan den James-River, 18 mijlen bewesten
Richmond; 12,000 inw.
Lyndhurst (John Singleton Copley, baron),
engelsch staatsman, geb. 21 Mei 1772 te Boston,
kwam 1816 in het parlement, bekleedde sedert 1824
verscheidene hooge ambten, en was tot op hoogen
leeftijd de hoofdleider der Tory-oppositie in bet
Hoogerhuis.
Lyndinia, oude naam van 't geld. dorp Lienden.
Lynn, 1) stad in den n.-amerik. staat Massachussets, 4 uren gaans benoordoosten Boston ; 13,000
inw.; men maakt er zeer veel damesschoenen voor
Z.-Amerika. — 2) Lynn-Regis of King's-Lynn, stad
in Engeland, graafschap Norfolk, 8 mijlen benoordw.
Norwich ; 20,000 inw.; goede haven 2 mijlen van
de Noordzee; drukke koopstad.
Lyon, lat. Lugdunum, hoofdplaats van het fransche dept. Rhône, na Parijs de voornaamste stad van
Frankrijk, aan de vereeniging van de Rhone en de
Sake, staat door spoorwegen in gemeenschap met
St.-Etienne, Parijs en Marseille, en heeft, met inbegrip van zijne groote voorsteden, eene bevolking van
320,000 zielen. Gesticht of vergroot omstr. 41 v.

Lyon
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Cbr. door L. Munatius Plancus, gaf L. zijn naam aan
geheel Celtisch Gallie (zie LUGDUNENSIS). In Mien
nacht door een verschrikkelijken brand verwoest
(anno 59), werd L. door Nero herbouwd ; en door
Trajanus verfraaid, schitterde L. onder de Romeinen door zijne scholen van welsprekendheid, doch
werd under keizer Severus (197 na Chr.) nogmaals
door eenen fellen brand geteisterd. In de 5e eeuw
was L., onder de zonen van Gundioc, de hoofdstad
van een der afgescheidene gedeelten van het verbrokkelde koninkrijk Burgundie ; maar de voorspoed
van L. dagteekent vooral sedert de Ile en 12e eeuw,
na de vereeniging van het koninkrijk der Beide
Burgundien met bet Keizerrijk. Toen werd L. nagenoeg eene vrije stad, ofschoon de heeren van Lyonnais en de aartsbisschoppen van Lyon er altijd nog
(in naam) meester waren van het hoogste gezag. Om
zich geheel en al aan die souvereiniteit te onttrekken, stelde L. zich onder bescherming van Filips
den Schoone, die de stad bij Frankrijk inlijfde (1307).
Deze koning verhief de heerlijkheid L. tot een graafschap, en liet dat na aan den aartsbisschop van het
kapittel van St.-Jan. In 1 793 telde L. ruim 200,000
inw., toen bet in opstand kwam tegen de Conventie;
het had teen een verschrikkelijk beleg te doorstaan,
waarvan de bijna geheele ondergang der stad het
gevolg was; daarna werd L. ontvolkt door de commissarissen der Conventie: Collot-d'Herbois,Couthon,
Fouche; tot zelfs de naam van L. werd uitgewiscbt
en vervangen door dien van Commune-Affranchie.
Under het eerste keizerrijk echter beurde L. zich
weder op ; maar de opstanden der werklieden, die
plaats hadden in 1831, 1834, i 848,1849, en de overstrooming van 1840, hebben aan de stad telkens een
gevoeligen knak gegeven ; bovendien hebben de zijde-fabrieken, die sedert bet begin der 19e eeuw
in Zwitserland, Duitschland . en Italie opgericht zijn,
aan L. verscheidene belangrijke kanalen van goederen-omzet ontnomen. De Kerk van L. was een der
bloeiendste van geheel Gallie. Zij werd gesticht
door St.-Pothimus en St.-Irenetis. Verscheidene
concilien werden te L. gehouden, inzonderheid twee
oecumenische (1245 en 1274) ; op het laatste werd
gebandeld over de hervorming van de geestelijkheid en over de vereeniging van de Grieksche met
de Latijnsche kerk. In bet beroemde kapittel van
L. werden niet antlers opgenomen dan personen van
adel, en de leven voerden den titel van graven van
Lyon". Ook is de stad vermaard als gehoorteplaats
van Brie keizers (Claudius, Caracalla en Geta), wijders van Sidonius Apollinaris, Louise Labe, Ph. Delorme, Coustou, Coysevox, Audran, Spon, Terrasson,
Montucla, Sonnerat, de gebroeders Jussieu, C. Jordan, de Gerando, J. B. Say, Jacquart, de majoor
Martin, Suchet, enz.
Lyon (golf van), lat. Gallicus Sinus, dat gedeelte van de Middellandsche zee, dat zich van de
N.O.kust van Spanje uitstrekt tot aan den mond
van de Rhone, de kusten besproeiende van Catalonia
en van de fransche departementen Pyrenees-Orientales, Aude, Herault, en Bouches-du-Rhone. Men
schrijft ook wel .golf van Lion", welke naam geacht
wordt zinnebeeldig te zijn, om de onstuimigheid der
wateren van dezen zeeboezem aan te duiden, welker
hevigheid men bij de here kracht van den leeuw
vergelijkt.
Lyon (Nathaniel), amerikaansch generaal, geb.
1821 in den n.-amerik. staat Connecticut, onderscheidde zich in den Mexicaansc,hen oorlog, diende
als ollicier bij het anno 1856 naar Cansas gezonden
korps, stelde zich bij bet uitbarsten van den burger-
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oorlog in Mei 1861 aan het hoofd der Unionisten in

men (het best uitgegeven door Rauchenstein, Lpz.

Missouri, en opereerde met den besten uitslag, doch

848, 3e druk 1859). — 2) veldheer van Antiochus

sneuvelde 10 Aug. 1861 als brigade-generaal in een

Epiphanes, koning van Syria, werd uitgezonden tegen Judas Macchabeiis, liet zich door lien veldover-

gevecht aan den Wilson's Creek.

Lyonnais,

een groot-gouvernerrient van Frank-

ste overrompelen, verloor 5000 man en werd op de

rijk voor de revolutie, werd ten N. begrensd door

vlucht gedreven. Na den dood van Epiphanes (164

Burgundie, ten Z. door Velay en Vivarais, ten 0.

v. Chr.) maakte L. zich van het bewind meester in

door Bresse en Dauphine, ten W. door Bourbon-

den naam van den jongen Antiochus Eupator. Hij

nais en Auvergne, en bestond uit Brie gedeelten:

had het beleg opgeslagen voor Jeruzalem, toen hij

het eigenlijk gezegde L., Beaujolais, Forez ; de al-

vernam, dat Philippus, die hem het oppergezag be-

gemeene hoofdstad was Lyon. In het midden was

twistte, zich meester geinaakt had van de hoofdstad

L. bergachtig en boschrijk, in het 0. naar de Rhone

van Syria. Op deze tijding liet L. het beleg van

en de Saone had het vruchtbare vlakten, evenals in

Jeruzalem, dat hij had willen veroveren, varen,

het W. naar de Loire. — Vroeger bewoond door de

rukte tegen zijnen medestander op, en bracbt hem

Segusianen, maakte L. onder de Romeinen deel uit

de nederlaag toe; maar bij de onverwachte aan-

van Lugdunensis, daarna van het koninkrijk Bur-

komst van Demetrius Soter zagen L. en Eupator

gundie; eindelijk werd het een afzonderlijk graaf-

zich door hunne aanbangers verlaten, en zij werden

schap, dat aan de kroon cverd getrokken (Lyonnais

door hunne eigene lijfwacht vermoord (162 v. Chr.)

Claudius Lysias,

de overste, die Paulus uit de

in 1307 onder Filips den Schoone; Beaujolais en

— 3)

Forez onder Frans I); het maakt tegenwoordig deel

handen der Joden redde, door hem onder een sterk

uit van de departementen Loire en Rhone.

geleide naar Cerasea te laten overbrengen ; Hand.

Lyons, 1)

fabriekplaats in den noord-ainerik.

staat New-York, graafschap Wayne ; 3200 inw. —
2) L., of Lyoens, dorp in Friesland, 2 wren gaans ten

23 : 26 ; 24 : 7, 22.

Lysimachia,
(Melas sinus),

Z. W. van Leeuwarden; 60 inw.

Lyrnessus, stad in Mysie nabij Adramyttium,
was tijdens den Trojaanschen oorlog de hoofdstad

ook

Hexamilium genaamd, stad

in den Thracischen Chersonesus, aan de golf Melas
was gesticht door Lysimachus, anno

309 v. Chr.

Lysimachus,

een der beste veldheeren van

van een klein koninkrijk, en werd geplunderd door

Alexander, ontving na diens dood (323 v. Chr.)

Achilles, die er de schoone Briseis gevangen nam.

Thracie tot zijn aandeel, en stichtte de stad Lysi-

Lys,

Leyia,

rivier in Frank-

machia, die de hoofdstad werd van zijn rijk. Met

rijk en Belgie, ontspringt in Frankrijk, 2 mijlen be-

Seleucus en Cassander in bondgenootschap tegen

Lye of Leye, lat.

zuidw. Bethune in dept. Pas-de-Calais,doorstroornt

Antigonus en Demetrius, droeg L. veel bij tot de

het dept. Nord, komt bij Menin in Belgie, besproeit

overwinning van Ipsus (301). In het laatst van zijn

West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen door tangs

leven deed hij twee veldtochten naar Macedonia

Kortrijk te komen, en werpt zich bij Gent in de

(295 en 286 v. Chr.), en bleef er meester van het

Schelde, na 25 mijlen loop. De L. gaf Karen naam

land. Hij regeerde sedert 25 jaren over Thracie, en

aan een dept. van het eerste fransche keizerrijk, dat

sedert vier jaren over Macedonia, toen hij, 80 jaren

Brugge tot hoofdplaats had; eertijds vorrnde de L.

oud zijnde, sneuvelde in den veldslag van Curupe-

de grensscheiding tusschen Frankrijk en Duitsch-

dium (in Phrygie) tegen Seleucus (282 v. Chr.). Hij

land.

had zich gehaat gemaakt door zijne wreedheden,

Lysander,

spartaansch veldheer, is vooral be-

waarvan zelfs zijne eigene familie niet verschoond

roemd door de overwinning, die hij bij !Egos Pota-

bleef; zoo o. a. liet hij op geringe vermoedens een

mos behaalde 405 v. Chr. in zijnen zeeslag tegen de

zijner zones (Agathocles) ter dood brengen.

Atheners,waardoor een elude gemaakt werd aan den

Lysippus, beroemd grieksch beeldhouwer, geb.

Peloponneesischen oorlog, en ten gevolge waarvan L.

omstr. 350 v. Chr. te Sicyone, was de eenige, die,

meester werd van Athene (404); hij stelde daar het

met Apelles en Pyrgoteles, de eer genoot Alexander

bewind der Dertig Tirannen in. Oppermachtig in

of te beelden.

zijn vaderland, ging L. naar men wil van het voor-

Lysis,

grieksch wijsgeer, geb. te Tarentum,was

nemen zwanger om er zich tot alleenheerscher te

een leerling van Pythagoras, en ontkwam met moeite

verheffen ; doch hij sneuvelde in eenen slag, die door

aan de woede van Cylon van Croton. Men moet hem

de Spartanen aan de Thebanen werd geleverd nabij

niet verwarren met een anderen

Haliartus (394 v. Chr.).

ter was van Epaminondas.

Zie ABEL 1).
Lysaniee
Lysanias, viervorst van Abilene; Luc. 3: 1.
Lysefjord, eene 5 a 6 mijlen diep landwaarts
insnijdende bocht der zee aan de westkust van het
zuiderdeel van Noorwegen, heeft eene breedte van

Lystra,

L., die de leermees-

tegenw. Latik, stad in Lycaonie, be-

noordw. lconium. Te L. werd Paulus gesteenigd
(Hand. 14); het was de geboorteplaats van Timotheiis (Hand. 16 : 1, 2; II Tim. 3 :

Lyttleton

11).

(lord George), engelsch letterkun-

slechts 2 a 6000 vt. en is ingesloten tusschen steile

dige, geb. 1709 te Hagley (graafschap Worcester),

rotswanden, die op sommige plaatsen eene hoogte

gest. 23 Aug. 1773, was herbaalde malen kanselier

bereiken van 3000 vt.

Lysias, I)

beroemd atheensch redenaar, geb.

459 v. Chr., gest. 378, hielp Thrasybulus in het verdrijven van de 30 Tirannen. Slechts 32 samenspraken en eenige fragmenten zijn van L. tot ons geko-

der schatkist, doch is vooral vermaard als schrijver

History of the life of Henry II (5 din. Leipzig
Dialogues of the dead (Londen 1767).
Zijne Complete Works verschenen in 4. (Loud. 1774).
van

1755-71) en

Lytton

_ULW
Zie
(Bulwer).
Zi _.ER.
ul

M
M, als romeinsch getalmerk (eigenlijk CD) =
1000; MM = 2000; si

I millioen.

sche woelingen eerst als ijverend republikein kennen,
en wist zich zoodoende eenigszins op den voorgrond

Op de keerzijde van rnuntstukken beteekent :

te plaatsen, zoodat hij 1806 door koning Lodewijk

M de muntstad Toulouse ;

benoemd werd tot minister van justitie, welk ambt

M met eene Wine o beduidt Mexico;

hij bekleedde tot 1809. Na het herstel van Oranje

M met een kroontje er hoven is Madrid ;

weder Oranje-gezind, werd v. M. 1815 aangesteld

M (ineengeloopen) wil zeggen Marseille.

als minister van justitie in bet jonge koninkrijk der

M met apostrofe (M') v 66r Schotsche namen is

Nederlanden, dat door die ongelukkige benoeming

Mac, en beteekent hetzelfde als

reeds dadelijk de kiem tot ontbinding in zich op-

c h ter Nederlandsche namen. M (zonder

nam. Want door zijne onverstandige maatregelen

eene verkorting van

zoon a

apostrofe) is eene verkorting van den latijnschen

was v. M. inderdaad de man, die het meest heeft

voornaam Marcus; en met apostrofe (M') is M eene

bijgedragen om aan de Belgen aanhoudend nieuwe

verkorting voor Manius.

redenen te geven tot misnoegdheid over bet regeeringsbeleid, welke misnoegdheid door een verstandig raadsman der kroon tot zelfs in de laatste oogen-

Ma

(Coptisch

me, mei, d.

waarheid, gerech-

blikken te bezweren zou geweest zijn, loch die door

tigheid), egyptische godin, door het zinnebeeld van
de struisveder op het hoofd gekarakteriseerd als

eenen v. M. ten top ward gevoerd, zoodat men v.
M. als de voornaamste oorzaak kan beschouwen van

godin der waarheid en gerechtigheid, dochter van

de uitbarsting der belgische omwenteling: toen ein-

den zonnegod Ra of Phtha, gewoonlijk de gezellin

delijk nam v. M. zijn ontslag 3 Sept. 1830, en le-

van Thot (Hermes); in de onderwereld brengt zij

verde dus eene nieuwe illustratie op het oude

de schimmen der afgestorvenen voor den troon van

spreekwoord : '»als het kalf verdronken is gaat men

Osiris, om voor diens aangezicht hunne laden te

den put dempen". lntusschen was hij na de cmaf-

laten afwegen.

hankelijk-verklaring van Belgie wederom neder-

Maacha,

landschap in Syrie; II Sam. 10: 6,

8; I Chron. 19 : 7.

Maacha,

verschillende personen in het 0. T.,

landsch minister van justitie tot 1842, en stied' 14
Febr. 1849.

Maangebergte,

arab. el-Kamar of

al-Koemr,

nl.: 1) zoon van Nahor ; Gen. 22 : 24. — 2) moe-

bergketen in Middel-Afrika, bezuidoosten Nigritie

der van David's zoon Absalom ; II Sam. 3: 3; I Chron.

en bezuiden Darfoer, loopt van het 0. naar bet W.

3 : 2. — 3) vader v. Achis, koning van Gath ; I Kon.

Van de noordhelling van het M. komt de Bahr-el-

2 : 39. — 4) huisvrouw van Rehabeam ; I Kon.

Abiad, een der armen van den Nijl.

15: 2, 10, 13; II Chron. 11 : 20-22 ; 15 : 16. —

Maanhuizen, oude naam van het dorp Em-

5) bijwijf van Kaleb ; I Chron. 2: 48. — 6) huis-

meloord, op bet eiland Schokland, in de Zuiderzee.

vrouw van Machir, den zoon van Manasse; I Chron.
7 : 15, 16. — 7) zuster en huisvrouw van Jeiel, den
vader van Gibeon ; I Chron. 8: 29 ; 9 : 35. — 8)
vader van een der helden van David, nl. van Hanan ;
I Chron. 11: 43. — 9) vader van Sephatja, eenen
vorst over de Simeonieten ; 1 Chron. 27 : 16.

Maachath,

stad of koninkrijk in Canaan voor

de komst der Israêlieten, door wie de Maeichathieten
echter niet verdreven werden ; Dent. 3: 14; Jozua
12 : 5 ; 13 : 11, 13. — Naar M. worden later in bet
0. T. (II Sam. 23 : 34; II Kon. 25 : 23; I Chron.
4 : 19 ; Jerem, 40 : 8) eenige Israelieten met den
naam van

Matichathieten

bestempeld.

Madrath, stad in stam Juda ; Jozua 15: 59.
Maaren, n.-brab. dorp. Zie M
-AREN.
Maarheeze, dorp in Noord-Braband, vijfd'half
uur gaans bezuiden Eindhoven ; 600 inw.

Maarhuizen,

oudt. Marhusen, dorp in de

nederl. prov. Groningen, 5 a 6 uren gaans bewesten
Appingedam ; 160 inw.

Maarsbergen,

voormalige heerlijkheid in de
nederl. prov. Utrecht ; het kasleel van M., het oudste
van al de kasteelen in die prov., ligt 2 uren gaans
bezuiden Amersfoort.

Maarslacht,

of Maarslagt, dorpje in de ne-

derl. prov. Groningen, 6 uren gaans bewesten Ap-

Mafid, of Mad, marktvlek in 't noorden van

pingedam, is echter geen dorp meer, doch vormt

flongarijë, comitaat Zemplin, in het Hegyalla-ge-

twee gebucbten, met omstr. 130 inw.; 26 Maart

bergte, twee uren gaans benoordw. Tokay; 3400

1584 werd M. in de arch gelegd door de Friezen,

inw.; minerale bron.

uit weerwraak op den spaanschen veldheer Verdugo,

Maadai,

een der Israèlieten, die in de baby!.

ballingschap vreemde vrouwen hadden. Ezra 10: 34.

die eenen strooptocht in Friesland gedaan had.

Maarssen,

dorp in de nederl. prov. Utrecht,

Maádieh, of Meer van Aboekir, een strand-

aan de Vecht, 2 uren g. benoordw. Utrecht ; 1200

meer in 't noordwesten van Egypte, ten Z. van Aboe-

inw.; is zeer oud, heette eerst Marsna (of Marsua),

kir en ten 0. van Alexandria.

doch draagt zijn tegenw. naam reeds sedert 1262.

Maadja,

een der met Zerubbabel wederkee-

renden uit Babylonia ; Neh. 12 : 5.

Maagdenburg.

Zie de duitsche spelling

MAGDEBURG.

Maai,

Maarsseveen,
prov. Utrecht, nl.:

twee dorpen in de nederl.

Nieuw-M., een half uur gaans be-

noorden Maarssen en 7 kwartier gaans benoordw.
Utrecht; 700 inw.; vele buitenplaatsen ; en

een der wederkeerenden nit Babylonie,

die muziek-instrumenten bespeelden ; Neh. 12 : 36.

Maanen

(Cornelis Felix van), geb. 9 Sept.

1769 te 's-Gravenhage, deed zich in de patriotisti-

Oud-M.,

een half uur gaans beoosten Nieuw-M. en 1 uur
gaans benoorden Utrecht ; 500 inw.

Maarten (St.-),

dorp in Noord-Holland, 3

uren gaans benoorden Alkmaar; 500 inw.

Maartensdijk

Niab

Maartensdijk, 1) dorp in de nederl. prov.
Utrecht, anderhalf uur gaans benoorden Utrecht ;
900 mew. — 2) Sint-M., dorp op het zeeuwsche
Tholen, door de inboorlingen aldaar .Smerdiek" genoemd, ligt derdhalf uur gaans westelijk
benoorden Tholen en 3 uren gaans beznidoosten
Zierikzee ; 2000 inw.
Maas, fransch Meuse, lat. Mosa, een der voornaamste van de zich in den Rijn ontlastende rivieren, ontspringt in het fransche dept. Haute-Marne
bij het dorp Meuse, benoordoosten Langres, besproeit
het noordwestelijk gedeelte van Frankrijk (het dept.
der Boven-Marne, dat der Vogesen, dat der Maas,
en dat der Ardennen), komt in Belgie een weinig
beneden Givet, doorstroomt de prove. Namen en
Luik, scheidt Belgisch Limburg van Nederlandsch
Limburg, komt vervolgens in aanraking met deWaal
(een arm van den Rijn), doch scheidt zich reeds
spoedig waarvan af, om er zich bij het slot Loevestein opnieuw merle te vereenigen, outlast zich onder den naam van Merwe of Merwede in den Biesbosch, en verdeelt zich bij Dordrecht weder in twee
artnen, die zich beiden (de linkerarm met verscheidene monden) in de Noordzee ontlasten. Van de
drie uitwateringsarmen is de noordelijkste, die onder den naam van Maas de Noordzee bereikt beneden Brielle, de voornaamste voor de scheepvaart.
Reeds van Verdun af bevaarbaar, is de geheele lengte
der M. ruim 90 mijlen, in welken- loop zij o. a.
in zich opneemt rechts, Chiers, Semoy, Ourthe,
Roer, Waal en Lek (2 Rijn-armen), Beneden-Dsel ;
links, Bar, Sambre, Mehaigne, Rommel, enz. De
voornaamste steden, die door de M. besproeid worden,
zijn : Verdun, Stenay, Sedan, Mezieres, Charleville,
Givet, Dinant, Namen, Luik, Maastricht, Roermond,
Gorinchem, Dordrecht, Rotterdam, enz. De rivier
M. geeft haren naam aan drie departementen van
Frankrijk (zie het volgende art.).
Maas (departement der), dept. de la Meuse,
dept. van Frankrijk, in 't noordwesten, ligt tusschen
de deppt. Ardennen ten N.W., Moezel ten N.O.,
Meurthe ten 0., Vogesen en Haute-Marne ten Z., en
Marne ten W., en grenst ten N. aan Belgie. Het departement M. is ruim 113 vierk. mijlen groot, bevolkt met 306,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen (Bar, Verdun, Commercy, Montmedy), en
"weft tot hoofdpl. Bar-le-Duc. — M. (dept. van
Sambre en), zie SAMBRE-MAAS. - M. (dept. der
Monden van de), zie MONDEN. - M. (departement
der Beneden-), een dept. van Frankrijk, gevormd
in het eerste tijdperk der omwenteling, bleef bestaan tot 1814, was ingedeeld in de arrondissementen Hasselt en Roermonde, en had tot hoofdpl.
Maastricht.
Maas—Bommel, dorp in de nederl. prov.
Gelderland, anderhalf our gaans beoosten Tiel;
300 inw.
Maasbracht, dorp in nederl. Limburg, 2
uren gaans bezuidw. Roermonde, aan de Maas ; 300
inwoners.
Maasbree, bij verkorting veelal Brey, dorp in
nederl. Limburg, 4 uren gaans benoorden Roermond ; 900 (met onderhoorigheden 1500) inw.
Maasdam, dorp in Zuid-Holland, 2 uren gaans
bezuidw. Dordrecht ; ruim 600 inw.
liaaseja, naam van 18 verschillende personen
in het 0. T. (I en H Chron., Ezra, Neh., Jerem.)
Maaseyk, fabriekdorp in belg. Limburg, 8
uren gaans benoordoosten Hasselt ; 4500 inw.; geboorteplaats van de gebr. van Eyck.
Maashees, dorp in de nederl. prov. Noord-

Braband, 2 uren gaans zuidelijk beoosten Boxmeer ;
300 inw.
IVIaasland,i) voormalig dept. van het koninkrijk Holland (Ougeveer de tegenwoordige prov.
Zuid-Holland). Sedert de inlijving bij het fransche
keizerrijk heette dit dept. Departement der Monden
van de Maas (zie MONDEN). - 2) het kleinste der
vier kwartieren van de meierij van 's Hertogenbosch,
M. genoemd, omdat het zich ten N.W. en W. van de
rivier de Maas uitstrekt. — 3) M., lat. Masalanda of
Maslanda, dorp in Z.-Holland, aan de Gaag,5 kwartier gaans ten W.N.W. van Vlaardingen, 4 uren g.
westelijk benoorden Rotterdam ; omstreeks de helft
der 18e eeuw werd dit dorp door eenen fellers brand
geteisterd.
Maaslandsluis, verkeerde benaming voor de
stad Maassluis.
Maasniel, dorp in nederl. Limburg, een half
our gaans benoorden Roermond, aan den straatweg
van Roermond naar Venlo.
Maassluis, ook wel verkeerdelijk Maaslandsluis genoemd, bij verkorting de Sluis, stad in ZuidHolland, twee uren gaans bezuidw. Delft, anderhalf
uur gaans bewesten Vlaardingen, aan de Maas ; 5000
inw.; zeehaven ; visscherij-reederij. In 1574 werd
M. door de Spanjaarden ingenomen ; omstr. 1610
oproer te M., wegens eene (geringe) belasting op
de visscherij ; watersnood 14 Nov. 1775; in 1776
oproer te M. over het lange aanhouden der noten bij
het psalmgezang, daar de bewoners van M. niets
van de nieuwe zangwijs wilden weten ; April 1813
oproer der Oranje-gezinde partij, doch werd gedernpt en gestraft; 5 Febr. 1825 watersnood.
Maastricht, bet Trajectum ad Mosam der ouden, stad en vesting in nederl. Limburg, waarvan
bet de hoofdplaats is, ligt 5 uren gaans benoorden
Luik, 6 uren gaans bewesten Aken, aan de Maas,
nabij de uitwatering van de Jeker ; 28.000 inw. Op
den bezuiden de stad gelegen Pietersberg de 1701
aangelegde citadel; merkwaardig is de in dezen
berg aanwezige steengroeve , met eenen doolhof van
omstr. 20,000 onderaardsche gangers. Oudtijds heette
M. eenvoudig Trecht of Tricht, lat. Trajectus, d. i.
Pontveer, overvaartplaats (dus is M. zooveel als
,,Veer over de Maas"). De stad M. bestond reeds in
de 4e eeuw ; zij doorstond een aantal belegeringen,
werd 1632 ingenomen door prins Frederik Hendrik en werd zoodoende Staatsch ; 1673 bemachtigd
door Lodewijk XIV, en 1748 nogmaals door de
Franschen ; in 1784 maakte keizer Jozef II aanspraak op het bezit van M., en stood tegen eene vergoeding van tiendhalf millioen francs zijne rechten
aan Holland af. In 1793 door de Franschen gebombardeerd, werd M. 1794 ingenowen door Kleber,
1795 bij Frankrijk ingelijfd, en was van dat oogenblik af de hoofdplaats van het dept. der BenedenMaas, totdat M. 1815 aan bet koninkrijk der Nederlanden toegevoegd werd ; na den belgischen opstand was M. lang een punt van geschil, doch werd
eindelijk 1839 voor goed toegewezen aan de Nederlanden.
Maaswaal, of het Maaswaalsche, het land tusschen Maas en Waal.
Maath, een in 't geslachtregister van Jezus;
Luc. 3 : 26.
Maaz, kleinzoon van Jerahmeel ; I Chron. 2: 27.
Maazja, 1) een overste der priesters ten tijde
van David; I Chron. 24: 18. 2) een priester ten
tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 8.
Mab, de fee der droomen en de vroedvrouw
der overige feeen, in de overleveringen der middel-
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eeuwen. Sommigen maken haar tot koningin der
feeen, en geven haar dan Oberon tot gemaal. Door
Chaucer en (4e tooneel le bedrijf ',Romeo en Julia")
Shakespeare worth deze fee, zoomede haar hot, zeer
dichterlijk beschreven.
Mabillon (Jean), een geleerd Benedictijner
monnik, geb. 23 Nov. 1632 te St. Pierremont in
Champagne, gest. 27 Dec. 1707 te Parijs, werd
door zijn werk Be re diplomatica (Parijs 1681 , met
supplement 1704, uitgeg. door Ruinart 1709, en door
Adimari, Napels 1789) de grondlegger der wetenschappelijke oorkondenleer, verzamelde in Duitschland en Italie vele voor de Geschiedenis van Frankrijk belangrijke documenten, gaf de werken van den
heiligen Bernardus in het licht (2 din. Parijs 1687),
en schreef Actorum S. Benedicti (9 din. Parijs 1668
—1702) en Annales S. Benedicti (6 dln. Parijs
1703-9), zijnde de eerste critische geschiedenis
van zijne orde.
Mably (Gabriel Bonnot de), fransch schrijver,
oudste broeder van Condillac, geb. 14 Mei 1709 te
Grenoble, gest. 23 April 1783 te Parijs. Zijne Oeuvres (12 din. Parijs 1789, en dikwijls herdrukt)
zijn meerendeels van geschied- en staathuishoudk.
inhoud.
Mac, verkort M'; zie re .
Macabre, zooveel als Doodendans; ook de
naam der kerkelijke maskeraden eertijds in Frankrijk en Engeland.
Macaire (St.-), twee heiligen, en 1 patriarch.
Zie MACARIUS.
Macaire (St.-), stad in het fransche dept. Gironde, aan de Garonne, 4 urea gaans bewesten la
Reale; 1500 inw.
_UBRY DE MONTDIDIER.
Macaire(Rich. de). _.e
7i A
Macalo, plaatsje in Lornbardije, niet ver van
Bergamo en van Brescia, waar Carmagnola, bevelhebber der venetiaansche troepen, 1427 eene schitterende overwinning bevocht op de generaals van
den hertog van Milaan.
Macao, chineesch Ngao-men, portugeesche stad
en nederzetting op het chineesche eiland Hiangsjang, aan de uitwatering van den Tiger of Parelrivier in de baai van Canton, tegenover de stad Canton, is sedert 1563 in bet bezit der Portugeezen,
doch staat sedert 1844 onder een eigen gouverneur,
beslaat ruim eene halve vierk. miji in omtrek, en
telt 30,000 inw.; vroeger was de bevolking veel talrijker, want M. was tang het middelpunt van den
etirop.-chin. handel.
Macarius, 1) de Groote, of de Egyptenaar,
sedert 330 kluizenaar, was de eerste, die het mysticismus overbracht in de welsprekendheid. Hij stierf
in het jaar 391, en wordt door de roomsch-katholieke Kerk als heilige vereerd 15 Jan. De werken
van M. (50 homelien, enz.) zijn in 't licht gegeven
door G. Pritius (Leipzig 1698). — 2) een andere
heilige der r.-kath. Kerk, bijgenaamd de Jonge, of
de Alexandrijn, sedert 335 kluizenaar, onderging
vele vervolgingen wegens zijn ijveren tegen de Arianen, en stierf 394; kerkelijke gedenkdag 2 Jan. —
3) een patriarch van Antiochie, werd 680 op het
concilie van Constantinopel veroordeeld.
Macartney (George, graaf), engelsch diplomaat, geb. 14 Mei 1737 te Lissanoure in lerland,
gest. 30 Maart 1806 te Londen, werd vooral bekend
door zijne ( vruch telooze) gezantschapsreis naar Ch ina
1792, waarvan zijn secretaris Staunton eene beschrijving in het licht gaf, door welke Europa voor
het eerst eenige degelijke mededeelingen aangaande
het Cbineesche rijk ontving.

Macchabein
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Macassar, voormalige stad op het eiland Celebes in den O. I. archipel, was de hoofdstad van
het koninkrijk M., doch bestaat niet meer; ter plaatse
van de ()ride stad M. ligt thans de nieuwe stad M.
of Vlaardingen (sedert 1847 vrijhaven, met 15,000
inw.) en het fort Rotterdam. — Het koninkrijk M.,
op de zuidpunt van bet eiland Celebes, zijnde slechts
een klein gedeelte van het voormalige groote Macassarsche rijk (de voornaamste zeemogendheid van
al de maleische rijken) beoorloogde reeds in 1420
met eene vloot van 200 vaartuigen den koning van
Malakka, doch is sedert 1668 schatplichtig aan de
Nederlanders, die het jaar te voren (1667) de Portugeezen verdreven, door wie M. sedert 1615 bezeten werd. — Het nederlandsche gouvernement M.
draagt oilicieel den naam van gouvernement Celebes
(zie CELEBES). - Het gedeelte zee, dat de eilanden
Borneo en Celebes van elkander scheidt, wordt de
Straat van M. genoemd.
Macauley (Catherine Sawbridge, mevrouw),
eene engelsche dame, benoemd door hare geschriften,
geb. 1733 in het graafschap Kent, trad 1760 in den
echt met doctor Macauley, geneesheer te Londen ;
als diens weduwe hertrouwde zij 1778 met zekeren
beer Graham. Zij trok de aandacht door hare republikeinsche ideen, deed 1785 eene reis naar Amerika,
waar zij zeer goed ontvangen werd door Washington,
en verdedigde de fransche omwenteling tegen Burke.
Men heeft o. a. van haar eene Geschiedenis van Engeland, loopende van Jacobus I tot de komst aan het
bewind van het huis van Hanover (8 dln. 1763—
83). Zij stierf 1791.
Macauley (Thom. Babington), engelsch geschiedschrijver, geb. 25 Oct. 1800 te Rothley Temple (graafschap Leicester), trad 1826 te Londen op
als advocaat, werkte als publicist, en ook van 1830
tot 1848 in het parlement, in liberalen geest, bekleedde ook sedert 1832 verscheidene hooge ambten, behoorde, van 1852 of wederom in het partement, onder de uitstekendste leden der whigpartij,
werd 1857 benoemd tot lord M. van Rothley, en
stierf '28 Dec. 1859 te Kensington. Zijn voornaamste
werk is: History of England from the accession of
James II (Louden 1848 en v.; 7 din. Londen 1858).
Wijders zijn nog opzettelijk van hem te noemen
Critical and historical essays (3 din. Londen 1843,
dikwijls herdrukt); Speeches (2 din. Louden 1853);
Biographical essays (Londen 1851). Eene complete
editie van al de werken van L. verscheen in 25 din.
(Londen 1860).
Macbeth, schotsche prins, voile neef van koning Duncan, die in de lie eeuw regeerde. Volgens
de kronijken had eene tooverheks aan M. voorspeld,
dat hij koning zou warden ; om die voorspelling in
vervulling te laten gaan vermoordde hij Duncan in
de nabijheid van Inverness, en liet zich in zijne
plaats tot honing kronen (1040). Hij maakte zich
gehaat door zijne -wreedheden, en werd 1047 van
den troop gestooten door Malcolm, zoon van Duncan,
die daarin geholpen werd door den koning van Engeland, Eduard den Biechter. De misdaad van Macbeth heeft aan Shakespeare de stof geleverd voor
een zijner schoonste treurspelen.
Maccabees. Zie M ACCHABEUS.
Macealuba, eene slijkvulcaan in de siciliaansche provincie Girgenti, tusschen Girgenti en Aragona.
Macchabeen, zoo heeten in de Joodsche geschiedenis de leden van het heldengeslacht van
Judas, bijgenaamd Makkah& d. i. Hamer (zie het
art. MACCHABEUS), die de Joden verloste van de syrische verdrukking, en wiens broeders Jonathas en
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Simon voor een korten tijd het Joodsche rijk herstelden (135 v. Chr.). Bit is de hoofdinhoud der
twee apocryphe Boeken der M. De afstammelingen
van Simon regeerden over het Joodsche yolk, totdat
ze uitgeroeid werden door Herodes den Groote.
Een derde zoogenaamd Boek der M. (zoomin door
Luther als door de Vulgata overgezet) verhaalt de
vervolgingen van de Joden onder PtolemeCis Philopator.
Macchabetis (Matathias), een dapper joodsch
krijgsheld uit het geslacht der Asmoneen, verzette
zich moedig tegen de tirannieke bevelen, welke door
Antiochus Epiphanes werden gegeven om het joodsche yolk te dwingen aan afgodsbeelden te otferen.
Door zijne medeburgers tot veldheer gekozen, verdreef hij de Syriers, en richtte de altaren van den
waren God weder op. Hij stierf te midden van zijnen
roem (anno 167 v. Chr.) en liet 5 zonen na, Judas,
Simon, Jonathas, Johannes en Eleazar, van welke
vooral de 3 eerste benoemd zijn. — M. (Judas),
zoon van Matathias, voerde na diens dood het opperbevel over de joodsche legers (167 v. Chr.), versloeg
de veldoversten van Antiochus-Epiphanes (Apollonius, Nicanor, Gorgias, Ptolemeiis, en Lysias), keerde
in zegepraal binnen Jeruzalem terug, en zuiverde den
tempel (164). Hij versloeg eveneens de door Antiochus opnieuw tegen hem uitgezondene troepen.
Daarna was Antiochus op het punt, zelf aan het hoofd
van een macbtig leger tegen M. te velde te trekken,
toen die koning door eene verschrikkelijke ziekte
werd weggerukt. Antiochus Eupator, zijn opvolger,
zag zich genoodzaakt den Joden eenen voordeeligen
vrede toe te staan ; maar dit vredestractaat werd
verbroken door eenen nieuwen koning van Syrie,
Demetrius Soter; en na opnieuw verscheidene voordeelen behaald te hebben, vond Judas M. eiudelijk
(anno 161 v. Chr.) den dood in eenen veldslag. —
M. (Jonathas), broeder van den vorige, nam na
diens dood (161 v. Chr.) het opperbevel over, verdreef Bacchidas uit Judea (158), verbond zich met
Alexander Bala, den overweldiger van den syrischen
troon, omhelsde vervolgens na diens dood de partij
van Demetrius Nicator, wiens zijde hij echter spoedig verliet om zich y our den jongen Antiochus, zoon
van Alexander Bala, te verklaren, wien hij trouwen
bijstand verleende. Tryphon, die den troon van dien
jongen vorst wilde overweldigen, ontdeed zich van
Jonathas door verraad (143 v. Chr.). —M. (Simon).
broeder der vorigen, volgde Jonathas op als vorst
en hoogepriester der Joden, maakte zich meester
van Gaza, en ging een verbond aan met Demetrius
Nicator, koning van Syrie, door wien hij de onafhankelijkheid van Judea deed erkennen. Hij had
vervolgens oorlog te voeren tegen Antiochus Sidetes,
en noodzaakte de veldoversten van dien vorst Judea
te ontruimen. Na een roemrijk bestuur van 10 jaren
werd Simon M. vermoord door Ptolomeiis, zijnen
M. (Eleazar), zie n°. 3
zwager (133 v. Chr.).
van het art. ELEAZAR.
Macchiavelli (Niccolo), geb. te Florence 5
Mei 1469, behoorde tot een adellijk maar arm geslacht, was gedurende 14 jaren (van 1499 tot 1512)
secretaris der Florentijnsche republiek en als zoodanig belast met het opteekenen van hetgeen vet.handeld werd in de zittingen van den raad der tien
hoogste magistraatspersonen, alsook met het opstellen van de tractaten en van de uitgaande brieven.
In die hoedanigheid oefende hij eenen grooten invloed uit op den gang der zaken, en werd met onderscheidene zendingen belast naar Frankrijk,
Duitschland, Rome. Tengevolge van eene omwente-

Mac-Clintock
ling, die de Medicis weder aan het roer van staat
bracht in Florence (1512), verloor M. zijn ambt,
zag zich reeds kort daarna betrokken in een proces
tegen den kardinaal de Medicis (die later paus werd
onder den naam van Leo X), werd op de pijnbank
gebracbt, en vervolgens gebannen; hij mocht er
evenwel in slagen eenige jaren later bet vertronwen
der Medicis te winnen, werd toen weder aangesteld
(1521), en stierf te Florence 22 Juni 1527. Gedurende den tijd, dien hij in ongenade was, schreef L.
de meeste zijner werken, waarvan de voornaamste
zijn: Il principe (Venetie 1515 ; ontelbare malen
herdrukt ; uitrnuntend in het Duitsch vertaald door
Rehberg, 2e druk Hanover 1824); in dit werk, dat
Frederik II in zijn •Antimacchiavell" een der gevaarlijkste boeken noemt, onderwijst M. aan de
dwingelanden door welke middelen zij him Joel
kunnen bereiken, des hoods ten koste van rechtvaardigheid en menschelijkheid ; de verachtelijke
staatkunde, daarin blootgelegd, is sedert de macchiavellistische genoemd; het manuscript dezer verhandeling droeg M. in 1514 op aan Laurentius de
Medicis, die sedert kort meester van Florence was
geworden, en zulks in de hoop op diens bescherming. In de Discorsi sopra la prima decade di Tito
Livio (Venetie 1532), geschreven omstr. 1516, doet
M. zich wel als een diep denker kennen, maar ontwikkelt daarin dezelfde verfoeilijke staatkundige
leerstellingen als in het eerstgenoetnde boek. Ziju
voornaamste werk is echter Istorie fiorentine, de
geschiedenis van Florence, loopende van 1205 tot
1424, door M. geschreven omstr. 1524, en o. a. in
het Duitsch vertaald door Neumann (2 dln. Berlijn
1809). Wijders heeft men van M.: Legazioni, of het
verhaal van zijne ambassaden ; alsook een werk
•0ver de kunst van oorlogvoeren"; zoomede eenige
tooneelstukken, waaronder la Mandragorc (zeer losbandig van strekking) en verscheidene novellen,
waaronder Belphegor. Van M.'s werken (die te Rome
alien op den Index staan) zijn sedert 1550 herhaalde
malen complete editien in het licht verschenen (de
beste is die in 8 din. Florence 1813, herdrukt 1860
en v.). Lezenswaardig is een werkje van Artaud de
Montor, getiteld : Machiavel, son genie et ses erreurs
(2 dln. Parijs 1833).
Mac–Clellan (George), amerikaansch generaal, geb. 3 Dec. 1826 te Philadelphia, nam deel aan
den Mexicaanschen oorlog, en nadat hij o. a. sedert
1857 het presidentschap in den raad over de spoorwegen van Ohio en Illinois bekleed had, werd hem
bij de uitbarsting van den burger-oorlog het opperbevel over de troepen van Ohio opgedragen. Zijne
werkelijke aanstelling als generaal-majoor der Uniearmee van het departement Ohio unt y ing hij van
president Lincoln 14 Mei 1861; en 1 Nov. 1861,
na de aftreding van Scott, werd M.-C. benoemd tot
opperbevelhebber over de geheele Noorder-armee,
welk kommando echter 11 Maart 1862 beperkt werd
tot de Potomac-armee; en na den ongelukkigen
7-daagschen veldslag bij Richmond werd M. 25 Juni
1862 als bevelhebber ontslagen.
Macclesfield, stad in het engelsche graafschap Chester, ruim 13 uren gaans benoot doosten
Chester; 39,000 inw.
Mac–Clintock (sir Francis Leopold), engelsch zeevaarder, geb. 1819 te Dundalk, maakte de
noordpoolreizen van sir James Ross (1848-49) en
van Austin (1850-51) mede, op welken laatsten
tocht hij, over ijs, de westpunt van Amerika':; noordpoolland bereikte ; vervolgens kommandeerde bij een
schip (de •Intrepid") op den tocht van Belcher
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(1852-54)), en stond eindelijk aan het hoofd der
door de weduwe van Franklin uitgeruste noordpoolexpeditie (1857 tot Sept. 1859), op welken tocht
hij in Maart 1859 het punt bereikte, waar Franklin's
expeditie voor goed was verongelukt. Als beschrijving van dezen tocht gaf M. in bet Licht: Narrative

Macedo (Joaquin! Manoel de), een der uitstekendste hedendaagsche dichters en schrijvers van
Brazilie, geb. 24 Juni 1820 te S.-Joao de Itaborahy,
doctor der geneeskunde, lid van 't geograph. instituut, enz. Al de door M. geschrevene romans bebben
eenen 2en druk mogen beleven ; zoo ook zijn dichtstuk A Nebulosa (2e dr. 1849).
Macedonicus, bijnaam van Q. Cmcil. Metellus.
Macedonia, lat. Macedonia, vroeger Emathia,
landschap ten N. van Griekenland, strekte zich aanvankelijk uit van den Olympus tot aan de uitwatering der rivier Lydias, doch strekte mettertijd zijne
grenzen veel verder uit. Met eenen vruchtbaren grond
en vele rijke mijnen, telde M. een aantal bloeiende
steden, zooals Pella (de residentie), Thessalonica,
Olynthus, Philippi. De Macedoniers waren een veehoedend yolk, dat door de Grieken nooit als stamverwant beschouwd is. Het koninkrijk M. werd gesticht omstr. 1392 v. Chr. door 15 Pelasgiscbe
stammen, die nit Histieotis verdreven waren. Pelagon, een hunner koningen, verdedigde Priamus tegen
de Grieken. In 796 overweldigde Caranus (een Heracliet), met een troep Grieken en Argieven het oude
Emathia, en stichtte eene nieuwe dynastie, die onder zijne drie opvolgers (766-647 v. Chr.) Opperen Neder-M., alsook Chalcidice, tot een geheel bracht.
In 492 door de veldheeren van Darius overweldigd,
was M. genoodzaakt den bondgenoot van Perzie te
worden, doch reeds in 479 werd M. weder Griekenland's bondgenoot. Het land verkeerde sedert 401
v. Chr. in volslagene regeringloosbeid, toen Philippus II den troon beklom (360 v. Chr.). Deze vorst
herstelde de rust in M., heroverde de oude provincien, voegde nieuwe daarbij, en onderwierp geheel
Griekenland aan zijn gezag ; hij maakte zich gereed
om den oorlog tegen de Perzen te ondernemen, toen
hij (336 v. Chr.) door moordenaarshanden om het
leven kwam. Alexander bracht de plannen van zijnen
voorganger tot uitvoering ; maar bij zijnen flood
(323) werd zijn rijk verbrokkeld ; en na verscheidene omwentelingen werd M. het deal van bet geslacht van Antigonus (278). Behalve het eigenlijke
M. behoorde toen ook Thessalia tot bet koninkrijk
M., dat tevens over Epirus heerschte, en bovendien
eenen, wel is waar niet onbetwisten, maar niettemin
overwegenden invloed uitoefende op het grootste
gedeelte van Zuid-Griekenland. Na drie oorlogen
tegen M. (212-205, 200--197 en 170-168 v.
Chr.) maakten de Romeinen dit land geheel en al
afhankelijk, en na eenen vierden oorlog verklaarden
zij M. tot een Romeinsch wingewest (147 v. Chr.).
Bij de verdeeling van het rijk werd M. in het Oostersch-rom. rijk begrepen ; in de 13e eeuw vormden
de Kruisvaarders er, ten behoeve van Bonifacius van
Montferrat, een afzonderlijk koninkrijk, waarvan
Thessalonica de hoofdstad werd, en dat meer bekend
is onder den naam van koninkrijk Thessalonica (zie
THESSALONiCA); in de 15e eeuw kwam M. met de
overige provincien van Griekenland, onder het juk
der ottomanische Turken, die er nog tegenwoordig
meester van zijn. Reeds in den allereersten tijd van
bet Christendom werden in M. christelijke gemeenten gesticht (door den apostel Paulus), zoodat wij
dan ook herbaaldelijk van M. gewag gemaakt vinden
in het N. T., en wel: in het boek van de Handelingen der Apostelen (16; 9, 10, 12; 18: 5 ; 19: 21,
22, 29; 20: 1, 3; 27: 2), en in verscheidene Zendbrieven (Rom. 15 : 26 ; I Cor. 16: 5 ; II Cor. 1: 16 ;
2: 13; 7: 5; 8: 1; 9: 2, 4 ; 11: 9: Philipp. 4: 15;
I Thess. 1: 7, 8; 4: 10 ; I Tim. 1 : 3). Ziehier de
naamlijst der

of the discovery of the fate of Sir John Franklin and
his companions (2 dln. Londen 1860).

Mac-Clure (sir Rob. John Le Mesurier), engelsch zeevaarder, geb. 28 Jan. 1807 te Wexford,
maakte 1836-1837 en 1848-1849 de noordpoolexpeditien onder Back en sir James Ross mede, stond
self aan het hoofd van eene expeditie, die 1850 door
de Beringstraat in de noordpoolstreek van Amerika
doordrong, bij welke gelegenheid M. de sedert eeuwen gezochte noordwestelijke doorvaart ontdekte,
en kwam, over de Baffinsbaai, 28 Sept. 1854 weder
in Engeland. Later werd hem een kommando in de
oost-aziat. wateren toevertrouwd.
Mac-Culloch (John), engelsch geoloog en
practiseerend geneesheer, geb. 6 October 1773 op
Guernsey, gest. 21 Aug. 1835 als professor te Addiscombe, heeft zich vooral naam verschaft door zijne
werken : Description of the Western Islands of Scotland (3 dln. London en Edinb. 1819); The Highlands and Western Islands of Scotland (Loud. 1824);
A system of geology (Londen 1831).
Mac-Culloch (John Ramsay), engelsch staa thuishoudkundige, geb. 1789 te Wigton, tot 1832
professor aan de universiteit van Londen, heeft zich
door verscheidene geachte werken naam verschaft,
doch inzonderheid door zijn Dictionary of Commerce
(2 dln. Londen 1832).
Macdonald (Et. Jacq. Jos. Alexander), hertog van Taranto, maarschalk van Frankrijk, geb. te
Sedan 17 Nov. 1765, uit ouders, die tot een aanzienlijk schotsch geslacht behoorden, diende eerst
in het iersche regement van Dillon, doch trad 1784
in fransche dienst, onderscheidde zich in den slag
bij Jemmapes, na welke overwinning hij tot kolonel
werd bevorderd (1792), en versloeg den hertog van
York bij verschillende gelegenheden. In 1795 trok
hij op het ijs de Waal over, maakte zich aan het
hoofd van zijne infanterie meester van de hollandsche vloot, en werd terstond tot divisie-generaal bevorderd. In 1798 naar Italie gezonden, nam hij het
kommandement van Napels over van Championnet,
en bracht Calabrie tot onderwerping, betwistte vervolgens hardnekkig den overtocht van de Trebia aan
Suwarow, in weerwil dat die te beschikken had, over
een veel sterker leger (1799). In ongenade gevallen
omdat hij zich in de bres had gesteld voor Moreau,
trad hij in 1809 weder in dienst, besliste de overwinning bij Wagram, voor welk wapenfeit hij verheven werd tot maarschalk, en later tot hertog van
Taranto. In 1812 voerde hij bevel over het 10e legerkorps in Rusland, streed bij Lutzen, Bautzen, Leipzig (1813), en kommandeerde in den veldtocht van
1814 den linkervleugel der armee. Na de abdicatie
van Napoleon werd M. benoewd tot lid van de Kamer
der Pairs en belast met de tank, om het leger van de
Loire te ontbinden. In 1816 werd hij groot-kanselier van het Legioen van Eer. Na de Juli-omwenteling onttrok M. zich geheel aan het openbare leven,
en stierf 25 Sept. 1840 op zijn kasteel Courcelles
bij Guise.
Macduff, havenstad in het schotsche graafschap Banff, tegenover de stad Banff, waarmede het
door eene brug over den Doveran in gemeenschap
staat ; 3000 inw.
Macduff, de moordenaar van Macbeth. Zie FIFE.
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koninkrijk Italie behoort als provincie M., groot
42 vierk. mijlen, bevolkt met 190,000 zielen, zijnde
de stad M. ook van die prov. de hoofdplaats.
Macgregor (John), engelsch statisticus en
geschiedschrijver, geb. 1797 te Stornaway in bet
schotsche graafschap Ross, eerst secretaris der Kamer
van Koophandel te Londen, later directeur der Royal
British Bank, vluchtte 1856 (bij het schandelijke
bankroet Bier bank) naar Frankrijk, waar hij 23
April 1857 te Boulogne stierf. Van zijne vele nitmuntende werken vermelden wij inzonderheid :
The progress of America (2 dln. Londen 1847) en
The commercial statistics (4 dln. Lond. 1848-50);
alsmede : The history of the British Empire from the
ascension of James I (2 din. Londen 1852).
Machane—Dan, eene plaats vermeld in het
0. T. (Richt. 18 : 12).
Machanidas, tiran van Lacedemonie, maakte
zich anno 210 v. Chr. ineester van het hoogste gezag ; hij Wilde den geheelen Peloponnesus onderwerpen, toen hij te Mantinea overwonnen en gedood
werd door Philopcemen (206 v. Chr.).
1Vrachao, oude naam van Menerbes in Frankrijk. Zie MENERBES.
Machaon, zoon van Esculapius en Epione of
Arsinoe, was, even als zijn broeder Podalirius, een
benoemd geneeskundige en geoefend jager ; de beide
broeders togen met de krijgslieden van IEchalia naar
het beleg van Troje ; Menelas, door een pijl gekwetst
zijnde, werd daar genezen door M., die zelf werd gedood door Eurypylus, den zoon van Telephus. Na
de inname van Troje Iced Podalirius schipbreuk en
landde in Carië, waar hij met de dochter des koDings trouwde. De 2 broeders werden na hun flood
als goden vereerd ; het heilige graf van M. was te
Gerenia in Messenie.
Macharen, of Macheren, dorp met 400 inw.
in Noord-Braband, een half our gaans bezuidwesten
Megen ; door watervloed geteisterd Jan. 1809.
Machares, een der zonen van Mithridates,
was koning van den Bosporus. Hij verliet de zijne
zijns vaders, orn zich (70 v. Chr.) aan Lucullus
over te geven ; later voor de wraak van Mithridates
beducht, maakte M. zelf een einde aan zijn Leven.
Machbannai, een der helden van David ;
I Chron. 12: 13.
Machbena, afstamm. van Kaleb ; I Chr. 2: 49.
Machecoul, stad in het fransche dept. LoireInferieure, 8 uren gaans bezuidw. Nantes ; 3700 inw.
eertijds hoofdplaats van het hertogdom Retz.
Machera, lat. Comilla Machera, oude naam
van het luxemburgsche stadje Grevenmacher.
Macherry, 'tzelfde britsch 0. I. rijk als Alwar.
Machi, een Gadiet ; Num. 13: 15.
Machir, 1) zoon van Manasse ; Gen. 50: 23 ;
Num. 26 : 29 ; 27: 1 ; 32: 39, 40; 36: 1; Dent. 3:
15 ; Jozua 13: 31; 17: 1; Richt. 5 :14 ; I Chron.
2: 21, 23 ; 7: 14-17. — 2) een man bij wien Mephiboseth tehuis was ; II Sam. 9: 4, 5 ; 17: 27.
Machla, dochter van Zelaphead ; Num. 26 : 33;
27 : 1; 36 : 11 ; Jozua 17 : 3.
Machli, een zoon van Levi; Ezra 8: 18.
Machlon, een der zonen van Elimelech en
Naomi ; Ruth 1: 2, 5 ; 4: 9, 10.
Machnadbai, een dergenen. die vreemde
vrouwen hadden genomen in de babyl. balling chap ;
Ezra 10 : 40.
Machole, voormalig dorp in 't noordoostelijk
gedeelte van het zeeuwsche eiland Zuid-Be \ eland,
is bij eenen watervloed verdronken en nooit weder
te voorschijn gekomen.

Caranus
Ccenus
Tyrimmas
Perdiccas I
Argeus I
Philippus I
Ajeropas
A lcetas
Amyntas I
Alexander I
Perdiccas 11
Archelatis I
Orestes
Archelaiis II
Amyntas II
Pausanias
Amyntas III
Argeus H
Amyntas III (her-

317
796 Alexander Aigus
766
(Rijksbest nurders :
738 Perdiccas 322 ; Pithou 320 ; Anti695
647
pater 320 ; Polysperchon 320-311)
609
576 Cassander
311
556 Philippus IV
538 Antipater
C
298
496 Alexander
1
452 Demetrius I
295
429 Pyrrhus v.Epirus287-86
405 Lysimachus, v.
402
Thracie
287-82
398 Seleucus, v. Syrie 282
397 Ptolemeus Ceraunus 281
396 Meleager
279
390 Antipater (opnieutv) 278
Antigonus Gonatas 278
steld)
388 Pyrrhus (opnieutv) 274
Alexander II
370 Antigonus (opPtolernetis
nieutv)
273-42
369
Perdiccas III
366 (Alexander, zoon van
Amyntas IV
Pyrrhus)
267-66
360
359 Demetrius II
Philippus II
242
Alexander III, bijgeAntigonus Doson
232
221
naamd de Groote, 336 Philippus V
Philippus III ArrhiPerseus
178-168
dens 323 Andriscus 152-148
Macedonia (de Romeinsche provincie), gevormd 148 v. Chr., bevatte het koninkrijk Macedonie, Grieksch Illyrie, Epirus, Thessalia, en had
Therma tot hoofdstad. Onder het keizerrijk was M.
eerst senatoriale provincie, daarna een der twee
diocesen van de prefectuur Illyrie, en bestond toen
nit zes provincien, nl.: het eigenlijke Macedonie of
Klein-Macedonie, Thessalia, Oud-Epirus, NienwEpirus, Achala, Creta, en had tot hoofdstad Thessalonica.
Macedonie (Klein-), zoo noemde men onder
het keizerrijk het oude of eigenlijk gezegde Macedonie. Zie het vorige art.
Macedonie (Gezond), naam die gedurende
eenigen tijd (in de 3e en 4e eeuw na Chr.) gegeven
werd aan het noordwesten van het nude koninkrijk
M.; het werd later deels bij Prevalitana, deels bij
Nienw-Epirus gevoegd.
Macedoniers, 1) het Macedonische yolk. —
2) eene godsdienstige secte, waarvan de patriarch
Macedonius het hoofd was. Zie MACEDONIUS.
Macedonius, patriarch van Constantinopel,
behoorde tot de partij der Semi-Arianen, toen hij tot
het patriarchaat verheven werd (omstr. 351). Zijne
benoeming was eene geweldige grief voor de orthodoxen, en op den dag zijner installatie werden de
partijen handgemeen met elkander, waarbij ruim
3000 personen omkwamen. Ten gevolge van nog
andere onlusten liet keizer Constantius hem (M.)
door een in 360 te Constantinopel gebouden concilie
afzetten. Toen wierp N. zich op als hoofd eener
nieuwe ketterij, door de godheid van den Heiligen
Geest te loochenen.
Macer (Clodius). Zie CLODIUS MACER.
Macerata, stad in Italie, op een berg, 23 mijlen
benoordoosten Rome ; 10,000 inw.; ligt op de plaats
van het oude Helvia dat verwoest werd door
de Gothen. In het door Napoleon I gestichte koninkrijk Italie was M. de hoofdplaats van het dept.
Musone ; vervolgens was M. tot 1860 hoofdplaats
der pauselijke delegatie M., die thans tot het nieuwe
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Machpela, het land van Ephron ; deze verkocht aan Abraham een graf voor Sara ; Gen. 23:
9, 17, 19; 25: 9; 49: 30; 50: 13.
Machseja, grootvader van Baruch ; Jerem. 32 :
12; 51: 59.
Macias, galicisch troubadour, in de eerste helft
der 15e eeuw page in dienst van den markies Enrique de Villena te Jaen, is bekend door zijne liefde
voor eene dame, door wier echtgenoot M. uit jaloezie
gedood werd.
Maciejowice, bezitting van graaf Zamoyski
in 't gouvernement Lublin, 10 mijlen van Warschau,
is gedenkwaardig door den slag van 10 Oct. 1794,
waarin met Kosciuszko's gevangenneming de onafhankelijkheid van Polen teniet ging.
Maciejowski (Waclaw Alex.), geb. 1792 te
CaIvarie, sedert 1831 prof. aan de roomsch-kath.
akademie en het gymnasium te Warschau, verschafte
zich eenen europeeschen naam door zijne Historya
prawodawst slowianskich (4 dln. Warschau 1832—
35 ; in 't Duitsch vertaald door Busch, 4 dln. Stuttgart 1835-39).
Macin, of Macine (George el), arabisch geschiedschrijver. Zie ELMAKIJN.
Mack (Karl, baron von), oostenrijksch generaal,
geb. 25 Aug. 1752 te Neuslingen in Frankenland,
gest. te St. Pollen 22 Oct. 1828, had zich reeds onderscheiden in verschillende veldtochten, en wel
voornamelijk in de Nederlanden tegen Frankrijk (in
1792 en 93) toen hij 1798 door den keizer van Oostenrijk naar Napels gezonden werd als opperbevelhebber over het napolitaansche leger, dat oprukte
tegen de Franschen, die Rome bemachtigd handen.
Door Macdonald en Championnet teed hij eene voor
hem schandelijke nederlaag, en viel vervolgens in
handen der Franschen ; te Parijs krijgsgevangen
zijnde op zijn eerewoord, schond M. dat woord en
ontvluchtte naar Oostenrijk. In 1805 opnieuw met
een kommando bekleed in Beieren, liet hij zich door
Napoleon omsingelen en in Ulm insluiten, waar hij
weldra genoodzaakt was zich met 30,000 man op
genade of ongenade over te geven. Hij werd ter dood
veroordeeld ; die straf evenwel verminderd zijnde,
werd hij op den Spielberg gevangen gezet, en eerst
2 jaren later op vrije voeten gesteld.
Mackenzie (George), schotsch rechtsgeleerde,
geb. 1636 in het graafschap Angus, gest. 1691,
kwam in Frankrijk de rechtsgeleerdheid studeeren
aan de universiteit te Bourges, verwierf eene groote
vermaardheid als advocaat te Edinburg, en werd
tot verdediger gekozen door den markies van Argyle,
die terecht stond wegens verraad (1661). Hij werd
vervolgens rechter in een crimineel hof, advocaat des
konings, en eindelijk een der lords van den geheimen raad in Schotland ; hij legde in die betrekkingen zulk eenen ijver voor de zaak des konings aan
den dag, dat de Covenanters hem den bijnaam gaven
van advocaat Bloeddorst". Na de omwenteling van
1688 verliet M. Schotland, en nam de wijk naar Engeland. Men heeft van hem een aantal werken over
de rechtsgeleerdheid, theologie en zedekunde, gedrukt te Edinburg 1716, 2 dln. in fol.
Mackenzie (Henry), schotsch romanschrijver,
geb. te Edinburg 1745, gest. 14 Jan. 1831, was
advocaat-generaal bij de Thesaurie van Edinburg en
later controleur der belastingen in Schotland. Als
de bestgeslaagde navolger van Sterne verdient hij
melding. Eene complete editie van zijne werken
verscheen te Londen (8 dln. 1818).
Mackenzie (Alex.), engelsch reiziger, geb.
omstr. 1760, ging vroegtijdig naar Canada, om er

handel in pelterijen te drijven, en ontdekte op zijne
tochten den stroom, die sedert naar hem genoemd
is (1789); hij was de eerste die het ondernam NoordAmerika te bereizen over de geheele breedte, en
volbracht dit waagstuk in 1792 en 93; in Juli 1793
bereikte hij de oevers van den Grooten Oceaan onder 52 gr. 21 min. noorderbreedte. Het verhaal van
zijne reizen werd uitgegeven te Londen in 1801.
Mackenzie, rivier in Noord-Amerika, komt
onder den naam van Slaven-rivier uit het Athapascameer, doorstroomt bet Groote Slavenmeer, neemt
dan den naam M. aan, besproeit in noordwestelijke
richting het land der Groote Eskimoos, en valt na
een loop van 425 mijlen in de Noordelijke IJszee.
In 1789 werd de M. ontdekt door den engelschen
reiziger Alex. Mackenzie, naar wien de M. genoemd is.
Mackintosh (sir James), schotsch schrijver,
geb. 24 Oct. 1765 te Dores in 't graafschap Inverness,
gest. 30 Mei 1832, beoefende eerst de geneeskunde,
en wijdde zich later geheel aan de rechtsgeleerdheid.
Tegen de aanvallen van Burke verdedigde hij de
fransche omwenteling in een werk, getiteld : Yindicce
Gallicance (1791), dat grooten opgang maakte en
waardoor hij de vriendschap van Fox verwierf; daarna
maakte bij naam bij de balie, doordien hij eene
Cause Mare" te bepleiten had (die van Peltier,
den schrijver van een schotschrift tegen den eersten
consul Bonaparte). In 1804 werd M. naar India gezonden met den titel van rechter in het hof van
Bombay ; hij keerde 1811 in Engeland terug, nam
in bet volgende jaar zitting in het parlement, waar
hij zich onderscheidde door zijne liberate denkwijzen,
en was een der bewerkers van de hervorming der
strafwetgeving ; hij was ook de eerste, die in het
parlement bet woord voerde voor de onafhankelijkheid van Griekenland. Men heeft van hem eene
History of the revolution 1688 (een werk, dat na
zijnen dood in het licht verscheen 1834); eene
History of England (3 dln. Londen 1830); en weer
andere werken.
Mackintosh (Charles), schotsch fabrikant,
geb.1766 te Glasgow, had eene groote chem.-fabriek
te Crossbacket bij Glasgow, deed verscheidene uitvindingen (onder andere in 1823 de naar hem genoemde waterdichte stoffen), en stierf 25 Juli 1843
te Dunchattau.
Mac–Laurin (Colin), beroemd wiskundige,
geb. 1698 te Kilmoddan bij Inverary in Schotland,
gest. 14 Juni 1746 te York. Voornaamste werken:
Geometria organics (Londen 1720); A treatise of
algebra (6e druk Londen 1796); An account of
Newton's discoveries (Londen 1748).
Mac–Lend, 1) meer in Noord-Amerika, in
Nieuw-Caledonia, ontlast zich in de Vrede-rivier.
— 2) rivier in Noord-Amerika, tusschen Mexico en
Oregon, werpt zich in den Grooten Oceaan under
43 gr. N.-br. en 125 gr. 50 min. W.-lengte.
Mac–Leod, verried Montrose. Zie ASSYNT.
Mac–Mahon (Marie Edme Patrice Maurice,
graaf), hertog van Magenta, geb. 13 Juni 1808 te
Sully 14 Anton, kwam 1829 bij den franschen generalen staf, was bij de bemachtiging van Antwerpen
en van Constantine, diende tot 1855 in Algerie, en
bekwam 13 April 1855 het kommando over eene
infanterie-divisie der Noorder-armee, kommandeerde
sedert Aug. 1855 eene divisie in de Krim, en bestormde daarmede 8 Sept. den Malakof-toren. Nadat
hij 1857 als divisie-chef tegen de Kabylen gestreden
had, kommandeerde hij in den italiaanschen oorlog
het tweede armeekorps, en besliste daarmede in den
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slag bij Magenta 4 Juni 1859 de overwinning, waarMacrianus (M. Fulvius), een der 30 tirannen,
voor hij tot maarschalk en hertog van Magenta verdie onder Gallienus het purper aannamen, had zich
heven werd. Ook aan de overwinning bij Solferino
door zijne verdiensten tot de eerste militaire rangen
had hij ruimschoots deel.
verheven, en was door Valerianus aangesteld als
Macon, het oude Matisco, stad in het fransche rijksbestuurder over Syrie gedurende diens velddept. Saone-Loire, op den rechteroever der Saone,
tocht tegen de Perzen. Tijdens de gevangenschap
15 uren gaans benoorden Lyon en circa 100 uren
van Valerianus nam M. 't purper aan in Syrie (260),
gaans bezuidoosten Parijs, heeft 16,500 inw. en is
stak de zee over, en drong voorwaarts tot in Illyrie ;
de geboorteplaats van Senecay, Dombey, Lamartine.
doch daar werd hij verslagen door Aureolus (261)
De stad M. bestond reeds ten tijde van Cesar en
en door zijne eigene officieren gedood. Hij had zijne
behoorde aan de Eduers, werd dikwijls verwoest
twee zones (Macrianus den Jonge en Quietus) tot
door de Barbaren, voornamelijk door Attila. Van de
medekeizers benoemd ; de eerste kwam met hem
10e eeuw af had M. zijne eigene graven; Mix, de
om, de tweede werd gedood in Emesa, waar hij door
erfgename van dit graafschap, trouwde met Robert
Odenathus belegerd werd.
de Dreux, die M. in 1238 verkocht aan den heiligen
Macrinus (M. Opilius), opvolger van Caracalla
Lodewijk. In 1435 stond Karel VII het graafschap
op den keizerstroon, geb. te Cesarea in Numidie,
M. af aan Filips den Goede, hertog van Burgundie ;
was eerst prefect van het pretorium onder Caracalla.
maar Lodewijk XI trok bet 1477 (na den dood van
Een waarzegger hem voorspeld hebbende, dat hij
Karel den Stoute) weder aan de kroon. Gedurende bestemd was om de kroon te dragen, vermoordde
de godsdienstoorlogen had M. veel te lijden ; en
hij den keizer (217), ten einde zeker te zijn dat de
een gevecht plaats tus11 Maart 1814 had bij
voorspelling in vervulling ging. Eenige dagen later
schen de Franschen en de Geallieerden.
als keizer uitgeroepen zijnde, kenmerkte hij den
Macon (het graafschap), of 1V.B.,'connais, aanvang van zijn bewind door wijze maatregelen ;
een der 4 tot het hertogdom Burgundie behoorende
doch zijne verregaande strengheid hracht een gegraafschappen, tusschen Chalonnais ten N., Bresse
deelte der troepen tegen hem in opstand. Een legioen
ten 0., Lyonnais ten Z., Brionnais en Charolais ten
van Emesa huldigde Heliogabalus als keizer, en M.
W. Voornaamste plaatsen Macon, Saint-Gengoux,
werd bij Archelais in Cappadocie door zijne eigene
soldaten gedood (218). Hij had zijn zoon DiadumeTournus, Cluny.
nianus tot tnedekeizer benoemd, en deze stierf met
Macoraba, verlatijnschte naam van Mekka.
Macpherson (James), engelsch schrijver, geb. hem.
1738 te Kingussie bij Ruthven in Schotland, gest.
Macris, een der namen van Eubea. Zie EUBEA.
17 Febr. 1796 te Belleville bij Inverness, vestigde
Macro (Nmvius Sertorius) , gunsteling van Tizijnen letterkundigen roem door de uitgave van
berius, bestuurde de gevangenneming (en bekleedde
Fragments of ancient poetry (1761), en de gedichten
bet presidentschap bij de terdoodbrenging) van
van Ossian, nl. Fingal (1762) en Temora (1763);
Sejanus, en werd, tot loon voor zijn ijver, verheven
de echtheid van die gedichten is levendig betwist,
tot prefect van het pretorium. Toen Tiberius zijn
doch schijnt niettemin buiten twijfel te zijn, alleeneinde naderde, hood M. zijne diensten aan Caligula
lijk behoudens deze daadzaak, dat M. bier en daar
aan, en haalde dezen over, om het bewind in handen
eenige leemten heeft aangevuld met product van zijn
te nemen reeds eer de keizer dood was, terwijl die,
eigen maaksel, terwijl ook op vele plaatsen de ruwnaar M. meende, op sterven lag ; doch vervolgens
heid van het oorspronkelijke door hem gekuischt is.
ziende dat Tiberius wellicht nog zou kunnen blijven
Macquarie, 1) rivier in Tasmania (Vandie- !even, lief M. hem smoren in zijn bed. De invloed
van M. was evenwel niet van langen duur: Caligula
mensland), ontlast zich in den Lake-River. —.2) hanoodzaakte hem, zoowel als zijne vrouw, zich zelven
venplaats op de westkust van Tasmania (Vandiemensland). — 3) eiland in de Stille Zuidzee, van
het leven te benemen (38 na Chr.).
bet N. naar het Z. ongeveer 5 mijlen lang, bij I mijl
Macrobi6rs, d. i. die een lang leven hebben,
dezen naam gaven de ouden aan verscheidene verafbreedte; Macquarie-eilanden noemt men de zuidelijkste groep van Polynesie. — 4) meer in Oostwonende volken, omtrent welke zij slechts onbeAustralie (Nieuw Zuidwallis), graafschap Northumstemde en fabelachtige bijzonderheden kenden, zoo
berland. — 5) bergketen bewestenNieuw Zuidwallis, o. a. de bewoners van het hersenschimmige eiland
tusschen de rivieren Lachlan en Morumbidgee.
Meroe, en ook een yolk in Ethiopia, aan de oevers
van den Zuider-Oceaan, welk yolk geacht werd van
6) rivier in Oost-Australia, wordt door de inboorphenicischen oorsprong te zijn (zie Herodotus
c.
lingen Wamboel genoemd, ontstaat uit de samenXVII).
vloeiing der Vischrivier met de Campbell-rivier,
stroomt in noordwestelijke richting, is omstr. 60
Macrobius (Aurelius Ambrosius Theodorus),
platonisch wijsgeer en latijnsch taalgeleerde uit het
mijlen tang, en eindigt in moerassen.
3/lacquer (Pierre Joseph), scheikundige, geb. begin der 5e eeuw, was in 422 grootmeester van de
te Parijs 1718, gest. 1784, was professor der phargarderobe (prafectus cubiculi) van Theodosius den
Jonge; dit is alles wat men van M.'s !even weet. Van
macie te Parijs, en lid van de Academie van Wetende door M. geschrevene werken zijn tot ons gekoschappen. Hij heeft belangrijke ontdekkingen gemen : Commentariorum in somnium Scipionis libri duo
daan op scheikundig gebied, en verscheidene werken
nagelaten, die langen tijd klassiek zijn geweest ; de
en Saturnalium conviviorum libri septem, zoomede
(in een uittreksel van Johannes Scotus [9e eeuw])
voornaamste zijn: Elements de chemie theorique et
De differentiis et societatibus Grceci Latinique. De
pratique (Parijs 1756, 3 dln.); Dictionnaire de chemie
beste editie van M.'s werken is die van Jan (2 din.
(Parijs 1778 ; 2 dln.); enz.
Quedlinburg 1848-52).
Macra, tegenw. de Magra, riviertje in Italie,
vornide de grensscheiding tusschenLigurie enEtrurie.
Madagascar, (het oude Menuthias?), door
Macri, het oude Telmessus, stad in aziat. Tur- de inboorlingen Nossindambo, en door de Arabieren
Dzjezira-el-Komr genoemd, groot eiland in den Inkip (in Anatolie), .34 mijlen bezuidoosten Smirna,
aan de golf van Macri (Glaucus sinus) der Middel- dischen Oceaan, 75 mijlen van de oostkust van ZuidAfrika, waarvan bet door het kanaal van Mozambique
landsche Zee ; goede haven. Zie MAUI.
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is gescheiden, is 10,500 vierk. mijlen groot (gemiddelde breedte 50 mijlen, bij eene lengte van 210
mijlen), wordt in de lengte doorloopen door bergen
van 9 a 12 duizend vt. hoogte, is bevolkt met circa
5 millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Tanarivo
of Tananarivo. Langen tijd verdeeld in eene menigte
rijkjes (daar iedere stam een afzonderlijk rijkje
vormde), is M. in het begin der 19e eenw nagenoeg
geheel en al tot den koninkrijk vereenigd door het
talent van Radama, het opperhoofd van den stam der
Howas of Owas (den voornaamsten stam van al de
volkeren van M.); alleenlijk het land van Anossi en
eenige districten bleven aan zijne overheerscbing
onttrokken. Tananarivo was zijne residentie. Under
zijne weduwe Ranawalo, die hem in 1828 opvolgde
na hem te hebben doen vermoorden, begon zijn rijk
in verval te geraken, hebbende hij zich slechts zoo
lang staande gehouden door den steun der Engelschen, terwijl overigens de landen, welke Radama
onderworpen had (door hem ingedeeld in een twintigtal provincien) slechts schatplichtig waren aan
zip) gezag. In 1863 was M. opnieuw het tooneel van
eene omwenteling, en werd zijn zoon, Radama II,
die 1846 het Christendom ombelsd bad en 16 Aug.
1861 zijne moeder Ranawalo op den troon opgevolgd
was, door de saamgezworene Howas vermoord (12
Mei 1863). Reeds bij de ouden was M. bekend ; in de
13e eeuw wordt het onder den naam van Magastar
vermeld door Marco Polo, en 1506 werd het door
de Portugeezen bezocht. Niemand heeft er zich kunnen vestigen. Sedert 1642 bad Frankrijk er eenige
factorijen ; maar toen graaf Beniowski, door Frankrijk in 1774 derwaarts gezonden, zich onafhankelijk
had willen maken, werd hij door de Franschen zelven bevochten, en zijne factorij werd vernield (1786).
Sedert 1815 hadden de Franschen er opnieuw eenige
punten bezet (Tintingue, Tamatave, Foulpointe);
maar zij hebben die in 1831 verla ten, na eenen ongelukkigen oorlog tegen de Howas, die door de Engelschen tegen de Franschen opgehitst waren.
Madagassisehe taal, de taal die door de
inboorlingen van Madagascar gesproken wordt.
Madai, een der zonen van Japhet ; Gen. 10: 2 ;
I Chrou. 1: 5.
Madain, stad in Turkije. Zie NIODAiN.
Madalinski (A. von), poolsch generaal, gest.
1804 te Borow, een der helden, die met Kosciuszko
voor de onafhankelijkheid van hun vaderland streden, kommandeerde na diens gevangenneming in
Warschau, viel na de capitulatie, waarbij Warschau
zich overgaf, in handen der Pruisen, dock werd na
de volkomene onderwerping van Polen op vrije voeten gesteld, en leefde vervolgens op zijn landgoed.
Madame, dezen naam gaf men eertijds (aan het
fransche hof) aan de oudste van 's konings dochters,
of aan de prinses uit den bloede die het naast bij
den troon stond, zonder dat bij dien titel een eigen
naam gevoegd werd. Men kent onder den titel van
M. inzonderheid Henriette-Anna van Engeland, hertogin van Orleans, kleindochter van Hendrik 1V en
dochter van Karel I, koning van Engeland.
Madapollam, stad is britsch Indie, presidentschap Madras, in het land der noordelijke Circars, ruim 6 mijlen benoordoosten Masulipatnam.
Naar M. heeft men den naam van madapollant gegeven aan de katoenen stollen, die in deze stad gemaakt worden, en die veel sterker en gladder zijn
dan calicot.
Madaurus, stad in Africa propria, in het midden, aan den Bagradas; geboorteplaats van Appulejus.

Maddaloni, het oude Suessula, stad in de
napelscbe prov. Terra di Lavoro, 4 uren gaans bezuidw. Capua ; 17,000 inw.
Made, of de Made, dorp in Noord-Braband, 2
uren gaans benoorden Breda.
Madegassen, bewoners van Madagascar.
; z.e M
.._ADERA.
Madeira, d. bosch, 1)
— '2) rivier in Zuid-Amerika, de grootste van al de
zich in de Amazonen-rivier ontlastende rivieren,
ontstaat in Bolivia uit de vereeniging van den Guapore en den Mamoré, stroomt eerst noordwaarts,
komt dan in Brazilie, neemt vervolgens eene noordoostwaartsche richting, neemt den Guapay, den Sara,
den Jamara, den Jeuparana, den Axia, den Capana,
enz. in zich op, en ontlast zich na eenen loop van
350 mijlen met verscheidene armen in de Amazone,
nabij Serva in de brazil. prov. Altos-Amazonas.
Madelaine, fransche naam van Magdalena.
Madelaine (la), fransche naam van het luxemb.
dorp Rollingen.
Madeley, stad in Engeland, graafschap Shrop,
5 a 6 uren gaans bezuidoosten Shrewsbury ; 9000
inw.; op circa 1 uur afstands ziet men de ijzeren
brug van Coulbrook-Dale, over de Saverne. Karel II
nam, na zijne nederlaag bij Worcester, de wijk naar M.
Mademoiselle. Onder dezen naam, dien men
in Frankrijk gaf aan de oudste dochter van Monsieur,
den broeder des konings, is vooral bekend de hertogin de Montpensier, dochter van Gaston, hertog
van Orleans, den broeder van Lodewijk XIII.
Maden, of Maaden (d. Mijn), arab. woord,
dat in de samenstelling van een groot aantal geograpbische namen voorkomt. Zie ALMADEN.
Madera, of Madeira (d. bosch), eiland aan de
westkust van Afrika, behoort aan Portugal, is met
onderhoorigheden circa 16 vierk. mijlen groot en
bevolkt met 99 a 100 duizend zielen (meerendeels
afstammelingen van Portugeezen); de hoofdstad is
Funchal. Met de eilandjes Porto-Santo, Falcon-Bajo,
Selvagem en drie nog kleinere ilhas desertas (d. i.
onbewoonde eilandjes) vormt M. de Madera-groep,
of groep der Noord-Canarische eilanden. Naar men
beweert werd M. reeds in 1344 door een Engelsch
zeevaarder gezien ; eigenlijk ontdekt echter is bet
door Portugeezen (Gonzalez Zarco, Texeira en Parestrello) in 1419, en behoorde van dien tijd of aan
Portugal. Het was destijds niets anders dan den
bosch en al (vandaar de naam M.); dat bosch werd
in brand gestoken (1421), en die brand duurde 7
jaren achtereen onafgebroken voort. De wijnstok
en het suikerriet, welke in de asch geplant werden,
slaagden boven alle verwachting. Ofschoon nog altijd
in naam toebehoorende aan Portugal, is M. tegenwoordig niet veel meer dan eene engelsche bezitting.
De Engelschen maakten er zich in 1801 meester van,
onder voorwendsel, dat het anders wellicht door
Frankrijk in bezit konde genomen worden ; zij hebben het ook bezeten van 1807 tot 1814.
Madfoeneh (d. i. de bedolvene stad), dorp
in Opper-Egypte, aan een kanaal ter linkerzijde van
den Nip; men ziet p ier de ruinen van bet oude
Abydos.
—AGYAREN.
Madgyars. Zie M
Madiam, in bet N. T. (Hand. 7: 29) verkeerdelijk voor Madian.
Madian, tegenw. Midian, oude stad in Arabie,
benoordoosten de Roode Zee en op de kust van de
oostelijkste golf dier zee, was de hoofdstad van eenen
madianitischen volksstam, die wel onderscheiden
moet worden van dien, welke beoosten den Asphaltites
lacus(Doode Zee) woonde. Jethro, de saloon vader van
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Mozes, woonde te M., werwaarts ook de profeet de
wijk nam. Onder den naam van Midian vinden wij
M. in het 0. T. verrneld: Exod. 2: 15, 16; 3: 1;
4: 19; 18: 6; Jozua 13: 21 ; I Kon. 11 : 18.
Madianieten, lat. Madianitw, (in het 0. T.
veelvuldig [Gen., Num., Richt. en Jezaia] vermeld
onder den naam van Midianieten), arabisch yolk,
bezuiden de Moabieten, beoosten den Asphaltites
lacus (Doode Zee), stamde af van Madian of Midian
(zie MIDIAN), een der zonen van Abraham en Ketura.
De M. leidden een nomaden- en herders-leven ; ze
waren afgodendienaars; hunne dochters, door hen naar
de Hebreers gezonden om die te verleiden, slaagden
een oogenblik in dat opzet, en dientengevolge stonden
de Hebreers 7 jaren onder het madianitische juk
(1356-49 v. Chr.), totdat de M. door Gideon verdreven werden. Zij hadden nu eens koningen, dan
eens een republikeinschen regeeringsvorm ; eerst in
de 3e eeuw v. Chr. verdwijnt de naam der M. uit de
geschiedenis. — 1V.C., een ander yolk benoordoosten
de Roode Zee; deze M. hadden Madian (zie dat
woord) tot hoofdstad.
Madieh (meer), of meer van Abukir, een meer
in Neder-Egypte, tusschen Alexandria en Abukir;
ruim 4 uren gaans lang en even zoo breed. Het staat
in gemeenschap met de zee en met het ^neer Mareotis.
Madion, of Madioen, residentie van het eiland
Java, grenst ten N. aan de resid. Rembang, ten 0.
aan de resid. Kediri, ten Z. aan de zee, ten W. aan
de resid. Soerakarta — X., rivier in de residentie
Madion, loopt in zuidwaartsche richting, en ontlast
zich in de Indische Zee.
Madison (James), president der Vereenigde
Staten van Noord-Amerika van 1809-1817, geb.
te Montpellier in Virginia 16 Maart 1758, gest. 28
Juni 1836, legde zich eerst toe op de rechtsgeleerdheid, deed zich in 1784 kennen door zijne bestrijding van het wetsontwerp, dat in de Vereenigde
Staten eene heerschende godsdienst wilde invoeren,
welk ontwerp vervangen werd door eene V erklaring
der Vrijheid van geweten. In 1786 had M. deel aan
het opstellen van de Constitutie. In 1809 tot president gekozen met settler eenparige stemmen, deed
hij (1812) door het congres den oorlog aan Engeland verklaren ; in 1813 herkozen, zette hij lien
oorlog met goed gevolg voort, en bij het tractaat van
24 December 1814 strekte hij de noordelijke grenzen der Vereenigde Staten uit tot het Hudson- en
het Bovenmeer. Hij beschermde de wetenschap ; men
heeft aan hem de oprichting van de Universiteit van
Virginia te danken. In 1817 (4 Maart) trad hij af
als president (zijn opvolger was James Monroe), en
begat zich naar zijn geboorteland. — Meer dan 20
steden en graafschappen der Vereenigde Staten hebben den naam van Madison aangenomen, ter eere
van den hierboven genoemden president. Vooral bekend zijn: 1) de hoofdplaats van het graafschap
Jefferson, in den staat Indiana, op den rechteroever
van den Ohio, tusschen Indianopolis en Vincennes;
12,000 inw. — 2) hoofdstad van staat Wisconsin ;
'10,000 inw.; universiteit ; — enz.
Madler (Joh. Heinrich), duitsch sterrekundige,
geb. 29 Mei 1794 te Berlijn, sedert 1840 prof. der
anatomie en directeur der sterrewacht te Dorpat.
Van zijne vele werken noemen wij: zijne gezamenlijk
met Beer uitgegevene groote »Kaart der Maan" (4
bladen Berlijn 1834-36) en de Allgemeine vergleichende Selenographie (2 din. Berlijn 1837), eene algemeene .Kaart der Maan" (1837), en eene ,,Beknopte beschrijving van de Maan" (Berlijn 1839);
bet veel opzien verwekt hebbende geschrift Die

Centralsonne (2e druk Mitau 1847); wijders eene
Populeire Astrononiie (5e druk 2 dln. Berlijn 1861
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—62); enz.

Madmanna, stad in Judea ; zie het artikel
BETH-MARCABOTH.

Madmanna, een afstammeling van Juda ;
I Chron. 2: 49.

Madmen, vermeld als afgodische stad Jeremia
48: 2.

Madmena, vermeld Jezaia 10: 31.
Madon, een koninkrijk, dat deel nam aan den
bond tegen Israel ; Jozua 11: 1 ; 12: 19.
Madoz (Pasquale), geb. 17 Mei 1806 te Pampelona, was advocaat, rechter, ambtenaar te Barcelona, waar hij zich zeer populair maakte, werd 1836
voor Lerida in de Cortes gekozen, trad 1843 tegen
Espartero op, en werd 3 Aug. 1854, nadat hij werkzaam geweest was om de rust in Barcelona te herstellen, gouverneur aldaar. Sedert Jan. 1855 minister van finantien, bracht hij de beroernde desamortisatie-wet voor de Cortes, door wie die wet aangenomen ward. In Juni 1855 afgetreden, zat hij in
de Cortes aan de linkerzijde, nam deel aan de omwenteling van 14 Juli 1856, en ging daarna het laud
nit. Niet alleen in zijne staatkundige loopbaan heeft
M. zich hoogstverdienstelijk gemaakt jegens zijn
vaderland, maar vooral ook door zijn uitmuntenden
Diccionario geografico, estatistico y historico de Espana
(16 dln. Madrid 1848-50).
Madras, stad in Britsch Oost-Indie, aan de
uitwatering van den Palier op de kust van Coromandel, bestaat eigenlijk nit Brie deelen, 1 0 de Witte
stad met het fort St.-George, zijnde een tier voornaamste sterkten in geheel India; 2 0 de veel grootere
en dichter bevolkte Zwarte stad [Tsjenappapatam];
30 verscheidene voorsteden. De bevolking van M.
bedraagt in 't geheel 72,000 zielen, en de stad telt
omstr. 1000 pagoden, moskeen, tempels en christelijke kerken. Eertijds was M. de hoofdstad van Karnatik. De Engelschen vestigden zich omstr. 1639 in
deze streek (zie ÄRMAGON) en maakten M. tot hoofdstad hunner bezittingen in India; Labourdonnais
ontweldigde hun M. in 1746, maar bij den vrede
van Aken (1748) kwam het weder in hun bezit.
Lally wilde M. heroveren in 1759, maar zijn aanslag
mislukte. Sedert heeft M. onafgebroken aan de Engelschen toebehoord. Reeds in 1653 werd de engelsche volkplanting M. tot een presidentschap verheven, dat van tijd tot tijd in zijne grenzen eenige wijzigingen ondergaan heeft ; thans het zuider- en zuidoosterdeel van Voor-Indie bevattende, is het presidentschap M. 6231 vierk. mijlen groot, met 23
millioen zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad Madras (hierboven genoemd).
__eA_MARC-MAU.
i i Zie
Madre de Dios, r_v_er.
Madrid, bet oude Mantua Carpetanorum, later
Majoritum en Madritum, hoofdstad van Spanje, in
Nieuw-Castilie, op den linkeroever van den Manzanarez, 162 mijlen bezuidw. Parijs ; 302,000 inw.;
was ten tijde der Romeinen nog maar een onbeduidend clorpje ; in 1109 door de Mooren ingenomen,
werd de plaats versterkt, en ontving van hen Karen
tegenwoordigen naam. Hendrik III, koning van Castilie, herstelde en vergrootte M. omstr. 1400. Eindelijk werd M. 1563 tot hoofdstad van 't geheele rijk
verheven door Filips II. Geen vesting zijnde, is M.
verscheidene malen bezet geworden zonder weerstand te kennen bieden; de Franschen rukten er
binnen 1808. Het is de geboorteplaats van Lopez
de Vega, Calderon, Queveda, Moratin, enz. Te M.
vormde zich eene beroemde schilderschool.

Madridejos
Madridejos, stad in Spanje, prov. Toledo,
6 a 7 uren gaans bewesten Alcazar ; 7000 inw.; de
kaas uit de ornstreken van M. is beroemd.
Madrigal, stad in Spanje, 14 uren gaans benoordw. Avila ; 2000 inw.; geboorteplaats van koningin Izabella van Castilie.
Madrigalejo, stad in Spanje, 12 a 13 mijlen
beoosten Badajoz ; 1300 inw.; klooster der monniken van Guadelupe. Te M. stierf Ferdinand de Katholieke (1516).
Madritum, lat. naam van Madrid.
Madura, of Madure, stad met 36,000 inw. in
Britsch-Indie, in bet G39 vierk. mijlen groot zijnde
en met circa 2 millioen zielen bevolkte district M.
van bet presidentschap Madras, ligt circa 14 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Dindigul ; het is 1801 door
de Engelschen ontmanteld; eertijds was M. het Athene
van Zuid-Indie ; behalve de trotsche rumen van het
oude koningspaleis, ziet men er die van den Pahlavi,
dat is den prachtigen tempel van Siwa.
Madura, ook Madoera gespeld, hij de inboorlingen Mendoera, een der Soenda-eilanden, bewesten
en nabij Java, in den Indischen archipel, is 97 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 108,000 zielen ; behoort
sedert 1747 aan de Hollanders, en vormt met Pamekasan en Sumanap de nederlandsche residentie M.,
die 97 vierk. mijlen groot en met 394,000 zielen
bevolkt is, en Bangkalang tot hoofdstad heeft.
Madvig (Joh. Nicolai), deensch philoloog en
criticus, geb. 7 Aug 1804 te Svaneke op Bornholm,
sedert 1829 professor te Kopenhagen, was van Nov.
1848 tot Dec. 1851 minister van eeredienst, en vervolgens in de wetgevende vergaderingen (Folkething
en Landthing), gelijk ook sedert 1855 als president
van den rijksraad, met buitengewonen ijver werkzaam op staatkundig gebied. Van zijne vele werken
zullen wij bier enkel noemen eene 'Latijnsche Spraakkunst" (3e druk Kopenhagen 1852).
Maerlant (Jacob), de voornaamste nederlandsche dichter uit de 13e eeuw, gest. omstr. 1300 te
Damme bij Brugge. Zijne eerste gedichten behoorden
tot het gebied der ridderlijke heldenzangen, terwijI
hij zich later uitsluitend bewoog op het gebied van
geloofwaardige (zoo bijbelsche en geestelijke als wereldlijke) verhalen en voorstellingen. Zijn grootste
werk is de 1283 begonnene Spieghel historiael (dl.
1-4, Leiden 1857-61).
Mttevius, pruldichter. Zie BAVIUS.
Maffei (Giovanni Pietro), geleerd .;eztriet, geb.
1536 te Bergamo, was 1565-65 prof. te Genoa,
woonde vervolgens te Rome en te Lissabon, en stierf
20 Oct. 1603 te Tivoli. Behalve zijne lat. geschriften
(2 dln. Bergamo 1747) is 't voornaamste zijner werken: Historiarum Indicarum libri XVI (beste editie
Keulen 1595).
Maffei (Francesco Scipione, markies), ital. blijen treurspeldichter, geb. 1 Juni 1675 te Verona,
gest. 11 Febr. 1755, vestigde zijnen naam door het
treurspel Merope (Modena 1713) en door het blijspel La Ceremonia. Van zijne werken (compleet 21
dln. Venetie 1790) verdient opzettelijke vermelding:
Verona illustrata (Verona 1731-32; nieuwe druk
8 dln. Verona 1792-93).
Maffei (Giuseppe, ridder van), geb. 27 Mei 1775
te Cles in bet Tridentijnsche, sedert 1816 prof. der
ital. letterkunde te Munchen, schreef een aantal
werken, waaronder eene ,,Theoretisch-praktische
Italiaansche spraakkunst" (2e druk Munchen 1837),
een vItaliaansch Leesboek" (3e druk Munchen 1838)
en vooral Stonia della letteratura ilaliana (3e druk
4 dln. Florence 1853).
11.
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Mafra, stad in Portugal, prov. Estremadura,
6 a 7 uren gaans benoordw. Lissabon ; 3000 inw.;
groot paleis met prachtig klooster, gebouwd 1717
—51, waaraan koning Jan V ruim 20 millioen guldens le koste legde.
Mafumo, rivier in bet zuidoosten van Afrika,
in het Kafferland, op de kust van Natal, valt in de
baai van Lagoa, na een loop van omstr. 90 mijlen.
Magada, oude naam van Behar; zie Bann 2).
Magadoxo, koninkrijk in Afrika, op de oostkust, ten N. 0. begrensd door het territorium van
Ajan, ten N. W. door het land der Machidas, ten
Z. W. door het koninkrijk Juba en ten Z. 0. door
de Indische Zee, strekt zich nit over eene lengte van
50 mijlen. Voornaamste piaats: Magadoxo; ongastvrije bevolking, vermengd met Abyssiniers, Negers
en Arabieren. De Portugeezen rekenen dit koninkrijk
onder hunne Afrikaansche bezittingen, dach het
schijnt metterdaad te behooren aan den imam van
Mascat.
MAGELLAAN.
Magalhaens. Zie —
Magbis, een der familien, die door Nebucadnezar gevankelijk weggevoerd waren ; Ezra 2: 30.
Magdala, stad in Palestina ; Matth. 15: 39.
Magdalena (Maria), d. i. Maria van Magdala,
de door Jezus in genade aangenomene zondares (Luc.
7 36-50). Zij is met name vermeld Matth. 27 en
28 : Marcus 15 en 16 ; Luc. 8 en 24 ; Joh. 19 en 20.
Magdalena, Rio Madalena, rivier in ZuidAmerika (in Nieuw-Granada), komt nit het Pampas-meer, loopt noordwaarts, valt met verschillende
monden in de Zee der Antillen na eenen loop van
207 mijlen ; in de M. ontlasten zich de Bogota, de
Sogamoso en de Cauca; de M. gaf haren naam aan
een der 12 departementen van Columbia; het dept.
M. was ingedeeld in 5 proviticiën (Carthagena, Santa
Marta en Rio-de-la-Hacha), en had tot hoofdplaats
Carthagena.
Magdalena-eilanden. Zie BucciNAnIsduE.
Magdeburg, d. Maagdenburg, nieuw-lat.
Magedoburgum of Parthenopolis, hoofdplaats der pruisische prov. Saksen, is een der sterkste vestingen
van Europa, en heeft met de beide voorsteden (Neustadt 13,500 en Sudenburg 5500) eene bevolking
van ruim 80,000 inw., ongerekend omstr. 8000 man
garnizoen. Het is eene overoude mad, die reeds door
Karel den Groote met het stapeirecht beschonken
werd. Het 937 door keizer Otto I aangelegde benedictijner klooster St.-Mauritius werd 967 tot een
aartsbisdom verheven, waaraan door pans Johannes XIII het primaat in Duitschland verleend werd.
Reeds vroeg was M. eene Hanzestad. Als medelid
van den Schmalkaldischen bond werd M. in den
rijksban gedaan; nog na den slag van Mithlberg
(1547) hield M. zich staande, en weigerde het Interim,
aan te nemen. In 1550 werd M. belegerd door Maurits van Saksen, die het eindelijk 1551 innam. Veel
Teed M. in den Dertigjarigen oorlog, waarin bet gedurende 7 maanden (in 1629) ingesloten was door
de Keizerlijken onder Wallenstein; 10 Mei 1631
door Tilly stormenderhand veroverd en in de asch
gelegd ; in 1635 nogmaals belegerd, en bij capitulatie
(1636) overgegaan aan de Keizerlijken. Bij den
Westfaalschen vrede (1648) kwam het aartsbisdom
M., geseculariseerd tot een wereldlijk hertogdom,
aan het finis Brandenburg. De Franschen bezetteden
M. in 1806, en Widen bet in bij het koninkrijk
Westfalen: toen werd M. de hoofdplaats van het
Departement der The. Te M. zijn o. a. geboren : de
natuurkundige Otto v. Guericke en van de dichter
F. Schultz.
29
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Magdiel

Magnentius

Magdiel, een der vorsten in Edom; Gen. 36: Grooten Atlas ten Z. en den Atlantischen Oceaan ten
43; 1 Chron. I : 54.
W.; het bevat de barbarijsche staten (Marocco, AlMageddo, stad in Palestina, in den westelijken giers, Tunis, Tripoli, Sidi-Hesjam en Biledulzjerid).
halven starn van Manasse, nabij de zee. Josia, koning
Magiers, lat. Magi, priesters der godsdienst
van Zuroaster, bij de oude l'erzen ; ze vormden eerie
van Juda, werd er door Necho, koning van Egypte,
corporatie, die zich zoowel aan de beoefening van de
verslagen en gedood anno 608 v. Chi% In het 0. T.
wetenschap als aan de bediening der godsdienstis deze start onder den naam van Megiddo vermeld :
plechtigheden toegewijd had : zij beoefenden inzonJona 12: '21 ; 17 :11; Richt. I : 27 ; 5: 19; 1 Kon.
derheid de sterrekiinde, sterrewichelarij, tooverij,
4 : 12; 9 : 15 ; It Kon. 9: 27 ; 23 : 29, 30 ; 1 Chron.
enz., hetgeen aanleiding gaf em hun eene boven7: 29 ; II Chron. 35 : 22.
een
dorp
in
het
district
en
regentnatuurlijke macht toe te schrijven.Zij hadden hoofdMagelang,
zakelijk ten taak, het heilige vuur te onderhouden.
schap M. van de residentie Kadoe op bet nederl. 0. I.
eiland Java ; het dorp M. ligt zeer hoog, omstr. 1020
Men vindt opvolgers der M. in de tegenwoordige
vt. boven den spiegel der zee, op 48 paten afpriesters der Guebren, die verspreid zijn in Perzie
stands van Satnarang, en is historisch merkwaardig
en Indie, vooral te Surate en te Bombay. Volgens
door de gevangenneming (1 April 1830) van Diepo
Matthews kwamen M. wit het oosten, door eene ster
geleid, naar Bethlehem, ona bet kind Jezus te aanNegoro.
Magalhaens,
bidden; de overlevering heeft van die M. koningen
Magellaan (Fernando de), port.
beroemd portugeesch zeevaarder nit de 16e eeuw,
gemaakt (vandaar het Driekoningenfeest).
geb. omstr. 1470, diende eerst den koning van PorMagindanao. Zie MINDANa0.
fugal in Indic, onder Albuquerque;
loch zich ver-_.e
Zie a—REGOIllUS 8).
Magisdros
ongelijkt ziende, verliet hij zijn vaderland, en ging
Magistere (la), vlek in Frankrijk, dept. Tarnin 1517 in spaansche dienst over, onder Karel V,
Garonne, aan de Garonne, 5 uren gaans bewesten
Moissac ; 1900 inw.
aan wien hij beloofde eenen nieuwen weg van het
westen naar de Molukken te zullen vinden, tot welk
Magistere (le). Aldus duidde men dikwijls de
einde hem eene kleine vloot van vijf schepen toewaardigheid van grootmeester der Maltezerorde aan.
vertrouwd werd, waarmede hij 20 September 1519
Magnac—Laval, marktvlek in het fransche
te San-Lucar onderzeil ging, en 21 October 1520
departement Haute-Vienne, anderhalf nor gaans beontdekte hij de straat, die zijn naam draagt, gelegen
noordoosten Bellac ; 3000 inw.; voorheen hoofdplaats
tusschen Zuid-Amerika en het Vuurland; 27 Nov.
van eene baronie, die 1723 verheven werd tot hertogdom.
ontdekte hij den Staten Oceaan, stevende moedig
voorwaarts, en landde in Maart 1521 op de FilipMagnan (Bernard Pierre), fransch generaal,
pijnsche eilanden. Hij vond kort daarna (27 April
geb. 7 Dec. 1791 te Parijs, streed 1809 onder Napo1521) den flood op Zebu (een diereilanden) in eenen
Leon I, werd ook na de tweede Restauratie weder
tocht tegen de inboorlingen des lands, zoodat hij de aangesteld, onderscheidde zich sedert 1830 bij menige gelegenheid in Algeria, werd 1831 brigadeMolukken niet mocht bereiken. Het verhaal van M.'s
reis is opgenomen in de »Noticias pars a historia e
generaal, sloot zich 1849 aan Lodewijk Napoleon
geografia das nadies ultramarinas" van Carvalho
aan, onderdrukte Juni 1849 den opstand te Lyon,
beteugelde dien te Parijs 2 Dec. 1851, en word 27
(6 dln. Lissabon 1831).
Jan. 1852 tot senateur, 2 Dec. 1852 tot maarschalk
Magellaan (Straat van), een zeearm, die Paen opperjagermeester beroemd. Bij de oprichting
tagonie (de zuidpunt van Zuid-Amerika) afscheidt
van het Vuurland, is 80 mijlen tang, en op het smalste
van de militaire divisien werd M. bekleed met het
punt 6 a 7 mijlen breed ; ontdekt door Magellaan in
opperbevelhebberschap over het le armeekorps te
1520 ; de vaart in de straat van M. is zeer gevaarlijk.
Parijs (1859); in 1863 werd hij verheven tot grootMagellaan (Archipel van), in den Noordelij- meester-nationaal der vrijmetselaars in Frankrijk ;
hij stierf 29 Mei 1865.
ken Grooten Oceaan, is dezelfde als de archipel van
Mounin (zie dien naam). Men heeft lien naam
Magnaten, lat. Magno-nati, d. Hooggeborenen, dus zooveel als Landsgrooten, zoo heeten in
archipel van M. ook gegeven aan de eilandzee, geleHongarije de leven van den hoogen adel, de rijksgen aan de zuidpunt van Amerika, bevattende bet
baronnen, die krachtens
vroegere staatsregeling
Vuurland,, de Staten-eilanden, enz.
Magenta, stall in Lombardije, 10 uren gaans door hunne geboorte aandeel hadden aan de vertegenwoordiging des lands, en wier vergadering den
benoordw. Pavia ; 4000 inw.; het geallieerde Leger
naam droeg van Magnaten-tafel. In Polen geeft men
der Sardiniers en Franschen bevocht hier 4 Juni
1859 eerie overwinning op de Oostenrijkers, waarden naam van M. aan tie senatoren, de levee van
den rijksraad en den hoogen adel,
voor de fransche generaal Mac-Mahon verheven werd
M
van M.
Magnentius (Flavius), tiran, geb. Germah
tot hertog
Maggiore (Lago), bij de Duitschers Langensee, nie; jong gevangen genomen zijnde, nam hij dienst
bij de Franschen lac Majeur, bij de ouden Verbanus bij de Romeinen, en werd hoofdman bij de lijfwacht
van keizer Constans. Van de vadzigheid van dien
lacus, een fraai binnenmeer op de zuidhelling der
vorst gebruik makende, wierp hij zich te AugustoAlpen, 636 vt. boven de oppervlakte der zee, bedurum (Autun) in 349 als keizer op, en versloeg
hoort ten deele tot Sardinie en Lombardije, ten
deele tot bet zwits. kanton Tessino, is 8 mijlen tang
Constans, die op zijne vlucht het leven verloor (350);
van daar naar Rome oprukkende, versloeg en doodde
en ruim 2 mijlen breed, en in 't geheel circa 5 vierk.
M. aldaar eenen anderen usurpator, met name Nepomijlen groot. Het meer M. wordt doorstroonid door
den Ticino of Tessino, en staat door het kanaal Natianus, en verlangde van Constans II, dat deze hem
viglio in gemeenschap met Milaan, en door de Tresa
als keizer van het Westersche rijk erkennen zou.
met het racer van Lugano. In het meer M. liggen vele
Het eenige antwoord van Constans H bestond hierin,
bekoorlijke eilandjes, o. a. de Borromersche eilanden.
dat hij tegen M. oprukte, hem te Mursa aan de Drau
in Illyrie de nederlaag toebracht, en hem op de vlucht
) .d.bet Westen, zoo noemen
Maghreb (de,
de Arabieren bet gedeelte van Afrika, gelegen tusdreef. Then M. zag dat zijne zaak hopeloos stond
doodde hij zich zelven (353) te Lyon.
schen de Middellandsche Zee ten N. en ten 0„ den

Magnesia
Magnesia, landschap in Thessalia, in het Z. 0.,
tusschen de Pagasetische golf en de Thracische Zee,
eindigde bij een schiereiland, dat zich uitstrekt in
de Egeische Zee, omtrent Eubea ; de hoofdplaats van
M. was Demetrias. De naam van M. was aan dit
landschap gegeven naar eene stad M., op de oastkust gelegen.
Magnesia, naam van verscheidene steden der
oudheid, waaronder: 1) M. ad Mceandrum, tegenwoordig Ghuzel-Hissar of lenibazar, in Lydie, bewesten Tralles, kolonie der Magnesiers van Thessalie ; 2) M. ad Sipylum, tegenwoordig Manica of
Mansa, eveneens in Lydie, aan den voet van den
Sipylus, en aan den Hermus, eene magnesische kolonie even als de eerstgenoemde; dit M. is vermaard
door de overwinning van Scipio Asiaticus op Antiochus (190 v. Chr.). Men vond zeilsteen in de nabijheid van deze steden: vandaar, zegt men, werd zeilsteen Magnes (magneet) genoemd ; volgens anderen,
zouden integendeel deze steden haren naam te danken hebben aan bet woord Magnes, de grieksche
benaming van zeilsteen.
Magnum promontorium, d. Groote
kaap, dezen naam gaven de ouden aan verscheidene
kapen, doch inzonderheid aan kaap Patani of de
tegenw. kaap Braga, een voorgebergte in India, aan
gene zijne van den Ganges; die kaap vormde den
westelijken ingang van den Magnus sinus; wijders
ook aan kaap Rocca di Sintra, in Lusitanie, benoordw.
Olisippo (Lissabon).
Magnus I, bijgenaamd Ladulos, koning van
Zweden, geb. 1240, gest. 1'290, was de tweede zoon
van Birger, en beklom den troon ten nadeele van
zijn oudsten broeder, lien hij tot levenslange gevangenschap veroordeelde (1275). Hij maakte wetten
tegen de dieven, en verzekerde de eerbiediging van
ieders eigendom zoo goed, dat men hem den bijnaam
gaf van vSleutel der graanschuren" (dit is de beteekenis van ladulos). M. II, bijgenaamd Smek
(de Bedrogene), koning van Zweden, zoon van hertog Erik, geb. 1316, volgde op 4-jarigen leeftijd
( 1319) Birger, den zoon van Ladulos, op, en was
1363 genoodzaakt zijne landen of te staan aan hertog Albert van Mecklenburg. Hij stierf in Noorwegen 1374.
Magnus, bijgenaamd de Goede, koning van
Noorwegen en Denemarken, zoon van den heiligen
Olaiis, was de opvolger van Sven op den troon van
Noorwegen (1036), en volgde in 1042 Calm III,
koning van Denemarken, op. Hij stierf in 1047, Denemarken nalatende aan Sven, en Noorwegen aan
Harald. Magnus had voor Noorwegen een wetboek
opgesteld, dat niet meer bestaat. Na hem hebben 5
andere Magnussen over Noorwegen geregeerd (zie
NOORWEGEN) ; de bekendste is : M. VII, bijgenaamd de Wetgever, zoon van Hako VI, en diens
opvolger 1263; hij regeerde roemrijk en vreedzaam,
en stierf 1280.
Magnus, zoon van Christiaan III, honing van
Denemarken, geb. 1540, werdkonin
tot bo. gekozen
door de Lijflanders, die het knellende juk der duitsche ridders moede waren (1570). Hij werd door
de Polen van zijne voornaamste bezittingen beroofd,
en stierf verlaten en door zijne onderdanen veracht 1583.
Magnus (Joannes), aartsbisschop van Upsala,
geb. te Linkoping 1488, gest. te Rome 1544, verzette zich tegen het door Gustaaf Wasa opgevatte
plan om de hervorming in Zweden in te voeren ;
doch ziende dat hij het niet konde keeren, vertrok
hij naar Rome. Men heeft o. a. van hem : Gothorunz
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Suenonumque Historia etc. (Rome 1554, in fol.; Bazel
1558, in 80 ); en Historia metropolitance ecelesice
Upsalensis, enz. M. broeder van den

vorige, werd benoemd tot aartsbisschop van Upsala
zonder bezit van die waardigheid te kunnen nemen,
en stierf in het klooster der heilige Brigitta te Rome
1568. Men heeft van hem : Historia de gentibus
septentrionalibus, enz. (Rome 1555, in fol.); Tabula
terrarum septentrionalium (1639).
hrijver. Zie
sc h
Magnus ( -1 h
71 —EGRAND.
I,
Magnus portus, d. Groote haven, stad
in Romeinsch Britannic, bij de Belgen; tegenw.
Portsmouth. — 2) stad in Mauritania Cesariensis,
dezelfde als Arsenaria ; tegenw. Arzef, bezuidwesten
Cartenna, aan de zee. — 3) stad en haven van Hispania ; tegenw. La Comilla.
Magny, stad in het fransche dept. Seine-Oise,
4 a 5 uren gaans benoorden Mantes; 1500 inw.
Mago, doorluchtig carthaagsch geslacht, dat tot
de partij van Barcas behoorde, en waaruit Hannibal
gesproten
Verscheidene leven van het geslacht
Mago waren suffeeten, veldheeren of vlootvoogden ;
een hunner veroverde omstr. 702 v. Chr. de Balearische eilanden, en stichtte er de haven, die tot op
den huidigen dag zijnen naam draagt: Port-Mahon
(Portus-Magonis). M., bijgenaamd de Groote,
legde van 550 tot 500 v. Chr. den grond tot de
macht zijner vaderstad, en is evenzeer beroemd door
zijne krijgsdaden, als door een in de Punische taal
door hem geschreven werk over den Landbouw (in
28 boeken), dat op last van den senaat van Rome
later in het Latijn vertaald is, met lof vermeld wordt
door Columella (1,1,13), en waarvan wij fragmenten
kennen o. a. door Plinius.— M., bijgenaamd Barceus,
veroverde een gedeelte van Sicilia, en versloeg Dionysins den Dwingeland bij Cronium 382 v. Chr.; hij was
op het punt zich van Syracuse meester te maken,
doch liet zich schandelijk de nederlaag toebrengen
door Timoleon, en nam de vlucht (344); eer hij
deswege ter flood veroordeeld werd, maakte hij zelf
een einde aan zijn leven. -- M., de beroemdste persoon van dezen naam is een broeder van Hannibal,
die een groat deal had aan de overwinning bij Canme (216 v. Chr.); hij hield zich in Spanje eenigen
tijd staande tegen Scipio, maakte zich rneester van
het eiland Minorca, en versterkte Portus Magonis,
dat door een zijner voorvaderen daar gesticht was.
Hij werd in , Insubrie verslagen door Quintilius Yarns, en stierf kort daarna aan eene in then slag beKomene wond (203 v. Chr.).
Magog, 1) het land van den Antichrist ; Ezech.
38: 2 ; 39: 6 ; zie overigens Goc. — 2) een der zonen van Japhet ; Gen. 10 : 2; I Chron. 1: 5.
—ARON (P ort-).
Magonis Portus. Zie M
Magor-missabib, de naam van Pashur;
Jerem. 20: 3, 10.
Magpias, een van de hoofden des yolks, vermeld bij Nehemia (10: 20).
Magra, rivier in Italie; vroeger de Macra.
Magrada, rivier in Hispania ; tegenw. de Bidassoa, of misschien de Urumea.
Maguelone, lat. Magalona, fransch eilandje,
dept. Herault, in den vijver van Than, anderhalf uur
gaans bezuiden Montpellier, met een dorp (eertijds
bisschoppelijke stad, in 737 door Karel Martel verwoest). De bisschoppelijke zetel, geruimen tijd beroemd, is naar Montpellier verplaatst.
Magum, lat. naam van 't n.-brab. stadje Megen.
Magum (Novio-), lat. naam van Nijmegen.
Maguntia, tegenw. Maintz. Zie MOGUNTIACUM.

Magyaren. Zie HONGARIg.

Mahabharata

Mahmoed-kbad

Mahabharata, groot Indisch heldendicht, in
het Sancrit opgesteld door den dichter Vyasa (zie
dien naam). De dichter bezingt daarin de oorlogen
van Koeroes (of Korawas) en der Pandoes (of.Pandawas), en de heldendaden van Krisjna en Ardjoena.
Het bestaat uit 18 boeken, en bevat meer dan
200,000 verzen. Onderscheidene episoden uit dit
gedicht zijn afzonderlijk vertaald: de Bhagawad-Ghita
door Schlegel, de .Nalus door Bopp (1820). Het geheele werk is in het Sanscrit in 't licht gegeven te
Calcutta in 1834, en vertaald door het Aziat. Genootschap aldaar.
Mahadi. Zie MAHDI.
Mahalaleel, 1) een der oudvaders; Gen. 5:
12-17; I Chron. I : 2. — 2) een afstammeling van
Juda ; Neb. 11 : 4.
Mahalath, 1) dochter van Ismael en huisvrouw van Ezau ; Gen. 28 : 9. — 2) huisvrouw van
Rehabeam ; II Chron. 11 : 18.
Mahali, of Machli, zoon v. Merari ; Exod. 6: 18.
Mahanada, rivier in Noord-Indie, in Nepaul,
valt bij Nababgorge in den Ganges, na een loop van
50 mijlen.
Mahanaddi, rivier in Indie. Zie KATTAK.
Mahanam, I ) zekere plaats over den Jordaan ;
Gen. 32 : 2. — 2) stad in den stam Gad ; Jqzua 13:
26, 30; 21: 38 ; II Sam. 2 : 8, 12, 29 ; 17: 24, 27 ;
19: 32; I Kon. 2: 8; 4: 14; I Chron. 6: 80.
Maharadzjpoer, stad in britsch 0. 1. in
Gwalior. In de nabijheid van M. versloegen de Engelschen in 1843 de Mahratten en veroverden al hun
gesch ut.
Maharai, een van David's helden ; H Sam.
23: 28 ; I Chron. 11 30; 27 :13.
Maharatten. Zie MAHRATTEN.
Mahaseja, een der krijgsbeambten van Uzzia ;
II Chron. 26: 11.
Mahath, een afstammeling van Kohath ; I Chr.
6: 35; II Chron. 29: 12; 31 : 13.
Mahaut, oude vorm van den naam Mathilde.
Mahazioth, zoon van Heman ; I Chron. 25 :
4, 30.
Mandi, of Mahadi, d. i. de Gezondene, onder
dezen naam verstaan sommige secten der Mahomedanen, inzonderheid de Sjyieten en de Ismaelieten,
eene snort van Messias, wiens komst zij te gemoet
zien. De Druzen beschouwen den egyptischen kalif
Hakem-Biamrillah als bunnen Messias (zie dl. 1,
blz. 136). Zie ook het art. IMAM.
Mandya (al-), stad in Afrika. Zie AL-MAHDYA.
Mahe, stad in fransch Indie, op de kust van
Malabar, 10 uren gaans benoorden Calicut ; 3000
inw.; goede haven ; werd 1727 door de Franschen
in bezit genomen, was van 1761 tot 1785, en van
1795 tot 1815 door de Engelschen bezet.
Mahe–eilanden, in de Indische Zee, benoorden Mauritius, vormen, met de Amirantes, den archipel der Seychellen ; men telt er 30 die in 4 groepen ingedeeld zijn, en waarvan de voornaamste zijn
M. met 6000 zielen (hoofdplaats Mand); en Praslin.
De M. behooren aan de Engelschen.

vocbt in Etruria eene overwinning op de Romeinen,
en voerde bij Cannte het bevel over de ruiterij. Na
deze overwinning gaf hij aan Hannibal den road onmiddellijk op Rome aan te rukken ; toen de tegenovergestelde raadgevingen de overhand behielden,
riep hij uit: kunt wel overwinnen,
maar gij weet geen partij te trekken van de overwinning !"
Maher–Schalal Chas–Baz ; Jezaia 8: 3.
Mahim, stad in het britsch 0. I. presidentschap Bombay, ruim 2 uren gaans benoordwesten
Bombay ; 16,000 inw.
_
.AMORMahmorah. Zie M
Mahmoed (Aboel Kacem Jemin-ed-Daulah),
gaznevidische prins, droeg veel bij om de macht van
zijne familie uit te breiden, en ontving van IlekKhan, den souverein van Turkestan, bet rijk van
Korassati (999); hij vergrootte zijn grondgebied door
zijne veroveringen, en vormde een macbtig rijk, dat
zich van de oevers van den Ganges tot aan de Caspische Zee uitstrekte. Deze vorst hield zijn hof te
Balkh en te Gazna. Hij stierf in 1028 of 1030. Hij
is de eerste, die den titel aannam van sultan (keizer),
in plaats van dien van emir (bevelhebber), door zijne
voorgangers gedragen.
Mahmoed I, sultan der Ottomanische Turken, geb. 1696, zoon van Mustapha II, werd op den
troon van Constantinopel geplaatst 1730 door den
vizier Patrona Khalil, doch werd een slaaf van wellust
en vadzigbeid, en stierf 1754. — M. II, geb. 1785,
gest. 1839, werd 1808 op den troon gebracht door
Mustapha Beiraktar, het hoofd der Janitsaren, in de
plaats van Mustapha IV. Under deze regeering gaat
Turkije, in weerwil van M.'s goede bedoelingen, meer
en meer achteruit. In 1812, bij den vrede van Bucharest, wordt Bessarabia aan de Russen afgestaan.
Van 1812 tot 1817 gaan Servie, Moldavia en Walachte voor Turkije verloren, en 1819 worden de
Ionische eilanden onafhankelijk verklaard. 1820
breekt de opstand in Griekenland uit, en na een
verderfeltken oorlog van 8 jaren is M. genoodzaakt
de onafhankelijkheid van Griekenland te erkennen
(1828). Nu volgt een nieuwe oorlog met Rusland ;
en alleen door de tusschenkomst der Europeesche
mogendheden worden de Russen verhinderd Constantinopel binnen te rukken, en wordt de vrede van
Adrianopel geteekend (1829). Reeds tang had Ali,
pacha van Janina, den sultan getrotseerd (1819-22);
Mehemed-Ali, pacha van Egypte, had zich onafhankelijk gemaakt. De uitroeiing der Janitsaren (1826)
en de invoering van eenige fragmenten der Europeesche beschaving, strekten eerder om den Musulmannen te verbitteren, dan om aan den troon van
M. meer vastheid te geven. Na driemaal door de
Egyptenaren geslagen te zijn, werpt M. zich dan ook
bij het traktaat van Unkiar-Skelessi gebeel en al
in de armen van Rusland. Hij had pas weder eenen
nieuwen oorlog tegen Mehemed begonnen, toen hij
stierf. Weinige dagen voor zijn dood was zijn leger
door Ibrahim gebeel verslagen bij Nezib.
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Mahe de la Bourdonnais.

Zie bet art.

LA BOURDONNA1S.

Mahela, zoon van Molecheth ; I Chron. 7: 18.
Maheli, 1) kleinzoon van Levi, en stamvader

der Mahelieten; Num. 3: 20, 33 ; 26 : 58 ; I Chron.
6: 19, 29; 23: 21 ; 24 : 26, 28. — 2) achterkleinzoon van Levi ; I Chron. 6: 47; 23: 23 ; 24: 30.
Maherbal, carthaagsch veldheer, vergezelde
Hannibal naar Italie, wist de cisalpijnsche Galliers
over te halen het juk van Rome of te schudden, be-

Mahmoed-Schach.

Zie _IR-_,_AHMOED.
mM
—

De naam van M. is ook nog gedragen door twee
sultans van de dynastie der Gauriden, van welke de
een, zoon van Mohammed, van 1118 tot 1131 over
West-Perzie regeerde; de andere, zoon van Gajateddyn Mohammed, regeerde eenige jaren te Gazna
en te Firoez-khoe (1202-1209). — Een andere
M. was musulmansch keizer van Hindostan, en regeerde van 1246 tot 1266 te Delhi.
Mahmoed–Abad, stad in Britsch O. , Indie,
presidentschap Bombay, in Guzerat, ruim 2 uren

Mahol

Mahomed

gaans benoordoosten Kaira, gesticht omstr. bet elude
der 14e eeuw, had prachtige gebouwen en muren
van circa 6 uren gaans uitgestrektheid ; tegenw. ligt
M. in ruiners ; een gedeelte daarvan heeft gediend om
Kaira te bouwen (53 mijlen benoorden Bombay).
Mahol, vermeld I Kon. 4: 31.
Mahomed–Khan–Tanda, bloeiende stad
in Indio, in Sindh, 13 uren g. bezuiden Haiderabad.
Mahomed, in het Arabisch Mohammed, stichter van de musulmansche godsdienst, geb. te Mekka
omstr. 570 na Chr., behoorde tot den machtigen
stam der Koraisjieten. Reeds op zijn 5e jaar verloor
hij zijnen vader Ahdallah, en werd grootgebracht bij
zijnen oom Aboe-Taleb, vorst van Mekka, tot op
14-jarigen leeftijd, liet zich toen opnemen in eene
karavaan, en nam deel aan den oorlog op de grenzen
van Syrie. In Mekka teruggekeerd, trouwde hij daar
op 25-jarigen leeftijd eene rijke weduwe, genaamd
Khadidzjah. Hij had zich reeds onderscheiden door
zijn verstand en zijn ordelijk gedrag ; maar sedert
zijn huwelijk tot op zijn 40e jaar leidde hij een
leven, geheel aan de afzondering en de studie gewijd,
en in dat tijdperk kwam bij hem bet plan tot rijpheid, om de godsdienst van zijn land te hervormen,
er een eenigen God te doen aanbidden, en al de verschillende godsdiensten, die destijds Arabia verdeelden (inz. de afgodendienst, bet sabeismus en het
judaismus) tot den geheel te brengen. Hij begon
zijne grootsche taak in 610. Hij beweerde, dat de
aartsengel Gabriel hem verscheen, en hem de waarheden openbaarde, die hij aan het menschdom moest
verkondigen. Na de bekeering van zijne familie en
eenige vermogende vrienden, waaronder Ali, AboeBekr en Othman, die alle drie kalif geweest zijn,
predikte hij in het openbaar, zich zelven profeet en
afgezant van God noemende. Maar hij ondervond in
Mekka een hevigen tegenstand, en zag zich in 622
genoodzaakt naar Yatreb te vluchten, in welke stad
hij met opene armen ontvangen werd, en die dan ook
den naam ontving van Medina (Medinet-al-Nabi) of
stad van den Profeet. Van deze gebeurtenis of dagteekent de Mahomedaansche tijdrekening, genaamd
de Hedzjira of Vlucht. Mahomed zich vervolgd ziende,
gaf bevel aan zijn aanhangers om door de kracht der
wapenen het nieuwe geloof voort te planten. Hij zelf
slaagde er in, verscheidene arabische stammen te
onderwerpen, en in 630 maakte hij zich meester van
Mekka, waar hij de afgodsbeelden vernielde. Hij was
op het punt zijne veroveringen nog verder uit te
strekken, toen hij, in 632, te Medina stierf, die taak
overlatende aan zijne veldheeren, waaronder de beroemdste zijn : Aboe-Bekr, Khaled, Omar, Amroe,
enz. Aboe-Bekr volgde hem op, met den titel van kalif
(stedehouder). De leerstellingen en voorschriften
van het Mahomedaansch geloof zijn vervat in den
Koran. De voornaamste leerstellige punter zijn: de
eenheid van God, de onsterfelijkheid der ziel, een
paradijs met geheel zinnelijke geneugten, bet laatste
oordeel en de voorbeschikking ; het noodlot, dat
niet met de rechtvaardigheid van God overeen te
brengen is, werd door M. in zijne leer opgenomen,
om, door het inboezemen van verachting voor den
dood, de veroveringzucht dienstbaar te maken aan
zijne belangen. De geboden zijn: de besnijdenis, het
gebed, het geven van aalmoezen, de wasschingen,
het vasten (vooral gedurende het feest van Ramadan), de offeranden bij ettelijke plechtige gelegenheden, en de onthouding van wijn en alle geestrijke
dranken. De veelwijverij is bij deze geheel zinnelijke godsdienst geoorloofd ; men mag evenwel niet
meer dan 4 wettige vrouwen hebben.

Mahomed I, keizer der Ottomanische Turken,
zoon van Bajazet I, volgde 1413 zijn broeder Moessa
op, dien hij met behulp van keizer Manuel overwonnen had. Het rijk, geschokt als het was door Tamerlan, werd opgebouwd en krachtiger gemaakt door
M.; hij ontzette Bagdad, dat door den vorst van Caramanie belegerd werd, overwon eenen usurpator
Mustapha, die zich voor een broeder van M. I uitgaf, onderwierp de Serviers, de Bosniers, en maakte
de Walachen tot zijne schatplichtigen. Hij is de
eerste sultan, die eene zeemacht had : hij betwistte
de heerschappij ter zee aan Venetia, dat tot dien tijd
de alleenheerschende geweest was. Hij stierf 1421,
op 47-jarigen leeftijd. M. II, volgde 1451, op
zijn 21e jaar, zijnen vader Amurat II op. In 1453,
aan het hoofd van een ontzaglijk leger, tastte hij
Constantinopel aan, dat door keizer Constantinus
Dracoses verdedigd werd, nam die stad stormenderhand in, en maakte er de hoofdstad van zijn rijk van.
Zijne veldheeren onderwierpen in dien tijd Thracie
en Macedonie ; maar in Albania moesten zij het onderspit delven voor den beroemden Scander-Beg.
Zelf in 1456 het beleg voor Belgrado opgeslagen
hebbende, werd hij door Johannes Hunyades totaal
verslagen, en zag zich genoodzaakt zijn heil te zoeken in de vlucht, na ruim 40,000 man te hebben
verloren. Maar hij onderwierp vervolgens MiddelGriekenland (waar twee broeders van Constantinus
Dracoses regeertlen), zoomede Servie (1459); bracht
1461 het rijk van Tebizonde ten onder, dat sedert
1204 geregeerd werd door het geslacht Comnenus ;
onderwierp 1462 het eiland Lesbos ; overwon en
onttroonde den Woiwode van Walachije, die vveigerde hem schatting te betalen ; maakte zich meester van Bosnie (1463), Caramanie (1464), en bet
eiland Negrepont, dat hij aan deVenetianen ontweldigde (1470). Twee jaren later versloeg hij in Cappadocia den koning van Perzie, die eenen inval gedaan had in Anatolie ; hij ontim 1475 Caffa aan de
Genueezen, maakte Georgie en Circassie schatplichtig, onderwierp Moldavia, Albania en de eilanden in
de Adriatische Zee, veroverde Friuli en Dalmatia,
noodzaakte 1478 de Venetianen eenen voor hen
vernederenden vrede te koopen, rukte 1480 Italie
binnen, en maakte zich meester van Otranto. Maar
hij stiet het hoofd voor het eiland Rhodus, dat door
de ridders van St.-Jan van Jeruzalem verdedigd
werd. Hij stierf in 1481, toen hij te gelijkertijd
Rome, Perzie en Egypte bedreigde. Aan den roem
der wapenen paarde bij dien der letteren; doch de
geschiedenis legt hem daden van de verregaandste
wreedheid ten laste. — M. III, was 27 jaren oud
toen hij zijnen vader Amurat III opvolgde 1595.
Hij begon zijne regeering met 19 zijner broeders te
laten wurgen, en 10 vrouwen zijns vaders, die in
staat van zwangerschap verkeerden, te laten verdrinken. Keizer Rudolf II, en de vorsten van Zevenbergen, Walachije en Moldavia verbonden zich tegen
hem, en betwistten hem Hongarije. Hij kwam in
1596 Agria belegeren, en deed er zijne intrede
krachtens eene getroffene schikking ; eene maand
later overwon zijn onderbevelhebber Cicala-,Dacha de
Keizerlijken bij Careste. Maar in weerwil van deze
overwinning verloor M. verscheidene vestingen in
Hongarije ; en onderscheidene opstanden, die in Azie
uitbraken, vermeerderden niet weinig de wederwaardigheden van zijne regeering. Hij stierf in 1603
aan de pest. — M. IV, werd op zijn 7e jaar op
den troon geplaatst, na den dood van zijnen vader
Ibrahim (1649). Hij had Koproli den vader en den
zoon beiden tot ministers, en door hen werd aan het
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eerste gedeelte zijner regeering mister bijgezet. De
eilanden Mytilene en Lemnos werden op de Venetianen veroverd (1660); Peterwaradin werd aan de
Oostenrijkers ontweldigd (1661); de hoofdstad van
het eiland Candia werd stormenderhand ingenomen
(1669); de sultan zelf vermeesterde Kamenetz op
de Polen (1672). Intusschen had Mahomed IV, sedert 1664, den slag van Sint-Gothard verloren, en
zich genoodzaakt gezien den vrede van Temeswar
te teekenen; het einde zijner regeering was slechts
eene aaneenschakeling van tegenheden. Zijne troepen werden 1673 bij Choczim door de Polen overwonnen, en 1683 onder de muren van Weenen verslagen door koning Sobieski, in vereeniging met de
keizerlijke troepen. De Keizerlijken ontweldigden
vervolgens aan de Turken de steden Wivar (1685)
en Buda (1686), terwijl de Venetianen zich meester
maakten van Corinthe en Athene. Tengevolge van
zooveel tegenspoeden kwam bet leger in Hongarije
in opstand, verklaarde Mahomed IV van den troon
vervallen, en koos zijnen broeder, Soliman II, in zijne
plaats. Hij overleefde zijne afzetting nog 5 jaren.
Mahomedanismus, of Islamismus, godsdienst van Mahomed, werd omstr. 611 jaren na Chr.
gesticht in Arable, maar dagteekent eerst van het
jaar 622, tijdstip van de Hedzjira of Mahomed's
vlucht naar Medina (zie MAHOMED). Na in Arable
wortel gevat te hebben, werd deze godsdienst, door
de wapenen der Arabieren, over geheel Azie en
Afrika verbreid en zelfs in een gedeelte van Europa
(Spanje, Sicilie, enz.). In de 14e en 15e eeuw met
de Mooren uit Spanje verdrongen, heerscht het M.
niettemin nog heden ten dage over een groot gedeelte der aarde (West-Azie, Noord-Afrika en Turkije); en ofschoon het reeds in verval is geraakt, telt
het nog ongeveer 100 millioen belijders. De Mahomedanen erkenden langen tijd als hun geestelijk opperhoofd den kalif, die stedehouder was van Mahomed (zie KALIF); doch sedert den tenietgang van
het kalifaat, hebben zij geen eigenlijk geestelijk opperhoofd meer, ofschoon de sultan van Turkije beweert den standaard van den Profeet te bezitten.
De Mahomedanen zijn in een groot aantal secten
verdeeld, waarvan de voornaamste zijn: de Sunnieten, de Sjyieten, de Druzen, de lsmaelieten.
Mahon, of Port-Mahon, lat. Portus Magonis,
stad en haven op de zuidkust van het eiland Minorca, hoofdplaats van het eiland, aan eerie golf;
14,000 inw.; het is eene vesting van den eersten
rang. Naar men wil is M. gesticht door den Carthager Mago (702 v. Chr.); later versterkt door eenen
anderen Mago, broeder van Hannibal (vandaar door
verbastering de naam, die deze stad nog tegenwoordig draagt). In 1708 werd M. bemachtigd door de
Engelschen, aan wie de Franschen, onder bevel van
maarschalk Richelieu, het ontweldigden in 1756;
maar zij gaven het hun in 1763 terug. De Spanjaarden, geholpen door de Franschen, maakten er zich
in 1782 meester van, na een gedenkwaardig beleg,
en hebben het tot den huidigen dag behouden.
Mahon (hertog van), eeretitel van den tweeden
hertog van Crillon, aan hem verleend ter belooning
voor de verovering van Minorca in 1782.
Mahon (Philip Henry Stanhope, viscount),
oudste zoon van den vierden graaf Stanhope. geb.
30 Jan. 1805 op Walmer-Castle, volgde 2 Maart
1855 zijnen varier in de peerswaardigheid op als
vijfde graaf van Stanhope, was in het parlement alsook in verschillende hooge staatsambten werkzaam,
doch is hoofdzakelijk bekend als geschiedschrijver.
Zijn voornaamste werk is de History of England

Baia
from the treaty of Utrecht (3e druk 7 dln. Londen
1853-54). Wijders zijn nog te vermelden : History
of the war of succession in Spain (Londen 1834);
Life of the great Condd (Londen 1840); Life of
Belisarius (2e druk Londen 1848).

Mahratten, y olk in Hindostan. De M. woonden aanvankelijk in het N. W. van Decan, in het
land der Vindhya-bergen en der westelijke Ghats;
maar na den dood van Aureng-Zeyb, en vooral gedurende de regeering van Mahomed-Schach (1718
—1747), onderwierpen zij het grootste gedeelte
van Middel-Indie (of Noord-Decan), tusschen de
provineie Agra ten N. en de Krisjna ten Z., en strekten hun gebied uit van de eene zee tot de andere.
Hunne bezittingen waren in verscheidene rijken verdeeld, die echter alien gezamenlijk eene soort van
bond vormden. De algemeene hoofdstad der oostelijke M., die Gondwana en Orissa bezaten, was Nagpoor ; de westelijke M., die Malwa, een gedeelte van
Kandeisj, van Aureng-abad en van Dawlet-abad
bezaten, hadden Poenah tot hoofdstad. Na de eerste
plundering van Delhi door Nadir-Schach, rukten de
M. ook tegen den Groot-Mogol op. Zij namen zijne
hoofdstad in (1760), en deden eene poging om
hunne heerschappij in Indie in de plaats te stellen
voor die van den Groot-Mogol ; doch de overwinning,
die door de Afghanen op hen behaald werd bij Panipet (1761) bracht de mach der M. terug binnen
hunne eigene grenzen. Van 1 774 tot 1783 waren zij
onafgebroken in oorlog, hetzij met de Afghanen, hetzij
onderling. Na den val van Tippoe-Saab (1799) en
de verovering van Mysore door de Engelschen,
hadden de M. met doze laatsten gedurige botsingen,
totdat hun in 1818 de nekslag toegebracht werd ;
sedert (lien tijd hebben zij alle staatkundige zelfstandigheid verloren.
Kaaren, duitsche naam voor Moravie.
Mahy, Mars of Goaris, ri vier in Ind le, ontspringt
bezuidwesten Malwa, loopt eerst N.-W.- en dan
Z.-W.-waarts, en valt na een loop van 63 mijlen in
de golf van Cambaye.
Mai (Angelo), geb. 7 Maart 1781 te Schilpario
in Ile prov. Bergamo, eerst custos, vervolgens prefect
der bibliotheek van het Vaticaan te Rome, en sedert
1838 kardinaal-priester, gest. 9 Sept. 1854 te Albano, vestigde zijnen letterkundigen naam inzonderheid door de opsporing van vele voor verloren gehoudene schatten der klassieke en kerkelijke litteratuur, die hij in het licht gaf deels afzonderlijk,
deels in de groote verzamelvverken: Scriptorum
veterum nova collectio (10 din. Rome 1825-38);
Classici autores e Vaticanis codicibus editi (di. 1-10,
Rome 1828-38); Spicilegium Romanum (10 din.
Rome 839-44); Nova Patrum Bibliotheca (dl. 1-6,
Rome 1852-53).
Maia, rivier in aziat. Rusland (Jakoetsk), komt
uit het Okhotsk-gebergte, neemt de Jocdoma in zich
op, en valt in den Aldan tegenover Marskaia, na
eenen loop van 120 mijlen.
Maia, eerie der Pleiaden, dochter van Atlas en
Pleione, werd door Jupiter bemind, en werd moeder
van Mercurius.
Maia, eene indische godin, is dezene als Sakti
of Parasakti, de vrouw van Brahm, en als lackhmi
of Bhawani, de vrouw van Siwa. Zij is de vergoddelijkte natuur, de moeder van alle schepselen, het
vrouwelijke (en dos Diet werkdadige) bevruchtingsbeginsel ; en aangezien de wereld, volgens het geloof
der Hindoes, Muter schijn is en begoocheling. is
Maia, als moeder der wereld, ook de moeder der
zinsbegoochelingen of 't verpersoonlijkte zinsbedrog.

Maiden- Head

Mailly
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Maiden-Head, stad in het engelsche graaf- eeuw, en verscbeidene uitstekende mannen heeft opschap Berks, aan den Teems; 3700 inw.
geleverd, o. a. vooral: M. (Urbain de), bevelbebber
Maidstone, stad in het engelsche graafschap van de koninklijke garde, maarschalk van Frankrijk,
Kent, aan de Medway, 13 a 14 uren gaans bezuidambassadeur in Zweden (1631) en in Holland, en
oosten Londen ; 21,000 inw.; een der grootste gegouverneur van Anjou (1636), onderkoning van
vangenissen van geheel Groot-Britannie ; in 1648
Catalonia 1642, gest. 1650. Hij was gehuwd met
werd onder de muren van M. een bloedige slag geeene zuster van kardinaal Richelieu. — M.-B.
Ieverd, waarin de Parlementairen, onder bevel van
(Armand de), hertog van Fronsac en Caumont, had
Fairfax, de nederlaag toebrachten aan de Koningshet bevel over een eskader bij het beleg van Cadix
gezinden.
1640, en sneuvelde op 27-j. leeftijd door een kaMAYENNE.
Maienne. Zie MA
nonschot bij het beleg van Orbitello 1646. Zie Batzt.
Maier (Michel), beroemd duitsch scheikundige,
Maillebois (J. B. Francois Desmarets, markies
geb. 1558 in Holstein, gest. 1622, oefende de gevan), maarschalk van Frankrijk, zoon van den conneeskunde nit te Rostock en Maagdenburg. Hij hetrolenr-generaal Desmarets en kleinzoon van Colbert,
weerde goud te kunnen maken. De volgende zijner
geb. 1682, gest. 1762, leerde de krijgskunst onder
werken zijn bij de liefhebbers het meest gezocht
Villars, onderscheidde zich bij het beleg van Rijssel
Arcana arcanissima, hoc eat hieroglyphica yEgyptio(1708), voerde als luitenant-generaal het bevel over
Groca, vulgo necdum cognita (1614); Septimantc
eene divisie in Italie (1733), onderwierp binnen drie
philosophica (1620); focus severus (Frankfort 1617);
weken tijds het eiland Corsica (1739), en werd 1741
De rosea cruce (1618); Atalanta fugiens (Oppenheim
tot maarschalk verheven. In 1745 opnieuw naar
1618); Caritilence intellectuales de phonice redivivo
Italie gezonden, om den infant don Hips te helpen,
(Rome 1622); Musmum chymicum (1708).
bracht hij aan de Oostenrijkers de nederlaag toe,
duitsche
naam
van
Milan.
Mailand,
maar was niet in staat zich in het Milaneesche tegen
3/lailAth (Joh., graaf), oostenriiksch geschied- de overmacht van den vijand te handhaven, en werd
schrijver en dichter, geb. 5 Oct. 1786 te Pesth, was
bij Piacenza geslagen (1746).
voor 1848 hofraad der hongaarsche hofkanselarij en
Zie _
Mailleraye (I _.e
M EILLERAIE Os).
Judex claim te Pesth, woonde vervolgens te MuttMaffiet (Benoit de), geb. te Saint-Michel 1656
then, loch gaf zich tegelijk met zijne dochter 3 Jan.
was eerst consul van Frankrijk in Egypte (1692),
1855 in het Starnbergermeer vrijwillig den flood.
toen te Livorno (1702), daarna inspecteur der FranVan zijne historische werken zijn de voornaamste:
scbe factorijen in de Levant en Barbarije, en stierf
Geschichte der Magyaren (5 dln. Weenen 1828-31;
op zijn 82e jaar te Marseille 1738. Hij had de ara2e druk Regensburg 1852-53) en Geschichte des bische taal en de zeden der Oosterlingen grondig
Osterr. Kaiserstaats i(5 dln. Hamb. 1834-50). Van
bestudeerd, en men heeft van hem twee verdiensteM.'s dichterlijke werken : Magyar. .Meihrchen and
lijke werken over Egypte, nl.: Description de l'Egypte
Sagen (2e druk 2 dltjes. Stuttg. 1837).
(1735) en !dee du gouvernement ancien et moderne
Mailcottah, stad in bntsch 0.-India, in Mais- de l'Egypte (1743); maar bij is vooral bekend door
soer, 6 a 7 uren benoorden Seringapatam, met eene
een zeer zonderling werk, getiteld : Tellianzes (anabevolking hoofdzakelijk van Brahminen, en eenen
gram van zijn naam), ou Entretiens dun philosophe
tempel, die druk bezocht wordt door bedevaartganindien, avec un missionnaire francais (Amsterdam,
gers; overwinning der Mahratten op Haider-Ali
1748), waarin hij de vorming der continenten ver(1772).
klaart uit het zich verplaatsen van de wateren der
Marna, of Maillac (pater Moyria de), zendelingzee, uit welke hij alle dieren, tot zelfs den mensch
Jezuiet, geb. 1679 op het kasteel Maillac in Bugey,
laat voortkomen; en de gestalten, dien ze tegengest. 1748, werd in 1702 naar China gezonden,
woordig hebben, verklaart hij door de gedaantemaakte voor keizer Kang-hi de kaart van China en
verwisselingen, welke ze in den loop der eeuwen
Tartarije, en vertaalde uit het Chineesch een der behebben ondergaan.
langrijkste werken van de groote chineesche jaarMaillotijnen, zoo noemde men de lieden uit
boeken ; dit werk is uitgegeven (1777-1784) onhet yolk, die in 1381 te Parijs in opstand kwamen,
der den titel van Histoire generale de la Chine, door
om zich te verzetten tegen de inning van nieuwe
den abbe Grosier en door Deshauterayes.
belastingen, nitgeschreven door den hertog van AnMaillard (Jean en Simon), naam van twee jou, die gedurende de minderjarigheid van Karel VI
broeders, burgers van Parijs, die zich, tijdens den
regent was van Frankrijk. De M. begaven zich in
door den provoost Etienne Marcel bewerkten opstand,
massa naar het arsenaal, en wapenden zich daar met
tegen de kuiperijen van dezen rustverstoorder verkleine smeedhamers (genaamd maillotins ; vandaar
zetteden. Volgens Mêzeray was Jean M. degene, die
hun naam), vermoordden de ontvangers, en stelden
den provoost doodde op het oogenblik, waarop die
de gevangenen op vrije voeten. Door dezen opstand
verrader de poort Saint-Antoine ging openen voor
haalde het yolk zich Lange en wreede straffen op
het leger van den koning van Navarre, Karel den
den pals.
Slechte (1358).
Mailly, adellijk oud geslacht uit Picardie, dat
Maillard (Olivier), prediker, geb. in Bretagne zijnen naam draagt naar het landgoed Mailly, bij
omstr. 1440, gest. 1502, van de orde der MinderAmiens, en een groot aantal uitstekende mannen,
broeders, was prediker van Lodewijk Xl. Men heeft
(krijgslieden,geestelijken, staatsmannen, schrijvers,
van hem serwoenen in macaronischen trant, d.
enz.) heeft opgeleverd. Het bezat het markizaat van
doorspekt Latijn en Fransch, een zeer oprnerkelijk
Nesle, waaraan voor bet hoofd van het geslacht den
overblijfsel uit de kindsheid der kunst. Zij zijn in
titel was verbonden van Eersten markies van Frankverschillende gedeelten te Lyon uitgegeven, 1498-rijk. Vooral bekend zijn : M. (Francois de) 1658—
1521. Men heeft ook de Confession generale du frére 1721, kardinaal-aartsbisschop van Reims, die zich
Olivier Maillard (Lyon, 1526).
stark tegen het Jansenistnus verklaarde, de bul
Unigenitus verdedigde, en aan den Regent en het
(Desforges -) . Zie DESFORGES .
Maillard
Maine- -Braze, doorlucbtig en oud fransch Parlement bet hoofd hood. — M. (ridder de), pegeslacht uit Touraine, dat opklimt tot in de 11e
tekind van Lodewijk XIV, schrijver van eene Hist.

Maimadchan

Maine

de la Republique de Genes, en van een Eloge de la
Chasse, en onderscheidene andere geschriften, welke

Maina, landschap in Griekenland (in Morea),
bevat het Z.O. gedeelte van het oude Laconic, tusschen de golven van Coron en Kolokythia, en telt
ongeveer 60,000 bewoners, die Mainoten genoemd
worden (zeer dapper, maar onvatbaar voor krijgstucht, zijn bet roekelooze zeeschuimers). Het landschap M. was ingedeeld in Zuid-M. (hoofdstad Chimava), en Oost-M. (hoofdstad Marathonisi). Bergachtige grond, op vele plaatsen ongenaakbaar, maar
vruchtbaar. Bosschen en weilanden. Goede havens.
Oudtijds was M. bewoond door de Eleutero-Laconiers, van wie de tegenwoordige Mainoten beweren
of te stammen, en die zich, even als doze laatsten,
beroemd gemaakt hebben door hunne onwederstaanbare zucht naar onafhankelijkheid. Zij worstelden
onophoudelijk tegen de overheersching der Turken,
wie bet nooit gelukt is de Mainoten tot iets anders
to dwingen, dan tot het betaien van eene kleine
schatting. De Mainoten hebben machtig veel bijgedragon tot de Grieksche onafhankelijkheid. Zij hadden door hen zeiven gekozene hoofden, genaamd
geronden ; hun opperhoofd heette protogeronde. Doze
waardigheid is tot in de 17e eeuw erfelijk geweest
in een tak van het geslacht Comnenus, gesproten uit
David Comnenus den laatsten keizer van Trebizonde.
MaYnan, eon in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 31.
Maine, een der staten van de Noord-Amerikaansche Uuie, waarvan het de noordoostelijkste is,
beeft eene uitgestrektheid van 1646 vierk. mijlen,
bevolkt met omstr. 630,000 zielen, grenst ten N. aan
Neder-Canada, ten 0. aan Nieuw-Brunswijk, ten W.
aan Nieuw-Hampshire, ten Z. en ten Z. O. aan den
Atlantischeu Oceaan. De voornaamste stall in M.
is Portland ; doch bet heeft tot hoofdstad Augusta.
In den staat M. hegira de streek der meren van
Noord-Amerika ; de grootste binnenmeren in M.
zijn : Moosehead, Sebago, Chefunkook en Umbagog;
de voornaamste rivieren zijn : Penobscot, Kennebec
en St.-Johns. Reeds ontdekt in 1497, kreeg dit
land eerst tusschen 1635 en 1654 europeescbe kolonien. De Franschen en Engelschen vestigden er
gelijktijdig verscheidene nederzettingen, maar konden or zich niet staande houden tegen de gedurige
vijandelijkheden der inlanders. In 1759 telde de kolonie nauwlijks 13,000 Europeanen, doch is sedert
lien tijd aanmerkelijk toegenomen. Sedert 1652,
had M. zich gesteld under de bescherming van den
staat Massachusetts, waarvan het in 1820 afgescheiden werd om als zelfstandige staat deel uit te
maken van de Unie.
Maine (Oost-), of Main (East-). Zie
EAST - MAIN.
M
Maine, oude provincie in het W. van Frankrijk, werd begrensd ten N. door Normandie, ten 0.
door Oleanais, ten Z. door Anjou en Touraine, en
ten W. door Bretagne. De prov. M. vormde, met
Perche, het groot-gouvernement Maine-et-Perche.
Het was ingedeeld in Opper- en Neder-Maineovaarbij
nog kwam het landschap of graafschap Laval. De
hoofdplaats was le Mans. De voormalige prov. M.
(thaws de departementen Sarthe en Mayenne)ontleende baron naam aan de Cenomanen, die oudtijds in
doze streek woonden, of wel aan de Maine of Mayenne,
die dit land besproeit. Under de Romeinen, maakte
M. deel uit van Lugdunensis 3a. In de middeleeuwen
was M. begrepen in de bezittingen der graven van
Anjou, en kwam (Hider Engelsch gezag toen Henri
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meerendeels zeer zeldzaam zijn ; gest. omstr. 1724.
M.—d'Haucourt (J. Auguste, graaf van), maarschalk van Frankrijk, maakte met veel roem al de
veldtochten van Lodewijk XV mede, was later gouverneur van Roussillan, waar hij land bouw, handel en
kunsten deed bioeien, en onderscheidde zich op 10
Augustus 1792 door zijne ridderlijke gehechtheid
aan den koning; op bevel van Lebon gevat, stierf hij
op zijn 86e jaar op het schavot te Arras in 1794.M. (vier zusters uit bet geslacht), namelijk de gray in van Mailly, de gravin van Vintimille, de hertogin
van Lauraguais, de markizin van la Tourelle (later
hertogin van Chateauroux), verwierven aan het hof
van Lodewijk XV eene weinig benijdenswaardige
vermaardheid, en wierpen eene smet op de eer van
haar geslacht.
Maimadchan, vlek in het chineesche keizerrijk, in Mongolie, palende aan het russische vlek
Kialchta ; groot entrepOt voor den handel van China
met Rusland.
Maimbourg (L.), kerkelijk geschiedschrijver,
geb. 1620 te Nancy, gest. 1686, ging zeer jong in
de orde der Jezuieten, wijdde zich geheel en al aan
het samenstellen van geschiedkundige werken, die
zijnen naam beroemd gemaakt hebben. Over de vrijheden der gallicaansche Kerk sprekende, veroorloofde
hij zich aanvallen tegen. den Heiligen Stoel, en verbitterde Innocentius XI derwijze, dat deze 1682 bij
de Jezuieten bewerkte, dat M. als lid der orde afgesneden werd. Lodewijk XIV gaf hem een pensioen,
en eene verblijfplaats in de abdij van Saint-Victor te
Parijs. De Oeuvres van M. zijn uitgegeven te Parijs
1686-87 (14 din. in 4 0 of 26 din. in 120 ): ze bevatten de Geschiedenis de l' Arianisme,— des Iconoclastes,
— du schisme des Grecs, — des Croisades, — de la
decadence de l' empire depuis Charlemagne,— du grand
schisme de l' Occident, -- du Lutheranisme, — du
Calvinisme, — de la Ligue, — de l'eglise de Rome,
— de Gregoire-le- Grand, — de Saint-Leon. Eene

nieuwe editie van M.'s werken verscheen te Nevers
1831.
Maimon (Salomon) een duitsche Jood, bekend
als wijsgeer, geb.1753 te Neschwitz in Litanen, gest.
1800, was de zoon van een rabbijn, en beoefende
eerst de talmudistische en cabalistische wetenschap;
daarna legde hij zich toe op de wijsbegeerte, en won
de bescherming van zijnen geloofsgenoot Mendelssohn, die hij zich echter spoedig onwaardig toonde
door zijn wangedrag, waardoor hij derwijze tot armoede verviel, dat hij zich eenigen tijd genoodzaakt
zag te bedelen. Men heeft van hem eene Geschiedenis van den vooruitgang der metaphysica in Duitschland sedert Leibnitz (1792), enz.; hij heeft voornamelijk uitgemuut in de wederlegging van het systema
van Kant.
Maimonides (Mozes), of Mozes, zoon van
Maimon, beroemd rabbijn, geb. te Cordova omstr.
4136, gest. 1204, studeerde de philosophie en de
geneeskunde onder Tophail en Averrhoes, ging vroeg
naar Egypte, en was daar eerste geneesheer van Saladijn en diens opvolgers. Hij heeft een groot aantal werken nagelaten over het joodsche geloof, over
de philosophie en de geneeskunde; de bekendste zijn :
eene in 't Hebreeuwsch geschrevene Commentaar op
de Misjna; en in 't Arabisch de pLeeraar der Verdwaalden" (More Nebochim), in welt werk hij de
duistere plaatsen der Schrift uitlegt, en dat onder
de Joden aanleiding gaf tot hevig twistgeschrijf.
Main, rivier in Duitschland. Zie MEIN.

Plantagenet, hertog van Anjou, koning van Engeland
word. Filips Augustus ontweldigde het aan Jan-

zonder-Land in 1203. De heilige Lodewijk gaf M.
met Anjou aan zijnen brooder Karel, wiens afstam-
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melingen het bleven bezitten tot in 1481, toen Lodewijk XI bet aan de kroon trok. Hendrik II schonk
M. op nieuw als apanage aan zijnen derden zoon
Hendrik (later Hendrik III); deze stond het of aan
zijnen broeder Frans, hertog van Alencon, en toen
die gestorven was zonder kinderen, 1584, werd M.
voor goed aan de kroon getrokken. Lodewijk XIV
gaf den titel van hertog van Maine aan een der zonen, die hij had bij mevr. de Montespan.
Maine of Mayne, rivier. Zie
Maine (Louis Aug. de Bourbon, hertog van),
zoon van Lodewijk XIV en mevr. de Montespan,
geb. 1670, werd opgevoed door mevr. de Maintenon,
en genoot de bijzondere genegenheid van den koning, die, na hem van bastaard tot de rech ten van
echten zoon te hebben erkend, hem verhief tot den
rang van prins van den bloede, en hem in 1714 bekwaam maakte om zijn opvolger te worden ; maar
na den dood des konings werd M. van al die prerogatieven vervallen verklaard door den hertog van
Orleans, aan Wien M. zonder gunstig gevolg het regentschap betwist had. De hertogin van Maine, over
een en ander verbitterd, deed haren echtgenoot deelnemen aan de samenzwering van Cellamare; maar
het komplot werd ontdekt, en M. werd gevat en in
de citadel van Doullens gevangen gezet (1718). Hij
verzoende zich evenwel spoedig met den Regent, en
werd toen met verscheidene hooge waardigheden
bekleed, die hij behield tot aan zijnen dood (1736).
Deze prins bezat de schoonste hoedanigheden van
geest en hart ; maar door zijne lusteloosheid en
schroomvalligheid was hij ongeschikt voor groote
Bingen. Hij was gehuwd met Anna Louise de Bourbon, kleindochter van den grooten Conde ; dit was
eene levendige en zeer eerzuchtige vrouw ; met
Cellamare smeedde zij de samenzwering ten voordeele van haren man, doch werd even als hij gevangen gezet, en schikte zich vrij wat minder gelaten in
de mislukking van haar opzet, dan M. zelf. Zij bewoonde Sceaux, dat door haar in een waar lustoord
herschapen werd ; zij was 77 jaren oud, toen zij 1753
stierf.
Maine de Biran, fransch philosoof, geb.
omstr. 1770 te Chanteloup, nabij Bergerac (in Dordogne), gest. te Parijs 1824, was tijdens hetheizerrijk onder-prefect van Bergerac, daarna lid van het
wetgevend lichaam ; maakte met Laind deel nit van
de befaamde commissie, die sedert 1813 tegen de
keizerlijke dwingelandij protesteerde, had onder de
restauratie zitting in de kamer van afgevaardigden,
en werd benoemd tot staatsraad. De Oeuvres philosophiques van M. (4 dln. Parijs 1841) zijn uitgegeven
door Cousin.
Maine—Loire (departement), een dept. van
Frankrijk, genoemd naar de rivieren Maine en Loire,
ligt tusschen de deppt. Mayenne ten N., Endre-Loire
ten 0., Vienne ten Z. 0., Deux-Sevres ten Z., Vendee
ten Z. W., Loire-Inferieure ten W., en Ille-Vilaine
ten N. W., is circa 152 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 526,000 zielen, ingedeeld in 5 arrondissementen
(Angers, Segre, Bauge, Saumur, Beaupre) en heeft
tot hoofdplaats Angers.
Mainfroi, koning van Napels. Zie
Mainland, 1) het grootste der Shetlandeilanden in den Atl. Oceaan, is 13 mijlen fang en 4
mijlen breed, heeft '22,000 bewoners, en tot hoofdpl.
Lerwick. — 2) een der Orkney-eilanden of Orcaden ;
zie
_
Mdinoten. Zie M
Maintenon, stall in bet fransche dept. lureLair, ruim 2 uren gaans bewesten Epernon ; 2000

inw.; kasteel en domein, in 1674 door Lodewijk XIV
gegeven aan de weduwe van Scarron. In de nabijheld van M. (te Mevoisins) was Collin d'Harville
geboren.
Maintenon (Francoise d'Aubigne, markizin
van), kleindochter van Theodore Agrippa d'Aubigne,
die bekend is als vriend van Hendrik IV en als een
warm voorstander van de hervorming. Zij werd geboren 1635 in de gevangenis te Niort, waar hare ouders
gekerkerd zaten, en werd daar gedoopt ; reeds zeer
Jong was zij wees. Ofschoon aanvankelijk het geloof
barer ouders aanklevende, werd zij later Roomschkatholiek, en onderscheidde zich door hare vroomheld. Zij leefde tot 1652 in eenen staat, die na
aan armoede grensde, toen de dichter Scarron, ofschoon zelf reeds oud en gebrekkig, begaan met hare
tegenheden, haar tot vrouw nam, enkel met het
doel om haar beschermer te kunnen zijn. Gedurende
eenigen tijd was haar huis de verzamelplaats van
de uitstekendste vernuften, die Parijs opleverde. In
1660 weduwe geworden, was zij op het punt weder
tot armoede te vervallen, toen bet hof, van hare
rampen onderricht, haar een pensioen van 2000
francs toelegde. Door Lodewijk XIV belast met de
taak (1669) om in het geheim de kinderen groot
te brengen, die nit zijn omgaug met mevrouw de
Montespan waren geboren, kweet zij zich daarvan
met ijver en met den besten uitslag, en won van dag
tot dag meer het vertrouwen des konings, dien zij
vooral voor zich innam door het aangename en degelijke van hare gesprekken, zoodat hij weldra mevrouw de Montespan geheel voor haar vergat. Hij
schonk haar 1674 het landgoed Maintenon, dat hij
voor haar tot een markizaat verhief. Na den dood
der koningin (1683), liet Lodewijk XIV zich met
mevr. de M. heimelijk in den echt verbinden, welk
huwelijk gesloten werd in 1684 of 1685. In laatstgenoemd jaar stichtte zij te St.-Cyr een godsdienstig
huis voor opvoeding van jonge meisjes van adellijke
doch onvermogende familien. Bij den dood van Lodewijk XIV (1715), ging M. naar St.-Cyr, en bleef
daar tot aan haren dood (15 April 1719), zich geheel en al toewijdende aan de beoefening van eene
uiterst strenge godsvrucht. Gedurende eenen geruimen tijd had M. een overwegenden invloed op den
gang der staatszaken. Men heeft van haar eenige
geschriften, o. a. Lettres, uitgegeven door Labeaumelle (1752), door Auger (1807), door Th. Lavallee (1856).
Maintz, duitsche spell. Mainz, fransch Mayence,
lat. Moguntia of Moguntiacum, hoofdplaats van Rijuhessen, op den linker-Rijnoever, (tegenover Castel,
dat op den rechteroever ligt), aan de uitwatering
van den Main in den Rijn, was tot 1866 een der
drie groote duitsche bondsvestingen, is sedert laatstgenoemd jaar eene pruisische vesting, en heeft (ongerekend het sterke garnizoen) eene bevolking van
omstr. 40,000 inw. Reeds ander de Romeinen was
het anno 10 v. Chr. door Drusus aangelegde kasteel
Moguntiacum eene belangrijke sterkte, die echter
tijdens den inval der barharen (406) verwoest werd ;
doch onder de frankische koningen (612) werd M,
weder opgebouwd, en door Karel den Groote verfraaid, vergroot en met vele privilegien begiftigd.
In 750 werd het aartsbisdom M. gesticht door den
heiligen Bonifacius. In de 13e eeuw stond M. aan
het hoofd van den Rijnschen stedenbond, was lang
eene vrije rijksstad, doch werd 1486 door keizer
Maximiliaan bij bet aartsbisdom ingelijfd. In de 15e
eeuw werd ook de universiteit van M. gesticht, die
lang bestaan heeft. In den Dertigjarigen oorlog werd
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de vesting M. herhaalde malen veroverd en heroverd,
zoo 1631 door de Zweden, 1635 door de Keizerlijken en 1644 door de Franschen. In 1792 viel M.
(14 Oct.) door verraad in handen van den franschen
generaal Custine, doch werd 22 Jun 1793 heroverd
door de Pruisen onder Kaickreuth, kvvarn echter
door den vrede van Luneville (1801) weder aan
Frankrijk, en was de hoofdplaats van het departement Mont-Tonnerre tot 1814, toen de geallieerden
M. bezetteden, waarna bet bij het Weener Congres
aan Hessen toegevoegd werd. Het is de geboortepleats van Guttenberg, wien daar 1837 een standbeeld opgericht is.
Maintz, het voormalige aartsbisdom en keurvorstendom in den Benedenrijnkreis, welks aartsbisschop de eerste der dric geestelijke keurvorsten
en aartskanselier des rijks was, omvatte tot den
vrede van Luneville (1801) een grondgebied van
150 vierk. mijlen. Als vergoeding voor de bij genoemden vrede aan Frankrijk afgestane vesting Maintz
en het 1803 aan Pruisen gekomene Erfurt, bekwam
de keurvorst van M. het. prinsdom Regensburg en
het graafschap Wetzlar. Het bisdom werd in 750
gesticht door Bonifacins; de keurvorstelijke waardigheid ontstond omstr. 996. Verscheidene keurvorsten van M. hebben zich bijzonder onderscheiden;
de laatste was Frederik Karel van Erthal, die 1802
stierf. Als rijkskanselier werd die opgevolgd door
Karel Theodoor van Dalberg, die 1813 van zijne bezittingen afstand moest doen.
Maipo, of Maipu, een 17,664 vt. hooge vuurspuwende berg in Chili, 17 a 18 uren gaans bezuidw.
Santiago, nabij de rivier M., aan welker oevers SanMartino, het hoofd der chilenische opstandelingen,
15 April 1818 de nederlaag toebracht aan de Spanjaarden, en zoodoende de onafhankelijkheid van Chili
verzekerde.
_AJORDOMUS.
Maire du Palais. Zie M
_carp
p prov. Utrecht. Zie MEERN.
dor
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Maison (Nicolas Joseph), maarschalk van
Frankrijk, geb. te Epinay bij St.-Denis 1771, gest.
13 Febr. 1840, was de zoon van een armen daggelder. Hij onderscheidde zich in de oorlogen van de
republiek en van het keizerrijk, nam in 1806 Lubeck
in, werd in Rusland na de overwinning bij Obojarzowa tot divisie-generaal bevorderd (1812), dekte,
tijdens den terugtocht, den overtocht over de Berezina, deed wonderen van dapperheid bij Leipzig,
werd na dien slag opperbevelhebber van het Noorder
leger, en screed in Belgie landen tijd tegen de overmacht van den vijand. Na de abdicatie des keizers
verbond hij zich aan het nieuwe gouvernernent, dat
hem met gunsten overlaadde ; reeds tot graaf verheven onder het keizerrijk, werd hij no pair en markies. Hij behield evenwel zijne onafhankelijkheid, en
weigerde merle te werken tot de veroordeeling van
maarschalk Ney. In 1828 werd aan M. het bevel over
de expeditie naar Morea opgedragen, en hij slaagde
ten voile in zijne zending (zie MOREA), ter belooning
daarvoor werd hij benoemd tot maarschalk van
Frankrijk (1829). In 1830 was hij een der commissarissen, die Karel X naar Cherburg vergezelden; hij
werd minister van buitenlandsche zaken (1855), en
later als ambassadeur uitgezonden naar Weenen en
naar Rusland.
Maisonneuve (J. B. Simonnet de), geb. te
Saint-Cloud 1750, gest. 1819, is schrijver van verscheidene tooneelstukken, waarvan het beste is: bet
treurspel Roxelane et Mustapha (in 1785 opgevoerd).
Zijne CEuvres zijn door Cheron uitgegeven (1824).
Maisons-Alfort. Zie ALFORT.

Maisons-sur-Seine, dorp in het fransche
dept. Seine-Oise, 2 uren gaans benoorden SaintGermain ; 1200 inw.; prachtig kasteel (gebouwd
door Mansard) met park.
Maissour, fransche spelling van het door de
Engelschen geschrevene Mysore, oorspronkelijk genaamd Porragherry, stad in Indie, vroeger hoofdstad
van het voormalige koninkrijk Maissour, 4 uren g.
bezuiden Seringapatam, met 55,000 inw. en eene
groote citadel, is zeer oud, went versterkt in de 16e
envy, dikwijls veroverd en heroverd, en 1787 geslecht door Tippoe-Saib, die den zetel van het gouvernement naar Seringapatam verplaatste. Het voormalige koninkrijk M., een der scbatplichtige staten
van britsch Indie, bezuiden Balaghat, benoorden
Coimbatore, benoordoosten Malabar en Kanara, had
tot hoofdstad Maissour (zie boven). Het is eene uitgestrekte bergvlakte, 1000 nederl. ellen boven de
oppervlakte der zee, omringd door de westelijke en
oostelijke Ghats, waaruit de Kaveri, de Toembedra,
de Bhadri, enz. ontspringen. Sedert verscheidene
eeuwen had M. erfelijke radzjas, tot in 1760, toen
Haider-Ali zich meester maakte van het hoogste
gezag ; onder dien vorst en onder zijn zoon TippoeSaib werd dit koninkrijk (met het rijk der Mahratten) de macbtigste staat van Decan. De hoofdstad
was toen Seringapatam. Behalve Maissour, bevatte
het Coimbatore, Kanara, een gedeelte van Malabar,
Bednor, Colar, Sera, Anantpore, Balaghat, Kaddapa.
Al die landen maken tegenwoordig deel nit van
britsch Indie, en zijn begrepen in het presidentscbap
Madras. Het koninkrijk M. heeft opgehouden te bestaan in 1799, toen het aan Tippoe-Saib is ontweldigd door de Engelschen, die daarvan omstr. 800
vierk. mijlen grondgebied benevens de toenmalige
hoofdstad Seringapatam voor zich hebben behouden;
ongeveer 500 vierk. mijlen gronds werden door hen
afgestaan aan den nizam van Haider-abad; uit het
overige gedeelte (omstr. 1400 vierk. mijlen met eene
bevolking van 3 millioen zielen) word het vorstendom M. gevormd, en over hetzelve een afstammeling van Haider-Ali aangesteld als radzja, die echter
geheel en al afhankelijk is van het britsche gouverfoment to Madras ; de hoofdstad van dat vorstendom,
en tegelijk residentie van dien radzja, is de stad M.,
bovengenoemd.
Maistre (graaf Joseph de), beroemd schrijver,
geb. 1 April 1753 to Chambery, uit een geslacht van
fransche afkomst, gest. to Turijn 25 Fehr. 1821,
werd door het gouvernement van Sardinie met verscheidene onderhandelingen belast, vergezelde koning Karel Emmanuel naar het eiland Sardinie, tijdens den inval der Franschen in zijne staten, en
begaf zich 1803 naar Petersburg, als gevolmachtigd
minister van genoemden vorst. In 1817, tijdens de
nitdrijving der Jezuteten, genoodzaakt Rusland to
verlaten, omdat hij partij had getrokken voor de
opgehevene orde, werd hij in zijn vaderland benoemd
tot regent der kanselarij, en ontving allerlei vereerende onderscheidingen. Hij heeft naam gemaakt
als talentvol verdediger van het strenge absolutisms, van de wereldlijke oppermacht des pausen, enz.
Zijne voornaamste werken zijn: Considerations sur
la France (Lausanne, 1796; dikwijls herdrukt); Du
Pape (Lyon 1809); De l'Eglise gallicane (Par. 1821)
waarin hij de vrijheden der Fransche kerk aantast;
les Soirees de Saint-Petersbourg, eerst na zijnen
dood in 't Licht verschenen (Parijs 1821), waarin
een zonderling mysticisms heerscht. In 1826 heeft
men van de M. een Examen de la philosophic de
Bacon uitgegeven (2 din.), waarin over dien engel-
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schen wijsgeer een zeer streng oordeel wordt geveld.
In 1851 verscbeen te Parijs eene verzameling Lettres
et Opuscules van Jos. de Maistre, en 1860 gaf Blanc
in het licht de Correspondance diplomatique de Jos.
de M. (2 din. Parijs). — M. (Xavier de), broeder
van den vorige, geb. te Chambdry in Oct. 1763, hield
sedert 1817 afwisselend verhlijf in Frankrijk en te
Petersburg, en stierf in Rusland's hoofdstad 12 Juni
1852. Van zijne Oeuvres (3 din. Parijs 1825 ; dikwijis herdrukt) verdienen inzonderheid vermeld:
Voyage autour de ma chambre (Petersburg 1794, dikwijis herdrukt ; Parijs 1845); Le lepreux de la cite
d'Aoste (Parijs 1811); Les prisonniers du Caucase en
Prascovie ou la jeune Siberienne.
.e .A
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Maitre Adam. Z ie
Maittaire (Michel), beroemd philoloog, geb.
in Frankrijk 1668, nit protestantsche ouders, die,
bij de herroeping van het Edict van Nantes, de wijk
namen naar Engeland, gest. 7 Aug. 1747, was leeraar
aan de school van Westminster, en heeft vooral naam
gemaakt door Annales typographici (3 din. in 5 banden, 's-Rage 1719--25; dl. 4 in 2 banden Londen
1741); Grecs linguce dialecti (Londen 1706); enz.
Maizieres (Philippe de), geb. 1312 op het
kasteel Maizieres, nabij Montdidier, in het fransche
dept. Somme, gest. 1405, deed Hugo van Lusignan,
koning van Cyprus, en diens opvolger Peter I besluiten, oorlog te voeren tegen de Musulmannen
(1343-65), en kwam daarna aan het hof van Karel V, die veel nut van hem trok.
Majeur (lac). -.0
7iMAGGIORE.
M AGGIORE
Majorca, spaansch Mallorca, het Balearis major
der ouden, bet grootste der Balearische eilanden in
de Middellandsche Zee, is 66 vierk. mijlen groot,
met 204,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad
Palma, dat tevens hoofdplaats is van het spaansche
koninkrijk M. (bestaande nit de Balearische en Pityusische eilanden) of de provincie Palma. Het eil.
M. was achtereenvolgend in de macht der Carthagers, Romeinen, Pisanen, Sarraceenen, werd omstreeks 1230 aan deze laatsten ontnomen door de
Aragoneezen, onder wie het tot een afzonderlijk koninkrijk werd verheven (zie hierboven) door Jacobus I, koning van Aragonie, ten behoeve van zijn zoon
Jacobus (1262). Daarna werd M. met Aragonie aan
de kroon van Spanje getrokken. Op het eiland M. is
Raymond Lullus geboren.
Majoragius (Ant. Maria Conti, genaamd), een
geleerde nit de 16e eeuw, geb. 1514 in het Milaneesche te Mariaga (vandaar zijn bijnaam M.), gest.
1555; heeft commentaridn nagelaten op Cicero en
op Virgilius.
Majordomus, fransch Moire du Palais, titel
van een beambte der kroon, onder de eerste koninklijke dynastie. Oorspronkelijk was de M. belast met
het inwendig bestuur van het paleis. In 575 werd
aan Gogon, M. van Austrasie, het bewind over het
land opgedragen ; in 614 wist Warnachaire, M. van
Burgundie, van Clotarius II to verkrijgen, dat het
ambt van M. voortaan onafzetbaar zou zijn en dat
de benoeming tot M. niet langer door den koning
geschiedde, maar dat de M. door de groote vasallen
wierd gekozen. Onder de opvolgers van Dagobert
zien wij Erchinoald, Ebroin, den heiligen Leodegarius, Pepijn van Heristal, Karel Martel, die elk het
hunne deden om de macht van den M. nit te breiden. In Austrasie waren sedert 687 goon koningen
weer, en het bewind was geheel in handen van den
M., die den titel voerde van hertog of prins der
Franken. Eindelijk wilde Pepijn de Korte, als M. der
drie koninkrijken, niet tevreden metterdaad de ko-
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ninklijke macht nit te oefenen, ook den titel van
koning voeren ; hij onttroonde in 752 den zwakken
Childerik III, en liet zich door pans Zacharias en de
grooten des rijks als koning erkennen. Het ambt van
M. was onder de tweede dynastie van weinig gewicht
en werd onder Hugo Capet voor goed afgeschaft.
Majorianus (Flavius Julius Valerius), keizer
van het westersch-rom. rijk, diende eerst roemrijk
onder !Otitis, en werd (457) door Ricimer op den
troon gepiaatst. Hij sloeg in Gallie den koning der
Westgothen, Theodorik II, en ging toen in Afrika
Genserik, den koning der Vandalen, bestrijden. Hij
was op het punt het keizerrijk van dien geduchten
vijand to verlossen, toen Ricimer, bevreesd voor de
macht van een zoo oorlogzuchtig keizer, een opstand
tegen hem verwekte ; en M. werd van den troon vervallen verklaard en ter dood gebracht (461).
Makaboe, dorp op Sumatra, in de Padangsche
Bovenlanden, word 27 Maart 1820 door de nederl.
troepen platgebrand.
Makariew, 1) stad in het russ. gouvernement
Kostroma, 23 mijlen beoosten Kostroma, aan de
Unsha ; 4000 inw. — 2) stad in het russ. gouvt.
Nisjnei-Nowgorod, op den linkeroever der Wolga ;
2500 inw.; prachtig klooster, dat omringd is door
hooge, met torens prijkende muren. Doze stad was
drie eeuwen tang vermaard door hare wijdberoemde
jaarmarkt, die de geheele maand Juli duurde, doch
die in 1817 verlegd is naar Nisjnei-Nowgorod.
.e MACASSAR.
M
Makassar. Zi
Makaz, een der landschappen van koning Salomon ; I Kon. 4 : 9.
Makheloth, een der legerplaatsen van de Israeliete,n gedurende hunne 40-j. omzwerving ; Num.
33 : 25, '26.
Makisser. Zie K ISSER.
Makkeda, eene plaats, die door Jozua veroverd werd ; Joz. 10 :10-29 ; 12: 16; 15: 41.
Makkinga, dorp in Friesland, 5 uren gaans
beoosten Heerenveen ; 500 inw.
Makkum, viek in Friesland, 2 uren gaans bewest. Bolsward ; 2000 inw.; watersnood 7 Febr. 1825.
Mako, marktvlek en hoofdplaats van het hongaarsche comitaat Csanad, aan den Maros, derdhalf
uur gaans benoordw. Csanad ; 26,000 inw.
1VlakrAn, of Mekran, een schraal bevolkt landschap in Beioedzjistan, omstr. 4720 vierk. mijlen
groot, en gesplitst in verscheidene rijken, die elk
hun eigen vorst hebben.
Makri, 1) stad en haven in europ. Turkije, in
Roemelid, 13 mijlen benoordw. Gallipoli ; 3000 inw.
2) zie MACRIS.
Makrizi, arabisch schrijver, geb. omstr. 1360
to Cairo, gest. 1442, bekleedde to Cairo verscheidone amhten. Men heeft van hem eene Historische
en topographische beschrijving van Egypte, loopende
van 638 tot op zijnen tijd ; eene Geschiedenis der
ajoebidische en mameloeksche sultans (in 't Fransch
vertaald door Quatremére, Parijs 1842); twee verhandelingen over de muntspecien en over de maten
en gewichten der Musulmannen (beiden in 't Fransch.
vertaald door Sylvestre de Sacy in het Magasin encyclopédique); eene Geschiedenis van de krijgstochten der Grieken en der Franken tegen ilimyatha
(Damiette), in 't Arabisch met latijnsche vertaling
uitgegeven door Hamaker (Amsterdam 1824).
Malabar (knst van), bij de inlanders genoemd
Malayawara (d. bergland), landschap in het britsch
0. I. presidentschap Madras, bevat het zuidelijk gedeelte der westkust van Decan, is 780 vierk. mijlen
groot, en heeft omstr. 3 millioen bewoners. Buiten
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de mahomed. Maplahs en ongeveer 150,000 Christenen, bestaat de kern der bevolking uit de Malayala
of Malabaren, een yolk van den dravidischen stam,
dat eene eigene taal (het Malayalma of Malayalam)
met eene eigene letterkunde heeft, het Brahmanismus belijdt, doch zoowel in zijne maatschappelijke
als kerkelijke instellingen veel eigenaardigs heeft.
De kust van M. splitst zich in de koninkrijken Calicut, Travancore en Cochin, van welke drie bet eerste
onmiddellijk onder britsch gezag staat, terwijl de
beide andere geregeerd worden door schatplichtige
radzjaas ; het britsche district M. met de hoofdstad
Calicut is 286 vierk. mijlen groot, met eene bevolking van 1,515,000 zielen. Op de kust van M. landde
Vasco de Gama (1498) en maakten de Portugeezen
hunne eerste veroveringen. De Franschen hezitten
er Mahe. Lang hebben de bergvolkeren wederstand
geboden aan de verovering, en de oude zeden der Hindoes behouden. De eerste, die het land omlerwierp,
was Haider-Ali (1766). De Naffs, geholpen door de
Engelschen, ontweldigden het in 1790 aan TippoeSaib, doch het duurde niet lang of de Engelschen
bleven er meester alleen; lang waren al bonne pogingen vruchteloos om er een einde te maken aan
het barbaarsche gebruik, dat aan iedere weduwe de
verplichting oplegde zich leveed te laten verbranden
met het lijk van den gestorvenen man.
Malaca, stad in Bmtica ; tegenw. Malaga.
Malacca, een schiereiland van omstr. 2800
vierk. mijlen met 500,000 bewoners, tusschen de
Bengaalsche Zee en de Chineesche Zee, is door de
landengte Tenasserim met het vasteland verbonden.
Het geheele schiereiland maakte eertijds deel nit van
het koninkrijk Siam ; doch in het laatst der 18e
eeuw heeft het zuidelijk gedeelte van M. zich onafhankelijk gemaakt, en hebben zich daar de koninkrijken Perak, Salengore, Djohore, Pahang en Koembo
gevormd. Het gedeelte van M., dat nog onderhoorig
of schatplichtig is aan Siam, bevat de koninkrijken
Ligor, Bondelon, Patani, Kalantan, Tringanoe, Kedah.
Het engelsche gedeelte (Engelsch M.) bevat eene
grondsoppervlakte van 46 vierk. mijlen, bevolkt met
55,000 zielen, benevens de stad M. (zie hieronder)
en de eilanden Singapore en Poelo-Pinang. De kustbewoners van M. zijn Maleiers ; het binnenland van
M. is bevolkt met wilde stammen, waaronder er die
nog geheel en al onbekend zijn. — De stad M. op
de zuidwestkust van het schiereiland, is goed versterkt, heeft eene goede haven, veel handelsvertier,
en 20,000 inw. Gesticht omstr. 1252 door de Maleiers, kwam M. omstr. 1514 in handen der Portageezen, die zich gewelddadig meester er van maakten,
en er meester van bleven tot 1641, toen M. hun ontweldigd werd door de Nederlanders. In 1795 en
1818 hebben de Engelschen M. bemachtigd ; en na
vervolgens weder eenen korten tijd aan de Nederlanders toebehoord te hebben, werd M. in 1825 voor
goed aan Engeland afgestaan. — De straat van M.
is de zeeêngte, die het schiereiland M. van het eiland
Sumatra scheidt, en de golf van Bengalen in gemeenschap stelt met de Chineesche Zee.
—ALEACH1.
Malachias. Zie m
Maladetta. Zie -P YRENEeN.
Malaga, het oude Maim, havenstad in Spanje,
aan de Middell. Zee, 40 mijlen bezuiden Madrid ;
95,000 inw.; ligt in de provincie M. (circa 133
vierk. mijlen met 452,000 bewoners) van het koninkrijk Granada, is gesticht door de Pheniciers,
werd door de Arabieren bemachtigd 714, en eerst
in 1487 veroverd door de Spanjaarden. De prov. M.
is beroemd om zijne beerlijke wijnsoorten, waaronder

uitmunten Lagrima de Malaga, Dom Pedro Ximenes
en Vino de Guindas.
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Malagrida, (Gabriel), een Jezulet, geb. I7
Sept. 1689 in het Milaneesche, te Menapio aan het
meer van Como, ging eerst naar Portugal, werd toen
(17-21) als missionaris naar Brazilie gezonden, dat
hij bereisde zoover bet onder portugeesch gezag
stond, waarna hij terugkeerde naar Portugal. Door
de koningin - wedu we naar Lissabon geroepen (1754)
haalde M. zich den haat van minister Pombal op den
hats, door wien hij naar Setubal gebannen werd. Na
den aanslag op het leven van koning Jozef werd M.,
van medeplichtigheid verdacht, in hechtenis genomen (Jan. 1759), en ofschoon men hem niet bewijzen kon schuldig te zijn aan dien aanslag, werd hij
echter als schrijver van kettersche boeken aan de
Inquisitie overgeleverd, en 20 Sept. 1761 geworgd
en verbrand. Een der pennevruchten, die hem zulk
eenen gewelddadigen flood berokkenden, was getiteld
(in het Portugeesch) : Heldhaftig en bewonderenswaardig leven van de welgelukzalige heilige Anna,
de moeder van de heilige Maagd.
Malaguetta-kust, zooveel als Peperkust.
Malaien, duitsche naamsvorm voor Maleiers.
Malais, fransche naamsvorm voor Maleiers.
Malaisie, dezen naam geeft men somwijlen
aan West-Oceanie, wegens de Maleiers, die er de
meerderheid der bevolking uitmaken. Het worth ook
wel Notasie genoemd.
Malakoff (hertog van), deze titel werd 12
Sept. 1855 verleend aan den franschen maarschalk
Pelissier, ter belooning voor de bemachtiging van
den Malakoff-toren, gelijk de geallieerden in den
Krim-oorlog het door de Russen Korniloff genoemde
gedeelte der versterkingswerken van Zuid-Sebastopot noemden, en welke toren eerst na verscheidene
vrachtelooze stormloopen door Pelissier stormenderhand werd genomen 8 Sept. 1855.
Malaleel, een in 't geslachtsregister van Jezus ;
Lucas 3: 37.
Malamocco, een 2 mijlen lang, dock zeersmal
eiland, waardoor de lagunen van Venetie gescheiden
zijn van de Adriatische Zee; het eiland M. is goed
versterkt ; op flit eil. het dorp M. met 950 inw.
Malang, regentschap van de residentie Pasaroewan op Java, met eene stad M., aan de Brantes,
35 palen van Batavia. In de geschiedenis des lands
speelt M. eene rot onder den naam van Selogo.
Malar—meer, een meer in Zweden, tusschen
NykOping, Stokhohn, Upsal en Westeras; bet is 25
vierk. mijlen groot, bevat 1260 eilandjes, heeft ontelbare armen en bochten, en outlast zich door het
Siidertelje-kanaal bij Stokholm in de Oostzee.
Malatia, of Melatieh, 't oude Melitene, stad in
azi at. Turkije,17 mijl.ben oord w.Diarbekr; 20,000 inw.
Malcesine, havenplaats in de venet. prov.
Verona, ter oostzijde van 't Garda-meer; 2000 inw.
Malchia, veertien verschillende personen in
bet 0. T. vermeld in de boeken I Chron., Ezra, Nehernia en Jeremia. . '
Malchi61, kleinzoon van Aser en stamvader
der Malchielieten; Gen. 46: 17; Num. 26: 45;
I Chron. 7: 31.
Malchin, stad in Mecklenburg-Schwerin, in
het hertogdom Gustrow, ruim 11 mijlen benoordoosten Schwerin, tusschen het Malchiner-meer en
het Kummerower-meer ; 4500 inw.
Malchiram, achterkleinzoon van Jechonia ;
I Chron. 3: 18.
Malchi—sua, een der zonen van Saul; I Sam.
14: 49; 31: 2; I Chron. 8: 33; 9: 39; 10: 2.

Malchow
Malchow,stad in Mecklenburg-Schwerin, kreis
Mecklenburg ; 3600 inw.
Malchus, een dienaar van den hoogepriester
Cajaphas, sloeg de handers aan Jezus om hem gevangen te nemen, waarop Petrus hem een oor afhieuw,
Welke wond echter dadelijk door Jezus geheeld werd
(Joh. 18 : 10).
Malcolm, naam van vier koningen van Schotland, die geregeerd hebben van de We tot de 12e
eeuw (zie SCHOTLAND). De vermaardste is M. III,
zoon van den ongelukkigen Duncan, die in 1040
vermoord werd door Macbeth. Na dien moord nam
M. de wijk naar Engeland, en eerst in 1047, toen
hij Macbeth deed sterven, gelukte het hem zijne
kroon meester to worden. Hij had oorlog te voeren
tegen de koningen van Engeland Willem den Veroveraar en Willem den Roode, en sneuvelde in eenen
veldslag tegen laatstgenoemde (1093).
Malcolm (sir John), schotsch officier, geb. 2
Mei 1769 te Eskdale bij Langholm, hield van 1782
tot 1812 meestentijds verhlijf in lndiê, waar hij achtereenvolgend werkzaam was als kolonel, als britsch
gezant bij het perzische hof (1808), als generaalmajoor, als gouverneur der pas-veroverde Mahrattenlanden, en van 1827 tot 1831 als gouverneur van
Bombay. In 1831 naar Engeland teruggekeerd, stierf
hij to Windsor 31 Mei 1833. Zijne voornaamste
werken zijn: History of Persia (2e druk 2 din. Londen 1828); Sketches of Persia (2 d ln. Londen 1827);
Memoir of Central India (2 din. Londen 1823) en
Political history of India front 1784 to 1823 (2 din.
Londen 1826).
Malcrais de la Vigne (Mlle.). Zie het artikel
DESFORGES-MAILLARD.

Malda, stad in 't britsch 0. 1. presidentschap
Bengalen, aan eenen arm van den Ganges, 18 mijlen
benoordw, Moersjed-abad ; 15,000 inw.
Maldeghem, stad in de belg. prov. WestVlaanderen, 6 uren gaans benoordw. Gent ; 6000 inw.
Malden, 1) stad in het engelsche graafschap
Essex, aan den Chelmer en den Blackwater, 8 uren
gaans benoordw. Colchester; 6000 inw. — 2) dorp
in Gelderland, vierdhalf uur gaans benoorden Nijmegen; 600 inw.
Maldieven, of Maledieven. Zie MALE.
Maldonado, havenstad in Uruguay ; 5000 inw.
Maldonado (Lorenzo Ferrer), spaansch zeevaarder uit de 16e eeuw, schreef het verhaal van
eene reis, die in 1588 gedaan was nit den Atlantischen Oceaan naar den Stillen Oceaan in noordwestelijke richting, door eene zoogenaamde straat (of
zeeengte) van Anian. Dit verhaal bleef ruim twee
eeuwen onbekend, totdat het te Milaan ontdekt werd
door Amoretti, die er eene ital. vertaling van in het
Licht gaf (Milaan 1811), waarop weldra eene fransche vertaling volgde (Piacenza 1812).
Maldonatus (Joannes), een spaansch Jezulet,
geb. 1534 te Las Casas de la Reina in Estremadura,
sedert 1563 prof. aan de Sorbonne te Parijs, later
(1572) aan de universiteit van Pont-A-Mousson, zag
zich echter genoopt zijne betrekking neder te leggen,
omdat hij twijfel opperde aangaande de onbevlekte
outvangenis van Maria, en begaf zich toen naar
Rome, waar hij in hooge eere stand bij den pans en
3 Jan. 1583 stierf.
Male, het grootste eiland der Maledieven of
Maldivische eilanden, zijude eene lange keten van
12 a 15 duizend lage koraal-eilandjes en koraalriffen in zuidelijk Azle, welke keten nit 17 groepen
of atolles bestaat, die elk een afzonderlijk bestuur
hebben, doch gezamenlijk under eenen sultan staan,
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die op het eiland M. resideert. De bevolking der
Maldivische eilanden, omstr. 200,000 zielen, bestaat
uit geimmigreerde Hindoes en Mahomedanen. De
schelpjes,die hier gevonden warden (Kauri genaamd),
dienen in Oost-Indie en in een groat gedeelte van
Afrika tot betaalmiddel.
Malea, 1) in de oudheid de naam van kaap
Malia aan de zuidoostpunt van den Peloponnesus;
op kaap M. stood een tempel van Jupiter, die naar
deze kaap den bijnaam Maleeitts voerde. 2) eene
andere kaap M. vond men op Lesbos, bij Mitylene.
Maleachi, of Malachias, d. i. Bode, de laatste
hebreeuvvsche profeet, leefde omstr. 400 jaren v.
Chr. Men heeft van hem 3 hoofdstukken, die het
0. T. besluiten, en waarin hij de nalatigheid der
priesters in de tempeldienst berispt, zoomede het
aangaau van huwelijken met vreemde vrouwen. Hij
kondigt de wederkomst aan van Elias. Volgens sommige joodsche exegeten is M. niemand anders geweest dan Ezra.
Malebranche (Nicolas), fransch philosoof en
godgeleerde, geb. 6 Aug. 1638 te Parijs, sedert 1660
lid der congregatie van het Oratorium, gest. 13 Oct.
1715. Van zijne Oeuvres (11 din. Parijs 1712) noemen wij inzonderheid: De la recherche de la verite
(beste editie 4 din. Pariis 1712).
Maleiers, van het javaansche woord Malaya,
(1. lente, in beperkten zin een tot de maleische
volkengroep behoorend yolk, dat zich volgens de
overlevering uit de binnenlanden van Sumatra (Menangkaban) naar de kuststreken verbreidde, omstreeks de helft der 12e eeuw het rijk Singapore,
en, van daar verdreven, in de 13 eeuw de stad en
het rijk Malakka stichtte. Door een druk handelsverkeer met de volkeren in de ganschen Indischen
Oceaan werden de M. bekend met den Islam, (lie bij
hen gereeden ingang vond. Bet rijk Malakka, van
waar de M. zich (in meerendeels afhankelijke yolkplantingen) verbreid hadden over al de eilanden
van den archipel, stond in de 16e eeuw op den
hoogsten trap van bloei, totdat die sedert 1512 door
de Portugeezen gefuuikt werd. De gruwzame verdrukking en vervolging, die de M. van de Portugeezen, en de harde bejegening die ze later van de Hollanders te verduren hadden, oefenden een alternadeeligsten invloed uit op bet volkskarakter der
M., die zich meer en meer aan vreedzame bedrijven
onttrokken, om zich toe te leggen op zeevaart en
zeerooverij. Op Sumatra wonen omstreeks 1,630,000
M., die in de onafhankelijke rijken Atjin en Siak,
deels onderworpen aan het nederlandsch gezag (Menangkaban, Palembang, enz.); wijders omstr. 230,000
in Singapore en Poelo-Pinang ; 911,000 in de elf
Maleier-rijken van het schiereiland Malakka ; en 1
millioen verbreid in den archipel, waarin de voornaamste Maleier-rijken zijn : de aan de Nederlanders
onderworpene sultanaten van Bandjermasin, Pontianak, Sambas en Ternate, verders Mindanao, Soeloe
en Illanos.
Maleisch ras, een der vijf menschenrassen
waarmede de aarde bevolkt is. Het M. is verbreid
over al de eilanden van den Indischen Oceaan en
Polynesie, van Madagascar in het W. tot het Paascheiland in het 0. Het M. laat zich gevoegelijk splitsen
in twee groote afdeelingen, nl. eene oostelijke (of
Polynesische) en eene westelijke. Deze laatste wordt
weder ingedeeld in Brie groepen, t. w.: de eigenlijk
Maleische of Australasische, waartoe behooren de
eigenlijke Maleiers, de Javanen, Soendaneezen, Battas, Boegies, Macassaren, Formosanen, met hunne
(alien onderling verwante) talen, waarbij ook het
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Kawi medegeteld wordt ; wijders: 2) de Philippijnsche groep, waarin de Tagalen en de lloca de voornaamste volkeren zijn ; 3) de westelijke groep, die
de Madagassen bevat.
Maleische taal wordt inzonderheid die taal
van den maleischen stam genoemd, die oorspronkelijk door de bewoners van het rijk Malakka gesproken werd, en die zich door hunne veroveringen, hun
handelsverkeer en de van hen uttgegane volkplantingen over den ganschen Oost-Indischen arch ipel
verbreid heeft. Behalve vele woorden uit verscheidene
andere talen van den maleischen taalstam, heeft de
M., sedert de invoering van het Islamismus ook arabische woorden, en later ook portugeesche en hollandsche in zich opgenomen. Voor de spraakkunstige
beoefening van de M. hebben zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt: Roorda van Eysinga (Nederland er), Marsden ( Engelsch man ),Dulaurier(Franschman). Eene uitvoerige karakteristiek der Maleische
talen heeft W. van Humboldt geleverd in zijn beroemd werk : Ueber die Kaivisprache (3 din. Berlijn
1836-40).
Malemba. Zie C ACONGO.
Malekieten, mahomedaansche secte, gesticht
door zekeren Malek of Melik (zie MELIK), was eigenlijk slechts een tak van de secte der Sunnieten.
Malesherbes, dorp in bet fransche dept.
Loiret (in het oude Gátinais), ruim 4 uren gaans
benoordoosten Pithiviers; 1500 inw.; kasteel ; was
voorheen eene heerlijkheid, die toebehoorde aan de
familie Lamoignon.
Malesherbes (Chrdtien Guillaume de La-'
moignon de), fransch staatsman en natuurkundige,
geb. 6 Dec. 1721 te Parijs, bekleedde verschillende
hooge ambten, o. a. sedert 1750 president van de
kamer der belastingen, verzette zich in zijne Remontrances aan Lodewijk XV met kracht tegen de verderfelijke belastingen, die door het hof werden uitgeschreven, en werd deswege 1771 naar zijn landgoed gebannen. In 1775 aanvaardde hij ()rider Lodewijk XVI de portefeuille van binnenlandsche taken, stond tot 1776 aan het hoofd van dat departement, leefde vervolgens voor zijne natuurk. studies,
was 1787 nogmaals eenen korten tijd minister, doch
moest reeds zeer spoedig aftreden. Toen Lodewijk
XVI voor de Conventie terecht moest staan, kwam
de 72-jarige grijsaard M. zich aanbieden om ais een
van 's konings verdedigers op te treden, welke gevaarlijke taak hij met moed en ijver volbracht, zonder echter den ongelukkigen vorst te kunnen redden.
Integendeel werd hij reeds kort daarna zelf in staat
van beschuldiging gesteld, en eindigde 22 April 1794
zijn Leven onder de valbijl der guillotine met zijne
geheele familie. De nakomelingschap vereert in M.
terecht een der deugdzaamste staatsburgers. Hij
heeft een aantal geschriften over landbouw en kruidkunde, en ook belangrijke staatkundige gedenkschriften nagelaten.
Malesuri, d. Bergbewoners, een gedeelte der
Albaneezen, die benoorden de rivier Drim wonen.
Malet (Claude Francois de), fransch generaal,
geb. te Dole 1754, maakte op loffelijke wijze de
veldtochten der omwenteling merle, was 1799 reeds
brigade-generaal, en werd 1805 door Massena benoemd tot gouverneur van Pavia; waar hij was republikein, en bijgevolg verdacht in de oogen van
Napoleon, die hem 1808 te Parijs liet vastzetten bij
wijze van voorzorgsmaatregel. Intusschen verkreeg
M. zonder moeite, dat bij wierd overgebracht naar
een ziekenhuis, waar hij zoo good ale vrij was in
zijn doer' en laten. Van die vrijheid maakte hij ge

bruik om eene samenzwering te stneden, die ten
(1001 had den keizer van den troo p te werpen, en
waaraan deelnamen de generaals Guidal en Lahorie.
In den nacht tusschen 23 en 24 October 1812 ontsnapte M. uit het huis, waarin hij geplaatst was,
bezucht al de kazernen van Parijs, overal de mare
verspreidende dat de keizer dood was; de autoriteiten verschalkte hij door middel van valsche papieren, waarin verschillende bevelen werden gegeven aan leder; en hij was op het punt zijn opzet
volkomen te zien gelukken,toen hij eenen onwelkomen
tegenstand outmoette bij generaal Hulin, bevelhebber van den staf, die de geheele beoefening van M.
verijdelde. Nu werd M. voor eenen krijgsraad gebracht, en 29 Oct. 1812 gestraft met den kogel.
Maleventum, de oorspronkelijke naam van
Beneventum. Zie BENEVENT.
Malfilatre (Jacq. Charles Louis de Clinchamp
de), fransch dichter, geb. 8 Oct. 1732 te Caen, gest.
6 Maart 1767 te Parijs. Oeuvres choisies (Parijs 1805).
Malghera, fort aan de lagunen van Venetia
en aan den spoorweg, werd van 4 tot 27 Mei 1849
door de Oostenrijkers gebombardeerd.
Malgrat, stad in de spaansche prov. Barcelona, aan de zee; 3300 inw.
Malherbe (Francois de), fransch dichter, geb.
1555 te Caen, gest. 16 Oct. 1628 te Parijs. Oeuvres
(4 din. 1764; andere editie Parijs 1797).
Malia, stad in Thessalia, in Phthiotis, nabij den
berg (Eta en de Thermopylen, aan de Malische golf.
Maliacus sinus, of MALLSCHE GOLF, de noordwesthoek der Thermopylen.
Malibran (Marie Fdlicitd), beroemde zangeres,
geb. 24 Maart 1808 te Parijs, was eene dochter van
den spaanschen zanger Manuel Garcia. In 1825 debuteerde zij in de Italiaansche opera te Londen, ging
vervolgens met haren vader naar Mexico, en van daar
naar New-York, waar zij in den echt trad met den
franschen bankier M.; dit huwelijk, voor haar eene
bron van hartzeer, werd echter reeds 1828 wettelijk
ontbonden. Daarna kwam zij naar Parijs, oogstte
daar en te Napels, Milaan, Veneti c , Florence, enz. de
heerlijkste lauweren met haar talent, en stierf te
Manchester 23 Sept. 1836 aan zenuwkoorts. Zij was
ten tweeden male gehuwd (met den violist Bdriot).
Malines, fransche naam van Mechelen.
Malkam, 1) een afstammeling van Benjamin ;
I Chron. 8 : 9. — 2) een afgod der Ammonieten;
Jerem. 49 : 1, 3 ; Zeph. 1: 5.
Mallemba, havenstad. Zie CACONGO.
Malleolus, lat. naam voor liammerlein (d. i.
Hamertje). Zie A-KEmprs.
Mallet (David), engelsch schrijver, wiens ware
naam was Malloch, geb. in Schotland 1700, gest.
1765, werd belast met de opvoeding van den zoon
des hertogs van Montrose, dien hij vergezelde naar
het vasteland, en werd later onder-secretaris van
den prins van Wallis, den vader van George III. Al
de dichtwerken van M. in 3 din. (Londen 1769).
Mallet (Edme), fransch letterkundige, geb. te
Melun 1713, gest. te Parijs 1755.
Mallet (Paul Henri), geneefsch geschiedschrijver, geb. 1730, gest. 1807, onderwees de letterkunde
te Kopenhagen en de geschiedenis te Geneve, en was
later minister-resident van Hessen-Cassel bij de
republieken Geneve en Bern. Hij heeft geachte histor.
werken nagelaten, o. a.: Geschiedenis van Denemarken (8 din. 11788); do van Zweden (1756); d o van
de Zwitsers (1803); do van Hessen, van Brunswijk,
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van den Hanze-bond, enz.
Mallet (Claude Francois de). Zie MALET.

Mallet-Dupan
Mallet—Dupan (Jacques), fransch publicist,
geb. 1749 te Geneve, werd door de bescherming
van Voltaire aangesteld als prof. te Hessen-Cassel,
en kwam 1782 naar Parijs, waar hij verscheidene
staatkundige bladen schreef, die vrij goeden opgang
maakten, inz. le Mercure hislorique et politique de
Geneve (1783-92), die vervolgens vereenigd werd
met den Mercure de France. Doordien hij de monarchale beginselen verdedigde, zag hij zich reeds spoedig genoodzaakt uit Frankrijk te vluchten (1792),
en hij nam aanvankelijk de wijk naar Geneve, waar
hij in het belang van de zaak des konings briefwisseling onderhield met verscheidene europeesche hoven; vervolgens ging hij zich in Engeland vestigen,
waar hij den Mercure britannique uitgaf (1799), doch
reeds spoedig stierf (10 Mei 1800).
eiland in den Grooten Oceaan, een
der Nieuwe Hebrieden, bewoond door afschuwelijk
leelijke wilden, werd bezocht door Bougainville en
door Cook. — 2) zie VANIKORO.
Mallius (C.), een der voornaamste medeplichtigen van Catilina, bracht voor dien samenzweerder
eene armee op de been in Etrurie, en kommandeerde
den linkervleugel in den veldslag, waarin Catilina en
al zijne partijgangers den dood vonden.
Mallorca, duitsche naam van Majorca.
Mallow, marktvlek in het iersche graafschap
Cork, 6 uren gaans benoorden Cork ; 5500 inw.;
minerale broth
Malmaison (la), lat. Mala Domus, landgoed
en kasteel in het fransche dept. Seine-Oise, derdhalf
uur gaans bewesten Parijs, en 2 uren g. benoordoosten Versailles, behoorde vroeger aan den minister
Richelieu, vervolgens aan keizerin Josephine, die het
bewoonde en er 30 Mei 1814 stierf; toen kwam het
als erfgoed aan hertog Eugenius van Leuchtenberg,
waarop het geheel in verval geraakte, totdat het
1842 in eigendorn overging aan koningin Maria
Christina van Spanje. Het kasteel bestaat nog.
Malmedy, het oude Malmundarium, stad in
Rijnpruisen, ruim 9 uren gaans bezuiden Aken, aan
de Warge ; 3900 inw.; oude benedictijner abdij ; te
M. de voornaamste lederbereiding van geheel Praiser'; M. heeft ook eene krachtige staalhoudende bron.
Bij het tractaat van Luneville kwain M. aan Frankrijk,
waartoe het slechts tot 1815 bleef behooren.
Malmesbury, stad in het engelsche graafschap Wilts, 10 uren gaans benoordoosten Bath, aan
den Avon; 7000 inw.; geboorteplaats van Hobbes;
was eertijds versterkt.
Malmesbury (William Somerset), benedictijner monnik en engelsch geschiedschrijver nit de
12e eeuw, bijgenaamd de •Bibliothecaris", heeft geschreven : Begalium sive de rebus gestis regum Anglorum libri V (van 449 tot 1127); De Historia
novella libri II (van 1127 tot 1143); De Gestis
pontificum Anglorum ; enz.
Malmesbury (James Howard Harris, graaf
van), engelsch diplomat, geb. te Salisbury 9 April
1746, gest. 21 Nov. 1820, was eerst gevolmachtigd
minister bij Frederik II (1772), vervolgens in Rusland, eindelijk bij de Vereenigde Provincien tijdens
de onlusten (1783). Hij bestreed de Patriotten, en
droeg veel bij tot het herstellen van den stadhouder.
In 1797 kwam hij te Parijs, om te anderhandelen
met het Directoire ; doch deze tending bleef vruchteloos. Men heeft van hem eene History of the revolution in Holland (1777) en zijne voor de geschiedenis van vele europ. hoven belangrijke gedenkschriften, getit.: Diary and correspondence of James Harris,
first Earl of Malmesbury (2 dln. Londen 1846).
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hoofdplaats van het zweedsche Ian N.E.
(dat ruim 85 vierk. mijlen groot, en met 113,000
zielen bevolkt is, en het zuidwestelijk gedeelte van
Schonen bevat). De stad M. ligt aan de Sond, bijna
tegenover Kopenhagen, heeft 19,000 inw., eene haven met levendig handelsvertier, drukke nijverheid, en een oud versterkt kasteel (Malmdhuus). Te
M. werd 23 April 1523 door de Denen vrede met de
Hanseaten gesloten, benevens een wapenstilstand
met Gustaaf %Vasa van Zweden; en 26 Aug. 1848
sloot Pruisen met Denemarken te M. een wapenstilstand voor zeven maanden.
Malouines, fransche naam der Falklandseilanden.
1VIalpighi (Marcello), ital. genees- en ontleedkundige, geb. 10 Maart 1628 te Crevalcuore bij Bologna, gest. 29 Nov. 1694 te Rome als lijfarts en
kamerheer van paus Innocentius XII; was de eerste
die zich bij zijne onderzoekingen aangaande den omloop des bloeds van een mikroskoop bediende, en
heeft zeer geachte werken nagelaten.
Malplaquet, dorp in het fransche dept. Nord,
6 uren gaans benoordw. Avesnes; 450 inw.; bij M.
12 Sept. '1709 verloren de Franschen (onder maarschalk Villars) tegen de Oostenrijkers en Engelschen
(onder pries Eugenius en Marlborough, den veldslag
dien de geallieerden •slag van Tanières" of slag van
Tdniers" noemden.
Malta, het Melita der ouden, eiland in de Middellandsche Zee, tusschen Sicilie en de kust van
Afrika, is, met de noordwestelijk daarbij gelegene
eilandjes Gozzo en Comino en het onbewoonde Cominotta, circa 6 en driekwart vierk. mijlen groot, en
bevolkt met omstr. 148,000 bewoners, die een verbasterd arabiscb dialect spreken ; het is eene engelsche bezitting. Achtereenvolgend behoorde M. aan
de Pheniciers, Ran de Carthagers, aan de koningen
of tirannen van Sicilie, aan de Rorneinen (van 218
vOOr, tot 445 na Chr.), aan de Vandalen (aan wie
bet in 534 ontweldigd werd door de grieksche keizers). Vervolgens werd M. heroverd door de Arabieren (870), door de Noormannen van Sicilie (1090);
aan de Hohenstaufen kwam M. door het huwelijk
van Constantia van Sicilie met Hendrik VI; daarna
kwam bet aan het huis van Anjou (1266), vervolgens aan het huis van Aragonie (1282), en bleef
daaraan toebehooren tot 1530, toen het door Karel V
werd afgestaan aan de Hospitaal-broeders, die door
Soliman II van Rhodus waren verdreven, en die
alsnu den naam aannamen van Maltezer Bidders. In
1798 maakte Bonaparte zich van M. meester alvorens
zich naar Egypte te begeven, en daarmede hield de
Maltezer-orde, die als mogendheid tang een schrik
voor de zeeroovers geweest was, als zoodanig op te
bestaan. In 1800 werd M. aan de Franschen ontweldigd door de Engelschen, die wel is waar krachtens het tractaat van Amiens verplicht werden het
aan Frankrijk terug te geven, doch die verplichting
onvervuld lieten, en later (in 1815) in het bezit
van M. werden bestendigd.
Maltebrun (Konrad), eigenlijk Malte Konrad
Brunn, deensch geleerde en geograaf, geb. 12 Aug.
1775 te Thisted in Jutland, sedert 1810 te Parijs
gevestigd, en aldaar gest. 14 Dec. 1826. Van M.'s
geschriften verdient inzonderheid melding: Precis
de la geographie universelle, welk werk verscheidene
malen omgewerkt het licht heeft gezien, het laatst
in 8 din. (Par. 1852-55) door NE, (Victor Adolphe),
zoon van den vorige, geb. te Parijs 1816.
Maltezer-orde. Reeds in 1048 stichtten
kooplieden uit Amalfi to Jernzalern eene kerk be-
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nevens een monniken-klooster, waaraan zij reeds
spoedig een hospitaal en eene aan den heiligen Johannes (Sint Jan) gewijde kapel toevoegden. Daarnaar droegen de monniken, die verplicht waren zieke
en behoeftige pelgrims te verplegen, den naam van
Hospitaalbroeders of Broeders van Sint Jan. De
tweede overste, Raimond van Puy, herschiep in 't
begin der 12e eeuw deze orde in eene geestelijke
ridderorde, en nam zelf den titel van grootmeester
aan. Zich meer en meer uitbreidende, verwierf deze
orde groote bezittingen in schier alle christenlanden,
doch begon met het toenemen van haren rijkdom
van lieverlede te ontaarden. Na de verovering van
Jeruzalem door Saladijn (1187) verplaatste de orde
haren hoofdzetel naar Ptolemais, en later naar Limisso op Cyprus. Nadat de ridders in 1309 Rhodus
veroverd hadden, noemden zij zich ,Ridders van
Rhodus". Na langdurige en zware worstelingen tegen
de Turken, moesten zij 24 Oct. 1522 het eiland
Rbodus overgeven aan sultan Soliman III; en van
dat oogenblik af hielden zij op verscheidene plaatsen
verblijf, zonder er zich voor goed te kunnen vestigen,
totdat Karel V hun in 1530 de eilanden Malta, Gozzo
en Comino als leen afstond. Van dat tijdstip af
noemden zij zich Maltezer-Ridders. Ofschoon zij
door de Kerkhervorming al hunne bezittingen in
Engeland, de Nederlanden en .Scandinavie verloren
hadden, handhaafden de Ridders onder aanhoudend
oorlogen nog altijd hunne onafhankelijkheid ; doch
toen de groote omwenteling in Frankrijk hen ook
al hunne rijke bezittingen daar te lande deed verliezen, en Bonaparte zich 1798 door het verraad van
hunnen grootmeester Hompesch (zie dat art.) van
Malta meester maakte, werd de M. ook van daar verdreven. Weinig baatte het dat de orde, na de abdicatie van Hompesch, den russischen keizer Paul I
tot haren grootmeester koos; want zelfs die kens
werkte eer ten nadeele dan ten goede voor de M.,
aangezien die keus bij den pans en bij menig ander
sterke tegenkanting ondervond. Max Jozef, kenrvorst
van Paltsbeieren, hief dien ten gevolge in zijn rijk
de M. op, en al hare goederen op zijn grondgebied
werden verbeurd verklaard. Bit voorbeeld werd door
bijna alle gouvernementen nagevolgd in die landen,
waar de M. nog bezittingen had, o. a. ook (1810-11)
in Pruisen. Na den val van Napoleon wendde de M.
vergeefsche pogingen aan, om weder in het bezit gesteld te worden van de goederen, haar overal ontnomen ; en tegenwoordig is de M. niets anders dan
eene installing van liefdadigheid, en de naam van
Maltezer-ridder slechts een titel zonder invloed of
gezag. Het hoofd der M. heeft zijne residentie te
Rome, waar de M. twee hospitalen onderhoudt.
Malthus (Thom. Robert), engelsch staathuishoudkundige, geb. 14 Febr. 1766 te Rockery in
Surrey, gest. 29 Dec. 1834 te Bath. Zijn voornaamste
werk is een Essay on the principles of population
(Londen 1738 ; nieuw omgewerkte 5 druk 3 dln.
Londen 1817).
Maluginensis, de oudste (en patricische)
linie van het romeinsche geslacht Cornelius, verloor
reeds in de 5e eeuw na de stichting van Rome haren
invloed. De voornaamste mannen van deze linie zijn:
M. (L. Cornelius), consul 459 v. Chr., veroverde
M. (A. Cornelius Cossus). Zie het art.
Antium.
M. (A. Cornelius Cossus),
CORNELIUS COSSUS.
zoon van den vorige, dictator :385 v. Chr., dempte
de Manlianische onlusten.
Malus (Etienne Louis), fransch natuurkuudige,
geb. 23 Juli 1775 te Parijs, eerst oilicier bij het
korps der genie, later directeur van het fortifIcatie-

wezen en van de Polytechnische school te Parijs,
gest. 23 Febr. 1812, heeft zich inzonderheid naam
verschaft door zijne ontdekking (1810) van de polarisatie des lichts.
Malvasia, of Monembasia, stad en vesting in
de grieksche nomarchie Laconia; 2000 inw.; goede
haven.
Malvern–hills, bergketen in de engelsche
graafschappen Worcester en Hereford, op den rechteroever van den Severn ; op sommige plaatsen hebben de M. eene hoogte van ruin 1350 vt.
Malwa, oude prov. van Hindostan, omstr. 1850
vierk. mijlen groot en met 5 millioen zielen bevolkt,
behoort tegenw. grootendeels onder het gezag der
Mahratten-vorsten van Gvvalior, Indore en Bhopal.
Mambre, in fransche hoeken voor Mamre.
Mameloeken, Mamelukken, van een arab.
woord, dat .Slaven" beteekent, noemde men in
Egypte eene soort van landweer, waarvan de oorsprong opklimt tot de invallen van Gengis-Khan.
Het korps der M. bestond aanvankelijk uit jonge
slaven (voornamelijk Circassiers en Mingreliers), die
de Mongolen op hunne verschillende tochten gevangen hadden genomen, en waarvan de ayoebidische
sultans van Egypte er een groot aantal gekocht hadden omstr. het jaar 1230. Later werd die krijgsmacht voltallig gehouden door dezelfde middelen,
waaraan zij haar ontstaan te danken had. De M.
vormden een legioen, dat uit de knapste en beste
soldaten van Azle bestond ; doch de macht van dit
nieuwe korps werd reeds spoedig geducht voor de
sultans zelven, en het opperhoofd der M.,NoereddijnAli, werd 1254 door zijne officieren op den egyptischen troon geplaatst. Van dat tijdstip af tot 1517
werd Egypte geregeerd door de M., die twee dynastièn van sultans vormden, nl. de Baharieten (1254:
—1382) en de Bordzjieten (1382-1517); maar
bet gansche tijdperk van de heerschappij der M. was
slechts een tijdperk van schier onafgebrokene regeeringloosheid ; en met uitzondering alleen van
Noereddijn stierven al de el kander opvolgende opperhoofden der M. een gewelddadigen dood of werden
afgezet. Eindelijk in 1517 werd hun laatste opperhoofd, Toeman-Bey, overwonnen door Selim, den
sultan der Ottomanen, die hem liet ophangen, en die
aan de M. alle oppermacht ontnam, hun slechts het
bestuur der provincien latende onder het opperbewind van eenen pacha, die benoemd werd door de
Porte. Zoo doende bestone.ell er, van toen af, 24
stadhouders of beys, die echter allengs weder hunne
macht wisten nit te breiden, zoodat ze in bet laatst
der 18e eeuw feitelijk weder zoo goed als onafhankelijk over Egypte regeerden. De fransche overweldiging bracht echter aan hunne mach eenen geweldigen knak toe; en eindelijk werden ze door
Mehemed-Ali, destijds pasha van Egypte, I Maart
1811 voor goed vernietigd : die onderkoning, al de
aanmatigingen der beys moede, riep hen op genoemden datum bijeen, onder voorwendsel met hen te
willen beraadslagen over eenen te ondernemen krijgstocht ; en toen hij de meesten hunner op die wijze
bijeen had, liet hij hen voor zijne oogen vermoorden. — Tijdens de bezetting van Egypte door de
Franschen nam generaal Bonaparte verscheidene
mameluksche ruiters in dienst, die hem naar Frankrijk volgden, en daar in 1804 eene compagnie vormden van de lijfwacbt des keizers.
Mamer, of Mameren, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, anderhalf uur gaans bewesten Luxemburg, aan 't riviertje de M., en aan den Arlonschen
straatweg.
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Mamercus
Mamercus (L. Emilius), romeinsch consul in
484 en 478 v. Chr., versloeg de Equen en de Veji.
Opnienw tot consul benoemd in 473, had hij binnenlandsche onlusten te onderdrukken. Hij verbitterde
het y olk, doordien hij den plebejer Voleron met
roeden liet geeselen, die nagenoeg onmiddellijk
daarna tot volkstribuun benoemd werd. M. (een
andere L. Emilius), consul in 438 v. Chr., en dictator in de jaren 437, 433 en 426, versloeg met behulp
van L. Cincinnatus (bevelhebber der ruiterij) de
Fidenaten en de Veji, en genoot de onderscheiding
van eenen zegevierenden intocht. In 434 v. Chr. liet
deze M. den dour van het censorschap van 5 jaren
beperken tot 18 maanden.
Mamers, bij de Osken en Sabijnen de naam
van god Mars.
Mamers, lat. Mamerciw, stad in het fransche
dept. Sarthe, 10 uren gaans benoordoosten Mans,
aan de Dive ; 6000 inw.
-- M.
M
Mamert, de h Ili ; zie MAMERTUS.
(Claudien), fransch schrijver, gest. omstr. 474, was
een broeder van den heiligen Mamertus, en opsteller
van de dienst der Rogations; zie MAMERTUS.
Mamertium, tegenw. Oppido, stad in Bruttium, 6 wijlen bezuiden Hipponium, tegenover Messina op Sicilid. Zie MAMERTIJNEN.
Mamertus, de heilige, aartsbisscbop (463)
van Vienne in Dauphine, gest. omstr. 477, had hoogloopende geschillen met den burgundischen koning
Gundioc, die het Arianismus beleed. Omstr. 468
voerde M. in zijn bisdom de dienst der Rogations in,
om God te danken dat de stad Vienne verlost was
geworden van de rampen, die haar verwoestten ;
later hebben die Rogations zich verspreid door geheel Frankrijk, en M. is heilig verklaard; kerkelijke
gedenkdag 11 Mei.
Mamertijnen, eene vermaarde bende huurtroepen, oorspronkelijk aangeworven te Mamertium,
doch die reeds spoedig hunne gelederen versterkten
met weerbare mannen uit alle natien. Hun naam M.
is ontleend of aan Mamertium, of aan Mamers, den
god des oorlogs. Na eerst onder Agathocles en diens
opvolgers dienst gedaan te hebben als huurtroepen,
begonnen zij te oorlogen op hun eigen hand, en
maakten zich (289 v. Chr.) van de stad Messana
(Messina) meester. Doch zeer in het nauw gebracht
door de Carthagers, die aan de Sicilianen bijstand
verleenden tegen de M., riepen de M. op hunne beurt
de help in van Rome; zoodoende kwamen de Romeinen naar Sicilie (265 en 264 v. Chr.), en dit
werd de aanleidende oorzaak tot den eersten Punischen oorlog.
Mamiani (Terenzio della Rovere, graaf), geb.
1802 te Pesaro, hield van 1831 tot 1846 als staatkundig vluchteling verblijf in Frankrijk, sloot zich
toen aan de nationale beweging in Italie aan, was
1848 inzonderheid te Rome werkzaam, en werd 3
Mei door pans Pius IX tot minister van binnenlandsche zaken benoemd. Doch reeds in Juli legde hij
die hetrekking neder en ging naar Turijn, aanvaardde
vervolgens in het ministerie Galetti to Rome de portefeuille van buitenlandsche zaken, doch nam na de
vlucht van den pans de wijk naar Genua. waar hij
sedert gevestigd bleef. Behalve zijne Poezien (Parijs
1843; Florence 1857) zijn van M.'s werken te noemen : Dialoghi di scienza prima (Parijs 1846); Poeti
dell' eta media (2e druk Parijs 1848); Del papal°
(Parijs 1851).
Mammea (Julia), moeder van Alexander Severus, gaf aan haren zoon eene uitmuntende opvoeding, en wist hem te onttrekken aan de vijandschap
II.
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van Heliogabalus, zijnen neef, die hem naar het leven
stond. Zij droeg veel hij tot de verheffing van haren
zoon op den keizerstroon. In weerwil van hare voortreffelijke hoedanigheden, maakte M. zich gehaat door
haren hoogmoed en hare schraapzucht, en werd tegelijk met haren zoon vermoord door de soldaten,
op aanstoken van Maximinus (235 na Chr.). Origenes had haar onderwezen in de beginselen van het
Christendom, jegens hetwelk zij gunstig gezind was.
Mammon, god van den rijkdom bij de Syridrs.
Mamore, 1) rivier in Bolivia, loopt in noordwaartsche richting, scheidt Peru van Brazilie, neemt
den Guapore en den Guapey in zich op, en valt na
eenen loop van 112 mijlen in de Madeira. — 2) het
nude Basana, havenplaats in het rijk van Marocco,
in Fez.
Mampawa, een koninkrijk in nederl. 0. I.,
op bet eiland Borneo, berioorden Pontianak, heeft
24,000 bewoners, en tot hoofdplaats M. met haven
(zijnde een der beste opium-markten van 0. I.) aan
de rivier M.
Mamre, eene vlakte of vallei in Palestina, tusschen Hebron en Jeruzalem, was tang de woonplaats
van Abraham; Gen. 23: 17, 19; 25: 9; 35: 27;
49: 30; 50: 13.
Mamre, bondgenoot van Abraham ; Gen. 13:
18; 14: 13, 24; 18: 1.
Man, 1) het oude Monabia of Menavia, eiland
in de Iersche Zee, ruim 13 vierk. mijlen groot, met
circa 53,000 menschen bevolkt, die van celtische
afkomst zijn, en zichzelven Manks noemen, terwijl
ze aan hun eiland den naam geven van Manning. De
hoofdplaats is Castleton. Lang behoorde M. aan de
graven van Derby, daarna aan de hertogen van Athol;
in 1765 werd het aangekocht door het Engelsche
gouvernement. — 2) een eiland in Oceanid, tusschen
Nieuw-Britannia en Nieuw-Ierland, werd 1767 ontdekt door Carteret.
Managua, hoofdstad van de middel-amerik.
republiek Nicaragua, aan het sneer pan M., dat door
den Tipitapa met het Nicaragua-meer in gemeenschap staat ; 13,000 inw.
Manahassa, een steden- of districtenbond op
het nederl. 0. I. eiland Celebes, bestaande nit 36
districten, die het noordoostelijk gedeelte van dat
eiland beslaan ; eertijds waren die districten onderworpen aan den koning van Boelam, doch kort veer
de komst der Spanjaarden hadden ze zich vrijverklaard en den bond gevormd, die onder den naam
van M. nog thans bestaat.
Manahath, een landschap, grenzende aan den
stam Juda ; I Chron. 8: 5.
Manahath, kleinzoon van Seir ; Gen. 36: 23;
I Chron. 1 : 30.
Manahem, in fransche boeken voor Menahem.
Manahen, een profeet, die opgevoed was met
Herodes ; Hand. 13: 1.
Manarmanis, voormalige haven in Friesland,
lag (volgens li toletneiis) tusschen den mond van den
Vidrus (het Vlie) en den westelijken mond van de
Eems.
Manasse, 1) oudste zoon van Jozef, werd (door
zijnen grootvader Jacob geadopteerd) het hoofd der
Manassieten, zijnde een der 12 stammers Israels.
2) een man nit den stam Levi ; Richt. 18 : 30. —
3) een koning van Juda ; II Kan. 20, 21, 23 en 24;
I Chron. 3 ; II Chron. 32 en 33 ; Jeremia 15.
4) twee Israelieten, die in de babylon. ballingschap
vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10: 30, 33.
Manathieten, een volksstam, afstammende
van Kaleb ; I Chron. 2: 54.
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Manceau

Manco•Capac

naar Frankrijk, waar zij zeer goed ontvangen dacht
Manceau, een bewoner van het oude Maine.
Mancha, of La Mancha, voormalige prov. van te zullen worden door Lodewijk XIV; deze was echSpanje, vormt tegenwoordig het hoofdbestanddeel
ter pas getrouwd, en wilde haar niet eens ten geder prov. Ciudad-Real.
hoore ontvangen, maar liet haar opsluiten in een
Mancha–Real, stad in de spaansche prov. klooster. Reeds spoedig evenwel kwam zij weder op
Jaen, 2 uren gaans beoosten Jaen, aan den voet der
vrije voeten, zwierf een tijd lang rond door Duitschland, de Nederlanden en Spanje, en kwam, na een
romantische Sierra de Polera ; 5200 inw.
Manche, of La Manche, de fransche naam voor zeer avontuurlijk leven, in vergetelheid sterven in
Frankrijk 1714. Men heeft van haar Memoires in het
het Britsche kanaal (zie KANAAL), waarnaar genoemd
worth het noordwestelijke kust-departement van
licht gegeven (Leiden 1678). — M. (Hortense),
de vierde zuster, geb. 1646 te Rome, was de schoonFrankrijk (departement de la M.), dat circa 105
ste vrouw van hare eeuw. Door haren oom, den karvierk. mijlen groot, met 592,000 zielen bevolkt, en
ingedeeld is in zes arrondissementen (St.-LO, Vadinaal, werd zij gedwongen 1661 te trouwen met
lognes, Cherbourg, Coutances, Avranches, Mortain);
Armand de la Porte, hertog van La Meilleraie, die
toen den titel aannam van hertog Mazarin. Deze
dit dept. heeft St..-LO tot hoofdplaats.
Manchester, 1) oudtijds Mancuniurn en Man- man, somber van aard, was volstrekt geen man voor
de levensvolle en vermaak minnende Hortense, die
duessedum, stad in het engelsche graafschap Lancaster, aan den bevaarbaren Irwell en verscheidene kahem dan ook heimelijk verliet in 1688. Ook haar
nalen, zoomede aan den samenloop van een aantal leven was rijk aan avonturen ; zij nam de wijk eerst
spoorweglijnen, is de voornaamste fabriekstad van
naar Rome, toen naar Chambery, en eindelijk naar
geheel Engeland. In de 10e eeuw komt M. voor het
Londen, waar zij zich omringd zag door aanbidders,
eerst voor als dorp, onder den naam van Manigceasonder wier getal ook Karel II behoorde ; haar huis
ter, en reeds tegen het laatst der 11 e eeuw was het
was de verzamelplaats van de beminnelijkste en
eene plaats met toenemende nijverheid. De ontwikgeestigste manner en geleerden, onder wier getal
keling van L. ging echter slechts zeer langzaam tot
men opmerkt St.-Evremont, St.-Real, Greorio Leti,
in het begin der 18e eeuw ; in 1708 bedroeg de beVossius. Zij stierf te Londen 1699. Men heeft onder
volking nog niet eens ten volle 8000 zielen ; dat geharen naam Memoires, die echter geschreven zijn
tal was in 1757 aangegroeid tot 19,800. Maar de
door St.-Real. — M. (Marie Anne), de jongste,
groote vlucht, die M.genomen heeft, dagteekent sedert
geb. 1649, trad 1662 in den echt met den hertog
1789, Loan daar de eerste stoommachine voor de
van Bouillon, en leidde een geregelder leven dan hare
katoenspinnerij in werking gebracht werd ; tegenzusters. Zij werd echter door het proces Brinvilliers
woordig is M. het middelpunt van de katoen-indus(zie dat art.) in een verkeerd daglicht gebracht, en
trie, en heeft circa 340,000 inw.
in staat van beschuldiging gesteld ; doch hare onManchester, 2) stad in den n.-amerik. staat schuld werd volkomen bewezen. Zij was de eerste
New-Hampshire, aan den Merrimack, ontstaan ombeschermvrouw van La Fontaine, welken dichter zij
streaks het jaar 1838, toen M. aanvankelijk eene
haren fablier noemde. Zij stierf 1714. — In 4856
bevolking telde van slechts vijftig hoofden ; thans
is te Parijs eene lezenswaardige geschiedenis van
omstr. 24,000 inw.
deze vijf zusters in het licht gegeven door Am. Renee,
Mancini. Onder dezen naam kent men vijf getiteld Les nieces de Mazarin.
nichten van Mazarin, alle vijf in 1647 naar Parijs
Mancinus (C. Hostilius), consul te Rome in
gekomen, en uitblinkende door schoonheid en ver137 v. Chr., werd in dat jaar naar Spanje gezonden
nuft. Zij waren de dochters eener zuster van den
met 30,000 man tegen de Numantijnen, die hem
met slechts 4000 man eene zoo gevoelige nederlaag
kardinaal, die gehuwd was met een romeinsch edelman, Lorenzo Mancini. — M. (Laura), de oudste toebrachten, dat hij slechts zijn behoud vond in het
der vijf zusters, trouwde met den hertog van Ven- aangaan van eenen voor hem zeer vernederenden
(Rome. — M. (Olympia), de tweede zuster, werd
vrede. De senaat te Rome weigerde dit verdrag goed
de vrouw van Eugenius Maurits van Savoje, graaf
te keuren, riep M. terug, en leverde hem vervolgens,
van Soissons, door welk huwelijk zij opperintendante
geboeid aan handers en voeten, aan den vijaud over.
werd van het huis der koningin. Het duurde niet
Wel verre van hem op de pijnbank te brengen, zonden de Numantijnen hem ongedeerd naar Rome
lang of zij had hevige geschillen met de hertogin de
Navailles, staatdame, viel daardoor in ongenade,
terug.
doch kwam reeds spoedig weder aan het hof, en beManco-Capac, stichter van het rijk Peru, en
stamvader van de dynastie der Incas, was volgens de
gon toen hare kuiperijen om de hertogin de la Valliere nit 's konings gunst te verdringen, door hem
overlevering een zoon van de Zon. Op de oevers van
verzot te maken op eene andere aanzienlijke licbtehet meer van Cusco verzamelde hij wilde volksstamkooi, walk opzet echter ward verijdeld, en tengevolge
men, bracht die tot beschaving, leerde hun eenen
God kennen, stelde de zonnedienst als godsdienst
waarvan Olympia gebannen werd. Eerst naar Vlaanderen, en van daar naar Madrid vertrokken, gelukte
in, en stichtte de stad Cusco. Men stelt den aanvang
zijner regeering in bet jaar 1025 na Chr.; zijn ge.•
het haar 't vertrouwen te wiunen van de jonge koningin van Spanje (die, volgens St.-Simon, door
slacht regeerde gedurende 5 eeuwen, tot op de verovering van Peru door Pizarro. --Manco II, een af,Olympia M. uit den wag werd geruimd door middel
stammeling van den vorige, beklom den troon in
van vergif). Deze intrigante stierf 1708 te Brussel,
1533, na zijnen broeder Atahualpa, die door Pizarro
door geheel de wereld verlaten, zelfs door haren zoon,
M. (Maria), geb. ter dood gebracht was. Doch het duurde niet lang
den beroemden prins Eugenius.
of ook M. II werd het slachtoffer van de Spanjaarte Rome 1639, leefde op een zeer gemeenzamen voet
met Lodewijk XIV (destijds nog kind), die er zelfs
den. In 1535 ontsnapte hij uit zijne hoofdstad, waar
hij gevangen werd gehouden, ontbond zijne troepen,
een oogenblik aan dacht haar te trouwen. In 1661
en nam de wijk naar het Andes-gebergte, om zich
trad Maria M. in den echt met den prins van Colonna, connetable van Napels, en vergezelde haren
daar schuil te houden; reeds kurt daarna ward hij
man naar Italie ; maar reeds spoedig was zij hem vermoord door eenen Spanjaard, aan wien hij een
gastvrij onthaal had verleend.
moede, en verliet hem in stilte, de wijk unlade

'Vandal
Mandal, stad in het noorweegsche amt Lister
en Mandal, aan de uitwatering van de rivier M.;
4500 inw.; haven.
Mandana, dochter van Astyages, koning der
Meden, trouwde Cambyses, een perzischen vorst, bij
wien zij moeder werd van Cyrus.
Mandara, of Mandhar, een mahomedaansch
rijk in Middel-Soedan, bezuiden Bornoe en bewesten
Bagherme, staat onder eenen sultan, die te Mora
resideert, en van tijd tot tijd schatplichtig is aan
Bornoe. Dit land werd 1823 door Denham bezocht,
en 1851 door Barth.
Mandavi, stad in het met de Engelschen in
bondgenootschap staande 0. I. prinsdom Cutch
(Katsj), aan de golf van Cutch, 6 mijlen bezuiden
Bhoedzj; is de voornaamste havenplaats des lands.
Manchourie, fransche spell. voor Mandzjoerie.
Mandeville (John), verlatijnscht Magno-Villanus, engelsch reiziger, geb. 1300 te St.-Albans,
verliet op 27-j. leeftijd zijn vaderland, bereisde het
Heilige Land, Egypte, Azie, bracht verscheidene jaren
in China door, en keerde eerst na 33 jaren uitlandigheid in Europa terug ; ties jaren later (1372) stierf
hij. Het verhaal van zijne reizen is 1725 te Londen
in het Licht verschenen. — M. (Bernard), engelsch
schrijver, geb. omstr. 1670 te Dordrecht in Holland,
vestigde zich als geneesheer te Londen, en stierf
1733. Zijne .Ontmaskerde Maagd" (1709), •Gonzende Bijenkorf" (1714), en meer andere geschriften
haalden hem allerlei onaangenaamheden op den hals,
daar hij de leer verkondigde, dat alles, wat wij •deugd"
noemen, niets anders is dan het resultaat van eigenbelang en ijdelheid. Mandingo, een der meest verbreide negerrassen van West-Afrika. Uit hun bergland Manding
hebben de M. zich door verovering en door landverhuizing allengs aan den Niger naar het N. 0., gelijk
aan Senegal en Gambia naar het W. en Z. W. in het
kustland verbreid, zoodat hunne taal (het Malinke)
van de Senegalkust tot Sego aan den Niger de heerschende taal in den alledaagschen omgang is. Het
grondgebied, dat de M. bewonen, is in een aantal
landschappen gesplitst, die deels een monarchalen,
deels een republikeinschen regeeringsvorm hebben ;
de voornaamste dier rijken zijn: Bambarra, Manding,
Kaarta, Bamboek, Woelli, Tani en Barra. Tot bet
M.-ras behooren ook de Soesoe, de Boelloms en
Timmani (rondom Sierra-Leone), de Soelima en
Koeranko, zoomede de aan den Melacuri en Grooten
Scarcies wonenden, die bij uitnernendheid M. heeten
en ijverige belijders van den Islam zijn.
Mandoe, Mandoo, Mandu, in 't Grieksch Mendes,
een der acht groote goden van Egypte, wordt voorgesteld in de gedaante van eenen bok met het hoofd
van een ram. Deze god, dien de Grieken vergeleken
hebben met Pan, is het zinnebeeld van het algemeen
bevruchtend beginsel. Hij werd voornamelijk vereerd
te Panopolis en te Mendes.
Mandoo, Mandu, Mandoe, eene thans in ru 'Men
liggende stad in het anglo-indische vasal-rijk Dar,
was 1387-1526 de residentie der moslemitische
sultans van Malwa.
Mandubièrs, lat. Mandubii, een gallisch yolk
in Lugdunensis la, tusschen de Eduers ten Z. en de
Lingonen ten N. 0.; ze hadden Alesia (tegenw. Alise)
tot hoofdstad.
Mandzjoerie, groote landstreek in MiddelAzie, is begrepen in het Chineesche rijk, en wordt
begrensd ten N. en ten W. door Siberia, ten Z. door
Corea, ten Z. W. door Mongolie, ten W. door het
kanaat van Tartarije. De bevolking (Mandzjoeren of
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Mandzjoes), omstreeks 4 millioen zielen sterk, be-

hoort tot bet mongoolsche ras, en wel tot den tungusischen stam ; hunne taal (verschillende van het
Cbineesch, het Mongoolsch en het Coreesch) is sedert
twee eenwen de hoftaal in China ; een Woordenboek
der Mandzjoe-taal leverde Amiot (uitgegeven door
Langlés, Par. 1789); spraakkunsten van het Mandzjoe
zijn geleverd door Gabelentz (Altenburg 1832) en
door Kaulen (Regensburg 1856). In het jaar 926
werden de Mandzjoeren cijnsbaar aan de Kitanen,
doch in 1114 maakten zij zich onafhankelijk onder
Otaka, an stichtten 1118 in China de dynastie Kin,
die 1230 teniet ging, hetgeen de landverhuizing der
Kin naar Leatong ten gevolge had. Eerst in 1556
verschijnen zij wederom in China, dat in 1644 geheel werd veroverd door de M., die er toen de nog
tegenwoordig regeerende dynastie vestigden.
Manen,. lat. dii Manes, in de mythologie der
Etrusken en Romeinen de zielen der afgestorvenen,
beschouwd als godheden der onderwereld. De M.
werden onderscbeiden in goede en kwade ; tot de
eerste klasse behoorden de Laren en de Penaten, tot
de tweede de Larven en de Lemuren.
Manes, of Mani, of Manicheiis, een oostersch
philosoof, geb. in het begin der 3e eeuw uit perzische ouders in bet district Dzjoeka in Babylonia,
werd, nog zeer jong zijnde, als slaaf gekocht door eene
rijke weduwe nit Ctesiphon, die hem grootbracht en
hem vrijgaf. Zijn leermeester was de ketter Terebinthus, en M. zelf werd de stichter van eene nieuwe
kettersche secte (de Manicheers) doordieri hij omstr.
240 begon te trachten het Christendom en bet Parsismus tot een te brengen in eene nieuwe leer. Gedurende 30 jaren deed hij groote reizen, om die leer
te verbreiden ; en omstr. 270 deed hij te Ctesiphon
pogingen, om den perzischen koning Sjapoer (Sapores) voor die leer te winnen. Toen het hem ecbter
niet gelukte den zoon van dien vorst te genezen van
eene ziekte, zag M. zich genoodzaakt zijn behoud te
zoeken in de vlucht. Eerst onder den volgenden koning Horrnisdas keerde M. in Perzie terug; doch
diens opvolger, Bahram of Bebram, een ijverig aanhanger van de oude leer zijnde, deed M. gevangen
nemen, waarop bij levend gevild en verbrand werd
(274 of 275), terwijl ook zijne secte geheel en al
door Bahram uitgeroeid werd in Perzie. De Manicheers verspreidden zich vervolgens door Azie en
Afrika naar Italie, en wilden voor Cbristenen doorgaan, doch werden overal door magiers en bisschoppen vervolgd, en in de 6e eeuw voor goed anderdrukt. Enkele sporen van Manicheismus kwamen
bier en daar nog te voorschijn in de middeleeuwen,
doch gingen van zelf moeder teniet.
Manethon, een egyptiscb priester nit Sebennytus, leefde ten tijde van Ptolemeiis Philadelphus
omstr. 263 v. Chr., en was bewaarder van de heilige
boeken in den tempel van Heliopolis. Hij is hekend
als schrijver van twee werken, nl.: •Over de oudheid
en de godsdienst der Egyptenaars" (welk werk geheel en al verloren geraakt is), en •0ver de geschiedenis der Egyptenaars" (van welk werk slechts eenige
fragmenten bewaard zijn gebleven, het best uitgegeven door Fruin, Leiden 1847).
Manfred, of Mainfroi, prins van Tarenturn,
geb. 1231, natuurlijke zoon van keizer Frederik II
bij gravin Blanca Lanzia, ontving 1250 het prinsdom
Tarenturn, wist Apulie, de bezitting van zijnen broeder Conrad, gedurende diens afwezigheid te beschermen tegen den pans, en aanvaardde bij Conrad's flood 1254 als rijksbestuurder het bewind over
Apulie voor diens minderjarigen zoon Conradin.
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Manhartsberg,

Veel had hij echter te strijden tegen de hem vijandige

bergketen in 't aartshertog-

pausen Innocentius IV en Alexander IV ; door laatst-

dom Oostenrijk, strekt zich, in de richting van het

genoemden in den ban gedaan, deed hij eenen inval

N. naar het Z., nit van de Thaya tot den Donau, be-

in de pauselijke staten, en won, na de overwinning bij

reikt in het hoogste punt eene hoogte van 1665 vt.,

Montaperto (4 Sept. 1260) geheel Tuscia voor zich.

en scheidt het landschap beneden de Enns in twee

Opper-M., circa 92 vierk. mijlen met

Door pans Urbanus IV werd de banvloek over M. en

kreisen, nl.: 1)

diens landen vernieuwd, en werden die landen als

259,000 bewoners en Krems tot hoofdplaats;

pauselijk leen geschonken aan Karel van Anjou ; en

2)

daar de volgende pans, Clemens IV, zich nog nauwer

bewoners en Kornneuburg tot hoofdplaats.

Neder-M., circa 86 vierk. mijlen met 285,000

Manheim,

aan Karel van Anjou aansloot, en dezen 6 Jan. 1266 tot

of Mannheim, stad in Baden, hoofd-

koning van Siciliö liet kronen, besliste de veldslag
in de vlakte van Grandella bij Benevent 26 Fehr.

plaats van den Benedenrijnkreis, aan de samenvloeiing

1266 over het lot van M., die daarbij sneuvelde, ter-

residentie van den keurvorst van de Palts, is regel-

van den Neckar en den Rijn, was voorheen lang de

wijl zijne gemalin en zijne dochter en zijne drie

matig gebouwd en heeft een fraai paleis, op hetwelk

Zonen in harden vielen van den overwinnaar.

al de strata' van M. uitloopen, zoodat men overal

Manfredi,

souverein huis van Faenza, stond

in de stad dat paleis kan zien; M. heeft ruim 27,000

in hoog aanzien in de 13e, 14e en 15e eeuw. De

inw., is de voornaamste koopstad van Baden, en na

stamheer van dit geslacht werd Ricciardo M. die

Keulen en Coblentz de ,voornaamste koopstad aan

zich in 1334 aan het hoofd plaatste van de Gibel-

den Rijn. Tegenover M. ligt Ludwigshafen. In 1606

lijnen der Romagna, de stad Faenza ontweldigde aan

was M. nog slechts een dorpje ; Frederik IV, palts-

den pans, en zich daar als souverein liet erkennen.

graaf van den Rijn, liet M. versterken; bet werd

De laatste vorst uit dit geslacht was Astorre III, die

verwoest door de Beieren 1622, door de Franschen

in 1500 van zijne souvereiniteit beroofd en ter flood

1688. Na den vrede van Rijswijk beurde M. zich
weder op; in 1777 werd het bij Beieren inge-

gebracht werd door Cesar Borgia.

Manfredonia, stad in de napolit. prov. Capi-

lijfd, doch werd reeds in het jaar 1795 weder

tanata, aan den Monte Gargano en aan de golf van

ingenomen door de Franschen, die toen de citadel

M. (sinus Urias), 9 uren gaans benoordoosten Foggia;
7500 inw.; versterkte haven. Door Manfred, den

van M. slechtten ; bij den vrede van Luneville werd

natuurlijken zoon van Frederik II, werd M. in 1251

beding, dat de vestingwerken niet weder aangelegd

gesticht, niet ver van de ruinen van het

en

oudeSipontum,

M. aan den groothertog van Baden gegeven, onder
mochten worden.

Mani, stichter van de secte der Manicbeers. Zie

het werd 1620 verbrand door de Turken.

Mangalia,

of Menkalie, havenstad in het turk-

het art. MANES.

Mania,

sche ejalet Silistria, aan de Zwarte Zee; 7000 inw.

Mangalore,

ook genaamd

Koryal, havenstad

in het britsch 0. I. presidentschap Madras, district
Zuid-Kanara, 93 mijlen bezuid w. Bombay, aan de

tijdig vereerd werd ; in den overouden tijd werden
aan M. menschen geofferd.

111aniago, marktvlek in de venet. prov. Udine ;

uitwatering van den Naitrawatti ; 12,000 inw.; haven; was eertijds de hoofdstad van geheel Kanara,

eene oud-italiaansche godheid der on-

derwereld, moeder der Laren, met wie zij gelijk-

4200 inw.

en een der voornaamste steden van Maissoer. In 1784

Manica, 1) provincie of koninkrijk in Oost-

(11 Maart) teekende Tippoe-Saib te M. den vrede

Afrika, tusschen Sofala en Sabia ten 0., inhanbane

met Engeland, en sedert 1799 behoort M. aan de

ten Z., Mocarangua ten 0. en ten N.; met de hoofdstad Manica, 33 mijlen benoordw. Sofala. Het land-

Engelschen.

Mangaraai, nederl. 0. I. eiland (zie FLORES 2);

schap M. behoorde in naam onder het portugeesche

straat van M. beet de zeeengte tusschen de eilanden

capitanaat-generaal van Mozambique, doch was

Flores en Comodo, in nederl. 0. I.
of Gambier-eilan-

metterdaad onafhankelijk. — 2) zie MANIKA.

Manicheers. Zie MANI.
Manika, 1) zie MANICA. - 2) M., of Mansa,

Mangarewa—eilanden,

den, eene groep eilandjes aan het zuidoost-einde van

Magnesia ad Sypilum, stad in aziat. Turkije,

den Paumotoe-archipel, in 1797 ontdekt door Wil-

het nude

son. Sedert 1844 staan de M. onder protectoraat

in

van Frankrijk.

roekan, 9 uren gaans benoordoosten Smirna.

Anatolie, hoofdplaats van het oude sandzjak Sa-

Manila,

-ANGARAAI.
Mangeraai. Zie m
Mangia, het voornaamste eiland eener groep

maal gegeven aan het eiland Luzon (zie dat art.),

in den Grooten Oceaan, tusschen de Vriendschaps-

dat herhaaldelijk door aardbevingen geteisterd is,

of Manilla, deze naam wordt menig-

en de Gezelschaps-eilanden. De Mangia-groep, ook

vooral door die van 1645, 1824 en 3 Juni 1863, bij

wel Harvey-eilanden genoemd, is ontdekt door Cook,

welke laatste o. a. de beroemde toren van Binondo

en 1823 bezocbt door Dibbs.
opper-khan der Mongolen

ingestort is, en 145 personen het Leven verloren. De

(oudste zoon van Toeli, den vierden zoon van Gen-

de Pasig doorsneden wordt, goed versterkt is, aan-

gis-khan) liet zich in 1250 kronen, en sickle zich

zienlijken handel drijft, en '254,000 inw. heeft.

ten taak zijn toch reeds groote rijk nog veel weer

1762 werd de stad M. door de Engelschen bemach-

Mangoe—khan,

hoofdstad van het eiland is M., die door de rivier

In

uit te breiden, tot welk einde hij gelijktijdig legers

tigd, en zou met den grond gelijkgemaakt zijn ge-

zij-

worden, indien dit niet ware afgekocht tegen eene

uitzond naar China, Tibet, Perzie

ner

en

Syrie. Een

broeders, Hoelagoe, maakte zich van Perzie

meester, en vernietigde het rijk der kalifen. Een andere broeder van M., ill. Koeblai-khan, veroverde het

som van 12 millioen nederl. guldens.

Manilius

(Cajus), romeinsch volkstribuun 68

v. Chr., aanbanger van Pompejus, stelde eene wet

grootste gedeelte van China ; en M. zelf sneuvelde

voor, om aan Pompejus onbeperkte volmacht te ge-

1259 bij het belegeren van eene stad in China.

ven ter beeindiging van den oorlog tegen Mithrida-

Mangrol,

stad op het schiereiland Cattywar

in 't 0. I. landschap Guzerat ; 10,000 inw.; bezochte
haven ; zetel van eenen kleinen mahomedaanschen
vorst, die zich vnawaub van M." noemt.

tes ; die wet werd door Cicero krachtig ondersteund
in zijne redevoering

Pro lege Manilia.

Manilius (Marcus), romeinsch dicbter ten tijde
van Augustus, is de schrijver van een onvoltooid ge-

Manilla

Mansfeld

bleven leerdicht, getiteld Astronomica, het best uitgegeven door Scaliger (2 din. Parijs 1579, Leiden
1600) en door Bentley (Louden 1739). '
Manilla. Zie MANILA.
Manipa, oudtijds Herres, eiland in nederl. 0.1.,
in den Molukschen archipel, residentie Amboina,
tusschen Boero en Ceram, is 4 mijlen lang en anderhalve mijl breed. De dorpen op M. lagen eertijds in
't gebergte, doch werden op bevel van den gouv.-gnl.
Vlaming verplaatst naar de stranden.
Manitoe, beschermgeesten of goden, die door
de wilden van Noord-Amerika aangebeden worden,
inzonderbeid in Illinois. De opperste der M. heet
Opperste M.
Manitoelin, eilandengroep benoorden het
Huron-meer, beboort tot britsch N.-Amerika ; de
gezamenlijke bevolking Bier groep is omstr. 2000
zielen, meest Indianen. Het grootste eiland der groep
is Groot-M.
Manks, de taal die op het eiland Man gesproken wordt, zijnde een celtisch dialect van den gaelischen taalstam.
Manlius, een patricisch geslacht in bet oude
Rome, afstammende van Octavius Mamilius of Manlius, den schoonzoon van Tarquinius den Trotsche.
Dit geslacht splitste zich in verscbeidene takken
(Vulso, Capitolinus, Torquatus, enz.), en heeft een
aantal beroemde personen voortgebracht, o. a.: M.
(Marcus) bijgenaamd Capitolinus, consul 392 v. Chr.
Na den slag van Allia (390) Rome in de macbt der
Galliers ziende, wierp M. zich met 1000 man keurtroepen in het Capitool, doch zoo daar door de Galliers overrompeld zijn geworden, die reeds de muren
beklommen, indien niet het geschreeuw der heilige
ganzen, die op het Capitool onderhouden werden,
hem uit den slaap hadden gewekt, waarop hij ijlings
de Galliers van de houge muren naar beneden deed
werpen : dit roemrijke felt verschafte hem den eernaam .Capitolinus". Later werd hij beschuldigd naar
bet koningscbap te streven; doch bij zijne verdediging tegen die aanklacht wees hij naar het Capitool,
dat door hem gered was, en bet yolk sprak hem vrij ;
intusscben werd er spoedig eene tweede volksvergadering tegen hem gehouden op eene andere plaats,
en nu werd M. veroordeeld om van de Tarpeische
rots te worden geworpen, welk vonnis 384 v. Chr.
aan hem voltrokken werd. — M. (Titus), wegens
zijne trotschheid bijgenaamd Imperiosus, was dictator 373 v. Chr., en stond bij zijne aftreding in staat
van beschuldiging gesteld te worden, doch werd
door de vastberadenheid van zijnen zoon gered. —
M. (L.), bijgenaamd Torquatus, zoon van den vorige, redde zijnen varier van de aanklacht, tegen
hem ingesteld door den tribilun T. Pomponius, en
werd in 't volgend jaar (362 v. Chr.) tot krijgstribuun
benoemd in den oorlog tegen de Galliers. In dien
veldtocht doodle bij eenen gallischen reus, die lang
de scbrik der Romeinen geweest was, en droeg sedert diens gouden halsketen (torques) als zegeteeken ; vandaar zijn bijnaam. In den oorlog tegen de
Latijnen (340 v. Chr.) was deze M. consul, en liet
zijn eigen zoon onthoofden, omdat die den strijd
had begonnen in weerwil van 's consuls verbod. —
M. (L.), bijgenaamd Torquatus, consul in 224 v.
Chr., onderwierp Sardinie; daar Rome toen geen
vijanden meer had, deed M. den tempel van Janus
sluiten, hetgeen sedert Numa nog nooit gebeurd
was. Deze M. verzette zich tegen de uitlevering van
de bij Cannw op Hannibal gemaakte krijgsgevangenen. — M., medeplichtige van Catilina ; zie het art.

Mannert (Konrad), duitsch gescbiedschrijver
en geograaf, geb. 17 April 1756 te Altdorf in Beieren, gest. 27 Sept. 1834 als professor der gescbiedenis te Munchen. Men heeft van hem : Geschichte
der Vandalen (1785); Geschichte der Nachfolger
Alexanders (1803); Geschichte Baierns (2 d In. 1826),
en vooral (gezamenlijk met Uckert) Geographic der
Griechen and !Miner (10 dln. Neurenberg 1795—
1825).
Mannhartsberg. Zie M-ANHARTSBERG.
-ANHEIM.
Mannheim. Zie kr
Manoa. Zie ELDORADO en MANOAS.
Manoach, een man uit den stam Dan, wiens
vrouw hem geen kinderen baarde, totdat een engel
Gods haar, terwijl haar man afwezig was, de tijding
kvvam brengen, dat zij zwanger worden zou ; en zij
baarde Simson ; Richt. 13: 2-24.
ManOas, of Barra, hoofdplaats der brazil. prov.
Alto-Amazonas, nabij de uitwatering van den Rionegro in de Amazonenrivier ; 6000 inw.
1Vianoel (Francisco do Nacimento), portugeesch
dichter, geb. 1734 te Lissabon, behoorde tot eene
aanzienlijke en rijke familie, moest echter 1778
vluchten oni aan de klauwen der Inquisitie te ontkomen, en nam de wijk naar Parijs, waar hij 25 Febr.
1819 stied. Obras completas (2e druk 11 dln. Parijs
1818-19).
Manosque, lat. Manuesca, stad in 't fransche
dept. Basses-Alpes, aan de Durance, ruim 3 uren
gaans bezuiden Forcalquier ; 5600 inw.; twee minerale bronnen.
Manresa, 't oude Minorissa, versterkte stad in
Spanje, 12 uren g. benoordw. Barcelona ; 15,300 inw.
Mans (le), het oude Suindinum, later Cenomani,
fabriekstad en hoofdplaats van het fransche dept.
Sarthe, aan de Sarthe, 27 mijlen bezuidw. Parijs ;
35,000 inw.
Mansard (Francois), fransch bouwmeester,
geb. 1598 te Parijs, gest. aldaar Sept. 1666, is de
uitvinder der naar hem genoemde mansarde. —
M. (Jules Hardouin), neef van den vorige, geb.
1645 te Parijs, gest. 11 Mei 1708 als directeurgeneraal der koninklijke gebouwen te Marly, had
eerst (1680) het kasteel Clugny gebouwd, vervolgens de kasteelen van Manly en Trianon, de Onze
Lievevrouwe-kerk te Versailles, enz.
Mansfeld, voormalig graafschap in UpperSaksen, groot 20 vierk. mijlen, met aanzienlijke
mijnwerken. Het grondgebied van dat graafschap
vormt tegenwoordig Brie kreisen, n1.1) de Mans folder
gebergte-kreis, circa 9 vierk. mijlen met 40,000 bewoners; 2) de Mansfelder meer-kreis, circa 11 vierk.
mijlen met 58,000 bewoners; en 3) kreis Sangerhausen in het pruisische reg.-distr. Merseburg.
De hoofdplaats van eerstgenoemden kreis (voorheen
de hoofdplaats van bet graafschap) is M., aan de
Thalbach, 11 uren gaans benoordw. Merseburg, met
1750 inw., en in de nabijheid de ruiners van het
oude residentie-kasteel der graven van M. Niet ver
van daar ligt het dorp Klooster-Mansfeld (met 900
inw.), dus genoemd naar een voormalig nonnenklooster.
Mansfeld, duitsch grafelijk geslacht, dat zijnen naam voerde naar het oude kasteel M., en zich
in vele linièn splitste, die alle uitgestorven zijn ; de
langst bestaan hebbende linie (1780 uitgestorven
met prins Jozef Wenceslas) was reeds in 1600 verheven tot den rijksprinsen-stand. Onder de oude
graven van M. merken wij inz. op: M. (Peter Ernst
von), geb. 20 dull 1517, diende onder Karel V in
de Nederlanden, werd stadhouder van Luxemburg
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en vervolgens van al de Nederlanden (1592); hij
stierf 22 Mei 1604. In 1551 bad hij Stenay veroverd, doch was te Yvoy gevangen genomen door
Hendrik II (1553) en eerst in 1557 weder in vrijheid gesteld. — M. (Ernst von), natuurlijke zoon
van den vorige, geb. 1585, stond eerst in oostenrijksche dienst ; doch niet bevorderd wordende, zooals
hij vermeende verdiend te hebben, ornhelsde hij
(1610) het Protestantismus, voegde zich bij de opstandelingen in Bohemen, die hem tot bevelhebber
kozen, en noodzaakte den oostenrijkschen generaal
graaf van Bucquoi tot de ontruiming van Bohemen.
Doch zich verplicht ziende om voor de overmacht
terug te trekkers, deed hij eenen strooptocht door
den Elzas, en versloeg de Beieren en de Hessen,
beiden bondgenooten van Oostenrijk. Daar er in
Duitschland een prijs op zijn hoofd gesteld was, nam
hij de wijk naar de Nederlanden ; en gezamenlijk
met Christiaan van Brunswijk versloeg hij de Spanjaarden bij Fleurus (1622). Met een door fransch
en engelsch geld aangeworven leger keerde hij 1625
in Duitschland terug, doch werd 25 April 1626 door
Wallenstein verslagen bij de brug van Dessau. Nu
trok hij, door Wallenstein vervolgd, op Hongarije
aan, om zich met Bethlen-Gabor, den vorst van Zevenbergen, te vereenigen, doch stierf zeer onverwacht en bijna plotseling in het bosnische dorp
Wranowitz 30 Nov. 1626.
Mansfield, 1) fabriekstad in het engelsche
graafschap Nottingham, 5 a 6 uren gaans benoorden
Nottingham ; 11,000 inw. — 2) verscheidene steden
in de Vereenigde Staten, o. a. in Connecticut, 10
uren gaans beoosten Hartford, met 2800 inw.; in
New-Jersey, 19 uren g. ten N. N. W. van Trenton,
met 3200 inw.; in denzelfden staat, 3 uren g. benoorden Mount Holly, met 3000 inw., in Ohio, 26
uren g. ten N. N. O. van Columbus, met 6000 inw.;
in Massachusetts, 12 uren g. bezuidw. Boston, met
1800 inw. — 3) eiland in de Hudsonsbaai.
Manso (Joh. Casp. Friedr.), duitsch geschiedschrijver, geb. 26 Mei 1759 te Blasienzell in het
Gothasche, als rector van het Magdaleneiim te Breslau gest. 9 Juni 1826. Voornaamste werden : Sparta
(3 dln. Leipzig 1800-1805); Leben Konstantin's
d. G. (Breslau 1817); Geschichte des preuss. Staats
(2e druk 3 din. Frani& 1819-20); Geschiehte des
ostgoth. Reichs in Italien (Breslau 1824).
Mansoer, d. i. Overwinnaar. Zie ALMANSOR.
Mansoerah, d. i. Veld der overwinning, in de
wandeling Massoer genaamd, stad in Neder-Egypte,
aan den oostelijken Nijl-arm, 7 a 8 mijlen bezuidw.
Damiette ; 11,000 inw.; de heilige Lodewijk behaalde hier 1250 eene moorddadige overwinning op
de Sarraceenen, doch werd kort daarna gevangen
genomen ; in 1798 werd het fransche garnizoen van
M. door de Arabieren vermoord.
Manternach, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, aan de Syren, driekwartier gaans benoordw. Grevenmacher.
Mantes, het oude Medunta, stad in 't fransche
dept. Seine-Oise, aan de Seine, 10 a 11 uren gaans
benoordw. Versailles; ruim 5000 inw.; wordt geacht
gesticht te zijn door de Druieden ; het werd 1087
verwoest door Willem den Veroveraar, en in 1223
stierf Filips August te M.; in 1364 veroverd door
Karel V; in 1418 bemachtigd door de Engelschen,
en eerst 1449 aan hen ontweldigd. Men heeft aan
M. den bijnaam van la Jolie gegeven.
Mantgum, voorheen Mentinge of Mantinga,
dorp in Friesland, 2 uren gaans bezuidw. Leeuwarden ; 200 inw,

Mantinea, oudtijds eene stad in Arcadie, in
de nabijheid van Argolis, even ver van Tegea als van
Orchomenus, was voor de stichting van Megalopolis
de voornaamste stad van Arcadie, werd 385 v. Chr.
ontmanteld door de Spartanen, en beurde zich eerst
in 370 weder op. Beroemd is M. door vier veldslagen : 1) anno 418 v. Chr., toen de Lacedemoniers de
armee van Argos en van Athene versloegen ; 2) in
363 v. Chr., toen de Spartanen overwonnen werden
door Epaminondas, die zelf in dezen slag sneuvelde ;
3) in 296 v. Chr., toen aan den lacedem. koning
Archidamus de nederlaag toegebracht werd door
Demetrius Poliorcetes ; 4) in 206 v. Chr., toen Philopo3men de overwinning bevocht op Machanidas.
Mantinorum oppidum, oude naam der
stad Bastia op Corsica.
Manto, twee profetessen : 1) dochter van Tiresias. Toen Thebe bemachtigd was door de Epigonen,
werd M. gevankelijk weggevoerd naar Claros in Azie,
waar zij een orakel van Apollo vestigde. — 2) tnoeder van Ocnus, den stichter van Mantua. — Wellicht zijn beiden slechts een en dezelfde persoon.
Mantois, oud landschap van Ile-de-France,
langs den linkeroever der Seine, had eerst tot hoofdplaats Mantes, later Versailles. De overige steden in
M. waren: Meulan, Anet, Rueil, Montfort-l'Amaury,
Dreux, Poissy, St.-Germain-en-Laye.
Mantova, ital. naam van Mantua.
Mantua, ital. Mantova, stad in 't voormalige
hertogdom M., in Lombardije, op een eilandje in den
Mincio, 31 uren gaans bezuidoosten Milaan, is, zoowel door zijne Jigging als door zijne kolossale fortification, een der sterkste vestingen van Europa ; in
den hertogelijken tijd had M. eene bevolking van
50,000 zielen ; thans op zijn hoogst 31,000 inw.;
het is de geboorteplaats van den philosoof Pomponazzi, den dochter Battista Spagnuoli, en de beroemde graveurs Ghisi. Volgens sommigen is M. gesticht in de 15e eeuw v. Chr., volgens anderen in
de lie, door Ocnus en Manor, en ontving den naam
van M. ter eere van de profetes Manto, de moeder
van Ocnus. Toen de Rasena zich van M. meester gemaakt hadden, maakten zij het een der 12 lucomoniën van hunnen noorderbond. Vervolgens werd M.,
door de Galliers veroverd, een der hoofdsteden van
de Cenomanen. De Romeinen werden meester van
M. na de overwinning aan den Mincio (197 v. Chr.)
of misschien reeds sedert 222, ten gevolge van de
overwinning bij Clastidium. Na den slag van Philippi (42) werd het grondgebied van M. gedeeltelijk
verbeurd verklaard, om verdeeld te worden onder de
krijgslieden der triumvirs; deze gebeurtenis bracht
Virgilius naar Rome (zie VIRGILIUS), andermaal bad
M. te lijden na den slag van Bedriac (69 na Chr.);
bet viel in hadden der Marcomannen in 269, in die
van Radagasius (406), van Alarik (403, 408); kwam
vervolgens aan de Herulen, aan de Oostgothen, aan
de Grieken, aan de Longobarden, aan de Franken,
aan bet koninkrijk Italie ; werd door Otto H geschonken aan Theobald, graaf van Canossa ; werd
veroverd door Mathilda in 1114, en werd omstr. de
helft der 12e eeuw een der longobardische republieken. Gelijk alle kleine republieken, had M. te lijden van plaatselijke dwingelandijzucht: de graven
van San-Bonifacio, bet geslacht B-uonacossi en de
familie Gonzaga betwistten elkander aanhoudend bet
oppergezag. Eindelijk (1328) maakte Lodewijk I
van Gonzaga zich van het bewind meester, deed zich
erkennen als stadhouder des keizers, en stichtte eerie
dynastie, die bijna vier eeuwen (tot 1708) over M.
geregeerd heeft. Onder deze dynastie werd de stad
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Manuel Paleologus, volgde 1391 zijnen
M. met haar grondgebied tot markgraafschap vervader Johannes Paleologus op als grieksch keizer,
heven (1433), later (1530) tot hertogdom. Na bet
na ontsnapt te zijn aan het hof van sultan Bajazet,
uitsterven van de familie Gonzaga (1708) werd het
waar hij gevangen was als gijzelaar. Tweemaal under
hertogdom M. bezeten door Oostenrijk ; de stad was
de regeering van dezen M. werd Constantinopel be1630 door de Oostenrijkers geplunderd, werd 1701
legerd : den eersten keer door Bajazet, die het beleg
door de Franschen bezet, en 1707 aan hen ontwelopbrak om bet hoofd te gaan bieden aan Tamerlan ;
digd door de Keizerlijken. In 1797 door Bonaparte
den tweeden keer door Amoerad, die zich insgelijks
veroverd op Wurmser, was M. tot 1814 de hoofdverplicht zag het beleg te staken, ten einde een meplaats van 't fransche dept. Mincio, en werd toen tedestander naar zijne kroon te gaan beoorlogen. Op
ruggegeven aan Oostenrijk, dat er meester van bleef
77-j. leeftijd stierf M. (1425); hij was de vader van
gedurende ruim eene halve eeuw ; thans behoort M.
Johannes Paleologus H (die hem opvolgde) en van
tot het koninkrijk Italie.
Constantinus Dracoses, den laatsten keizer van ConMantua (bet voormalige hertogdom), sedert
stan ti nape'.
1785 door Oostenrijk ingelijfd bij oostenrijksch Lombardije, vormde daarvan tot 1859 eene provincie,
Manutius, beroemde italiaansche boekdrukkers-familie, in 't Ital. Manuzio, Manuzzi, of ook wel
groat 42 a 43 vierk. mijlen, bevolkt met circa 274,000
zielen; bij den vrede van Villafranca werd het grandManucci, nl.: M. (Aldus), bijgenaamd de Oude, geb.
1449 te Bassano, begon 1488 eene boekdrukkerij te
gebied van M. beperkt tot 22 a 23 vierk. mijlen met
Venetie, en stierf aldaar 6 Febr. 1515. — M. (Pauruim 151,000 zielen. Zie overigens het vorige artikel
lus), derde zoon van den vorige, geb. te Venetie 12
(de stad M.).
Manuce, fransche naamsvorm voor Manutius. Juni 1511, kwam 1533 aan het hoofd van de door
zijnen vader nagelatene drukkerij, doch vertrok 1562
Manucium, oude naam van Manchester.
Manuel (Louis Pierre), procureur-generaal der naar Rome, waar hij als directeur aangesteld werd
van eene pauselijke drukkerij, en waar hij 6 April
Gemeente van Parijs in 1790 en 1792, was 1751
M. (Aldus), bijgenaamd de Jonge,
1574 stierf.
geboren te Montargis; hij omhelsde met warmte de
geb. 13 Febr. 1547 te Venetie, ging 1562 met zijnen
zaak der omwenteling, en droeg veel bij tot de omvader naar Rome, keerde echter drie jaren later naar
verwerping van het koningschap. De menschelijkVenetie terug, waar hij de door zijnen grootvader
heid, waarmede M. vele personen redde, die bestemd
opgerichte drukkerij eenigen tijd bestuurde, doch
waren om als slachtoffers onder de guillotine te valdie toen overdeed aan zijnen meesterknecht (Nic.
len, en inzonderheid zijn in het oog loopend streven
Manassi). Hij zelf werd toen professor der fraaie
om de koninklijke familie van het verschrikkelijke
letteren, eerst te Bologna, toen te Pisa, eindelijk te
lot, dat haar bedreigde, te redden, maakten hem
Rome (1589), waar paus Clemens VIII hem 1592
verdacht bij zijne vroegere vrienden ; en zelf in staat
beroemde tot directeur der drukkerij van bet Vavan beschuldiging gesteld, werd M. 15 Nov. 1793
ticaan ; doch hij stierf reeds 28 Oct. 1597, aan de
onthoofd.
Manuel (Jacq. Ant.), geb. 10 Dec. 1775 te gevolgen van vroegere losbandigheden.
Barcelonette in 't fransche dept. Basses-Alpes, diende
Manzanares, 1) rivier in Spanje, ontspringt
in de Sierra de Guadarrama, besproeit Madrid, en
1793-97 in de armee der fransche republiek, was
later advocaat, sedert 1818 lid der Kamer, doch
valt na eenen loop van 11 mijlen in den Jarama. —
werd 4 Maart 1823 van dat lidmaatschap vervallen
2) stad in Spanje, aan den Azuer, ruim 10 uren
gaans benoordoosten Ciudad-Real ; 8000 inw.; is de
verklaard, omdat hij met te veel nadruk de reactiogeboorteplaats van den hellenist Diaz de Mayorga.
naire staatkunde der koningsgezinde partij bestreed.
Hij stierf 20 Aug. 1827 te Maisons ; en ten bewijze
Manzaneda—de—Tribes, stad in Spanje,
17 uren gaans beoosten Orense ; 3500 inw.; was
hoe weinig de publieke opinie zijne verwijdering uit
de Kamer biliijkte, werd zijn lijkstoet gevoigd door
vroeger versterkt.
meer dan honderdduizend menschen, die zoodoende
Manzoni (Alessandro), italiaansch dichter, geb.
1784 te Milaan, sedert Febr. 1860 italiaansch senator,
aan de nagedachtenis van M. eene welverdiende hulde
werd het beroemdst door zijn treurspel Il conte di
brachten.
Manuel Comnenus, grieksch keizer, zoon Carmagnola (Milaan 1820); en door zijn voornaamste werk I promessi sposi ( ' De verloofden”), 3 dln.
van Johannes Comnenus, volgde 1143 zijnen vader
Milaan 1827 (door hem zelveii omgewerkt, 3 din.
op den troon, ten nadeele van zijnen ouderen braeMilaan 1842) werd hij den grondlegger van den ital.
der Isaac. In 1147 verried hij de Kruisvaarders (aangevoerd door Koenraad, keizer van Duitschland, en
roman. Zijne Opere (5 dln. Florence 1828-29)
gaf Nic. Tommasseo in het Licht.
door Lodewijk den Jonge, koning van Frankrijk), en
droeg door zijne verstandhouding met de Turken
Maoch, koning van Gath; I Sam. 27 : 2.
veel bij tot het mislukken van lien kruistocht. Hij
Maon, stad in den stam Juda ; Jozua 15 : 55;
I Sam. 23 : 24, 25 ; 25 : 2; was voor de verovering
werd daarvoor getuchtigd door Roger, koning van
door de Israelieten het koninkrijk der Maonieten
Sicilie, die, als bondgenoot der beide genoemde vor(Richt. 10 : 12).
stelijke kruisvaarders, eenen inval in Griekenland
deed, en Thebe en Corinthe plunderde. Intusschen
Maon, een man nit den stam Juda; I Chron.
ontweldigde M. het eiland Corfu aan Roger, en bracht
2 : 45.
de in opstand gekomene Hongaren en Serviers tot
Mara, d. Bitterheid, een van de legerpiaatsen
der Israelieten, kort na hunnen uittocht uit Egypte;
onderwerping. In eenen oorlog tegen Azeddyn, den
Exod. 15 : 23; Num. 33 : 8, 9.
sultan van Iconium, (1175) zag M. zijne armee geBitterheid, bijnaam van Naomi ;
heel vernielen in de bergpassen bij Myriocephalw in
Mara, d.
Ruth 1: 20.
Klein-Azie ; doch kort daarna bevocht hij daarentegen op Azeddyn eene overwinning in de nabijheid
Maraboet, oorspronkelijk de naam van eene
secte in Noord-Afrika, die tot groote staatkundige
van den Meander. In 1180 stierf M., den roem namacbt kwam en de dynastie der Morabieten of Allatende van een goed krijgsman, doch overigens algemeen veracbt als een vorst zonder zedelijkheid of moravieden stichtte. Later waren de maraboets bij
eerlijkheid.
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priestess, dienstdoende bij moskeen en grafkapellen;
de waardigheid en heiligheid van M. ging over van
varier op zoon.
Maracaibo, provincie der zuid-amerik. republiek Venezuela, is 1575 vierk. mijlen groot, bevolkt
met circa 60,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de
stad M., op den westoever van het kanaal, door hetwelk het 450 vierk. mijlen groot zijnde Meer van M.
in gemeenschap staat met de zee; de stad M. heeft
25,000 inw.
Maragha, stad in het perzische landschap
Aderbeidzjan (waarvan het lang de hoofdstad was),
ligt 10 mijlen bezuiden Tabriz, en heeft 20,000 inw.;
in de middeleeuwen de sterrewacht van Perzie.
Marala, een der landpalen van stam Zebulon ;
Joz. 19 : 11.
Maranhao, of Maranham, een der noordelijkste provincien van Braziliè, aan de noordzijde begrensd door den Atlant. Oceaan, is 6759 vierk. mijlen groot, met 360,000 bewoners, waarvan ruim de
helft slaves. De hoofdplaats M., of San-Luis de M.,
in 1612 gesticht door de Franschen, heeft 3 Porten,
eene haven, en 35,000 inw., en ligt op de westzijde
van het eiland M. (in '1612 door de Frarischen bemachtigd ) en tegenover de uitwatering der rivier M.
Maranon, een der hoofdarmen van de A mazonen-rivier.
Karam, stad in het fransche dept. der Beneden-Charente, 5 uren gaans benoordoosten La Rochelle; 5000 inw.; vermaard door verscheidene belegeringen, inz. die van 1583, toen M. ingenomen
werd door Hendrik IV ; het kasteel van M. werd geslecht 1638.
Marapaim, of Boekit-Marapalm, heuvel in
nederl. 0. I., in de Padangsche bovenlanden op het
eiland Sumatra. Sedert 1821 hadden de Padries daar
eene sterkte aangelegd, die 14 April 1826 te vergeefs door de nederl. troepen aangetast werd, doch
die 6 Aug. 1831 bij overrompeling door de Nederlanders werd vermeesterd.
Marat, dorp of stadje in '1 fransche dept. Puyde-Dome, 5 kwartier gaans bezuidoosten 011iergues;
2500 inw.
Marat (Jean Paul), berucht demagoog, geb.
1744 te Geneve (of te Boudry bij Neufchatel) kwam
als geneesheer naar Parijs, werd als zoodanig aangesteld bij het personeel der stallen van den graaf
van Artois, en maakte eenigen naam door zijne geschriften over wetenschappelijke onderwerpen. Doch
bij het uitbarsten van de omwenteling werd hij al
spoedig de afgod des yolks, door de hevige taal, die
hij voerde in bet 1789 door hem uitgegevene staatkundige dagblad l'Ami du Peuple. Deswege herhaalde malen in rechten betrokken, wist hij steeds
iedere aanklacht onschadelijk te maken, hetzij door
eene verregaande stoutmoedigheid, hetzij door zicb
tijdelijk nit de voeten te maken. Door de bescherming van Danton werd M. lid van de municipaliteit
en later van de commissie uit bet Schrikbewind. De
moordtooneelen van 2 en 3 Sept. 1792 en de veroordeeling van Lodewijk XVI waren gedeeltelijk het
gevolg van M.'s demagogisch ijveren. Eindelijk door
een der Parijsche kiescollegien als afgevaardigde ter
Conventie gekozen, werd hij daar de hoofdleider der
zoogenaamde Bergpartij, en deed de instelling van
een revolutionair gerechtshof decreteeren, zoomede
de beruchte wet, waarbij aan eene commissie voor
de algemeene veiligheid volmacbt werd verstrekt
om alle verdachte personen in hecbtenis te nemen ;
met verwoedheid had hij het op de Girondijnen gemunt, waarvan hij er 22 buiten de wet deed ver-

klaren 2 Juni 1793. Daags te voren had hij het yolk
openlijk aangehitst tot den opstand, en was te dier
zake door de Conventie zelve overgeleverd aan het
revolutionaire gerechtshof, doch als in triomf door
het gepeupel teruggebracht naar de vergaderzaal der
Conventie. Zes weken later (13 Juli) werd hij, terwijl hij een bad nam, doodgestoken door Charlotte
Corday.
Maratea, stad in de napolit. prov. Basilicata.
ruim 3 uren gaans bezuidw. Lagonegro; 6000 inw.
Marathon, vlek op de oostkust van Atttica, 8
uren gaans benoordoosten .A.thene. In den eersten
Medischen oorlog behaalden de Atheners, aangevoerd door Miltiades, in de vlakte van M. eene beslissende overwinning op de Perzen (490 v. Chr.).
In de mythologie is M. vermaard door een monsterstier, waarvan Theseus die landstreek verloste.
Marathonisi, nabij de ruinen van het oude
Gythium, eene versterkte havenplaats in Griekenland, in Laconie, in het land tier Mainoten, aan de
golf van Kolokythia, 11 uren gaans bezuiden Mistra,
en tegenover het eiland M. (het oude Craw).
Maratten. Zie M-AHRATTEN.
Maratti. (Carlo), ital. schilder, geb. 1625 te
Camerino, gest. 1713 te Rome, geldt voor den laatsten schilder der Romeinsche school.
Marbach, stad in Wurtemberg, aan den
Neckar, 5 uren gaans benoorden Stuttgart; 2400
inw.; 14 Sept. 1405 sloten te M. de Zwabische
stenden en steden een verbond tegen keizer Ruprecht van de Palts (den Marbacher Bond); maar M.
is vooral vermaard als geboorteplaats van Schiller,
wien bier 1859 een gedenkteeken opgericht is. —
2) marktvlek in Neder-Oostenrijk, aan den Donau,
9 a 10 uren gaans bezuidw. Krems; 1000 inw., die
meerendeels leven van bet herbergierschap, dat bier
eene goede broodwinning is wegens de duizenden
bedevaartgangers, die jaarlijks Mariataferl (nabij M.)
komen bezoeken.
Marbella, het oude Barbesola, stad in Spanje,
12 uren gaans bezuidw. Malaga, aan de zee; 4900
inw.; minerale bronnen.
Marblehead, stad in den n.-amerik. staat
Massachusetts, 2 uren gaans bezuidoosten Salem ;
7700 inw.; haven.
Marbod, of Maroboduiis, koning der Marcomannen, die hij nit hunne woonplaatsen aan den
Main overbracht naar het tegenw. Bohemen, waar
bij een rijk vormde, dat samengesteld was uit verscheidene germaansche volksstammen. Herman de
Chernsker beoorloogde hem anno 17 na Chr.; en
door de kuiperijen der Romeinen, en de wraakzucht
van Catualda, den Goth, werd M. genoodzaakt zijn
heil te zoeken in de vlucht. Tiberius wees hem Ravenna tot verblijfplaats aan, waar bij 18 jaren later
stierf.
Marburg, 1) het oude Mattium of Mattiacum,
stad in Keur-Hessen, 10 mijlen bezuidw. HessenCassel, aan de Lahn ; 7700 inw.; te M. werd 30 Mei
1527 door landgraaf Filips den Grootmoedige de
eerste protestantscbe hoogeschool gesticht ; en op
het kasteel te M. had 3 Oct. 1529 het colloquium over
bet Avondtnaal plants tusschen Zwingli en Luther. —
2) stad in Stiermarken, aan de Drau, 15 uren gaans
bezuiden Gratz ; 6300 inw.
Marc, vreemde naamsvorm voor Marcus.
Marcaboth. Zie -ETH--ABCABOTH.
n m
Marcabrun, fransch troubadour, geb. omstr.
1140 in Gascogne, gest. omstr. 1200, stood in hooge
gunst bij Alfons VII van Castilie, en heeft verscheidene gedichten nagelaten.
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Marche-en.Faméne

Marcaria, marktvlek in de Lombard. prov.
Cremona, aan den Oglio, ruim 5 uren gaans bezuidw.
Mantua ; 7300 inw.
Marc Aurel. Zie MARCUS AURELIUS.

werd hij vermoord op 't oogenblik, waarop hij scheep
ging om naar zijn vaderland terug te keeren. —
M. (Marcus Claudius), zoon van Octavia, de zuster
van Augustus, en van M. Claudius Marcellus JEserninus (die consul was anno 22 v. Chr.), werd geadopteerd door zijnen oom Augustus, die hem zijne
dochter Julia tot vrouw gaf en hem tot zijnen opvolger benoemde. Intusschen stierf M, reeds op 20-j.
leeftijd (23 v. Chr.), naar men vermoedde vergeven door Livia; Augustus sprak zelf eene lijkrede
over hem nit, en wijdde aan zijne nagedachtenis het

Marceau(FrancoisS6verinDesgraviers),fransch

generaal, geb. I Maart 1769 te Chartres, was de zoon
van een procureur, en ging op zijn 16e jaar in dienst,
weal 1791 benoemd tot chef van het eerste batailIon vrijwilligers van Eure-Loir, ging 1793 met den
rang van kapitein naar de Vendee, en was 24 jaar
toen hij op aanbeveling van Kleber benoemd werd
tot opperbevelhebber over de Wester-armee. Hij behaalde op de Vendeers de overwinning in den btoedigen slag van Mans (12 Dec. 1793). In 1794 als
divisie-generaal geplaatst bij de armee van SambreMaas, droeg hij zeer reel bij tot de overwinning,
welke die armee bevocht in den slag bij Fleurus. In
1796 dekte M. den terugtocht der armee van Jourdan, en had den vijand reeds verscheidene malen teruggeslagen, toen hij bij Altenkirchen doodelijk gekwetst werd en in harden der Oostenrijkers viel,
die hem, toen hij drie dagen later (23 Oct. 1796)
stierf, met alle militaire eerbewijzen ter aarde bestelden. Deze op 2'7-j. leeftijd gevallen held had zich
steeds even roemvol onderscheiden door zijne
menschlievendheid en onbaatzuchtigheid, als door
zijne dapperheid en krijgskundige bekwaamheden.
In 1850 is hem te Chartres een standbeeld opgericht.
Marcel. Zie _MARCELLUS.
Marcellinus, pans van 295 tot 304. Onder
zijn pontificaat vervolgde Diocletiaan de Christenen;
naar men wil liet M. zich door vrees voor die vervolging bewegen het Christendom of te zweren,
doch werd eenigen tijd daarna ter dood gebracht.
Door de Roomsche Kerk heilig verklaard als martelaar, wordt zijn naamfeest gevierd 26 April.
Marcellinus (A mmianus), geschiedschrijver.
Zie AMMIANUS.
Marcellus (Marcus Claudius),romeinsch veldheer, was 5 maal consul. In 222 v. Chr. versloeg hij
de Gainers bij Castidium, doodde met eigen hand
hunnen toning Viridomarus en bebaalde zoodoende
den derden eerebuit, veroverde Milaan, en onderwierp Cisalpijnsch Gallie tot een romeinsch wingewest. Na den slag bij Cannw tegen Hannibal uitgezonden, herstelde M. de zaken der Romeinen, en
bevocht op den carthaagschen veldheer twee overwinningen bij Nola (216-215 v. Chr.), waarna hij
den oorlog overbracht naar Sicilie. Na een beleg, dat
3 jaren duurde (212), maakte M. zich meester van
Syracuse : bij de pinndering van die stall werd Archimedes om het levee gebracht, in weerwil dat de
romeinsche veldheer bevolen had hem te sparen.
Ook bevocht M. in 210 nogmaals eene overwinning
op Hannibal bij Canusium ; doch twee jaren later
(208 v. Chr.) sneuvelde M. in een nieuw gevecht
tegen dien carthaagschen veldheer. Men had aan M.
den eernaam gegeven van vDegen (of Slagzwaard)
van Rome". — M. (Marcus Claudius), nit bet geslacht van den vorige, consul in 51 v. Chr., was de
eerste, die in den Senaat het voorstel deed om aan
Cesar het bewind over Gallie te ontnemen, en koos
in den burgeroorlog de partij van Pompejus. Toen
Cesar overwinnaar was gebleven bij Pharsalus, werd
M. door hem gebannen ; doch later riep hij hem, op
aanzoek van den senaat, nit de ballingschap terug :
bij die gelegenheid sprak Cicero zijne redevoering
ter dankbetuiging nit, getiteld Pro Marcello. Doch
van de hem door Cesar verleende gunst mocht M.
het genot niet smaken, want door een zijner slaven

Theatrum Marcelli.

Marcellus, naam van twee pausen: M. I,
opvolger van Marcellinus, regeerde van 305 tot 310.
Door keizer Maxentius werd M. in ballingschap gezonden ; later door de Kerk heilig verklaard, wordt
M. jaarlijks herdacht 16 Jan. — M. II, bisschop
van Nicastro en sedert 1640 kardinaal, werd 9 April
1555 (als opvolger van Julius III) tot pans verkoren, doch stied reeds den 22sten dag daarna, en
had tot opvolger Paulus IV,
Marcena, nieuw-lat. naam voor Marburg.
March, slawisch Morawa, lat. Marchus of Marus,
rivier in Moravie, ontspringt op de znidhelling van
den Spieglitzer Sneeuwberg in Moravie, nabij Altstadt, vormt de grensscheiding van Moravie en vervolgens van Oostenrijk naar de zijne van Hongarije,
en valt na 47 mijlen loop in den Donau bij Theben
boven Presburg. De voornaamste der zich in de M.
ontlastende rivieren is de Taya. — M., uitermate
vruchtbaar landschap in het zwits. kanton Schwyz,
strekt zich over eene lengte van 3 uren gaans nit
langs de Linth tot aan den zuidoever van bet meer
van Zurich, heeft 10,700 bewoners, en tot hoofdplaats Lachen.
Marchand (Prosper), fransch bibliograaf, geb.
omstr. 1675 te Guise in Picardie, eerst sedert 1698
boekhandelaar te Parijs, ging vervolgens, om als Protestant vrijer zijne godsdienst te kunnen waarnemen,
naar Amsterdam, waar hij aanvankelijk boekhandelaar werd, doch zich later geheel aan de studie
wijdde, en verscheidene belangrijke werken in het
licht gaf. Hij stierf 1756.
Marchand(Etienne), fransch koopvaardij kapiLein, deed van 1790 tot 1792 voor rekening van
een kantoor te Marseille eene reis rondom de wereld, en ontdekte 1791 de noordwestelijke groep der
Markiezen-eilanden, waaraan hij den naam gaf van
Iles de la Revolution; een Bier eilanden werd naar
hem M. genoemd. Hij stierf 1793. Het verhaal van
zijne reis is beschreven door Fleurieu.
Marchand (Louis Jos. Narcisse, graaf), geb.
28 Maart 1791 te Parijs, werd 1812 kamerdienaar
bij Napoleon I, dien hij overal en ook 1815 naar St.
Helena vergezelde, waar de keizer zich van hem bediende als secretaris, hem benoemde tot een der
drie uitvoerders van zijn testament, en hem 400,000
francs, benevens een gedeelte zijner boeken, kostbaarheden, enz. legateerde.
Marche (la), eigenlijk la Marche limousine, een
bergachtig landschap in Middel-Frankrijk, was omstreets 60 vierk. mijlen groot, en ingedeeld in Opper-M. (hoofdpl. Guéret) en Neder-M. (hoofdpl.
Bellac): liet vormt tegenw. bet dept. Creuse en een
groot gedeelte van het dept. Haute-Vienne. La M.
beteekent de Mark (zie MARK).
Marche (la), vlek in 't fransche dept. der Vogezen, 8 urea gaans bezuiden NeufchAteau ; 1800
woners.
Marche—en—Famène, lat. Marca, stall in
belgisch Luxemburg, 13 a 14 uren gaans bezuidw.
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Luik ; 2200 inw.; bestond reeds in de 7e eeuw, en
was de hoofdplaats van een landschapje, genaamd
Famene (pages Falmiensis), in het gebied der Condrusen. In 1577 werd te M. een verdrag gesloten
tusschen den koning van Spanje en de Vereenigde
Provincien.
Marche (Jacques II de Bourbon, graaf van La),
kleinzoon van Jacobus I van Bourbon (den stamheer
der graven van La Marche uit het huis van Bourbon,
die 1361 sneuvelde in den strijd tegen de Grandes
Compagnies), werd door de Turken gevangen genomen in den slag van Nicopolis 1396, en keerde na
't betalen van eene zwaren losprijs naar Frankrijk
terug. Hij koos de partij der Bourguignons tegen de
Armaguakken, werd opnieuw gevangen genomen,
en bleef van zijne vrijheid beroofd tot 1412. Weduwnaar geworden 1406 van Beatrix van Navarre,
trad bij 1415 in den echt met Johanna II koningin
van Napels en Sicilie, doch ontving zelf slechts den
titel van hertog van Calabrie. Hij deed verscbeidene
gunstelingen van Johanna ter dood brengen, en hield
haar zelve in gevangenschap ; doch het yolk kwam
tegen hem in opstand, en hij was genoodzaakt te
vluchten (1419). In Frankrijk teruggekeerd, ging
hij in een Franciscaner klooster, waar hij 1438
stierf.
Marche (Olivier de La), fransch kronijkschrijver, geb. 1426, leefde aan het hof der hertogen van
Burgundie, en haalde zich den haat van Lodewijk
XI op den pals, doordien hij diens plan, om Charolais (Karel den Stoute) op te lichten, verijdelde.
Door Karel den Stoute werd M. benoemd tot bevelbebber van diens lijfwacht en overladen met
gunsten. Men heeft van M. Mdmoires (Brussel 1616,
Leuven 1645), belangrijk voor de geschiedenis van
zijnen tijd.
Marcheck, of Marcbegg, stad in den Oostenrijkschen kreis Untermanhartsberg, aan den March,
11 uren gaans beoosten Kornneuburg; 800 inw.
Tusschen M. en Laa de vlakte, genaamd Marchfeld.
Zie MARCHFELD.
Marchena, lat. Marcia, stad in Spanje, 10
uren gaans beoosten Sevilla; 12,500 inw.; paleis der
hertogen van Arcos ; romeinsche oudheden.
Marchfeld, de vlakte in Oostenrijk, die zich
uitstrekt tusschen Marcheck en Laa, van den linkeroever van den Donau, 13 uren gaans oostwaarts, tot
de uitwatering van de March, en omstr. 5 uren gaans
noordwaarts tot bij Bockfliess. Twee groote veldslagen, naar het M. genoemd, werden in deze vlakte
beslist : de eerste 13 Juli 1260 tusschen Ottocar van
Bohemen en koning Bela IV van Hongarije, waardoor eerstgenoemde Stiermarken veroverde; de
tweede 26 Aug. 1278 tusschen denzelfden Ottocar
(die daarbij sneuvelde) en Rudolf van Habsburg.
Ook het slagveld van Aspern en dat van Wagram
behoort tot het M.
Marchiennes, I) stad in 't fransche dept.
Nord, aan de Scarpe, vierdhalf uur gaans.beoosten
Douai ; 3000 inw. — 2) Marchiennes-au-Pont, stad
in de belgische prov. Henegouwen, 3 uren gaans
bezuidw. Namen ; 4300 inw.; overwinning der Franschen op de Keizerlijken 1794.
Marcianisi, stad in de napolit. prov. Terra
di Lavoro, ruim 1 uur gaans bezuidw. Caserta;
9000 inw.
Marciano, dorp in Toskanen ; bij M. overwinning van Karel V en hertog Cosmo I op de Franschen 3 Aug. 1554.
Marcianopolis, in den romeinschen tijd de
hoofdstad van Neder-Mesie, in de oorlogen met de

Itlarck
Gothen in de 3e en 4e eeuw herhaalde malen genoemd. Zie BULGAR1JE.
Marcianus, grieksch keizer, geb. omstr. 391
in Thracie, uit geringe ouders, ging jong in krijgsdienst, en klom op tot den rang van senator. Na
den dood van Theodosius den Jonge, werd diens
zuster Pulcheria als keizerin uitgeroepen, en deze
trad in den echt met M., die echter eerst omstr.
450 gekroond werd, en 457 stierf. Hij was een dappere held, die de bedreigingen van Attila trotseerde,
en door zijne vastberadenheid dien overweldiger
noodzaakte het Oosten te ontruimen.
Marcianus, grieksch geograaf, geb. te Heraclea aan den Pontus Euxinus in de 4e eeuw, schreef
eenen Periplus, waarvan slechts fragmenten tot ons
gekomen zijn, in Licht gegeven door E. Miller (Parijs 1839).
Marcion, een ketter uit de 2e eeuw, zoon van
een bisschop van Sinope in Pontus, was reeds tot
priester gewijd, doch werd van de kerkelijke gemeenschap afgesneden, omdat hij eene maagd had
bezwangerd. Daarop verbond bij zich met den ketker Cerdon, verklaarde zich tegen het Mosaismus
en tegen een groot gedeelte van het Nieuwe Testament. Hij had in Italie, Egypte, Syrie en Perzie een
grooten aanhang, de Marcionieten, die zich staande
hielden tot in de 6e eeuw.
Marcius. Zie den naam die daarachter volgt.
Marek (graafschap La), een der tot bet Heilige Romeinsche Rijk behoorende stater in Westfalen, tusschen het hertogdom Berg ten Z. en ten W.
het hertogdom Cleve ten W., het hertogdom Westfalen ten 0., het graafschap Recklingshausen en
het bisdom Munster ten N. De hoofdplaats was
Hamm. In 1806 vormde het graafschap La M. het
grootste gedeelte van bet dept. Roer in bet groothertogdom Berg. In 1814 werd bet aan Pruisen afgestaan, en vormde sedert het grootste gedeelte van
het regeerings-district Arnsberg in de prov. Westfalen.
Marek (graven van La), een oud-adellijk geslacht, gesproten uit Altena, is reeds sedert de 13e
eeuw in de geschiedenis bekend. Engilbert, zoon
van Alfons IV, graaf van Altena, gest. 1251, was de
eerste graaf van La M. Dit geslacht verwierf, behalve
het graafschap La M., groote bezittingen, zooals het
land van Cleve, van Berg en Gulik, en splitste zich
in een aantal takken : de hertogen van Cleve en Nevers, de heeren van Aremberg, van Sedan, van Fleuranges, van Lumain, de hertogen van Bouillon, enz.
Het geslacht La M. stierf uit in 1609, en de verdeeling tier bezittingen gaf aanleiding tot langdurige twisten (Zie JuLide). Nagenoeg al de leden van
dit geslacht hebben in fransche krijgsdienst-gestaan,
en verscbeidene maarschalken en uitstekende veldheeren zijn daaruit gesproten, o. a.: M. (Willem
van La), het hoofd van den tak der baronnen van
Lumain, geb. omstr. 1446. Hij onderscheidde zich
in de onlusten in de Nederlanden, en verdiende den
naam van Wild Zwijn der Ardennen. Uit Luik verdreven wegens den moord, op den bisschop van
die stad gepleegd, ham hij de wijk naar Lodewijk XI, en in overeenstemming met dien koning
bracht hij de Luikenaars in opstand, en deed eenen
strooptocht door Braband; doch hij viel in handen
van den aartshertog Maximiliaan, die hem 1483 deed
onthoofden. — M. (Robert II, graaf van La), geb.
omstr. 1460, gest. 1535. Hij bezat een gedeelte van
het Luiksche, het hertogdom Bouillon, het prinsdom Sedan. Hij diende koning Lodewijk XII, en nam
deel aan den slag van Novara, waar hij zijne twee
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zonen redde (1513). In de oorlogen tusschen Karel
V en Frans I hield La M. nu eens de zijde van
Frankrijk, dan die van Oostenrijk.Hij werd uit zijne
bezittingen gestooten door Karel V; doch Frans I deed
hem daarin herstellen hij het tractaat van Madrid,
Hij was gehuwd met Catharina van Croy, dochter
van den graaf van Chimay. — (Everard van La),
kardinaal, bisschop van Luik, bekend onder den
naam van Kardinaal van Bouillon, broeder van den
vorige, werd door Lodewijk XII begiftigd met het
bisdom Chartres, en met allerlei gunstbewijzen overladen door Frans I, welken vorst hij niettemin verried 1518 voor Karel V, tot wiens verheffing op den
keizerstroon krachtdadig door La M. werd bijgedragen 1519. Ter belooning daarvoor werd hij verheven tot aartsbisschop van Valence, en ontving den
kardinaalshoed 1520. Vervolgens hielp hij Karel V
zijn eigen broeder Robert uit diens landen verdrijyen, en stierf 1538 te Luik, welk bisdom bij bezat. —
M. (Robert Ill van La), beer van Fleuranges, geb.
omstr. 1490 te Sedan, was een zoon van Robert II,
die hem het Leven redde in den slag van Novara
1513. Hij had zich reeds onderscheiden door de verdediging van Verona tegen de Venetianen (1512).
Hij vergezelde Frans I naar Italie, kommandeerde de
voorhoede bij Marignano (1515), en werd met den
koning gevangen genomen te Pavia (1525). In 1519
was hij naar Duitschland gezonden, om de keurvorsten over te halen hunne stem te geven aan Frans I;
doch in die zending was hij niet geslaagd. Tijdens
zijne gevangensehap verheven tot maarschalk van
Frankrijk, werd hij bij zijn terugkeer belast met de
verdediging van Peronne, en hij sloeg de Keizerlijken terug (1536). Hij stierf in het volgende jaar te
Lonjumeau. Men heeft van hem belangrijke Memoires
loopende van 1499 tot 1521. — M. (Robert van
La), geb. omstr. 1520, ook bekend onder den naam
van Maarschalk van Bouillon, zoon van den vorige,
werd maarschalk van Frankrijk 1547, vervolgens
hertog en militair kommandant van Burgundie,
Champagne en La Brie, en eindelijk luitenant-generaal van Normandie. Hij heroverde op de Keizerlijken de vesting Metz (1552), het kasteel van Bouillon en al de plaatsen van zijn oude hertogdom, 30
jaren na de overweldiging van Karel V. Bij de verdediging van Hesdin (1553) werd hij krijgsgevangen gemaakt en naar Vlaanderen overgebracht, waar
hij 1556 stierf. — M. (Willem graaf van La), meer
bekend onder den naam van Lumey (hij was baron
van Lumey of Lumain) uit het geslacht der vorigen,
was een onderteekenaar van bet verbond der edelen,
een neef van H. van Brederode, en vermaagschapt
aan den graaf van Egmond. Als een ijveraar voor de
vrijheid door Alba gebannen 1567, trad hij in dienst
der Vereenigde Provincien ; wegens den gerechtelijken moord op Egmond en Hoorne gepleegd zwoer
hij wraak to zullen nemen, en zoo lang hij hunnen
flood niet gewroken had zijn baard en zijne nagels
te zullen laten groeien, waarom zijn krijgsvolk hem
den bijnaam gaf van Langnagel. In 1572 hielp hij de
Watergeuzen, die hem tot admiraal benoemd hadden, den Briel innemen ; en door Prins Willem aangesteld tot stadhouder van Holland, bemachtigde La
M. verscheidene steden, doch zag zijne aanslagen
op Oudewater, Haarlem en Amsterdam mislukken.
Eensd eels door zijne wreedheid tegen al wat Roo msch
geestelijke was, en anderdeels door zijne weerspannigheid tegen de Staten van Holland, haalde hij zich
veel onaangenaamheden op den pals, welke hiermede
eindigden, dat hij een onverzoenlijken wrok zette
tegen den prins van Oranje en tegen de Algemeene
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Staten. Hij stierf I Mei 1578 aan de gevolgen van
vergif, dat hem toegediend was op eenen maaltijd bij
den graaf van Rennenberg, domheer te Luik, en niet
aan de gevolgen van den beet van een dollen bond,
gelijk uitgestrooid werd. M. (August, Marie
Raymond prins van Aremberg, graaf van La), nit
het geslacht der vorigen; zie in AREMBERG (dl. 1 blz.
292, kolom 2).
Marcodurum, stad in Germania; thans Duren.
Marcomannen, lat. Marcomanni, d. i. Markof Grensbewoners, een germaansch yolk, dat omstr.
10 jaren v. Chr. door Marbod nit de landstreek aan
den Boven-Main overgebracht werd naar bet tegenwoordige Bohemen, van waar de M. de Boii verdredreven, en waar ze de Quaden tot oostelijke naburen
hadden. Later breidden de M. hunne macht uit lot
aan den Donau, van waar ze sedert de helft der 2e
eeuw, door andere volksstammen in het nauw gebracht, het romeinsche rijk trachtten binnen te dringen. Hieruit ontstond de 15-jarige Marcomannische
oorlog (106-180), waarin keizer Marcus Aurelius
(Antoninus) hen slechts met moeite terug drong.
In 270 drongen de M. nog verder voorwaarts, doch
werden door Aurelianus genoodzaakt den vrede te
sluiten. In de 4e eeuw verdwijnt de naam der M.
uit de geschiedenis.
Marcomir, naam van verscheidene vorsten,
die over de Franken geregeerd moeten hebben lang
voor Pharamond. — M. I, een zoon van Antenor den
Trojaan, wordt geacht de Franken uit Troas overgebracht te hebben naar Germania. — M. III moet
geregeerd hebben in den tijd van keizer Claudius.
— M. V wordt gehouden voor den vader van Pharamond. De geschiedenis van al die vorsten is verhaald
door den abbe Trithéme in De Origine Francorum.
Marco Paolo (of Polo). Zie PoLo.
Mareoussis, vlek in 't fransche dept. SeineOise, ruim 6 uren gaans beoosten Rambouillet ; kasteel waar Conde gevangen heeft gezeten in 1650.
Marculf, eon fransche monnik in de tweede
helft der 7e eeuw, verzamelde de formulieren der
voornaamste contracten en openbare acten, die tot
op zijnen tijd in gebruik waren. Die belangrijke verzameling Formulw is in 't licht gegeven door Bignon
(Parijs 1613), en door Roziêre opgenomen in het
'Recueil general d'anciennes formules" (2 dln. Parijs
1860).
Marcus, bij de Romeinen een zeer algemeene
voornaam (verkort: M.), o. a. Marcus Antonius: zie
ANTON1US;

Marcus Aurelius : zie ANTON1NUS.

een der vier Evangelisten, naar men
wil geboortig uit Cyrenaica, was reeds vroeg de medgezel van Paulus, met wien hij naar Rome ging,
waar hij hem tot tolk diende. Later ging M. het
Evangelie verkoudigen in de Pentapolis (of Cyrenaica)
en in Egypte, waar hij de kerk van Alexandria stichtte.
In bet jaar 68 werd hij gevat, en stierf den marteldood. Zijn lijk moet in het jaar 815 overgebracht
zijn naar Venetie, van welke stad hij de beschermheilige is. Zijn gedenkdag wordt kerkelijk gevierd
25 April. De Evangelist M. wordt afgebeeld met een
Leeuw bij zich. Het Evangelie van M., zooals het in
het N. T. opgenomen is, schijnt slechts een uittreksel te zijn nit de Evangelien van Mattheiis en Lucas;
doch volgens het gevoelen van vele hedendaagsche
geleerden is het Evangelie van M. het eerst in geschrifte gebrachte, en zijn de andere slechts te beschouwen als uitbreidingen daarop.
Marcus, een paus, in 336 de opvolger van Sylvester 1, stierf omstr. 9 maanden na zijne verheffing,
en wordt als een heilige vereerd 7 Oct.
Marcus,
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Mardaieten, een klein yolk in Syria, ten onrechte verward met de Maronieten, met wie de M.
sedert 679 vereenigd veel kwaad deden aan de
Arabieren, die hun land overweldigd hadden. In
de 10e eeuw verdwijnt de naam der M. uit de geschiedenis.
Marden, een yolk in Media. Zie AMARDEN.
Mardick, een dorp in de oude provincie Vlaanderen (in 't tegenw. fransche dept. Nord), 2 uren
gaans bewesten Duinkerken, aan de Zee ; heeft zijnen
naam gegeven aan een klein kanaal; werd 1657 veroverd door Turenne, en 1664 ontmanteld. Te M.
plaatst Chilllet den Itius Portus der ouden.
Mardin, zeer oude stad in aziat. Turkije, ruim
10 mijlen bezuidoosten Diarbekr ; omstr. 15,000 inw.;
was lang eene gewichtige plaats, doch teed veel in
de 13e envy van de invallen der Tartaren ; thans is
M. het middelpunt der Jacobieten, wier patriarch in
't nabijgelegen klooster Saphran resideert.
Mardocentes, een arabisch vorst, ontweldigde omstr. 2218 v. Chr. het Babylonische rijk aan
de afstammelingen van Nimrod, en stichtte eene dynastie, die gedurende 225 jaren regeerde, totdat
Nabonedus van den troon werd gestooten door Belus,
koning van Assyrie (1993 v. Chr.).
Mardochee, in fransche boeken voor Mordechai.
Mardonius, veldheer der Perzen, schoonzoon
van Darius, trok 492 v. Chr. door Thracie met eene
perzische armee, bestemd om Griekenland te overweldigen ; hij onderwierp Macedonia, vocht bij de
Thermopylen en bij Salamis (490), en werd totaal
verslagen door Pausanias bij Platea (479 v. Chr.), in
welken slag M. sneuvelde.
Mare, latijnsche benaming voor Zee, o. a.:
M. Adriaticum, de Adriatische Zee.
M. Britannicum, het Britsche Kanaal.
M. Cantabricum, de Biscaaische Golf.
M. Cronium, de Witte Zee.
M. Erythrceum, de zee die de zuidoostkust van
Arable bespoelt.
M. Etruscum, de Tyrrheensche Zee.
M. Germanicum, de Noordzee.
M. Hibernicum, de Iersche Zee.
M. Ligusticum, de Golf van Genua.
M. Mediterraneum, de Middellandsche Zee.
M. Paci/icum, de Stille Oceaan.
M. Rubrum, de Roode Zee.
M. Suevicum, de Oostzee.
M. Superum, de Adriatische Zee.
M. Tuscum, de Tyrrheensche Zee.
M. Vadosum, zoo noemden de Romeinen de wadden benoorden de nederl. prov. Groningen.
Maremmen (de), het moerassige en zeer ongezonde kustland van Zuid-Toskanen langs de Middellandsche Zee, strekt zich van de uitwatering van
den Cecina tot bij Ortibello uit over eene lengte van
20 mijlen, bij anderhalf a vier mijlen breedte.
Maren, of Maaren, dorp in de Meierij van
's-Hertogenbosch, 3 uren gaans benoordw. Oss ; 450
inw.; door watersnood geteisterd 1740 en 1809.
Marengo, verscheidene plaatsen in Italie en in
de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Het vermaardste M. is bet oude Maricus vicus, een dorp in
de piemonteesche prov. Alessandria, een uur gaans
bezuidoosten Alessandria, aan den spoorweg van daar
naar Voghera, met 2200 inw.; overwinning van Bonaparte op de Oostenrijkers 14 Juni 1800. — Onder
het eerste fransche keizerrijk gaf dit dorp zijnen
naam aan een department M., waarvan Alessandria
de hoofdplaats was.

Marennes, stad in 't fransche dept. CharenteInferieure, 2 uren gaans van de zee, en ruim 9 uren
g. bezuiden La Rochelle ; 4500 inw.; van ouds beroemd zijn de groene oesters van M.
Mareotis, tegenw. Marioet, strandmeer in
Neder-Egypte, bewesten de Delta, bij Alexandria,
stond door den Canopischen Nijl-arm in gemeenschap met de Middell. Zee, waarvan bet tegenw.
slechts door eene smalle landstrook gescheiden is.
Maresa, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 44 ;
I Chron. 4: 21; II Chron. 11: 8 ; 14: 9, 10; 20:37.
Maresaten, of Marsaten. Zie MARREN.
Marescot (Armand Samuel), fransch generaal
onder het le keizerrijk, geb. 1758 te Tours, gest.
1832 te Vendome, kwam in dienst bij bet wapen
der genie ; nam als bataillonschef deal aan de belegering van Toulon, waar bij hooggaande geschillen
had met Bonaparte ; hij verdedigde Maubeuge in
1794 ; bemachtigde Charleroi, na eerst eene nederlaag voor die stad geleden te hebben ; maakte zich
meester van Landrecies, van Maastricht (Nov. 1794);
verdedigde Landau (1796); bewees 1797 en 98 de
grootste diensten aan de armee van Rijn-en-Moezel
en aan die van Duitschland, en werd 1799 benoemd
tot inspecteur-generaal der genie. Hij vergezelde
generaal Dupont naar Spanje, en bad het ongeluk
de capitulatie van Baylen te teekenen.Daarvoor werd
hij afgezet en drie jaren gevangen gebouden, en vervolgens gebannen naar Tours. Na de restauratie der
Bourbons werd M. in zijnen rang hersteld, en verheven tot pair en markies. Men heeft van hem :
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Maret (R ogues), hertog van Bassano, geb. 1 Mei
1763 te Dijon, gaf 1789 de verslagen der Nationale
vergaderingen in 't Licht, en legde zoodoende den
grondslag van den Moniteur universel. Als ambassadeur naar Napels gezonden 1792, werd hij onderweg
door de Oostenrijkers gevangen genomen en eerst in
vrijheid gesteld 1795, toen hij uitgewisseld werd
tegen de dochter van Lodewijk XVI. Na 18 Brumaire
werd hij door Bonaparte, die reeds als eenvoudig
luitenant vele diensten van M. genoten had, benoemd
tot secretaris-generaal der consuls, vervolgens tot
minister van staat (1804). In dien rang vergezelde
M. den keizer op al zijne veldtochten, woonde de
geheimste beraadslagingen bij, en stelde de meeste
instruction en bulletins. In 1811 verheven tot hertog
van Bassano, werd M. minister van buitenlandsche
zaken, 1813 minister van oorlog. Na 1815 werd M.
gebannen, en keerde eerst in 1820 in Frankrijk
terug. Onder de Juli-dynastie werd hij verheven tot
pair, was zelfs een oogenblik (10-18 Nov. 1834)
minister van binnenlandsche zaken, en stierf 13
Mei 1839.
Maretimo, het oude Hiera, eiland in de Middell. Zee, 4 mijlen van Sicilie's westkust, dient tot
staatsgevangenis ; het is een der oude Egadische
eilanden.
Marfese (het Bosch van La), in Champagne, in
't fransche dept. der Ardenneii, niet ver van Sedan.
In 1641 had bier een gevecht plaats tusschen de
koninklijke troepen, gekommandeerd door maarschalk Chitillon, en verscheidene fransche prinsen,
die zich aaneen gesloten hadden tegen kardinaal
Richelieu. De opstandelingen bleven overwinnaars;
doch een hunner, de graaf van Soissons, sneuvelde.
Margareta, naam van twee heiligen der
Roomsch-kath. Kerk : 1) M. van Antiochie, maagd
en martelares, beschermheilige van Cremoha, vermoedelijk geb. te Antiochie in Pisidie in de 3e eeuw ;
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kerkeltke gedenkdag 20 Juli. — 2) koningin van
Schotland, dochter van Eduard, een engelschen prins,
en eene hongaarsche prinses, geb. 1046 in Hongarije,
trad 1070 in den echt met Malcolm Ill, koning van
Schotland, op wien zij door hare schoonheid en door
hare deugden eenen grooten invloed Wall, waarvan
zij zich bediende om wel te doen en het lot des yolks
te verzachten. Haar gemaal en haar zoon beiden gesneuveld zijnde op hetzelfde slagveld, stierf M. drie
dagen later van droefheid (16 Nov. 1093); zij werd
1251 gecanoniseerd, en als beschermheilige van
Schotland aangenomen ; kerkel. gedenkdag 10 Juni.
Margareta, koningin van Frankrijk, dochter
van Raymond Berengarius IV, graaf van Provence,
geb. 1219, gest. 1295, was 1234 gehuwd met Lodewijk IX, en toonde zich door hare deugden haren
gemaal waardig. Zij vergezelde hem op zijnen eersten kruistocht, en legde den grootsten moed aan
den dag toen hij gevangen genomen was : zij was
degene, die de Kruisvaarders tot het besluit bracht
in Damiette het hoofd te bieden aan de Ongeloovigen. Zij weerhield Lodewijk van zijn voornemen, afstand te doen van den troon. Na des konings dood
begaf zij zich in een klooster.
Margareta, de Semiramis van het Noorden
bijgenaamd, koningin van Denemarken, Noorwegen
en Zweden, dochter van Waldemar III, koning van
Denemarken, was geb. 1353, en in 1363 gehuwd
met Hako VI, koning van Noorwegen. Bij Waldemar's dood (1376) liet zij haren zoon Olaus (Olav)
uitroepen als koning van Denemarken, onder hare
voogdij ; en 1380, bij den dood van haren gemaal,
werd zij tevens regentes van Noorwegen. Partij
trekkende van eenen opstand der Zweden tegen
hunnen koning Albrecht van Mecklenburg, liet zij
zich 1387 als koningin van Zweden uitroepen, versloeg Albrecht bij Falkoping in West-Gothland, en
noodzaakte hem afstand te doen van den troon. In
hetzelfde jaar haren zoon verloren hebbende, koos
zij tot diens opvolger haren achterneef Erik van
Pommeren, deed dien erkennen als koning der drie
rijken, en riep 1397 de stenden der drie koninkrijken bijeen te Calmar, waar 12 Juli van dat jaar de
vermaarde Unie van Calmar tot stand kwam, waarbij
de drie Scandinavische rijken (Zweden, Noorwegen
en Denemarken) voor eeuwig vereenigd werden. Zij
stierf 1412.
Margareta Maultasch, dus genoemd naar
het kasteel Maultasch bij Terlan in Tirol, gravin van
Tirol, eerst gehuwd met den boheemschen prins Jan
(of Johannes), broeder van keizer Karel IV, en, na
wettig van dezen gescheiden te zijn, getrouwd 1342
met Lodewijk, een zoon van keizer Lodewijk den
Beier, werd uit dit tweede huwelijk moeder van
Meinhardt IV, en vermaakte na diens dood Tirol aan
Oostenrijk. Zij stierf 1366 te Weenen.
Margareta van Anjou, koningin van Engeland, dochter van Renatus (Rene) van Anjou, bijgenaamd de Goede, titulair koning van Siciliè, en
van Izabella van Lotharingen, was geb. 23 Maart
1429, opgevoed aan het fransche hof, en trad 22
April 1445 in den echt met Hendrik VI, koning van
Engeland. Reeds spoedig was haar invloed op dien
zwakken vorst alvermogend, zij voerde de teugels
van het bewind in zijnen naam, en toen de oorlog
der Twee Rozen uitbrak, stelde zij zich aan het hoofd
der partij van Lancaster (de Roode Roos). Tweemaal geslagen door den hertog van York, bij St.-Albans (1455) en bij Northampton (1460), bevocht
zij bij Wakefield eene schitterende overwinning. De
hertog van York verloor in dien slag het leven; doch
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zijn zoon verving hem, en liet zich als koning uitroepen onder den naam van Eduard IV, versioeg de
troepen van M. bij Towton, en noodzaakte haar de
wijk te namen naar Frankrijk (1461). Hare zaken
namen een oogenblik eene betere wending door den
steun van Warwick, die de partij van York had verlaten voor die van Lancaster; doch alle hoop ging
voor M. verloren in den slag van Tewkesbury 4 Mei
147!, waarin haar zoon sneuvelde en zij zelve gevangen genomen werd. Zij werd opgesloten in den
Tower, waar haar gemaal vermoord werd eenige
dagen later (22 Mei); en na 4 jaren gevangenschap
erlangde zij eerst in 1475 de vrijheid weder, door
de tusschenkomst van Lodewijk XI. Zij begaf zich
toen naar Frankrijk, waar zij 25 Aug. 1482 stierf.
Margareta van Antiochie. Zie het art.
MARGARETA, de heilige 1).
Margareta van Burgundie, dochter van
Robert 11, hertog van Burgundie, trouwde 1305 met
Lodewijk (bijgenaamd le Hutin), die toen nog geen
koning van Frankrijk was. Zij was jong, schoon en
geestig ; doch hare verslaafdheid aan vermaak bracht
haar tot allerlei laakbare uitspattingen. In 1314 werd
zij, benevens hare schoonzuster Blanche van La
Marche, overtuigd van overspel met twee normandische edellieden, de gebroeders Philippe en Pierre
Gaultier d'Aulnay. Zij werd, evenals Blanche, opgesloten in het kasteel Gaillard d'Andely, waar M.
eenige maanden later (1315), op 25-j. leeftijd, op
bevel van haren gemaal geworgd werd.
Margareta van Frankrijk, twee vorstinnen : I) hertogin van Berry, later hertogin van Savoje, dochter van Frans I, geb. 1523, gest. 1574,
beoefende de letteren, was op het voetspoor haars
vaders eene beschermster van de geleerden, inz. van
L'Ildpital, Ronsard, Dorat, en bevorderde den bloei
der universiteit van Boiirges, de hoofdplaats van
haar hertogdom. In 1559 trouwde zij met Emmanuel
Philibert, hertog van Savoje, bracht de universiteit
van Turijn tot een ongekenden trap van bloei, en
verwierf de liefde en achting van al hare onderdanen.
— 2) ook wel M. van Valois genoemd, dochter van
Hendrik H, koning van Frankrijk, en van Catharina
de Medicis, was geb. 14 Mei 1552 te Fontainebleau.
Zij beminde den hertog van Guise, doch moest hare
hand schenken (18 Aug. 1572) aan den prins van
Beam (later Hendrik IV), op welke bruiloft de Bartholomeusnacht volgde, die daarom ook wel de Parijsche Bloedbruiloft genoemd wordt. Aau dat bloedbad ontkwam Hendrik, en eerst in 1578 voegde zijne
gemalin zich bij hem te Pau ; doch het duurde niet
Lang of zij waren geheel in onmin met elkander; het
ontuchtige leven, dat M. leidde, noodzaakte haren
gemaal, haar gevangen te zetten op het kasteel van
Usson in Auvergne; en toen hij koning van Frankrijk
was geworden, verkreeg hij van den paus de ontbinding van bet huwelijk (1599). Niettemin bleef Hendrik IV haar in staat stellen al hare uitgaven te bestrijden, totdat zij, als laatste telg der Valois, stierf
27 Maart 1615 te Parijs. Men heeft van haar Mémoires
(Parijs 1628; dikwijls herdrukt.
Margareta van Holland, dochter van
Willem III, graaf van Holland, trad 1324 in den
echt met keizer Lodewijk van Beieren, werd door
het overlijden (1345) van haren broeder, graaf Willem IV, gravin van Holland, enz., en als zoodanig
1346 gehuldigd, doch deed reeds 1349 afstand van
den grafelijken titel, aan haren tweeden zoon, Willem van Beieren, de oppermacht over Holland, Zeeland en Friesland afstaande, en alleen Henegouwen
met eene jaarwedde van 6000 kleine florentijnsche
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guldens voor zich behoudende. Doch reeds spoedig
verklaarden vele misnoegde edelen zich tegen den
nieuwen graaf, en wisten zijne moeder over te halen
zich weder als gravin van Holland op te werpen:
zoo ontstond de rampzalige burgeroorlog, bekend
order den naam van : twisten der Hoekschen en
Kabeljauwschen, waarin M. eindelijk het onderspit
moest delven. De verzoening met haren zoon overleefde zij niet lang ; zij stierf te Valenciennes 23
Mei 1356.
Margareta van Navarre. Zie het artikel
MARGARETA VAN VALOIS.

Margareta van Oostenrijk, dochter van
keizer Maximiliaan I en Maria van Burgundie, geb.
10 Jan. 1480, werd als toekomstige gemalin van
den dauphin sedert 1483 opgevoed aan het fransche
hof; doch toen de dauphin (later Karel VIII) Anna
van Bretagne Wilde trouwen, werd M. aan haren
vader teruggezonden (1491). In 1497 werd zij verloofd aan den infant van Spanje, die echter reeds
kort daarna stierf. Nu trad zij 1501 in den echt met
Philibert den Schoone, hertog van Savoje, die haar
evenwel reeds in 1504 weduwe liet. In 1506 werd
M. door Maximiliaan benoemd tot landvoogdes der
Nederlanden, welke gewichtige waardigheid zij bekleedde tot algemeen genoegen. Als gevolmachtigde
nam zij deel aan de conferentien van Kamerijk, en
sloot het tractaat van 1508 met den kardinaal van
Amboise, hetgeen haar niet belette in 1515 den koning van Engeland over te halen, om aan een nieuw
bondgenootschap tegen Frankrijk deel te nemen. In
1529 sloot zij met de hertogin van Angouleme,
Louise van Savoje, het tractaat van Kamerijk, genaamd Vrede der Dames, welk verdrag zeer voordeelig was voor Oostenrijk. Zij stierf 1 Dec. 1530 te
Mechelen, waar men haar 1850 een gedenkteeken
opgericht heeft.
Margareta van Parma, hertogin van Florence, Parma en Piacenza, later landvoogdes der Nederlanden, was eene natuurlijke dochter van keizer
Karel V (verwekt bij Johanna van der Gheenst), en
eerie achternicht van Margareta van Oostenrijk. Zij
was geboren 1522, en trouwde eerst met Alessandro
de Medici, hertog van Florence, vervolgens (1538)
met Ottavio Farnese, hertog van Parma en Piacenza,
die een kleinzoon was van pans Paulus III. Door Filips II werd zij 1559 benoemd tot landvoogdes der
Nederlanden, in welke waardigheid zij veel beleid
en doorzicht liet blijken ; doch toen Aug. 1567 de
hortog van Alba aankwam, legde M. hare waardigheid neder, en ging naar Italie, waar zij 1586 te
Ortona stierf. Haar zoon Alexander Farnese, hertog
van Parma, was later (1578) iandvoogd der Nederlanden.
Margareta van Saksen, dochter van Ernst
den lJzeren van Oostenrijk, gehuwd 3 Juni 1431
met keurvorst Frederik den Zachtmoedige van Saksen, baarde hem Ernst en Albert (zie PRINSENROOF),
en werd door die twee prinsen de stamvrouw der
beide saksische linien. Zij hield na haars mans dood
bij voorkeur verblijf te Altenburg, en stierf aldaar
12 Febr. 1486.
Margareta van Schotland, twee vorstinnen : 1) de gemalin van Schotland's koning Malcolm III, werd omstr. anderhalve eeuw na haren
dood gecanoniseerd ; zie MARGARETA 2) de heilige.
— 2) dochter van Jacobus I, koning van Schotland,
werd reeds als kind (1428) verloofd met den dauphin (Lodewijk XI), doch werd eerst 8 jaren later
zijne vrouw. Zij hield van letterkunde, en vond behagen in den omgang met Alain Chartier (zie het
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art. CHARTIER). Lodewijk XI maakte haar leven zoo
vreugdeloos, dat zij op haar sterfbed uitriep: .Nog
!anger leven ! wel foei, spreek er mij niet van !" Zij
stierf 1445.
Margareta van Thuringen, dochter van
keizer Frederik II en Jolantha van Jeruzalem, gehuwd met landgraaf Albrecht den Lastige, landgraaf
van Thuringen, die later echter in ongeoorloofde
betrekking leefde met Kunigonde van Eisenberg, en
van het plan zwanger ging om zijne gemalin te doen
vermoorden, ten einde haar nit den weg te ruimen.
Daarom ontvluchtte M. met hare drie zonen (Hendrik, Frederik en Dietzmann) uit den Wartburg, en
stierf 8 Aug. 1270 in een klooster te Frankfort. Zij
was de stamvrouw van het huis van Saksen, dat
door haar aanspraak beweerde te hebben op het
koninkrijk Jeruzalem.
Margareta van Valois, twee vorstinnen:
1) gemalin van Hendrik IV; zie MARGARETA 2) VAN
FRANKRIJK. -. 2) ook wel Margareta van Navarre
genaamd, docker van Karel van Orleans, en zuster
van Frans I, was geb. 11 April 1492 te Angouléme.
In 1509 trad zij in den echt met Karel, hertog van
Alencon. Weduwe geworden, trouwde zij 1527 met
Hendrik d'Albret, koning van Navarre, uit welk huwelijk eene dochter geboren werd Johanna d'Albret,
die naderhand moeder werd van Hendrik IV. Bijzonder gehecht aan haren broeder Frans I, die haar
la Marguerite des Marguerites placht te noemen, bezocht zij hem in zijne gevangenschap te Madrid, en
deed al het mogelijke om zijne invrijheidstelling te
bewerken. Ofschoon niet openlijk het Protestantismus omhelsd hebbende, toonde zij zich in haar eigen
rijk niet vijandig daartegen, en deed aanhoudend
pogingen om de Roomsch-katholieken en de Protestanten met elkander te verzoenen. Zij stierf 21 Dec.
'1549 op het kasteel Ortez, en liet na: Heptameron
des nouvelles (Parijs 1559 ; Amsterdam 1698, 2 dln.;
Bern 1780-81, 3 dln.). Een gedeelte van hare gedichten gaf haar kamerdienaar Jean de la Haye in
het Licht, getiteld: Marguerites de la Marguerite des
princesses (Lyon 1547).
Margareta's—klooster, naam van verscheidene voormalige kloosters in de Nederlanden: 1) te
Amsterdam in de Nes, bewoond door Franciscaner
nonnen, gesticht in 't begin der 15e eeuw. — 2) te
Gonda, aan de oostzijde van de Hof- of Spieringstraat, bewoond door Francisc. nonnen, gesticht op
het einde der 14e eeuw ; werd 1572 door het krijgsyolk van graaf Lumey geplunderd en platgebrand.
— 3) te Haarlem, aan 't einde der Margrietenstraat,
bij de poort, bewoond door Francisc. nonnen, gesticht 1449. — 4) in Rijnland, buiten Leiden, in
de parochie Leiderdorp.
Margarita, provincie der zuid-amerik. republiek Venezuela, bestaande uit het circa 21 vierk.
mijlen groot zijnde eiland M. in de Caraibische Zee
(Zee der Antillen) en eenige kleinere eilandjes, die
gezamenlijk 3 vierk. mijlen groot zijn. De pron. heeft
eene bevolking van ruim 18,000 zielen. De hoofdplaats is de op het eiland gelegene stad Assuncion
met 3000 inw. In 1498 werd bet eiland M. ontdekt
door Columbus, sedert welken tijd er tot in de 17e
eeuw veel parelvisscherij gedreven werd, waarnaar
het eiland dan ook zijnen naam draagt (parelschelp
= margarita). De Spanjaarden hadden op M. verscheidene nederzettingen gevestigd, die alle in 1662
door de Hollanders vernield zijn.
Margariti, bet oude Gythanw, stad in europ.
Turkije, in Roemelie, 13 mijlen bezuidw. Janina ;
6000 inw.
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Maria

Margate, stall in het engelsche graafschap
Kent, 15 mijlen bezuidoosten Londen, aan de uitwatering van den Teems ; 10,000 inw.; haven ; zeebaden.
Margaux, dorp in 't fransche dept. Gironde,
derdhalf uur gaans beoosten Castelnau-de-Mêdoc ;
teau-Margaux) .
I 200 inw.; vermaarde roode wijn(
Margerides, deze bergen zijn een tak der
Cevennen, tusschen Trueyre en Allier; een der pieken van de M. (de Randon) is 4782 vt. hoog.
Margiana, landschap in Azie, benoorden Bactriana, waarvan het bij tijden deel uitmaakte, had
tot hoofdstad Marginia aan den Margus (tegenw.
Marghab), welke rivier op den Paropamisus ontsprong, en zich ontlastte in den Oxus.
Margraten, dorp in nederl. Limburg, 2 uren
gaans beoosten Maastricht ; 350 inw.
Margum, oude naam van Passarovitz.
Margus, twee rivieren : 1) in Opper-Azie, zie
MARGIANA. - 2) in Mesie, kwarn nit het Orbelusgebergte, en wierp zich bij Margum in den Donau ;
deze M. heet thans Morava.
Maria, naam van verscheidene bijbelsche vrouwen :1) de moeder van Jezus. — 2) M. van Bethanie,
zuster van Martha en Lazarus. —3) M. van Magdala ;
zie MAGDALENA. - 4) de vrouw van Cleophas, of
Clopas, oom van Jezus. — 5) de moeder van Joh.
Marcus ; Hand. 12 : 12.— 6) eene geloovige te Rome ;
Rom. 16: 6.
Maria, naam van een aantal vorstinnen en andere personen, die wij zullen indeelen in rubrieken :
1. Koninginnen van Engeland.
Maria I Tudor, geb. 11 Febr. 1515, dochter
van Hendrik VIII en Catharina van Aragonie, was
ver van den troon en als het ware in ballingschap
opgevoed, en beleed de kerkleer van Rome, om welke
reden dan ook, bij den vroegen dood van haren broeder Eduard VI, Johanna Grey bestemd werd urn hem
op te volgen. Doch M. verschafte zich eenen sterken
aanhang, en deed 3 Aug. 1553 haren intocht in
Londen. De ongelukkige Johanna Grey werd op haar
bevel onthoofd, en vele Protestanten (waaronder de
anglic. bisschoppen Latimer, Ridley, Ferrar en Cranmer) werden levend verbrand. In 1554 (25 Juli)
trouwde zij met Filips Il, den zoon van Karel V, die
echter reeds 1555 den troon van Spanje ging beklimmen en niet meer naar haar omzag. Zij stierf
kinderloos 17 Nov. 1558, en werd opgevolgd door
hare halve zuster Elizabeth. — M. II, oudste
dochter van Jacobus II, uit diens eerste huwelijk met
Anna Hyde, was geb. 1662, en op haar 15e jaar in
den echt getreden met den prins van Oranje, dien zij
innig lief had, en met wien zij 1688 den troon van
Engeland beklona, toen hij (Willem III) zijnschoonvader verdreven had. Zij stierf 1695 aan de pokken.
II. Koninginnen van Schotland.
Maria van Lotharingen, dochter van
Claudius, hertog van Guise, trouwde 1534 met Lodewijk II van Orleans, hertog van Longueville, die
3 jaren later stierf. In het volgende jaar (1538) trad
zij in den echt met koning Jacobus V van Schotland,
en werd moeder van (de later zoo ongelukkige)
Maria Stuart. Reeds spoedig opnieuw weduwe (1542),
werd M. tot regeutes des rijks benoemd ; ,zij liet
zich geheel Leiden door den raad harer broeders, die
haar aanhoudend aanspoorden om de uitbreiding der
Kerkhervorming tegen te gaan, hetgeen grootendeels
de oorzaak werd van de ongelukken, die later hare
dochter moest beleven. Zij stierf in 't jaar 1560. —
Maria Stuart, dochter van Jacobus V, koning

Dec. 1542, acht dagen voor haars vaders dood, werd
dadelijk na diens overlijden erkend als koningin,
onder bet regentschap van hare moeder. Zij werd
aan het fransche hof opgevoed, en 29 April 1558 in
den echt verbonden met den dauphin, die in 't volgende jaar koning werd onder den naam van
Frans II. Na 18 maanden getrouwd geweest te zijn
werd zij weduwe, en keerde in Aug. 1561 naar
Schotland terug, waar juist de oproerige adel en de
hervormer Knox, ondersteund door Engeland, over
het gouvernement gezegevierd hadden. De toestand
der 18-jarige roomsch-katholieke koningin, die niet
geheel vrij was van wuftheid van zeden ook, reeds
hachlijk genoeg door toedoen van Knox, werd nog
gevaarlijker door de vijandschap van Engeland's
koningin Elizabeth, die op haar gebeten was omdat
M. als kleindochter van Margareta (de zuster van
Hendrik VIII) aanspraak maakte op den engelschen
troon, en door een gedeelte der engelsche Roomschkatbolieken als hun rechtmatige koningin beschouwd
werd. Daarbij werd M. beheerscht door een dwazen
hartstocht, die haar 29 Juli 1565 in den echt deed
treden met haren neef Henry Stuart, lord Darnley,
een man, die geen andere verdiensten had dan jong
en schoon te zijn, maar overigens iemand van ruwe
zeden. Haar huwelijk met hem was niet gelukkig.
Omstreeks 9 maanden later (9 April 1566) liet
H. Darnley zich door jalouzie en drift zoo vervoeren,
dat hij den secretaris en vertrouweling der koningin
(den gewezen italiaanschen zanger David Rizzio) in
haar bijzijn in hare slaapkamer liet vermoorden, en
haar zelve in hechtenis liet nemen. Het gelukte haar
evenwel, weder de overhand te krijgen ; 9 Juni 1566
bracht zij eenen zoon ter wer gild (die later Jacobus VI werd, en vervolgens Jacobus I van GrootBritannie), en spoedig daarna kwam tusschen haar
en haren gemaal eene verzoening tot stand. Kort
daarop echter (9 Febr. 1567) vond H. Darnley op
eene tragische wijze den dood, doordien hij met zijn
huis te Edinburg in de lucht vloog; en vrij algemeen
was het gevoelen, dat M. aan dien moord niet geheel
vreemd was, in welk vermoeden men niet weinig
versterkt werd, toen zij drie maanden later (15 Mei
1567) hare hand schonk aan graaf Bothwell, die
door het grootste deel der natie gehouden werd voor
lord Darnley's moordenaar. De adel kwam nu in opstand, onder aanvoering van M.'s bastaardbroeder
Murray, en Bothwell redde zich door de vlucht, terwijl zelve gevangen genomen en op het kasteel Lochleven in verzekerde bewaring gebracht
werd, wordende toen haar eenjarige coon als koning
uitgeroepen. In den nacht van 4 Mei 1568 gelukte
het haar echter, met de help van George Douglas,
uit hare gevangenis te ontsnappen ; de roomschka tholieke partij schaarde zich nogmaals aan hare
zijde, doch haar leger werd 15 Mei bij Langside
verslagen, en M. redde zich door de vlucht naar Engeland, waar zij bij koningin Elizabeth, hare nicht,
bescherming hoopte te vinden. Maar Elizabeth, die
aanvankelijk deelneming in M.'s ongelukken had gehuicheld, liet Naar in verzekerde bewaring brengen,
en hield haar 18 jaren lang gevangen. Verscheidene
pogingen om haar te bevrijden werden in Mien tijd
beproefd (inzonderheid die van Norfolk en van Babington verdienen melding), doch alien mislukten.
Eindelijk die gedurige aanslagen om de gevangene
in vrijheid te stellen moede, benoemde koningin
Elizabeth eene commissie, om over het lot van M.-S.
uitspraak te doen ; en door die commissie ter dood
veroordeeld, werd Maria Stuart 18 Febr. 1587 op
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III. Koninginnen van Frankrijk.

Maria van Braband, dochter van Hendrik,
hertog van Braband, trouwde 1274 met Filips den
Stoute, koning van Frankrijk. Twee jaren later werd
zij door Labrosse, des konings gunsteling, beticht,
dat zij des konings oudsten zoon uit een vorig huwelijk door widdel van vergif nit den weg had geruimd.
Hare onschuld werd bewezen, en Labrosse werd opgehangen 1321. — M. van Engeland, dochter van Hendrik VII, koning van Engeland, trouwde
1514 met Lodewijk XII, werd in het volgende jaar
weduwe, en trad reeds kort daarna in den echt met
den hertog van Suffolk. — M. Stuart, een oogenblik koningin van Frankrijk door haar huwelijk met
Frans II; zie in de rubriek der koninginnen van
Schotland. — M. de Medici, dochter van
Frans I, groothertog van Toskanen, geb. te Florence
26 April 1573, trad anno 1600 in den echt met
Hendrik IV, en werd de moeder van Lodewijk XIII.
Trotsch en stijfhoofdig, maakte zij het leven van
haven gemaal niet gelukkig ; bij velen rees zelfs het
vermoeden, dat zij niet geheel vreemd was aan den
moord, die een einde maakte aan zijn leven. Na zij'nen dood tot regentes benoemd (1610) legde zij
zich er op toe al het goede, door Hendrik IV gewrocht, te vernietigen ; zij schonk haar vertrouwen
aan onwaardige gunstelingen, inzonderheid aan Concini, en maakte zich zoo verachtelijk in de oogen
van haren eigenen zoon, dat die zich verplicht zag
zich van bet hof te verwijderen zoodra hij meerderjarig was geworden (1617). Zij vatte de wapenen
tegen hem op, loch zonder het gewenschte gevolg ;
en in weerwil van eene schikking, die tot stand
werd gebracht door Richelieu, haren toenmaligen
raadsman (1620), zag zij eenige jaren later (1631)
door dienzelfden Richelieu bewerken, dat zij uit
Frankrijk werd gebannen. Zij nam eerst de wijk
naar Brussel; van daar begaf zij zich 1638 naar Engeland, tot hare dochter, de gemalin van Karel I,
en 1641 ging zij naar Keulen, waar zij 3 Juli 1642
bijna in ontberingen stierf, na vruchteloos om vergunning gevraagd te hebben in Frankrijk terug te
mogen keeren.— M. Theresia v. Oostenrijk,
dochter van Filips IV, koning van Spanje, trouwde
1660 met Lodewijk XIV, en stierf 1683. Zij heeft
zich onderscheiden door zachtzinnigheid en vroomheid en door het voorbeeldige geduld, waarmede zij
bet aanzag dat haar gemaal zich aanhoudend afgaf
met andere vrouwen. — M. Leczinska, dochter van Stanislas, koning van Polen, werd in 1725
de gemalin van Lodewijk XV, en stierf in 1768. —
M. Antoinette van Oostenrijk, dochter
van den duitschen keizer Frans I en van Maria Theresia, geb. 2 Nov. 1755, trad 16 Mei 1770 in den
echt met den hertog van Berry, die later koning
Lodewijk XVI werd. Reeds dadelijk, en vooral nadat
zij met haren gemaal den troon had beklommen
(1774), was zij het mikpunt van den laster, waarmede de haar vijandige partijen haar bij het yolk
in miskrediet zochten te brengen. Toen de omwenteling begonnen was, vonden de hatelijkste aantijgingen tegen de koningin ingang bij de menigte. Zij
Wilde van den beginne tot den einde het lot van
haren gemaal deelen : even als hij zag zij zich beleedigen en bedreigen 5 en 6 Oct. 1789 ; zij vergezelde hem op zijne vlucht, en werd met hem naar
Parijs teruggebracht na de aanhouding te Varennes
(1791). Met hem gevangen gezet in den Tempel,
werd zij 5 Aug. 1793 overgebracht naar de Conciergerie, na van bare kinderen gescheiden te zijn ; 3
Oct. stond zij terecht, en ofscboon men haar van
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'nets misdadigs overtuigen kon, werd zij ter dood
veroordeeld. Zij vernam haar vonnis met de tegenwoordigheid van geest, die haar geen oogenblik had
begeven, en waarmede zij 16 Oct. 1793 ook het
schavot beklom.
IV. Keizerinnen.
Marie–Louise, keizerin van Frankrijk, geb.
12 Maart 1791, was de oudste dochter van keizer
Frans I van Oostenrijk en van Maria Theresia van
Napels ; 2 April 1810 werd te Parijs haar huwelijk
voltrokken met keizer Napoleon I, wien zij 20 Maart
1811 eenen zoon schonk, die bij zijne geboorte den
titel ontving van koning van Rome (zie REICHSTADT).
Door haren gemaal tot regentes des rijks benoemd
gedurende de veldtochten van 1812, 1813 en 1814,
was zij dat echter slechts in naam, daar zij al het
gezag liet uitoefenen door anderen. Zoodra de geallieerden in aantocbt waren, verliet zij Parijs (29
Maart 1814) en begaf zich met koning Jozef naar
Blois, zonder de minste poging beproefd te hebben
om den keizer en Frankrijk te redden. Na de eerste
abdicatie van Napoleon liet zij zich, zonder de minste
tegenkanting, van haren gemaal en van haren zoon
scheiden, en protesteerde zelfs openlijk tegen Napoleon's terugkeer in 1815. Als belooning voor hare
handelbaarheid ontving zij van het Weener congres
de haar bij het verdrag van Fontainebleau toegelegde
hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla, met
den titel van Keizerlijke Majesteit, terwijl haar door
het hof van Weenen een oostenrijksch generaal (graaf
Neipperg) werd toegevoegd als raadsman en minister. Reeds spoedig leefde zij met hem in ontucht,
en had Brie kinderen bij hem toen zij weduwe werd ;
na den dood van Napoleon I ging zij met graaf Neipperg een morganatisch huwelijk aan (1822), en, op
reis zijnde, stierf zij te Weenen 18 Dec. 1847. Keizerin M.-L. was eene nulliteit van den eersten rang,
even klein in hare grootheid als nietsbeduidend in
haar ongeluk : als keizerin, als weduwe, als moeder,
in alle opzichten is op haar toepasselijk het igewogen
en te licht bevonden".
Maria–Theresia, keizerin van Duitschland,
koningin van Bohemen en Hongarije, geb. 13 Mei
1717 te Weenen, dochter van keizer Karel VI, door
de Pragmatieke Sanctie tot troonopvolgsterbestemd,
koos 1736 den groothertog van Toskanen, Frans
Stephanus van Lotharingen, tot gemaal, en verschafte
hem later (13 Sept. 1745) onder den naam van
Frans I de duitsche keizerskroon. Onder moeilijke
tijdsomstandigheden beklom zij den troon 21 Oct.
1740, die haar betwist werd door verscheidene medestanders, zoodat zij zich al dadelijk van alle kanten
in oorlog zag gewikkeld: de koning van Pruisen,
Frederik II, overweldigde Silezie ; de keurvorst van
Beieren, door Frankrijk ondersteund, liet zich als
keizer kronen onder den naam van Karel VII. Aan al
hare vijanden bond M.-T. het hoofd. Genoodzaakt
Weenen te verlaten, nam zij de wijk naar Hongarije,
riep daar den adel des lands bijeen, en wist zooveel
geestdrift te verwekken, dat al de aanwezige edellieden uitriepen : Moriamur pro rege nostro Maria
Theresa. Door Engeland geholpen, versloeg zij den
keurvorst van Beieren bij Dettingen 1743 ; toen die
vorst 1745 gestorven was, kwam zij in het bezit van
al hare staten, en wist het zelfs zoo ver te brengen,
dat haar gemaal tot keizer verkoren en gekrooud
werd, onder den naam van Frans I. Een algemeene
vrede werd geteekend te Aken 1748, en nu kon
M.-T. al hare kracbten bestedeu aan het herstellen
van de rampen, door den oorlog teweeggebracht.
Hare regeering werd niet anders meer verontrust
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dan door eene nieuwe worsteling met Pruisen, bekend onder den naam van Zevenjarigen oorlog (1756
—63); zij had ditmaal Frankrijk tot bondgenoot,
doch zag zich desniettegenstaande genoodzaakt Silezie aan Frederik H af te staan bij het tractaat van
Hubertsburg. In 1772 maakte M.-T. gemeene zaak
met de keizerin van Rusland en den koning van
Pruisen ter verdeeling van Polen. Zij stierf 29 Nov.
1780, en werd opgevolgd door haren oudsten zoon
Jozef II, die reeds in 1765 tot keizer gekroond was.
V. Yerschillende vorstinnen.
Maria van Burgundie, eenige dochter van
Karel den Stoute, hertog van Burgundie, geb. te
Brussel 1457, gest. te Brugge 1482, was pas 21 jaren oud toen zij het uitgestrekte gebied van haren
vader erfde. Blootgesteld aan de aanvallen van Lodewijk XI en aan de opstanden van hare eigene onderdanen, zocht zij eenen gemaal om een beschermer te hebben, en koos 1477 aartshertog Maximiliaan,
zoon van keizer Frederik III. Door dit huwelijk kwamen de landen en rechten der hertogen van Burgundie aan het Oostenrijksche huis, hetgeen de aanleiding werd tot eene vijandschap tusschen Frankrijk
en Oostenrijk, die eeuwen tang voortduurde.
Maria van Oostenrijk, kleindochter van
Maria van Burgundie, dochter van aartshertog Filips,
en zuster van Karel V, geb. te Brussel 1503, trouwde
1521 met Lodewijk II, koning van Hongarije en Bohemen, die 1526 sneuvelde in den slag van Mohacz.
In 1531 door Karel V aangesteld als land voogdes der
Nederlanden, voerde zij dat bewind tot 1555 ; toen
ging zij stil leven in Spanje, en stierf daar 1558.
Maria de Molina, koningin van Castilie en
Leon, dochter van Alfons de Molina, uit koninklijken
bloede gesproten, trouwde 1282 met haren neef
Sancho IV ; in 1295 werd zij gedurende de minderjarigheid van haren zoon Ferdinand benoemd, en
regeerde zeer verstandig. In 1312 opnieuw benoemd
tot regentes bij den dood van haren zoon Ferdinand,
deed zij vrijwillig afstand van het gezag, om tweespalt te voorkomen, en stierf geacht en geeerd 1322.
Maria Louise, koningin van Spanje, geb. 9
Dec. 1751, dochter van hertog Filips van Parma,
trad 1765 in den echt met den Prins der Asturien,
die later (1788) den spaanschen troon beklorn als
Karel IV. Zij regeerde hem geheel en al, doch liet
zich zelve regeeren door eenen onwaardigen gunsteling, Manuel Godoy (zie ALCUD1A), die de hoofdbewerker werd, dat de koning en de koningin zich
onder bescherming van Napoleon stelden, en hun
eigen zoon (later Ferdinand VII) bij den franschen
keizer aanklaagden, waarop Napoleon zich Spanje
liet afstaan (1808). Eerst te Fontainebleau, later te
Marseille verblijfhoudende, vestigde M.-L. zich eindelijk te Rome, waar zij 2 Jan. 1819 stierf.
Maria Louise, koningin van Etrurie, geb.
6 Juli 1782, dochter van koning Karel IV van Spanje
en van Maria Louise van Parma (zie het vorige art.)
was 1798 gehuwd met Lodewijk van Bourbon, oudsten zoon van den hertog van Parma, die 1801 Toskanen (herschapen in koniiikrijk Etrurie) ontving
in roil voor Parma, doch die reeds kort daarna (27
Mei 1803) stierf. Als regentes des rijks voor haren
zoon Karel Lodewijk, gaf M.-L. zich geheel over aan
hare zucht naar weelde en vermaak ; doch in 1807
werd zij genoodzaakt van haar koninkrijk afstand te
doen (zie ETRURIe), en kwam toen naar Parijs, om
de gevangenschap haars vaders te deelen. Bij het
Weener Congres werd haar slechts het hertogdom
Lucca voor haren zoon toegewezen, en als regentes
van Lucca stierf zij 17 Maart 1824.
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Maria Christina, koningin van Spanje, geb.
27 April 1806, dochter van koning Frans I der Beide
Sicilien, trad 11 Dec. 1829 in den echt met koning
Ferdinand VII van Spanje, dien zij geheel regeerde,
en bij wiens dood (29 Sept. 1833) zij krachtens
zijne uiterste wilsbeschikking aangesteld werd als
regentes des rijks en voogdes over hare 2 dochters
(dejonge koningin Izabella en de infante Maria Louise
geb. 30 Jan. 1832, die naderhand hertogin van
Montpensier werd). Tegen haar en hare dochter vatte
nu haar zwager, don Carlos, de wapenen op, en de
burgeroorlog ontbrandde (zie CARLOS, dl. 1, blz. 647).
Tegenover de pogingen der Carlisten, erkende M.-C.
de noodzakelijkheid, haren steun te zoeken bij de
liberale partij, welker aanhangers uit dien hoofde
Christinos genoemd werden. Zij gaf het Estatutoreal, eene op de leest der fransche Charte geschoeide
constitutie, die echter al spoedig de uiterste partijen
niet bevredigde, en herhaaldelijk door andere instellingen vervangen werd, die echter alien slechts van
korten duur waren. In al die moeilijke omstandigheden echter troostte M.-C. zich met de liefde van
haren minnaar don Fernando Munoz, uit Tarancon,
dien zij eerst benoemde tot kamerheer en later tot
hertog van Rianzares, en met wien zij reeds 28 Dec.
1833 een morganatisch huwelijk aanging, dat eerst
13 Oct. 1844 plechtig werd ingezegend, nadat hij
reeds verscheidene kinderen bij haar verwekt had.
Door de wet op de Ayuntamientos ontstond eene
volksbeweging, die M.-C. noopte Spanje te verlaten
(10 Oct. 1840), en de wijk te nemen naar Frankrijk ;
doch na den val van Espartero (1843) keerde zij
terug naar Madrid. Bij de omwenteling van 1854
liep zij groot gevaar ; slechts met moeite gelukte 't
haar zich door de vlucht te redden naar Portugal.
Maria II, koningin van Portugal en Algarvie,
meer bekend onder den naam van Maria da Gloria,
geb. 4 April 1819 te Rio-de-Janeiro, dochter van
keizer dom Pedro I van Brazilie en van Leopoldine
van Oostenrijk, werd na den dood van haren groutvader, koning Jan of Johannes VI van Portugal (1826)
als koningin van dat land uitgeroepen, naardien haar
vader afstand gedaan had van den portugeeschen
troon. Tot rijksbestuurder werd benoemd haar oom
dom Miguel, aan wien zij verloofd was; doch deze
maakte zich reeds in het volgende jaar voor zichzelven van de kroon meester, en schafte de constitutie af, zoodat M.'s vader zich genoopt zag naar
Europa te komen, ten einde zijne dochter op haren
troon te herstellen, hetgeen hem echter eerst na verloop van 5 jaren mocht gelukken. Na de verdrijving
van dom Miguel (1834) werd M. door de Cortes
meerderjarig verklaard, en de Constitutie trad wederom in werking. Hare regeering werd beroerd door
de woelingen der Miguelisten en door de oppositie
der liberale partij : in 1851, na een militairen opstand
onder de leiding van maarschalk Saldanha, werd de
Constitutie in meer democratischen geest gewijzigd.
Reeds 27 Jan. 1835 was M. gehuwd met hertog KarelAugust Eug. Nap. van Leuchtenberg, wiens dood
haar echter 2 maanden later (28 Maart) weduwe
het, waarop zij 9 April 1836 hare hand schonk aan
hertog Ferdinand van Saksen-Coburg-Cohary, die
7 kinderen bij haar verwekte, van welke de oudste
(geb. 1837) in 1855 als koning uitgeroepen werd
onder den naam van Pedro V, na sedert M.'s dood
(15 Nov. 1853) onder regentschap gestaan te hebben.
Maria Carolina, koningin van Napels, geb.
te Weenen 1752, jongste dochter van keizer Frans,
en Maria Theresia, trouwde 1768 met Ferdinand II
koning van Napels, die zich geheel door haar liet
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regeeren, terwiji zij zelve geregeerd werd door eenen
onwaardigen gunsteling (zie ACTON, Joseph) en eene
zedelooze vrouw (zie HAMILTON, lady Emma). Het
gansche regeeringsbeleid van M.-C. werd geinspireerd
door Engeland, en ademde vijandschap tegen Frankrijk : zij werd dan ook door den inval der Franschen
tweemaal (1799 en 1806) genoodzaakt de wijk te
nemen naar Sicilid, van wear zij eerst terugkwam toen
de Engelschen de oude constitutie in Napels hersteld
hadden (1812). Zij stierf te Schonbrunn 1814.
VI. V erschillende personen.
Maria d'Agreda, eerie spaansche dweepster,
geb. 1602 te A greda (stad Oud-Castilie) uit vrome
ouders, die den geslachtsnaam Coronel voerden. In
1620 nam zij den sluier aan in het door hare vrome
familie in hare geboorteplaats gestichte klooster der
Onbevlekte Ontvangenis, van welk klooster zij 1627
abdis werd. Reeds spoedig verbeeldde zij zich nu,
van God en van de Heilige Maagd het bevel te hebben ontvangen, de levensgeschiedenis van de Moeder
Gods (gelijk Maria in de Roomsch-katholieke Kerk
genoemd wordt) te beschrijven. Aan dat bevel gehoorzamende, gal zij 1655 een verhaal in het licht
van al de openbaringen, waarmede zij uit den hemel
vereerd was. Dat boek, getiteld •Het Leven der Heilige
Maagd" is een samenraapsel van de ongeqmdste vizioenen, menigmaal van zoodanigen aard, dat ze
kwetsend zijn voor het gevoel van kuischheid. Deze
vertrouweling des hemels stierf 1665, en hear wonderboek werd door pater Thomas Crozet in het
Fransch vertaald onder dezen titel: la Mystique cite
de Dieu, histoire divine de la vie de la três-sainte Yierge

(3 din. in 40 Marseille 1696). Te Rome werd echter
deze •divine" historie op den Index geplaatst, en
door de Sorbonne werd het boek veroordeeld.
Maria van Frankrijk, fransche dichteres
uit de 13e eeuw. De Oeuvres de Marie de France zijn in
't licht gegeven door Roquefort (2 dln. Parijs 1832).
Maria—kloosters, een aantal voormalige
kloosters in ons land droeg dezen naam, hetzij alleen,
hetzij verbonden met andere benamingen ; de meeste
gingen te niet tijdens de Reformatie:
Mariaberg, of Marienberg, 1) in Friesland ; zie
ANJUM. - 2) in Gelderland, te Nijmegen, bij de
Houtmarkt, gesticht in de 12e eeuw, vernietigd 1591,
na de inname van Nijmegen door prins Maurits. —
3) in Overijsel, onder Rouveen, gesticht 1233, aan
Overijsel's ridderschap verkocht 1663. — 4) te Doesburg, bewoond door broeders van 't Gemeene leven.
M. en Agnes-Convent, te Diepenveen in Overijsel.
M. en Catharina-dal, te Oisterwijk in N.-Braband.
M. in Galilea Convent te 's-Hage, aan de straat genaamd de Pooten ; had ook een uitgang op het Spui.
M.-klooster, 1) te Amsterdam, in de Nes. — 2) te
Wester-Blokker in Noord-Holland. — 3) te Gouda,
aan de westzijde van de Gouwe, bij de Nonnenbrug.
— 4) te Haarlem, dicht bij de St.-Janspoort in de
St.-Jansstraat. — 5) M., of Marienpoel, te Leiden,
even buiten de voormalige Rijnsburgsche poort. —
de Gouw.
) te Hoorn, aan de oostzijdetevan
Amsterdam, bezuiden
6

M.-Magdalena-klooster,))

den Gromburgwal. — 2) te Delft, op den Verversdijk.
— 3) te Gouda, aan de Varkensmarkt. — 4) te
Haarlem in de Magdalenastraat. — 5) te Hoorn, bijna
aan 't einde van het Oost. — 6) even buiten Leiden.
— 7) te Utrecht, op de Nieuwegracht bij de Magdalenasteeg. — 8) te Zalt-Bommel, aan 't einde der
Nonnenstraat. — 9)Maria-Magdatena' shuis in Bethanie te 's-Gravezande in Delfland.
M. op de Hoorne, in de prov. Groningen, driekwartier gaans benoordw. Haren.

Maria-kloosters
M.'s-Hof, te Amersfoort, aan den Singel.
M.'s-Kamp, 1) abdij te Assen, prov. Drenthe. —

2) ook Ezen of Essen genaamd, klooster in de prov.
Groningen, gemeente Ezinge.
M.'s Convent, 1) te Naarden, bij de haven. — 2) te
Renkum op de Veluwe, Gelderland. — 3) te Beverwijk, — 4) M.'s Convent van Rosendale, ook
Hasker-Convent, Friesland, kwartier Zevenwouden.
M.'s Paradijs, op 't zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, buiten de Vrouwenpoort der stad Reimerswaal,
gesticht omstr. 1425, geheel afgebrand 1520; weder
opgebouwd zijnde, door watervloed vernield 5 Nov.
1530, en daardoor geheel verzwolgen 2 Nov. 1532.
M.'s-Poort, te Cuzemer, prov. Groningen.
M. te siioe, in de prov. Groningen, in het Goorecht,
bij Selwert, op den linkeroever van de oude Hunze.
M. van Nazareth, op de Veluwe in Gelderland onder de gemeente Epe.
Mariaweide, 1) te Venlo in de Nieuwstraat.
2) te Weert in Limburg.
Marienberg. Zie MARIABERG.
Marienborn, 1) te Dordrecht, Marienbornstraat. —
2) op de Veluwe, Gelderland, I uur g. bewest. Arnhem.
arienbosch, 1) in Friesland, in het dorp Terbaut.
— 2) te Zwolle, even buiten de Sassenpoort, door
de Zwollenaars 1524 afgebrand, om er de Gelderschen geen gelegenheid te geven zich te nestelen.
Marienburg , 1) ook Marienhof in de Birk genaamd,
dit nonnenklooster, ongeveer I uur gaans bewesten
Amersfoort gelegen, werd in 1543 geplunderd door
het krijgsvolk van Maarten van Rossum, bij Welke
gelegenheid verscheidene nonnen verkracht werden.
— 2) klooster te 's-Bosch, op den Uilenberg.
Mariendal, 1) in Friesland ; zie SION. - 2) in de
prov. (40 minuten g. van de stad) Utrecht, buiten de
Catharijnenpoort. 3) in Upper-Gelder (prov. Limburg) 2 uur g. van Venlo. — 4) abdij in Overijsel.
Mariendonk, 1) nonnenklooster in den Alblasserwaard.-2) monnikenklooster in 't land van Heusden.
Mariengaarde, 1) te Monnikendam, in de Oudemanhuissteeg. — 2) in Friesland, derdhalf uur g.
bezuidw. Helium.
Mariengrave, te Doesburg.
Marienhage, I) in Z.-Holland, onder Arkel, aan
den A rkelschen dam. 2) in de Meierij van 's-Bosch.
— 3) te Weert in Limburg.
Marienhave, 1) te Rotterdam, in de Goudsche Wagenstraat. — 2) te Warmond bij Leiden.
Marienhof, 1) op het eiland Marken in de Zuiderzee. — 2) abdij te Zierikzee, gesticht 1470; bij de
eerste overgave van die stad aan de Staatschen in
1572 vernield. — 3) zie MARIENBURG.
Marienkamp, 1) te Amsterdam, tusschen den Oudezijds-voorburgwal en den Kloveniersburgwal. — 2) te
Kampen, op den Vloeddijk.
Marienklooster. Zie MARIA-KLOOSTER.
Marienkroon, 1 )te Culenborg, aan 't end der Achterof Heerenstraat. — 2) te Heesbeen in N.-Braband.
Marienpoel. Zie MARIA-IrLOOSTER 5).
Marienschoot, in de Meierij van 's-Bosch, te Ommel, gemeente Asten.
Mariensterre, te Gouda, op de Raam, over de LangeWillemsteeg.
Marient hal, in 't groothert. Luxemburg, gemeente
Holenfeltz.
Marienvelde. Zie MARIENKAMP.
Marienweerd, in Gelderland, aan de Linge, 2 uren
gaans bezuiden Culenborg.
Marienweide. Zie MARIAWEIDE.
MarieWijngaard, te Stein in Zuid-Holland, gesticht 1484, loch eene eeuw later reeds verarmd.

Maclaine
Mariamne, joodsche prinses nit den bloede,
werd de vrouw van Herodes den Groote, die haar
hartstochtelijk beminde ; desniettemin liet hij haar,
in eene vlaag van jaloezie, op valsche vermoedens ter
dood brengen (anno 30 v. Chr.); doch nauwlijks was
zijn bevel ten uitvoer gelegd, of hij voelde levendig
berouw daarover, en verviel in eene soort van waanzin, waarin hij zich ieder oogenblik verbeeldde M. te
zien en te hooren.
Mariampol, of Marianpol, stad in Polen, aan
de Szezupa, ruim 7 mijlen benoordoosten Suwalki ;
2500 inw.
Mariana, !brazil. st all. Zie
Zi M ARIANNA
—.
Mariana (Juan), beroemd Jezuiet en spaansch
geschiedsclirijver, geb. 1536 te Talavera, prof. der
theologie sedert 1560 te Rome, 1569 te Parijs, en
sedert 1574 van de wergild afgezonderd in 't Jezuietenhuis te Toledo, waar hij zich met het schrijven van
zijne werken bezig hield. Hij stierf te Madrid 17 Febr.
1623. Zijn voornaamste werk is de Historia de rebus
Hispanice (volledig gedrukt te Maintz 1605), door
hem zelven in 't Spaansch vertaald (2 dln. Toledo
1601 ; dikwijls herdrukt).

Marigny
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Marion . . . • Zie de vorige blz., onder MARIA.
Marienbad, beroemde badplaats in den bo-

hoofdplaats Grand-Bourg of Le Marigot. In 1493

heemschen kreis Eger, distr. Tepl, 1932 vt. boven
de oppervlakte der zee ; 700 inw.; is eerst sedert
1807 tot badplaats ingericht ; van de vele minerale
bronnen te M., worden er zeven gebezigd ter genezing van verschillende lijders.
Marienberg, 1) stad in Saksen, 15 uren g.
bewesten Dresden ; 5000 inw.; zilver- en tinmijnen ;
aluingroeven. — 2) dorp in Nassau, op den Westerwald ; 500 inw.
Marienburg, 1) stad in Pruisen, 13 uren g.
bezuidoosten Dantzig, aan de Nogat, en aan den
pruis. Oosterspoorweg ; 7600 inw.; eertijds de residentie van den grootmeester der Duitsche Orde,
Wiens paleis, als een kostbaar gedenkstuk van oudduitsche bouwkunst, in 1824 geheel hersteld is.
Tusschen de Nogat en de Weichsel strekt zich de
zeer vruchtbare landstreek uit, die genoemd wordt
Marienburgische Werder. In 1460 werd M. ingenomen
door Casimir IV; in 1626 en 1655 door de Zweden.
— 2) marktvlek in Lijfland, aan het meer van M.,
11 a 12 mijlen bezuidw. Pskow ; 2000 inw.; bekend
als indertijd de verblijfplaats van haar, die later keizerin Catharina I van Rusland werd, en die naar dit
vlek M. genoemd is het Meisje van Marienburg.
3) Marienbourg, stadje en vesting van den vierden
rang in de belgische prov. Namen, 13 uren gaans
bezuidw. Namen ; gesticht in 1542 door Maria van
Hongarije, landvoogdes der Nederlanden ; 1554 veroverd door de Franschen ; 1559 teruggegeven aan de
Spanjaarden, die M. in 1659 afstonden aan Lodewijk XIV. In 1815 ging M. voor Frankrijk verloren.
—ERGENTHEIM.
Marienthal, stad. Zie m
Marienwerder, poolsch Kwidzin, stad in
Westpruisen, 15 uren g. bezuiden Dantzig, aan de
Kleine Nogat ; 7000 inw.; hoofdplaats van een regeeringsdistrict M.
Mariestad, o stad in Zweden, aan de uitwatering van de Tida-A in het Wenernmeer ; 2300 inw.;
is de hoofdplaats van het Ian M., dat ook Skaraborgslan
wordt.
Marietta, stad in Ohio, graafschap Washington,
aan de uitwatering van den Muskingun in den Ohio;
4500 inw.; aangelegd 1788, is M. de oudste stad van
Ohio.
Mariette (Aug. Edouard), fransch oudheidkundige, geb. 11 Febr. 1821 te Boulogne, sedert
848 aangesteld bij het Egyptische museum te Parijs,
deed 1850-54 zijnen eersten wetenschappelijken
tocht naar Egypte, waar hij o. a. den Serapistempel
bij Memphis ontdekte, en waarvan hij in het licht
gaf: Choix des monuments et de dessins ddcOuverts
pendant le deblayement du Serapeum (Parijs 1856).
Eene tweede reis naar de Nijllanden volbracht hij
1858-60.
Marigliano, stad in de napolit. prov. Terra
di Lavoro, 5 uren g. benoordoost. Nape's; 5000 inw.
Marignano, of Melegnano, ma rk tvlek met 4000
inw. in Lombardije, aan den Lambro, vierdhalf uur
g. bezuidoosten Milaan. De Guelfen en Gibellijnen
sloten hier den vrede van 1279. Frans I van Frankrijk bevocht hier 13 en 14 Sept. 1515 eene gedenkwaardige overwinning op den hertog van Milaan en
de Zwitsers. De Oostenrijkers werden hier door de
Franschen verslagen 8 Juni 1859.
Marigny, vlek in 't fransche Kanaal-dept., 3
uren gaans bewesten St.-145; 1400 inw.
Marigny (Enguerrand de), eerste minister van
Filips den Schoone, geb. omstr. 1260 in Normandie,

werd M.-G. ontdekt door Columbus.

had gedurende de gansche regeering van Fi llips den

Mariandynen, in de oudheid een yolk in
Bithynie, aan de kust der Zwarte Zee.

Marianen, eilanden. Zie LADRONES. (Niet te
verwarren met eene andere groep ; zie LARRONEN).
Mariani montes, tegenw. de Sierra Morena.
Marianna, of Mariana, stad in Braziliê, prov.
Minas Geraes, 9 mijlen benoordoosten Ouro-Preto ;
5500 inw.
Marianne, een geheim genootschap in Frankrijk met sociaal-democratische richting, werd 1850
gesticht, had zijn voornaamsten zetel tusschen Nantes en Tours, en verwekte Aug. en Sept. 1855 onlusten in de omstreken van Angers. Sedert lien tijd
hoorde men van de M. niet meer spreken.
Zi M
Zie
—.
ARIANEN
Mariannen, eilanden.
Marianum, stad op het oude Corsica. Zie het
art. BONIFACIO.
Marias (las Tres), 3 eilandjes in Stillen Oceaan,
westkust van Mexico (staat Xalisco); door Diego
Mendoza (1532) genoemd Islas de la Magdalena.
Mariaschein, dorp in Bohemen, 7 uren gaans
ten N. N. W. van Leitmeritz en 5 kwartier g. van
Teplitz ; 700 inw., prachtige kerk, met een wonderdadig Maria-beeld, dat jaarlijks omstr. 30 a 40 duizend bedevaartgangers derwaarts trekt. Sedert 1853
een Jezuieten-collegie.
Mariastein, dorp in Zwitserland, kanton Solothurn, ruim 3 uren g. bezuidw. Hazel; Benedictijner abdij, met wonderdadig Maria-beeld, druk bezocht door bedevaartgangers.
Mariazell, 1) marktvlek in Stiermarken, kreis
Bruck, aan den Saltzabach ; 1000 inw.; rijke en
prachtige kerk, met een wonderdadig Maria-beeld,
dat jaarlijks p. m. honderd duizend bedevaartgangers derwaarts trekt. — 2) KleinM., in bet district
Poltenstein van den oostenrijkschen kreis UnterWienerwald ; 400 inw.; is ook door een wonderdadig
Maria-beeld eene bedevaartplaats, doch trekt op verre
na niet zoo vele geloovigen als het wereldvermaarde
M. (zie boven).
MaribO, stad op het deensche eiland Langeland ; 2000 inw.; haven.

Maridunum, stad in romeinsch Britannia, bij
de Demeten ; tegenw. Caermarthen.

Marie—Galante,

een der fransche Antillen,

circa 3 vierk. mijlen groot, met 13,000 bewoners;

Marigny

Marken

Schoone eene schier onbeperkte macht, hetgeen hem
een aantal benijders verwekte, aan wier hoofd stond
de graaf van Valois, des konings broeder; en zoodra
Filips gestorven was, dezen ze bij diens zoon en opvolger Lodewijk (le Hutin) eene aanklacht tegen
M. wegens verkwisting van 's lands gelden. Zonder
zich te mogen verdedigen werd M. ter dood veroordeeld, en 1315 opgehangen aan de galg van Montfaucon, die hij zelf had laten oprichten.
Marigny (Carpentier de), een ijveraar van de
partij der Frondeurs, schreef verscheidene schotschriften tegen Mazarin. Men houdt hem voor den
schrijver van het beruchte vlugschrift : Tuer un Tyran
n'est pas un crime (1658).
Marigot (le), verscheidene plaatsen in de WestIndien : 1) op de noordoostkust van Martinique, 3
uren g. benoordw. La Trinitd; een der beste havens
van het ell. — 2) hoofdpl. van het eil. Marie-Galante.
— 3) hoofdpl. van het fransche gedeelte van St.Martin, op de noordkust. — enz.
Marina (don Francisco Martinez), geb. 1757
te Saragossa, gest. 1833 als kanunnik te Madrid,
schreef als een ijveraar voor het constitutioneele
liberalismus o. a.: Ensayo histdrico-critico sobre la
antigua legislacion de los reinos de Leon y Castilla
(2e druk 3 din. Madrid 1834) en Teoria de las Cortes
(2e druk 3 din. Madrid 1821).
Maringues, stad in 't fransche dept. Puy-deDome, ruim 4 uren g. benoordw. Thiers ; 4500 inw.
Marini (Gaetano Luigi), ital. oudheidkundige,
geb. 10 Dec. 1742 te Santo-Arcangelo, opper-archivaris van den Heiligen Stoel te Rome, gest. 17 Mei
1815 te Parijs. Vooral waarde hebben van zijne werken Gli atti et monumenti de' fratelli Arvali (2 din.
Rome 1795) en Papiri diplomatici (Rome 1805).
Marini (Giambattista), dichter. Zie MARINO.
g M ARINO
k Zie
7i SAN-MARINO.
hli ek.
Marino, rep u bli
Marino, oudtijds reeds om zijne vruchtbare omstreken beroemd onder den naam van Marinum, stad in
Comarca van Rome, heerlijk gelegen ; 5600 inw.
Marino (Giambattista), ook wel Marini, italiaansch dichter, geb. 18 Oct. 1569 te Napels, gest.
aldaar 25 Maart 1625, bracht eenige jaren in Frankrijk door aan het hof van Maria de Medici, die hem
een jaargeld toelegde. Te Parijs (1623) gaf hij zijn
heldendicht Adone in bet licht (nieuwe druk Lunden
1789). Ook heeft men van hem Klinkdichten tegen
Murtola(1626),Minnedichten en Mengelingen(1602).
Marino Faliero. Zie FALIERI.
Marinus, platonisch wijsgeer uit de 5e eeuw,
geb. in Syrie, studeerde de wijsbegeerte te Athene
onder Proclus, en werd 485 diens opvolger. Van al
zijne werken is niets antlers tot ons gekomen dan
bet Leven van Proclus, o. a. in 't licht gegeven door
Boissonnade (Leipzig 1814).
Marinus, pausen. Zie MARTINUS.
Marinus van Tyrus, grieksch geograaf,
leefde waarschijnlijk in het laatst der 1e eeuw. Van
zijne werken is niets tot ons gekomen ; doch Gosselin heeft getracht het stelsel van M. op te sporen
naar hetgeen wij van hem weten door Ptolemeus.
Marion Delorme. Zie DELORME.
Mariotte (Edme), fransch wis- en natuurkundige, geb. 1620 in Burgundie, gest. 12 Mei 1684.
Zijne werken verschenen to Leiden (2 dln. 1617).
Maritza, de Hebrus der ouden, rivier in europ.
Turkije, ontspringt op den Balkan, stroomt langs
Adrianopel, deelt zich in lartnen, en valt, na 47 mijlen
loop, in de Egeische Zee, bij de moerassen van Enos.
Mariupol, stad in 't russ. gouvt. Jekaterinoslaw, aan de Zee van Azof; 7000 inw.

Marius (Cajus), geb. 157 v. Chr. te Arpinum,
was de zoon van een landbouwer, en klom door zijne
dapperheid op tot romeinsch consul, Welke waardigheid hij van 107 tot 85 v. Chr. zevenmaal bekleedde.
Hij versloeg (106) Jugurtha en Bocchas, (102) de
Teutonen bij Aquae Sextize, en verdelgde de Cimbren
in de Raudische velden bij Verona (101). Toen echter 88 v. Chr. Sylla consul geworden, en aan dezen
het opperbevel in den Mithridatischen oorlog opgedragen was, trachtte M. hem dat kommando te ontnemen, en hierdoor ontstond de eerste burgeroorlog.
Door Sylla buiten de wet verklaard, ontkwam M.
slechts met moeite naar MinturnEe, en van daar naar
Afrika. Toen hij later hoorde, dat Cinna bezig was
eene omwenteling ten zijnen voordeele te bewerken,
keerde hij naar Italie terug (87 v. Chr.); met eene
bende van slechts duizend man sioot hij zich aan
bij Cinna, Sertorius en Papirius Carbo, die elk aan
het boofd van een gewapenden troep stonden, en
door ben bijgestaan, baande hij zich den weg tot
binnen Rome, liet daar gedurende 5 dagen moorden,
en werd ten zevenden male tot consul benoemd; hij
was dit echter slechts 17 dagen, toen hij teugevolge
van onmatig wijn-drinken stierf. Al zijne macht had
M. te danken aan de democratische partij, waarvan
hij het hoofd en de vertegenwoordiger was. — M.
(Cajus), aangenomen zoon van den vorige, werd
consul 82 v. Chr., en hervatte den oorlog tegen Sylla,
doch werd door dezen verslagen bij Preneste, en
maakte toen uit wanhoop zelf een eind aan zijn Leven.
Marivaux (Pierre Carlet de Chamblain de),
fransch tooneeldichter en romanschrijver, geb. 4
Febr. 1688 te Parijs, gest. aldaar 11 Febr. 1763.
Behalve zijne Oeuvres dramatiques (4 din. Par. 1740)
verschenen na zijnen dood zijne Oeuvres completes
(12 din. Par.1789 ; nieuwe editie 10 din. 1827-30).
Mark, oorspronkelijk zooveel ats merk of grenslijn, in de middeleeuwen de benaming voor gansche
landstreken, die, door het Duitsche rijk op naburige
volken veroverd, door den keizer onder het bewind
van graven (markyraven) gesteld werden, en daarom
ook wel markyraafschappen heetten (zoo de M. Oostenrijk, de M. Brandenburg, de M. Sleeswijk, de M.
Moravie, de M. Lausitz, enz.). Zie overigens de artikels MARCK en MARCHE.
Mark (graven van der). Zie MARCK.
Mark (de), of de Merk, heette eertijds de Aa
(tot 1039 toen Raginer, zijn graafschap Strijèn in
twee deelen splitste, met deze rivier tot grenslijn of
mark tusschen beiden), rivier in Noord-Braband,
ontspringt te Koekhoven in het Antwerpsche, loopt
langs Hoogstraten en Meersel, komt bij Strijbeek in
de nederl. prov. Noord-Braband, stroomt dan langs
Galder en Ginneken, komt in .de stad Breda, loopt
vervolgens tangs Terheyden, door de gemeente Zevenbergen, tot aan den mond van 't riviertje Keen,
neemt daar den naani aan van Mark-en-Dintel, en
valt even beneden Dinteloord in het Volkerak.
Markelo, oudtijds Marclo, dorp in Overijsel,
5 kwartier gaans bewesten Goor, aan den straatweg
van Deventer naar de Duitsche grenzen ; 350 inw.
Marken, eiland in de Zuiderzee, tegenover
Monnikendam ; 750 bewoners, meest visschers ; telde
nog 16 buurten in 't jaar 1700, toen er 4 door de
zee weggespoeld werden ; bet heeft er thans slechts
7. In 1420 werd het eiland M. door die van Kampen
overvallen, en grootendeels platgebrand ; ook van de
Westfriezen heeft M. veel te Iijden gehad; het is
zwaar geteisterd door brand 1667, 1706,1731,1810,
1819, en door watersnood 14 a 15 Nov. 1775 en
vooral 4 a 5 Fehr. 1825.
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Marmont

Marken-binnen
Marken—binnen, dorp in Noord-Holland,
derdhalf uur g. benoordoosten Beverwijk ; 150 inw.
Markiezen-eilanden. Zie m
-ARQUESAS.
Marland, Maerlant of Maarlandt, voormalig
dorp in Zuid-Holland, bij Brielle, waarvan het de
haven was, werd bij de uitlegging van die stad binnen de muren getrokken ; vermoedelijk was dit dorp
de geboorteplaats van den dich ter Jacob van Maerlant.
Marlborough, het oude Cunetio, stad in 't
engelsche graafschap Wilts, aan de Kennet, 31 uren
gaans bewesten Londen ; 3200 inw.
Marlborough (John Churchill, hertog van),
engelsch veldheer en staatsman, geb. 24 Juni 1650
te Ash in 't engelsche graafschap Devon, diende eerst
onder Conde en Turenne, bij een engelsch Iegerkorps
dat Engeland's koning Karel II als hulpkorps verschafte aan Lodewijk XIV in Vlaanderen, en onderscheidde zich bij het beleg van Nijmegen en van
Maastricht. Toen de hertog van York op den troon
kwam (onder den naam van Jacobus II), werd John
Churchill, die dezen prins tot eersten beschermer gehad had, met gunsten overladen, hetgeen niet belette
dat hij een der eersten was, die de zijde van Jacobus II
verlieten tijdens de omweuteling van 1688. In 1702,
in den spaanscben successie-oorlog, werd hij door
koningin Anna (die koning Willem opgevolgd was)
benoemd tot opperbevelhebber over de vereenigde
legers van Engeland en de Nederlanden tegen Frankrijk, in welke waardigheid hij de Franschen noodzaakte spaansch Gelderland te ontruimen ; bij zijn
terugkeer in Engeland werd hij verheven tot hertog
van M. In het jaar 1704 versloeg hij den keurvorst
van Beieren te Schellenberg, verbrandde meer dan
300 dorpen in Beieren, en behaalde, gezamenlijk met
prins Eugenius, de beroemde overwinning van Hochstett (of Blenheim) 13 Aug. 1704 op den franschen
generaal Tallard en den keurvorst van Beieren. In
1706 versloeg hij Villeroi te Ramillies, en bemachtigde Ostende, Dendermonde en Ath; in 1709 bevocht hij met prins Eugenius op Villars eene overwinning hij Malplaquet, nog roemrijker dan de beide
vorigen. Maar nu had hij bet keerpunt van zijnen
voorspoed bereikt ; want met den aanvang van het
jaar 1712 viel hij bij koningin Anna geheel in ongenade, omdat hij een aanhanger was van de Whigpartij ; ook beschuldigde men hem, dat hij er tot
eigen profijt behagen in schepte eenen oorlog te
rekken, waarvan naar bet einde verlangd werd door
de overwinnaars zoowel als door de co% erwonnenen.
In 1714 echter, nl. bij de troonsbeklimming van
George I, werd M. in al zijne waardigheden hersteld.
Hij stierf 17 Juni 1722. Hij was een groot veldheer,
maar zijne eerzucht en inhaligheid kenden geen grenzen. Zijne vrouw, die lang in booge gunst stond bij
koningin Anna, maakte zich echter bij die vorstin
gehaat door haren onverdragelijken trots, en viel
dan ook 1712 tegelijk met haren man in ongenade.
Marlow (Great-), stad in 't engelsche graafschap Buckingham, aan den Teems, 13 uren gaans
benoordw. Londen ; 6500 inw.
Marlowe (Christopher), engelsch tooneeldichter, geb. Febr. 1563 te Canterbury, doodgestoken te Londen 16 Juni 1593, was de eerste, die
Doctor Faust op het tooneel bracht. De werken van
M. zijn in 't licht gegeven door Dyce (3 dln. Londen 1850).
Manly, ook Marly-le-Roi en Mark-la-Machine
genaamd, vlek in 't fransche dept. Seine-Oise, aan
de Seine, 4 a 5 uren gaans bewest. Parijs en circa
2 uren g. benoorden Versailles; vroeger een beroemd
konink10 paleis, dat in de omwenteling vernield
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is. Te M. had men een vermaarden werktuigkundigen

toestel, die het water

naar Versailles leidde, na bet

te hebben opgevoerd tot eene hoogte van 162 nederl.
ellen ; die toestel was onder de regeering van Lodewijk

XIV vervaardigd door Rennequin-Sualem (van

1675 tot 1682); sinds lang niet meer in werking,
werd die toestel 1826 vervangen door een stoomwerktuig.

Marmande,

stad in 't fransche dept. Lot-

Garonne, aan de Garonne, ruim 12 uren g. benoordw.
Agen ; 8500 inw.; goede haven ; is eene zeer oude
stad, die reeds vrij aanzienlijk was in de 8e eeuw;

zij werd toen verwoest door de Sarraceenen ; in 1185
weder opgebouwd door Richard Leeuwenhart, werd
M. 1219 geteisterd door Amaury de Montfort ; te
vergeefs belegerd door Hendrik 1V in 1577 en door
Conde in 1652.

Marmara, of Marmora (Zee van), bij de ouden
Propontis,

eene binnenzee tusschen Europeesch en

Aziatisch Turkijd, staat door de Straat der Dardanellen in gemeenschap met de Egeische Zee, en door
den Bosporus met de Zwarte Zee. Van het W. naar
het 0. is de Zee van M. 30 mijlen lang en Nina 10
mijlen breed, en vormt aan de oostzijde de diep in
de kust van Azié insnijdende golf van Ismid. Van de

eilandM.
met 4000 bewoners en de hoofdplaats M. (het oude
Proconessus).
vele eilandjes in deze zee is 't grootste het

Marmarica, later A kabet genaamd, het noordBarca, landstreek in het oude Africa, tusschen Egypte en Cyrenaica, was slechts schraal bevolkt en niet zeer vruchtbaar, maar telde toch in de eerste eeuw na Chr. 27
steden of vlekken, waarvan er 11 nabij de kust lagen.
Marmaros,comitaat van Hongarije, in 't noordoostelijk gedeelte van de woestiju van

westen, ten N. en ten N. 0. begrensd door Galicid,
ten Z. door Zevenbergen, is circa 190 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 185,000 zielen, rijk aan bosschen
en zoutgroeven, en heeft tot hoofdplaats Szigeth.

Marmelade,

stad op Haiti, 10 uren gaans

bezuidw. de Kaap.

Marmier (Xavier), fransch schrijver, geb. 1809
te Pontarlier, sedert 1846 bibliothecaris der Ste.Genevieve, werd inzonderheid bekend door zijne
critische geschriften over de duitsche en noordsche

Etudes sur Goethe (Parijs 1835);
Histoire de la litterature en Danemark et en Suede
letterkunde, o. a.:

(Par. 1829); en vooral door de beschrijvingen van zijne
reizen in bijna al de landen der beschaafde wereld.
Marmol (Lodewijk), een spaansch schrijver,
geb. te Granada omstr. 1520, maakte den tocht van
Karel V naar Afrika mede, werd door de Mooren
krijgsgevangen gemaakt, en doorkruiste een groot
gedeelte van Noord-Afrika. In zijn vaderland teruggekeerd, gaf hij een belangrijk verhaal van zijne reizen in het licht in het Spaansch, later in het Fransch
vertaald door Perrot d'Ablancourt, onder dezen titel :
Description generale de l' A frique et Histoire des guerres
entre les Infidéles et les Chretiens (1667). Men heeft
ook van M. (in 't Spaansch) eene .Geschiedenis van
den opstand der Mooren van Granada"(Malaga 1600).

Marmont

(Auguste Frederic Louis Viesse de),

hertog van Ragusa, maarschalk van Frankrijk, geb.
20 hill 1774 te Chitillon-sur-Seine (dept. Cote-d'Or)
uit adellijke ouders, was de zoon van een verdienstelijk officier, werd aan de school van Chalons opgeleid
voor de dienst der artillerie, kwam bij 't bete, van
Toulon in kennis met Bonaparte, die hem als aidede-camp medenam naar Italie, waar M. de grootste
dapperheid ten toon spreidde te Lodi en te Castiglione; vervolgens vergezelde hij Bonaparte naar Egypte

Marmontel

Marocco

(1798) op welken tocht hij, voor zijn heldhaftig
gedrag bij de vermeestering van de citadel van Malta,
bevorderd werd tot brigade-generaal. Later onderscheidde hij zich roemrijk in Italie, de Nederlanden
en Duitschland ; en voor zijne goede bewindvoering
over Dalmatie werd hij tot hertog van Ragusa verheven. Na het gevecht bij Znaim 11 Juli 1809, dadelijk na den slag bij Wagram, verheven tot maarschalk, screed hij 1811 roemrijk in Spanje en 1813
bij Leipzig, kommandeerde 30 Maart 1814 met Mortier de korpsen, die Parijs moesten verdedigen, loch
werd geslagen, en sloot eigenmachtig eenen wapenstilstand met den russischen veldheer Barclay-deTolly, waardoor Napoleon genoodzaakt werd de acte
van abdicatie te onderteekenen. Door Lodewijk XVIII
werd M. met gunsten overladen; benoemd tot pair
van Frankrijk en later tot generaal-majoor der Garde,
leefde M. nicest als ambteloos burger, nam 1830 met
Karel X de wijk naar buitenslands, en stierf 2 Maart
1852 te Venetic, als laatste maarschalk van het Eerste
Fransche keizerrijk. Ook als geleerde was M. beroernd ; en veel opzien verwekten zijne Mdmoires
(8 din. Parijs 1856-57).
Marmontel (Jean Francois), fransch schrijver,
geb. 11 Juli 1723 te Bort in Limousin (dept. Correze) uit behoeftige ouders, werd aanvankelijk voor
den geestelijken stand bestemd, dock gaf de voorkeur aan de letterkunde, waarin hij zich eenen geachten naam heeft verschaft. Hij stierf te Abbeville
bij Evreux 31 Dec. 1799. De voornaamste zijner
werden zijn: Conies moraux (2 din. Parijs `1761 );
Belisaire (Par. 1767); Les Incas (2 din. Par. 1777);
Podtique francalse (3 din. Par. 1763); Elements de
littdrature (6 din. Par. 1787). Eene complete editie
van zijne Oeuvres bezorgde M. zelf (17 din. 1786);
vollediger is die van Verdiere (18 din. 1818). Door
de Saint-Surin werden in 1824 uitgegeven Oeuvres
choisies de M. (10 din.).
_ARMARA en MARMORICE.
Marmora. Zie M
Marmorice, ook Marmorizza, of Marmora, het
Physcus der ouden, stad in aziat. Turkije, in Anatolie,
in het zuidwesten, aan de Middellandsche Zee, 15
mijien bezuidoosten Ghuzel-Hissar; veilige haven in
de baai van M.
Marmoutiers, duitsch Mauermiinster, stad in
't fransche dept. Benedenrijn, 2 uren g. bezuidoosten
Saverne, aan den voet van 't Vogesisch gebergte ;
2600 inw.; met eene benedictijner abdij, gesticht
817, opgeheven 1790.
Marmoutiers, twee benedictijner abdijen in
Frankrijk, van welke vooral de eerste beroernd is:
1) Martini monasteriurn, een half uur gaans van Tours,
gesticht door den heiligen Martijn, bisschop van
Tours ; van deze abdij zijn nog rumen aanwezig.
2) Mauri monasterium ; zie de stad MARMOUTIERS.
Marne, lat. Matrona, rivier in Frankrijk, ontspringt vijf kwartier g. bczniden Langres, besproeit
de steden Chaumont, Joinville, St.-Dizier (waar zij
bevaarbaar wordt), Vitry, Chalons-sur-Marne, Epernay, Dormans, Chateau-Thierry, La-Ferte-sousJouarre, Meaux, Lagny, Alfort, en valt bij Charenton
in de Seine. In haren 59 mijlen langen loop neemt
de M. o. a. de wateren in zich op van de Rognon,
Ornain, Ourcq, Blaize, Petit-Morin, Grand-Morin. De
M. besproeit 6 departementen van Frankrijk, ni.:
Haute-Marne, Marne, Aisne, Seine-Marne, Seine-Oise,
Seine. — M. (het departement). gevormd nit het
middeldeet van Champagne, is 149 vierk. mijlen
groot, bevolkt met circa 386,000 zielen, ingedeeld
in vijf arrondissementen (Chalons, Epernay, Reims,
Menehould, Vitry-le-Francais), en heeft tot hoofdpl.

Chalons-sur-Marne. — Haute—M. (het departement), dat is: het dept. van de Boven-Marne, ge-
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vormd uit het zuidoostelijkst gedeelte van Champagne
en een klein gedeelte van Burgundie, is bijna 114
vierk. mijlen groot, met circa 255,000 zielen bevolkt,
ingedeeld in Brie arrondissementen (Chaumont, Langres, Vassy), en heeft tot hoofdplaats Chaumont. —
zie SEINE-MARNE.
I
Seine—M. (het depar.enient);
Marnix (Filips van). Zie ALDEGONDE.
Maroboduus. Zie M...ARBOD.
Maroccanen, de inheemscbe bevolking van
het Maroccaansche rijk. Zie MAROCCO.
Man:0 CM), of Marokko, bij de inlanders Merakasj
(d. i. de Getooide), versterkte stad in Noord-Afrika,
aan den voet van den meest met sneeuw bedekten
hoogsten berg van den Atlas, op den linkeroever van
den Tensift, in eene schoone vlakte vol palmboomen,
heeft omstr. 50,000 inw. en aanzienlijk handelsverkeer. In 1072 gesticht door de Almoravieden,
bereikte M. reeds spoedig cenen hoogen trap van
bloei ; volgens de Mooren beleefde M. een tijd, dat
de bevolking der stad een millioen zielen te boven
ging, waarvan men echter veilig twee werden kan
aftrekken als overdreven. Het is de hoofdstad van
het Maroccaansche rijk en tevens de residentie-stad
van den sjerif-sultan of keizer (die echter ook zeer
dikwijls te Mequinez (Mekinés) verblijf houdt). Het
keizerrijk M., het machtigste rijk van geheel Maghreb, en welitcht van geheel Afrika, beslaat van dat
werelddeel het noordwesten, en wordt begrensd : ten
W. door .Algerie, ten Z. door de Sahara, aan de twee
andere zijden door de Zee (Middell. Zee en Atlant.
Oceaan). Het keizerrijk M. is 10,400 vierk. mijien
groot, met eene bevolking, die veilig op tien millioen
menschen te schatten is. Dit uitgestrekte gebied, dat
doorloopen wordt door het Atlas-gebergte en zijne
vertakkingen, worth voor twee derde gedeelten bewoond door nornaden-volkeren (stammen Arabieren
en Berberen), die (voornamelijk in het zuiden) slechts
in naam bet oppergezag van den keizer van M. erkennen, en of in het geheel geen of slechts eene zeer
geringe schatting aan M. opbrengen. De regeeringsvorm van M. is onbeperkt despotiek ; de keizer (sedert 1859 Sidi-Mohammed, geb. 1803) voert den
titel van Emir-el-Moemenin, d. Vorst der Geloovigen, en lien van Khalifet-Allah-fi-chakihi, d. i. Stedehouder Gods op aarde. Het groote rijk M. wordt
door den Atlas in twee helften gescheiden, waarvan
de zuidwestelijke de provincien Tafileit, Sedzjelmesa
en Darah bevat, terwij1 de noordwestelijke heeft uit
de koninkrijken Fez en het eigenlijk gezegde Marocco benevens de provincie Soes (Sus) bestaat. De
beide rijken Fez en M, zijn administratief ingedeeld
in 28 districten, die bestuurd worden door pachaas
en cards. — De geschiedenis van M. is tot in bet
laatst der 15e eeuw nauw met die der Berberen (zie
BARBARIJe) verbonden. Achtereenvolgend stond M.
under het gezag der Romeinen, tier Vandalen, der
Grieken ; vervolgens onder dat der Arabieren (sedert
de 8e eeuw). In 1051 werd M. aan de fatimidische
kalifen ontweldigd door de Almoravieden, die hunne
heerschappij uitstrekten over geheel Maghreb en over
Spanje. De Almoravieden werden achtereenvolgend
vervangen door de Almohaden (1129), door de Merinieden (1270), en eindelijk (1516) door de Sjerifs,
die beweerden rechtstreeks of te stammen van Mahomed. Under deze dynastic kwam M. tot zijn hoogsten trap van macht. In de 13e, 14e en 15e eeuw
herhaaidelijk beoorloogd door de Portugeezen, werd
M. door hen niet meer verontrust na de bloedige nederlaag, die ze leden in den slag van Alcacar-Quivir

Maroens
(1578). Reeds spoedig strekte M. zijne grenzen naar
het Z. uit tot Guinea, terwijI het ook het westelijk
gedeelte van Algerie bevatte. Omstreeks de helft der
17e eeuw stichtte Moelei-Sjerif de dynastie der
tweede Sjerifs, die nog tegenwoordig over M. regeet t.
De door wellust en wreedheid beruchte vorst nit
deze dynastie was Moelei-Ismail. Onder sultan
Moelei-Soliman, die van 1794 tot 1822 regeerde,
begon de toestand van M. zich eenigermate to verbeteren, doch verloor M. (1810) een gedeelte van
het landschap Soes (zie SIDI-HEZJAM). Onder zijnen
opvolger, sultan Abd-ur-Rahman (1822-1859) had
de inbezitneming van Algiers door de Franschen
plaats, waardoor M. zoowel naar buiten als inwendig
in eenen staat van oorlog en onrnst geraakte, die
eindelijk, toen de Maroccanen in 1844 onverhoeds
de Franschen aangetast hadden, uitliep op eenen
formeelen oorlog met Frankrijk, waarin de Maroccaansche armee 14 Aug. 1844 in den slag aan de
rivier Isly door maarschalk Bugeaud verpletterd
werd. Nadat in Nov, 1851 opnieuw geschillen (bornbardement van Sale) met Frankrijk plaats gevonden
hadden, in Dec. 1856 een tractaat van koophandel
met Engeland gesloten was, en Aug. 1859 Abd-urRahmân's zoon, Sidi-Mohammed, den troo p had
beklommen, eischte Spanje voor een aantal grieven
voldoening, en begun, toen die geweigerd werd, in
Dec. 1859, onder het opperbevel van O'Donnell, den
oorlog, die eindigde met den vrede van 26 April
1860, waarbij M. zich verbond aan Spanje 20 millioen piasters schadeloosstelling te betalen en eenige
kuststreken of te staan.
Maroens, de afstammelingen van gedroste negerslaven, die in het binnenland van Guiana in
Zuid-Amerika eenige onafhankelijke rijkjes vormen
of althans als onafhankelijke volksstammen leven.
Zie MARRONS.
Marokkanen. Zie M AROCCO.
Marokko. Zie M AROCCO.
Maroni, rivier in fransch Guiana. ZieMAROWIJNE.
Maronieten, een yolk in Syrie, dat sevens
een bijzonder kerkgenootschap vormt. De M. bewonen het pachalik Tripoli en den Libanon, tusschen
de Nosairis ten N. en de Druzen ten Z.; ze hebben
bijna het geheele bergland Kesrawan in, en kunnen
150,000 zielen sterk zijn. Ze erkennen twee opperhoofden, nl.: den Klein-emir, die te Dzjebatl (Byblos), en den Groot-emir, die te KanObin op den Libanon resideert. Men doet het ontstaan der M. opklimmen tot het jaar 634 : de Arabieren destijds
Syrie overweldigd hebbende, nam zekere Jozef, vorst
van Byblos, met zijne onderdanen de wijk naar de
Bergen van den Libanon, waar zij vervolgens gevestigd zijn gebleven. Later werden ze onderworpen
door de Turken, doch zijn tegen betaling van eene
jaarlijksche schatting onafhankelijk, en hebben sedert
1842 een eigen opperhoofd (vergelijk het artikel
DRUZEN). De M. beleden aanvankelijk het Monothelismus; volgens sommigen dragen ze hunnen naam
naar zekeren monnik Maron of Maro, die tusschen
de 5e en 7e eeuw geleefd moet hebben, en als de
stichter van de secte der M. te beschouwen is; volgens anderen hebben de M. hunnen naam ontleend
aan een voormalig vlek Maronia, dat sedert sang niet
meer bestaat. In den tijd der Kruistochten onderwierpen de M. zich aan den Roomschen Stoel en
bleven met Rome verbonden, terwijl hurt een eigen
patriarch, hunne eigene gewijde taal, het huwelijk
der priestess, het gebruik van de Nachtmaalskelk,
en meer andere bijzonderheden toegestaan werden.
De patriarch der M. heeft zijnen zetel op den Liba-

Marot
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non, in bet klooster KanObin. Sedert 1584 bestaat
te Rome een door paus Gregorius X111 gesticht maronitisch seminarie, dat een aantal beroemde mannen voortgebracht heeft, o. a. Abraham Ecchellensis,
Gabriel Sionita, verscheidene leden der familie Assemani, enz.
Marons, of Maron-negers. Zie de art. MAROENS
en MARRONS.
Maros, de oude Marisus, rivier in Zevenbergen
en Hongarije, ontspringt dick bij de grens van Moldavie in den zevenbergschen stoel Csik, komt bij
Arad in de vlakte, wordt bij Karlsburg bevaarbaar,
en valt na een loop van 64 mijlen bij Szegedin in de
Theiss.
Maros, een der vijf Szekler-stoelen in Zevenbergen, heeft tot hoofdpl. Maros-Vasarhely (duitsch
Markstadt of Neumarkt, nieuw -lat. Agropolis),10
uren gaans benoorden Schassburg, aan de rivier Maros; 11,500 inw.; versterkt kasteel.
Maros, rivier op de zuidelijke landtong van het
nederl. 0. I. eiland Celebes, loopt in westelijke richting, en ontlast zich in de Straat van Makassar.
Maros, adsistent-residentie in de residentie
Makassar van bet nederl. 0. I. eiland Celebes ; in M.
de sterkte M., in welker nabijheid (de vlakte van M.)
aan de nederlandsche troepen 18 Oct. 1824 eene
gevoelige nederlaag toegebracht werd door de in opstand zijnde Padries.
Marosia, eene romeinsche vrouw, dochter van
de eerste Theodora, trouwde omstr. 906 met Alberik, graaf van Tusculum en markies van Camerino,
door Wiens dood zij reeds spoedig weduwe werd.
Hare schoonheid en hare kuiperijen verschaften haar
eenen grooten invloed op de aanzienlijke mannen
van Rome, zoodat zij naar willekeur beschikken kon
over het hoogste gezag, en pausen aanstelde en afzette naar het haar behaagde. In 904 word door Karen invloed tot pans verkoren Sergius III, met wien
zij in ontucht leefde, en die een zoon bij haar verwekte (den lateren paus Johannes XI). In 911 bracht
zij Anastasius III op den pauselijken stool, in 913
Landon. In 928 liet zij Johannes X afzetten, die door
den invloed van hare zuster Theodora (hare medestanderes naar 't gezag) tot pans verkoren was, en
lien afgezetten pans (Johannes X) liet zij vervolgens
met de hulp van barer' tweeden man (Guido, hertog
van Toskanen) wnrgen, en plaatste daarna in 931
den bij haar door Sergius III verwekten zoon op den
pauselijken stool onder den naam van Johannes XI.
Ten tweeden male weduwe, trouwde zij 932 met
Hugo van Provence, die koning van Italie geworden
was. Doch toen doze eons de onvoorzichtigheid begaan bad aan Alberik, den oudsten zoon van Marosia,
eene oorveeg te geven, verschafte de daarover gebelgde
Alberik zich eenen aanhang onder de romeinsche
jongelingschap, vermoordde de lijfwacht van zijnen
schoonvader, die zelf zijn behoud zocht in de vlucht,
zoodat Alberik zich van bet bewind meester maakte,
waarop hij zijne moeder gevangen liet zetten in het
kasteel San-Angelo, waar zij gekerkerd bleef tot aan
Karen dood.
Marot (Clement), fransch dichter, gob. te Cahors 1495, was eenigen tijd kamerdienaar bij Frans I,
en stierf na een leven vol wisselvalligheden te Turijn
1544. De ongekunstelde, lieve toon, zooals die, welke
in zijne dichtstukken heerscht, is naar hem bestempeld met den naam van Style Marotique. Eene nieuwe
editie van M.'s gedichten leverde Lacroix (3 dln.
Parijs 1824). — M. (Jean), vader van den vorige,
gob. 1463 to Mathieu, gest. 1523, was kamerdienaar
bij Frans I, en is insgelijks als dichter bekend.
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Maroth

Maroth, vermeld Micha 1: 12.
Maroto (don Rafael), geb. 1785 te Conn in
Murcia, een der voornaamste carlistische veldoversten in den spaanschen burgeroorlog, inzonderheid
bekend door het sluiten van het verdrag van Bergara
(31 Aug. 1839), waardoor aan den burgerkrijg een
einde gemaakt werd. In het begin van 1847 stierf
M. in Chili (in Zuid-Amerika), werwaarts hij zich
begeven had om de veelvuldige hatelijkheden te ontgaan, waaraan hij wegens zijne vroegere loopbaan
blootstond.
Marowijne, ook wel Marowine, en bij de Franschen Maroni genaamd, eene rivier in Guiana, ontspringt in het Tumacumaque-gebergte, stroomt eerst
in noordoostelijke, vervolgens in noordelijke rich ting,
scheidt Nederlandsch Guiana van Fransch Guiana,
en valt na ruim 120 mijlen loop in den Ati. Oceaan.
Marozia. Zie m—AROSIA.
Marpessus, tegenw. Marpeso, gebergte op het
eiland Paros, vermaard door het kostelijke marmer,
dat er gegraven worth.
Marquesas, fransch Marquises, d. Markiezen-eilanden, eene groep eilanden in den Grooten
Oceaan, vormt het zuidoostelijk gedeelte van den
Mendana-archipel, en bevat o. a. de eilanden Tatoeiwa of Magdalena, Tahoeata of Christina, Ohiwaoa
of Dominica, enz. Somwijlen verstaat men onder den
naam van M. tevens de noordwestelijke groep (in
1791 ontdekt door Etienne Marchand, die ze noemde
Iles de la Revolution; ze heeten tegenwoordig
Washington-eilanden), waarin het eiland Noekahiwa
Iigt. De beide groepen zijn bevolkt met omstr. 25,000
bewoners. Vier der M. zijn 1595 ontdekt door Mendana, en ontvingen den naam M., ter eere van
markies Mendoza, onderkoning van Peru ; de overige
werden 1774 ontdekt door Cook. In 1842 werden
Noekahiwa en Tahoeata bezet door de Franschen.
Marquise, bet oude Marci , stad in 't fransche
dept. Pas-de-Calais, 3 uren gaans benoordoosten
Boulogne ; '2700 inw.
Marquises, eilanden. Zie MARQUESAS.
Marradi, stad in de toscaansche prov. Florence,
ruim 11 uren g. benoordoosten Florence, aan den
Lamone; 8000 inw.
Marrast (Armand), fransch republikein, geb.
5 Juni 1801 te St.-Gaudens, behoorde na de Juliomwenteling onder de voornaamste publicisten van
Frankrijk, werd 1834 in het April-proces betrokken,
vluchtte naar Londen, keerde 1838 naar Parijs terug,
stond aan bet hoofd van het dagblad de aNational",
totdat hij in 1848 adviseerend lid van 't voorloopig
bewind en moire van Parijs werd. Sedert 15 Mei
1848 presideerde hij de Constituante, ging echter
1849 ambteloos leven, en stierf 10 Maart 1852. Met
Dupont gaf hij (1835) Fasles de la revolution francaise
in bet licht.
Marrons, een naafi], volgens sommigen afgeleid van Maroni (de rivier, die Fransch en Nederlandscb Guiana van elkander scheidt), volgens anderen van het spaansche woord Marrano (wild l'arken);
't is de naam van gevluchte negerslaven en bunne
afstammelingen, die zich in de bosschen ophouden.
Zie MAROENS en BOSCEINEGERS. — M., zoo worden
ook genoemd de bewoners van den berg Cenis in
Savoje, en aan bun bedrijf (wegwijzen, pakkendragen, enz.) geeft men den naam van marroneeren.
Marrubium, tegenw. San-Benedetto, stad in
bet wade Italie, op den oost-oever van bet meet
Fucino, was de hoofdstad der Marsen.
Marrueijnen, lat. Marrucini, een sabellisch
yolk in het oude Italie, tusschen de Pelignen ten Z.,

Marsan
de Marsen ten W., de Vestijnen ten N.; ze hadden
tot voornaamste steden Aternum, Teate, Corfinium;
ze namen deel aan den Samnitischen bond tegen
Rome (309), doch werden tot onderwerping gebracht
305 v. Chr.
Marrum, of Merrum, aanzienlijk dorp in Friesland, 3 uren g. benoorden Leeuwarden ; 1200 inw.
Marryat (kapitein Francis), engelsch zeevaarder en romanschrijver, geb. te Londen 10 Juli 1792,
sedert 1806 in engelsche zeedienst, gest. 2 Aug. 1848
te Langham in Norfolk, was de zoon van een rijk
west-indisch koopman, en heeft zich een europeeschen naam verschaft door zijne zeeromans. In 1839
gaf hij in het licht het ' Dagverhaal van eene reis in
Amerika", met pikante opmerkingen over de zeden
en instellingen van dat land, waardoor hij eene hevige
verbolgenheid tegen zich gaande maakte in de Vereenigde Staten.
Mars, of Ma yors, bij de Grieken Ares, god van
den oorlog, was een zoon van Jupiter en Juno, of
(volgens Ovidius) van Juno alleen. De Romeinen beschouwden M. als den varier van Romulus en Remus,
en hadden de eerste maand van bun jaar naar kern
genoemd. Volgens de fabel was M. de begunstigde
rninnaar van Venus, met wie hij overrompeld werd
door Vulcanus, die beiden in een net ving. In den
Trojaanschen oorlog werd M. gekwetst door Diomedes.
Mars (Anne Francoise Hippolyte Boutet-Monvel,
genaamd Mademoiselle), geb. 9 Febr. 1779 te Parijs,
beroemd fransch tooneelspeelster, debuteerde op haar
13e jaar, speelde sedert 1812 de coquetten in de
blijspelen, vervulde op lateren leeftijd ook met talent
sommige rollen in treurspelen, verliet eerst your
goed het tooneel in 1841, en stierf te Parijs 20 Maart
1847.
Marsac, 1) stad in 't fransche dept. Puy-deDome, 2 urea gaans bezuiden Ambert, aan de Dore;
3000 inw. '2) vlek in 't fransche dept. Dordogne,
1 uur gaans bewesten Perigueux; 600 low.; warme
bron.
Marsaglia, vlek in Sardinie, aan den weg van
Pignerol naar Turijn. Bij M. versloeg Catinat 4 Oct.
1693 Victor-Amedeils en prins Eugenius. Men heeft
dit M. wel eens verward met een ander M., 4 uren
gaans benoordoosten Mondovi.
Marsaille, fransche naam van Marsaglia.
Marsal, het oude Budatium of Marsallum, stad
in 't fransche dept. Meurthe, aan de Seille, 1 uur
gaans beoosten Moyenvic ; 1600 inw.; was eertijds
eene gewichtige lotharingsche vesting.
Marsala, het oude Lilybceum, zeestad en vesting in de sicil. prov. Trapani, 19 mijlen bezuidw.
Palermo, een weinig benoorden de uitwatering van
het riviertje M., met haven en 25,500 inw.; in den
tijd der Romeinen had M. de voornaamste haven
van Sicilie, die echter in 1532 vernield werd door
Karel V, om haar niet in handers van de Turken te
laten vallen.
1VIarsalquivir, of Mers-el-Kebir, d. i. de
Groote Haven, Portus Magnus bij de ouden, stad in
West-Algerie, aan de Zee, 2 uren gaans beoosten
Oran ; 4500 inw.; citadel ; werd in 1506 bemachtigd
door de Spanjaarden, en 1732 weder aan hen ontweldigd.
Marsan, landschapje in Gascogne, beoosten de
Landes en bewesten Gabaret en Armagnac, had tot
hoofdplaats Mont-de-Marsan, was eerst een vicomte,
en behoorde in de 10e eeuw aan de hertogen van
Gascogne, kwam 1118 door huwelijk in de fanarlie
der graven van Bigorre, werd later eigendom van het
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huis van Lotharingen, en heeft zijnen naam gegeven
aan een der takken van dat geslacht. Tegenwoordig
maakt M. deel uit van het fransche dept. Landes.
Marsberg (Ober- en Nieder-), twee bij elkander liggende steden in het pruisische reg.-district
(en 7 mijlen beoosten de stad) Arnsberg, kreis
Briton, aan de Diemel ; samen 4000 lnw.
Marschner (Heinrich), duitsch opera-componist, geb. 16 Aug. 1795 te Zittau, studeerde eerst
de rechten te Leipzig, doch wijdde zich al spoedig
geheel aan de muzitk, werd 1823 muziek-directeur
te Dresden ; en nadat hij later weder eenigen tijd te
Leipzig gewoond had, ging hij 1832 als directeurgeneraal der muziekschool naar Hanover, waar hij,
1859 eervol ontstagen, 14 Dec. 1861 stierf. Voornaamste operaas: ,,Vampyr", DTempeher en Jodin",
Hans Heiling", enz. Men heeft van hem ook een
groot aantal liederen gecomponeerd. M. (Adolf
Eduard), bloedverwant van den vorige, heeft zich
doen kennen als liederen-componist, was geb. 5
Maart 1810 te Grimberg in Silezie, is gest. 9 Sept.
1853.
Marsden (William), engetsch orientalist, geb.
1755 in lerland, gest. 1837, bekleedde verschiltende
betrekkingen in Indio, was engetsch resident te Benkoelen op Sumatra, vervolgens onder-secretaris der
admiraliteit, en nam 1807 zijn ontslag nit 's rijks
dienst, om zich geheel aan de studie te wijden. Men
heeft van hem : History of Sumatra (Londen 1783 ;
2e druk 1812); eene Spraakkunst en een Woordenbock der Maleische taal (1812), welke twee boeken
eene taal, die tot dusverre bijna in 't geheel nog niet
beoefend was, bin nen 't bereik der taalstudie brachten.
Marsdiep, de zeeengte, die het eiland Texel
van het vasteland scheidt.
Marseillaise, bet fransche krijslied. Voor vervaardiger en componist van de M. houdt men Rouget
de Lisle, in 1792 ()Meier der genie te Straatsburg,
die, gedurende het keizerrijk vergeten, eerst na de
Juli-omwenteling weder erkenning vond, en 26 Juni
1836 stierf. Later heeft men beweerd, dat de muziek
der M. niets anders was dan eene kopie van bet
Credo der Missa solennis n°. 4, gecomponeerd door
Holtzmann, waarvan het manuscript teruggevonden
was door zekeren Hamma, organist te Meersburg.
Marseille, I) het oude Massilia, stad in Frankrijk, hoofdplaats van het dept. Monden van de Rhone,
een der voornaamste zeehandetsteden van Europa,
aan eene bocht der Middellandsche Zee ; 319,000
inw.; de kathedraal van M. is de oudste kerk van
Galliê ; de haven van M. wordt beschermd door twee
forte'', en voor de reede verbeft zich, op de klip If,
de vesting Château-WM Ms volkptanting van Phoceers werd M. gesticht omstreeks 6 eeuwen v. Chr.,
stichtte zelve verscheidene steden in den omtrek
(Agde, Antibes, Nice, enz.), en decide de koopvaart
in de Middellandsche Zee met Carthago : de vloten
van M. gingen tot in den Atl. Oceaan, en somnllge
zelfs tot in de Oostzee. Reeds vroegtijdig de bondgenoot van Rome, gaf M. aan de Romeinen aanleiding
om Galli6 te veroveren, doordien het hunne hulp
inriep tegen de Liguren (153), vervolgens tegen de
Cavaren (125 v. Chr.). Bij de tweede vorming van
bet romeinsche wingewest Gallie, werd M. niet daarin
begrepen, maar bleef eene flip stad, bondgenoot van
Rome. Toen de oorlog tusschen Pompejus en Cesar
uitbarstte, wilde M. onzijdig blijven, en werd belegerd en ingenomen door de troepen van Cesar (49
en 48 v. Chr.). Reeds spoedig weder toenemende in
bloei, had M. twee beroemde scholen ten tijde van
bet keizerrijk. In de 8e eeuw werd M. verwoest door

de Arabieren, en herstelde zich slechts langzaam.
Feitelijk werd M. eene republiek, tijdens de inlijving
van het koninkrijk Arles bij het keizerrijk ; doch in
de 13e eeuw werd M. onderworpen door Karel van
Anjou, graaf van Provence. Eenige voorrechten, die
de stad nog behouden had, werden baar in 1660
door Lodewijk XIV ontnomen. In 1720 en 1721 werd
M. geteisterd door eene verschrikkelijke pestziekte.
Het is de geboorteplaats van Pytheas en van Petronius; wijders van H. d'Urfti, Puget, Plumier,
Mascaron, Dumarsais, Th. Barthe, Barbaroux.
2) dorp of vlek in bet fransche dept. Oise, 4 a 5
uren gaans benoordw. Beauvais; 800 inw.
Marsen, lat. Marsi, 1) een sabellisch yolk in
het oude Italie ; ze woonden bezuidw. de Vestijnen
en de Marrucijnen, in het bergland rondom het meer
Encino, en paalden ten Z. aan Latium ; hunne hoofdstad was Marrubium. Men hield hen voor de dapperste krijgslieden van Italie ; vandaar het spreekwoord :
Nee de Marsis, nee sine Marsis posse triumphari. Om
het romeinsche burgerrecht te erlangen, traden de
M. anno 91 v. Chr. in bondgenootschap met de Samnieten tegen Rome, en in dien verdelgenden Bondgenooten-oorlog of Marsisehen oorlog werden ze door
Cnejus Pompejus Strabo onderworpen. 2) M. of
Maresaten, een germaansch yolk aan den BenedenRijn, nam met de Cherusken een belangrijk deal aan
den Varus-slag.
Marsena, een der zeven vorsten van koning
Ahasveros. Zie CARSENA.
Marsh (James), engetsch scheikundige, geb.
1790, gest. 21 Juni 1846 te Londen, liet zijn gezin
bijna in volslagene armoede achter, in weerwil dat
hij een beroemden naam had, vooral door zijne uitvinding van het naar hem genoemde apparaat, om
de aanwezigbeid van de minste of geringste hoeveelheid arsenicum te ontdekken.
Marsh (Anne Caldwell, gehuwd met den bankier
i1., dus mevrouw), geb. omstr.1799 in Staffordshire,
trad 1834 als schrijfster op, en schreef een aantal
romans, die met graagte gelezen werden.
Marshall's—eilanden, twee groepen eilanden in noordwestelijk Polynesie ( Micronesie), de westelijke groep bevat de Ralik-, de oosielijke groep de
Radak-eilanden.
Marsico, naam van twee steden in het Napelsche : 1) M.-Nuovo, in de prov. Principato citeriore,
11 a 12 uren g. benoordoosten Policastro ; 6000 inw.
— 2) M.-Vetere het oude Abellinum Marsieum, in de
prov. Basilicata, 8 uren gaans bezuidw. Potenza ;
7000 inw.
Marsigli (Ludovico Fernando, graaf van), geograaf en natuurkundige, geb. 10 Jail 1658 te Bologna,
trad in oostenrijksche dienst, maakte verscheidene
veldtochten tegen de Turken mede, en werd 1683
gevangen genomen door de Tartaren. Toen bij weder
in vrijheid gesteld was, werd hem de verdediging van
Alt-Breisach toevertrouwd (1703), welke vesting hij
echter zonder eenige tegenweer aan den vijand overgaf; deswege van zijne mititaire rangen vervallen
verklaard, wijdde hij zich geheel aan de wetenschap,
en stierf te Bologna 1 Nov. 1730. Van zijne indertijd
geachte werken, verdient inzonderheid melding eene
in 't Latijn gestelde geographische en historische
beschrijving van den Donau (6 dln. 's-Hage 1726).
Marsilio Picino. Zie FICINO.
Marsilius, een musulmarisch veldoverste, vermaard in de kronijken, is niemand anders dan AbdelMelek -ben-Omar (zie dien naam dl. 1, blz. 17).
Marsische oorlog, ook Bondgenooten-oorlog genoemd. Zie OORLOG.
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Marsivan

Marsivan, het oude Euchaites, later genaamd
Theodoropolis, stad in aziat. Turkije, 23 mijlen benoordw. Siwas; 2400 inw.; overwinning van Joh.
Zimisces op de Bulgaren.
Marsna, I) oude naam van 't utr. dorp Maarssen. — 2) M., of Marsana, oude naam van 't limb.
dorp Meerssen.
Marssum, of Marsum, dorp in Friesland, 5
kwartier gaans benoordw. Leeuwarden ; 600 inw.;
bij M. 18 Aug. 1397 een hevig gevecht tusschen de
Schieringers en Vetkoopers. Zie verder MARSUM.
Marstall, havenplaats op het sleeswijksche
eiland ArOe ; 2600 inw.
Marston—Moor, eene vlakte in het engeische
graafschap York, omstr. 3 uren g. benoordw. York,
bij Tockwith ; beslissende overwinning van de Parlements-troepen op de Royalisten 2 Juli 1644.
Marsum, 1) dorp in Friesland ; zie MARSSUM.
— 2) dorp in de prov. Groningen, 10 rninuten gaans
benoordoosten Appingedam ; omstr. 1640 een korten
tijd de woonplaats van den 1637 uit Groningen gebannen vermaarden Mennoniet Uko-Wallis. — 3) in
't Leven van Willibrordus vermeld als eene plaats,
die anno 720 aan den mond der Maas lag (waarschijnlijk op den linkeroever, doch men weet niet waar).
Marsveld, de groote vlakte bij Parijs (zie
CHAMP ,-DE-MARS, di. 1, biz. 691), waar 1 Juni 1815
door keizer Napoleon I de vermaarde vergadering
werd gehouden, die bekend is onder den naam van
Champ-de-Mai, en waar in 1867, onder keizer Napoleon HI, de groote Wereldtentoonstelling werd gehouden, waaraan Europa bet hoofdzakelijk te danken heeft, dat de vrede tot op dit oogenblik (Sept.
1867) nog niet gestoord is geworden, daar het de
glorie van het tweede fransche keizerrijk was, die
tentoonstelling, die bijna alle gekroonde hoofden der
wereld naar Parijs lokte, rustig te laten afloopen.
Marsyas, rivier in Phrygie, vi gil bij Celene in
den Meander.
Marsyas, een Phrygier, geb. te Celene, een
meester in 't bespelen van de fluit, bad de vermetelheid Apollo uit te dagen tot eenen wedstrijd, doch
werd eerst door lien god overwonnen en toen aan
een boom opgehangen en levend gevild. Zijn naam
werd aan de rivier gegeven, waarbij dit een en ander
plaats bad.
Martaban, britsch 0. I. prov. aan de westkust van Hindostan, aan de Golf van M., is 570 vierk.
rnijlen groot, heeft omstr. 127,000 bewoners, en
werd 1826 door de Birmanen aan de Engelschen afgestaan. De stad en vesting M., aan den Salwen,
14 uren g. van de uitwatering Bier rivier en 4 uren
gaans benoordw. Maulmain, eertijds eenebloeiende
en volkrijke stad, doch thans slechts 6000 inw. tellende, was bij den vrede van Yandaboe (24 Febr.
1826) aan de Birmanen teruggegeven, doch werd,
in den volgenden oorlog tegen hen, 5 Mei 1852
stormenderhand door de Engelschen hernomen.
Martel, stad in 't fransche dept. Lot, 7 uren g.
beoosten Gourdon; 3000 inw.
Martel (Karel-). Zie KAREL, dl. II, biz. 250.
Marten (Edmond), geleerd benedictijnermonnik, geb. 1654 te St.-Jean-de-Lone, gest. 20
Juni 1739. Voornaamste werken: Thesaurus novas
anecdotorum (5 dln. Parijs 1717) en Veterum scriptorum et monumentorum historicorum, dogmaticorum
et moralium amplissima collectio (9 din. Parijs 1724

—33).
Martens (George Friedrich von), diplomaat
en publicist, geb. 22 Fehr. 1756 te Hamburg, eerst
prof. te Gottingen, vervolgens 1808-13 westfaalsch

artigny
staatsraad, werd 1814 hanov. geheim-kabinetsraad
en 1816 bondsdags-gezant te Frankfort, waar hij
21 Febr. 1821 stierf. Zijn voornaamste werk is
het Recueil des traites (2e druk 8 din. Gottingen
1817-30), voortgezet in 't Nouveau recueil (16 dln.
Gottingen 1817-42) en in 't Nouveau supplement
(3 dln. Gott. 1839-42) van K. v. Martens, Saalfeld
en Murhard, loopende tot 1839. Eene verdere voortzetting vormt Murhard's Recueil general des traites
(12 din. Gott. 1832-43), waaraan zich dan weder
aansluiten de Archives diplomatigues (1854 en v.)
van Murhard en Pinhas. — M. (Karl von), neef van
den vorige, minister-resident van Weimar, gest. te
Dresden 28 Maart 1863, heeft zich als een waardig
navolger van den vorige does kennen door : Guide
diplomatique (4e druk 2 dln. Leipzig 1851); Causes
celares du droit des gens (2e druk 4 dln. Leipzig
1858-59): en Recueil manuel et pratigue de traites
(5 din. Leipzig 1846-49).
Martens (Thierry) , de Nederlandsche Aldus bij genaamd, geb. omstr. 1450 te Aalst (Alost) bij Brussel, richtte daar 1473 eene boekdrukkerij op, stierf
23 Mei 1534, en werd door het nageslacht vereerd
met een gedenkteeken, dat 7 Juli 1856 te Aalst onthuld werd.
Martha, zuster van Lazarus en van Maria van
Bethania ; Luc. 10: 38, 40, 41 ; Job. 11 : 1 en v.;
12: 2.
Martha's Vineyard, een eiland aan de
zuidkust van Massachusetts, is ruim vier mijlen tang
en heeft 4400 bewoners in drie dorpen, van welke
Edgarton 't voornaamste is.
Martialis (Marcus Valerius), romeinsch dichter, geb. omstr. 40 na Chr. to Bilbilis in Spanje,
kwam onder Nero naar Rome op 23-j. leeftijd, hield
daar verblijf gedurende 35 jaren, en keerde toen
naar zijn vaderland terug, waar hij omstr. het jaar
103 stierf. De beste editie van zijne 14 boeken epigrammen leverde Schneidewin (2 din. Grim ma 1841;
Leipzig 1853).
Martianus Capella. Zie CAPELLA.
Martignac (Gage, vicomte de), geb. 1776 te
Bordeaux, eerst advocaat aldaar, werd, na sedert
den terugkeer der Bourbons (1814) verscheidene
ambten bekleed te hebben, in 1824 verheven tot
vicomte, en 9 Febr. 1829 als minister van binnenl.
zaken aan het hoofd van het bewind geplaatst ; zijne
poging om de partijen tot elkander te brengen mislukte, en hij moest 8 Aug. 1829 aftreden. Na de
Juli-omwenteling nam hij in het proces tegen het
omvergeworpene ministerie de verdediging van prins
Polignac op zicb, en stierf 3 Maart 1852. Na zijnen
door verscheen van hem in het licht: E ssai historigue
sur la revolution d'Espagne et sur l'intervention de

1823 (3 din. Parijs 1832).
Martigny, naam van twee fransche steden :
) M.-Briant, dept. Maine-Loire, 3 uren g. van Done;
2100 inw.; minerale bronnen. — 2) M.-fer-chaud,
dept. Ille-Vilaine, ruim 3 uren gaans van Mayenne ;
3800 inw.
Martigny, duitsch Martinach, het Octodurus
der ouden, kleine stad in 't zwits. kanton Wallis,
aan de Dranse, 7 uren g. bewesten Sion ; 1350 inw.;
feed veel door de overstrooming van 1818. Tegenover M. het dorp La-Batie met prachtige ruinen van
een kasteel, op welks hoogen toren men een heerlijk
vergezicht heeft over het Rhone-dal. Bij bet naburige
vlek Martigny-le-Bourg (1100 inw.) eene oude (romeinsche) waterleiding, die 1822 in bruikbaren
staat gebracht is, en zoowel dat vlek als de stad M.
van drinkwater voorziet.
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Martigues (les), stad in 't fransche dept. Monden van de Rhone, 9 uren g. bezuidw. Aix ; 8500
inw.; gebouwd op eenige eilandjes aan den ingang
van den Etang-de-Berre, is M. eene zeer oude stad,
vermoedelijk de Maritima Colonia, die de hoofdstad
is geweest der Anatiliers.
Martin, een heilige en vijf pausen. Zie MARTINUS.
Martin (Francois), gouverneur van Pondichery„
stichtte voor de Franschen die kolonie in 1683, had
aan de Hollanders het hoofd te bieden, en capituleerde 1693, na eene heldhaftige verdediging. Bij
den vrede van Rijswijk (1697) kwam Frankrijk weder in 't bezit van die kolonie, en toen werd M. benoemd tot president van den Hoogen raad aldaar ;
hij stierf 1726.
Martin (Claude), generaal-majoor in dienst der
Engelsch 0. I. Compagnie, geb. 1732 te Lyon (in
Frankrijk), was de zoon van een kuiper, die geen
fortuin bezat. In 1756 vertrok M. naar Judie, met
Lally-Tollendal; loch de strengheid van lien generaal was niet naar den smaak van M., zoodat deze
deserteerde, en in dienst trail van de Engelsch 0. I.
Compagnie, bij welke hij zich derwijze door zijne
dapperheid onderscheidde, dat hij opklom tot kapitein, kolonel (1790), generaal-majoor (1796); hij
vocht tegen Tippoe-Satb, en verwierf de gunst van
den nabob van Oude (Audh), aan Wiens hof hij allengs bezitter werd van een kolossaal vermogen, zoodat hij bij zijnen dood (1800) eene fortuin naliet
van omstr. 12 millioen francs. Hij vermaakte aanzienlijke legatee aan de steden Lucknow, Calcutta
en Lyon, om er inrichtingen voor onderwijs aan
minvermogenden te stichten; uit dat Iegaat werd te
Lyon eene school voor koophandel en nijverheid gesticht, die daar nog tegenwoordig in vollen bloei is
en den naam draagt van La Martiniére.
Martin (A imd), fransch letterkundige, geb. 1786
te Lyon, gest. 1847. Leerling en vriend van Bernardin de St.-Pierre, verzamelde M. de werken van diets
grooten schrijver (12 dln. 1817-19), verdedigde
zijne nagedachtenis, trouwde zijne weduwe en adopteerde zijne dochter.
Martin (Bon Louis Henri), fransch geschiedschrijver, geb. 20 Fehr. 1810 te St.-Quentin (dept.
Aisne), aanvankelijk bestemd voor het notariaat, trad
1810 op als schrijver van historische romans. Reeds
spoedig echter wijdde hij al zijne krachten aan de
geschiedenis uitsluitend, en van 1833 tot 1836 verscheen in 't licht zijne Histoire de France (15 din.),
van welk belangrijk werk een onveranderde tweede
druk noodig werd, waarna het door M. omgewerkt
werd tot eene 3e editie (19 dln. 1837-54). terwiji
eindelijk een opnieuw door M. omgewerkte 4e
druk daarvan verscheen in 16 dln. (1855-1860).
Martina, stad in de napolit. prov. Otranto, 8
uren gaans ten N. N. 0. van Taranto; 14,500 inw.
Martinach, duitsche naam van Martigny.
Martineau (Harriet), engelsche schrijfster,,
geb. 12 Juni 1802 te Norwich, leverde, behalvereisbeschrijvingen, als hare voornaamste werken: o. a.
Illustrations of political economy (9 dln. Londen
1832-34) ; History of England (2 dln. Londen
1851) ; England and her Soldiers (Londen 1859).
Martinengo, marktvlek in de lombard. prov.
Bergamo, ruim 4 uren gaans bezuidoosten Bergamo ;
5000 inw.
Martinez de la Rosa (Francisco), spaansch
staatsman en dichter, geb. 10 Maart 1789 te Granada, bracht als bestrijder van het absolutismus
herhaalde malen een gernimen tijd in ballingschap
door, was na den dood van Ferdinand VII minister
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(1834-36), hetgeen hij reeds in 1821 geweest was,
liet de regentes Maria Christina het door hem ontworpen Estatuto Real geven, bekleedde daarop eenige
gezantschapsposten, was 1843-46 lid van het kabinet Narvaez, en 1847-1851 herhaaldelijk spaansch
gezant to Parijs. Tot 1854 was hij als constitutioneel
werkzaam in de Eerste kamer, werd 1857 vicepresident en 1859 president van den staatsraad,
,stierf 7 Febr. 1862. Onder zijne Obras (5 dln. Parijs
1844-46) bevinden zich, behalve eenige dramaas
en de roman Isabel de Solis (3 dln. Madrid 1837-40)
zijne vPoesias" (20 druk Madrid 1847) en de historisehe geschriften: Hernan Perez del Pulgar (Madrid
1834) en Espiritu del siglo (10 dln. Madrid
1835-51).
Martinique, een der Kleine Antillen , na
Guadeloupe de belangrijkste bezitting der Franschen
in West-Indio, met circa 138,000 zielen bevolkt,
is 18 vierk. mijlen groot, in twee deelen gesplitst
(Basse-Terre en Cabes-Terre) en heeft tot hoofdpl.
Fort-de-France of Fort-Royal op de westkust. Zeer
onderhevig aan aardbevingen, werd M.vooral daardoor
geteisterd in de jaren 1776, 79, 80, 88, 1813, 17,
23 en 39. Outdekt door de Spanjaarden 1493, word
M. door fransche kolonisten in bezit genomen 1635;
de Hollanders deden eenen vergeefschen aanslag op
M. in 1674 ; de Engelschen maakten zich van M.
meester 1762 , 1802 en 1809 , maar hebben het
telkens aan Frankrijk teruggegeven.
Martinsbruek, eene plaats in Neder-Engatlin, aan de Inn, bekend door de gevechten tusschen
de Franschen (onder Lacourbe) en de Oostenrijkers
(onder Bellegarde) den 14, 15 en 25 Maart 1799.
Martinus, de heilige, bisschop van Tours, geb.
omstr. 316 te Sabaria in Pannonie (tegenw. Steinam-Anger in Hongarije), was de zoon van een krijgstribuun, en begon zijne loopbaan als heidensch soldaat, liet zich echter tot het Christendom bekeeren,
en blonk uit door zijne deugden. Door de Arianen
vervolgd, ging hij naar Frankrijk, werd in 375 bisschop van Tours, stichtte in de nabijheid van die
stad het klooster Alarm ou tiers (Martini monasterium),
waarin hij omstr. het jaar 400 stierf. Om de vele
mirakelen, door hem verricht, werd hij heilig verklaard ; kerkelijke gedenkdag II Nov.
Martinus, naam van vijf pausen, ul.: M. I,
van 649 tot 653, werd als tegenstander van de Monothelieten en van keizer Heraclius gevangen genomen, en naar den Chersonnesus verbannen, waar hij
in 655 stierf. M. II, van 882 tot 884, en
M. III, van 942 tot 946, hebben niets bijzonders
verricht. — M. IV, een Franschman, heette voor
zijne verheffing Simon de Brione, was pans van 1281
tot 1285, en verdedigde de rechten van Karel van
Anjou, koning van Sicili6, tegen Petrus van Aragonie. Onder de regeering van M. IV grepen de
Siciliaansche Vespers plaats. — M. V, vroeger
Otto Colonna genaamd, werd 1417 tot pans verkoren, nadat de pauselijke stool eenigen tijd een speelbal was geweest van partijwoede en eerzucht (zie
JOHANNES XXIII, GREGORHIS XII en BENEDICTUS XIII).
Hij presideerde het concilie van Constans tot den
einde (22 April 1418), deed door dat concilie de
aanhangers van Jan Huss veroordeelen, en stierf
1431, toen hij 't concilie van Hazel dacht te openen.
Martinus Gallus, een der oudste geschiedschrijvers van Polen, leefde in 't begin der 12e eeuw,
en schreef in 't Latijn eene Kronijk (uitgegeven
door Bandke, Warschau 1824).
Martius, in verbinding met eenigen anderen
naam, zie dan den naam die op M. volgt.
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Martius (Heinrich von), geb. 28 Dec. 1781 te
Radeberg in Saksen, 1804-16 beambte bij de keizerlijke musea te Moskau, was later geneesheer te
Nossen, en stierf 4 Aug. 1831 te Berlijn. Van zijne
werken verdient vooral melding : Prodromus flora.
mosquensis (Moskau 1812; 2e druk 1817).
Martius (Karl Friedr. Philipp von), natuuronderzoeker, geb. 1794 te Erlangen, maakte 1817
—20 op last der oostenrijksche en beiersche regeeringen de wetenschappelijke reis naar Brazilie, door
hem beschreven in 3 dln. (Munchen 1824-31). In
1820 tot den adelstand verheven, werd hij vervolgens hofraad, professor en directeur van den plantentuin te Munchen, en heeft verscheidene belangrijke botanische werken in het licht gegeven, o. a.
Flora Brasiliensis (afl. 1-30, Stuttgart 1829-62).
Martorell, stad in de spaansche prov. Barcelona, aan den Llobregat, met 4200 inw. en eene
merkwaardige oude brug uit den tijd der Carthagers.
Martos, het oude Augusta C emella en Tuccitana,
stad in de spaansche prov. Jaen, ruim 4 uren gaans
bezuidw. Jaen, op eenen berg ; 12,000 inw.; minerale bronnen ; romeinsche ondbeden.
Martijn, 1 heilige en 2 pausen. Zie M ART1NUS.
Marvejols, stad in 't fransche dept. Lozere,
ruim 4 uren gaans benoordw. Mende ; zeer oude
stad ; heeft veel geleden in de godsdienst-oorlogen;
1586 ingenomen en verwoest door den hertog van
Joyeuse, en door Hendrik IV weder opgebouwd 1592.
Marw-Sjahidzjan, bet Antiochia Margiana
der ouden, stad in Onafhankelijk Tartarije (in Bucharije), nabij de grenzen van Perzie ; gesticht door
Alexander; was lang de residentie der Seldzjoecieden ; werd door de Uzbeken verwoest in 1786, en
heeft zich Diet weder opgebeurd.
Marwar, of Djaudpoer. Zie DJAUDPOER.
Maryandijnen, lat. Mary andini, een der
oorspronkelijke volkeren van Bithynie, woonde tusschen den Sangarius en den Caucones.
Maryland, I) een der staten van de noordamerikaansche Unie, aan den Atlantischen Oceaan,
omvat het zuidelijk en westelijk gedeelte van bet
schiereiland, dat tusschen de Delawarebaai en Chesapeakbaai ligt, is 517 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 687,000 bewoners (waaronder in 1860 vôôr
den burgeroorlog ruim 87,000 slaven) ; de hoofdstad van M., en zetel van bet gouvernement, is Annapolis, doch de gewichtigste stad is Baltimore. In
1633 en volgende jaren werd M. gecoloniseerd door
engelsche Roomsch-katholieken , die het M. (d. i.
Land van Maria) noemden, ter eere van Henrietta
Maria, de gemalin van Karel I. Eerst in 1781 werd
M. in de Unie opgenomen. — 3) eene negerkolonie
ter knste van Guinea, 1854 onafhankelijk, doch
werd later vereenigd met Liberia.
Maryport, stad in 't engelsche graafsch. Cumberland, 3 uren g. benrdw. Cockermouth, aan de nitwatering van de Ellen in de Iersche Zee ; 5700 inw.;
Marysville, stad in California, graafschap
Yuba, aan de Yuba; 12,000 inw.
Marza-Musciette, stad op het eiland Malta
Zie VALETTE (Cite).
Marza-Soeza, oudtijds Sosuza, lat. Apollonia
genaamd, havenplaats in het regentschap Tripoli
(Barca), 10 mijlen bewesten Derne ; vele ruinen.
Mas, of Maz, kleinzoon van Sem ; Gen. 10 : 23.
Masaccio, eigenlijk Tommaso Guidi, florentijnsch schilder, geb. omstr. 1402 te San-Giovanni
in bet Arno-dal, hield te Rome verblijf, en ook te
nabij Florence, waar hij 1443 stierf. Hij was een der
eersten, die hervormingen in de kunst aanbrachten.

Masada, bergvesting in Judea, nabij de Doode
Zee en Jeruzalem, werd door Jonathan Maccabees
gesticht, door Herodes den Groote versterkt, en onder Titus, na eene kloeke verdediging, door de Romeinen ingenomen.
1Vlas-a-Fuera een der Juan-Fernandez-ell.
Masai, een van de hoofden des yolks; I Chron.
9: 12.
Masal, stad in stain Aser; I Chron. 6: 74.
Masanderan. Zie m—AZANDER AN.
Masaniello, eigenlijk Tommaso Aniello, een
napolitaansch visscher, geb. omstr. 1620 te Amalfi,
plaatste zich aan het hoofd van den opstand, die in
Juli 1647 te Napels uitbarstte tegen den spaanschen
onderkoning, hertog van Arcos. Gedurende 7 dagen
was M. meester van Napels, doch liet zoo vele
moorden plegen en beging zooveel buitensporigheid,
dat er opnieuw een opstand uithrak, waarbij hij door
huurlingen van den onderkoning afgemaakt werd.
Hij is de held van twee operaas, getiteld. Masaniello"
en 'De Stomme van Portici".
1Vlas-a-Tierra, een der Juan-Fernandez-ell.
Masaya, stad in Middel-Amerika, in het dept.
Granada van den staat Nicaragua, 8 mijlenbenoordw.
de stad Nicaragua ; 20,000 inw.
Mascagni (Paolo), ital. ontleedkundige, geb.
1752 te Castelleto in Toskanen, gest. 19 Oct. 1815
als professor der ontleedkunde, physiologie en scheikunde te Florence. Voornaamste werken : het prachtwerk V asorum lymphaticorum corporis humani historia
et iconographia (Siena 1787) en het na zijnen flood
uitgekomene werk Anatomia universa, 44 tabulis etc.
reprwsentata (Pisa 1823—.31) zijnde een der schoonste werken van lien aard, die bestaan.
Mascali-nuovo, stad in de sicil. prov. Catania, ruim 7 uren gaans benoordoosten Catania, aan
den voet van den Etna en aan de zee; 3200 inw.
Mascalucia, stad in de sicil. prov. Catania,
aan den voet van den Etna, 2 uren gaans benoorden
Catania; 3600 inw.; werd bijna geheel verwoest
door de uitbarsting van den Etna in 1669, en door
eene aardbeving in 1818.
Mascara, stad in Algerie, prov. Oran, 18 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Oran; 6500 inw. ; door de
Franschen bemachtigd 1835 na een bloedig gevecht,
bij het verdrag van Tafna afgestaan aan Abdelkader,
en opnieuw door de Franschen bezet 1841. Het was
voorheen de residentie van den bei der provincie M.
(thans prov. Oran).
Mascareignes, fransche naam der Mascarenische eilanden.
Mascarenhas, portugeesche naam der Mascarenische eilanden.
Mascarenhas (D. Jos.), hertog van Aveiro,
een portugeesch samenzweerder. Zie AVEIRO.
Mascarenhas, een Portugees, die in 1545
de naar hem genoemde Mascarenische eilanden ontdekte.
Mascarenische eilanden, de beoosten
Madagascar in de Indische Zee liggende eilanden
Bourbon (of Reunion), Isle-de-France (of Mauritius)
en Rodriguez.
Mascate, of Maskat , lat. Moscha, stad in Arabie, aan eene baai van de Perzische golf, heeft eene
goede haven, aanzienlijk handelsverkeer, en 60,000
inw.; werd 1507 bemachtigd door Albuquerque, en
bleef in handen der Portugeezen tot 1648. Het is de
boofdstad van het imamaat M., het macbtigste rijk
in Arable, dat op de oostkust bet landschap Oman
aan de Perzische Zee, de kuststreek der perz. land..
schappen Laristan en Moghistan, benevens de aan
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den ingang der Perzische golf gelegene eilanden
Ormuz en Kischm bevat, en geregeerd wordt door
eenen sultan, die den titel voert van Imam van M.,
eene aanzienlijke zeemacht heeft, en tevens de eerste
koopman des rijks is. Van 1507 tot 1648 was dit
rijk in de macht der Portugeezen, die toen door eene
revolutie uit M. werden verdreven. In het begin der
19e eeuw werd de onafhankelijkheid van M. bedreigd
door de Wahabieten, doch bleef staande door de
interventie der Engelschen. Tot 1856 (bij den dood
van imam Sedzjid-Said, die sedert 1804 regeerde)
behoorden tot het rijk van M. ook Zanguebar en
verscheidene eilanden en landstreken ter oostkust
van Zuid-Afrika ; doch die zijn toen in bezit genomen door een der zonen van den overledenen imam,
terwiji zijn andere zoon M. behield.
Masclef (Francois), fransch orientalist, geb.
1663 te Amiens, gest. 1738 als kanunnik aldaar. Hij
is bekend door zijn stelsel om Hebreeuwsch te lezen,
ontwikkeld in Grammatica hebraica, a punctis aliisque
inventis massorethicis libera (Parijs 1716), welk stelsel hij ook toepaste op het Chaldeesch, Syrisch en
Samaritaansch, in eene spraakkunst dier talen, gedrukt 1731 te Parijs.
Mascov (Joh. Jac.), duitsch geschiedschrijver
en rechtsgeleerde, geb. 26 Nov. 1689 te Dantzig.
gest. 22 Nov. 1761 als professor, hofraad en proconsul te Leipzig. Voornaamste werken: Principia
juris publici Romano- Germanici (Leipzig 1729; 5e
druk 1769) en Geschichte der Deutschen bis zum
An fang der frankischen Monarchic (2 din. Leipzig
1726-37).
_AZANDERAN.
Masenderan. Zie M
Masham, stad in 't engelsche graafschap York,
5 uren gams bezuidoosten Richmond ; 3000 inw.
Masham (lady) de vriendin van Locke. Zie

nen, en droeg veel bij tot de overwinning, die ze
bevochten in den slag bij Zama (202 v. Chr.), ter
belooning waarvoor hij door hen erkend werd als
koning van geheel Numidie. In den loop van den
derden Punischen oorlog stierf M. op 92-jarigen
leeftijd (anno 149 voor Chr.) ; en zijn rijk werd
verdeeld onder zijne Brie zonen Micipsa, Gulussa en
Manastabal (of Mastanabal) ; deze laatste was de vader van Jugurtha.
Masius mons, tegenw. Karadzja-dagh, bergketen in bet noorden van Mesopotamie, op de grenzen van Mygdonia, benoorden Nisibis.
Maskat. Zie _M_ASCATE.
(I Jzeren). _.e
Masker (1.1
Zie IJ ZEREN MASKER.
MasmUnster, duitsche naam van Massevaux.
11,1asovie. Zie MAzovie.
Masque de fer. Zie IJZEREN MASKER.
Masreka, stad of koninkrijk in Edom ; Gen.
36: 36; I Chron. 1: 47.
Massa, eerie plaats in de woestijn ; Exod. 17: 7 ;
Dent. 6 ;16 ; 9 : 22; 33: 8; Ps. 95 : 8.
Massa, zoon van Ismael ; Gen. 25 : 14 ;
I Chron. I : 30.
Massa, steden in Italie, I hoofdplaats van het
voormalige hertogdom Massa-Carrara, 12 mijlen
benoordw. Florence, nabij de Zee ; 12000 inw. —
2) op den linkeroever van den Po, 9 uren gaans bewesten Bovigo ; 2800 inw. — 3) Massa-Lombarda,
7 uren gaans bewesten Ravenna ; 4500 taw. —
4) Massa Lubrense of Massa di Sorrento, een uur
gaans bezuidw. Sorrento in 't Napelsche ; 3000 inw.
— 5) Massa-Marittima of Massa di Maremma, stad
in het Toskaansche, 9 uren gaans ten N. N. W. van
Grosseto, aan de Maremma; 2700 inw.
Massa–Carrara (hertogdom), gevormd uit
het vroegere hertogdom Massa en het vroegere
prinsdom Carrara, op de zuiderhelling der Apennijnen, tusschen 't voormalige hertogdom Toskanen
ten N. en ten 0., 't voormalige prinsdom Lucca ten
Z., en Sardinid ten W., behoorde eertijds als markizaat aan de familie Malaspina, uit welke bet overging op de familie Cibo, voor wie het verheven werd
tot hertogdom. In 1743 kwam het, door huwelijk,
aan bet Buis van Modena. Onder de Republiek
maakte het deel nit van het departement Crostolo.
In 1806 gaf Napoleon het aan zijne zuster Elisa; in
1809 verleende hij aan Rdgnier (zijn minister van
justitie) den titel van hertog van M.-C. In 1814
werd dit hertogdom teruggegeven aan Maria Beatrix,
de erfgename der huizen Este en Cibo, om na Karen
dood terug te keeren aan den hertog van Modena,
in wiens bezit het dan ook Imam in 1829. Doch met
het hertogdom Modena is ook M.-C. in 1860 bij bet
koninkrijk Italiê ingelijfd.
Massachusetts, een der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, een der zes zoogenaamde staten
van Nieuw,,Engeland, die zich gevormd hebben van
1621 tot 1635 in de landstreek, die destijds NoonlVirginia genoemd werd. De staat M., ten 0. begrensd
door den Atlant. Oceaan, ten N. door de staten
Vermont en New-Hampshire, ten Z. door staat
Rhode-Island, en ten W. door staat New-York, is
367 vierk. mijlen groot, heeft 1,300,000 bewoners,
en tot hoofdstad Boston. Langs de aan bochten rijke
kust (waar 0. a. de Massachusettsbaai) heeft M. 13
havens met eene aanzienlijke handelsbeweging; voornaamste rivieren in M. zijn : de Connecticut, de
Boussatonick en de Merrimack. In M. (te Boston)
werd bet sein gegeven tot den opstand tegen Engeland, en M. was dan ook herhaaldelijk het tooneel
van den oorlog; 6 Febr. 1788 nam M. de staatsre-
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Masham (lady), de vertrouweling van koningin
Anna, aan wier hof zij gebracht was door lady
Marlborough, hare nicht, die reeds spoedig op den
achtergrond geraakte door lady M., die zooveel invloed erlangde, dat zij 1714 de geheime onderhandelingen voerde, welke onder goedvinden der koningin
met Frankrijk aangeknoopt waren, om den pretendent weder op den troon te brengen. Bij den dood
van koningin Anna onttrok lady M. zich aan het
hofleven, en stierf in vergetelheid. Zij heette van
zich zelve Abigail Hill, en was de dochter van een
rijken koopman te Londen ; in 1707 trouwde zij met
mijnheer Masham, lien zij tot peer van Engeland
deed benoemen, hetgeen de wangunst van lady
Marlborough gaande maakte, en eene vijandige verwijdering tusschen de twee nichten te weeg bracht.
Mashith, berg bij Jeruzalem ;11 Kon. 23 : 13.
Masigh, zooveel als Berberen.
_ASS1NA.
Masina. Zie M
Masinissa, koning der Massyliers in Numi-

die, bondgenoot van Carthago in den tweeden Punischen oorlog sedert 213 v. Chr., was verloofd met
Sophonisbe, de dochter van Hasdrubal. Toen deze
haar aan koning Syphax tot vrouw gaf, onttrok M.
zich aan het Carthaagsche bondgenootschap, en koos
de zijde der Romeinen, met wier hulp hij koning
Syphax overwon, en diens vrouw Sophonisbe tot
zich nam. Bit strookte echter niet met de inzichten
van Scipio, die Sophonisbe Wilde medevoeren, wanneer hij zijnen zegepralenden intocht in Rome zou
doers. Ten einde echter die schande aan de numidische vorstin te besparen, zond M. haar vergif, waarmede zij een einde maakte aan haar leven. In weerwil van lit geval bleef M. de bondgenoot der Romei-

493

494

Massada

geling der Unie aan ; tot 1820 behoorde tot M. het
landschap, dat toen onder den naam van Maine een
afzonderlijken staat in de Unie werd ; 1840 bekwam
M. eene nieuwe constitutie.
Massada, vesting in Judea. Zie MASADA,
Massafra, stad in de napolit. prov. Otranto, 4
uren gaans benoordw. Taranto ; 9000 inw.
Massaga, stad in het oude Indio, bij de Assaceenen, benoorden Peucela (thans Peisjawer, Peshawur) en benoordw. Taxila (thans Attok), werd verwoest door de Macedoniers onder Alexander.
Massageten,lat. Massag elm , een tot de Scythen
behoorend nomadenvolk benoorden en beoosten de
Caspische Zee, tusschen den Araxes of Jaxartes
(thans de Sir) en den 'mails; zij aten visch, dronken de melk van hunne merrien , en vochten zoowel
te voet als te paard ; in zijnen strijd tegen hunne koningin Thomyris of Tomyris moet de perzische koning Cyrus gevallen zijn (530 v. Chr.). Waarschijnlijk
is M. niets anders dan de gemeenschappelijke benaming voor een aantal verschillende volkeren van den
tsjoedischen stam, en zou dan beteekenen: Groote
Geten. Zie GETEN.
Mas—Saintes—Puelles (le), stad in 't fransche dept. Aude, anderhalf uur gaans bezuiden Castelnaudary ; 1400 inw.; heette eertijds Becaudum.
doch nam den naam M. aan naar twee heilige maagden, die daar begraven waren; ingenomen en verbrand door de Engelschen 1355, en door Lodewijk
XIII in 1623; was 1586 te vergeefs belegerd door
den hertog van Joyeuse.
MASSOWA.
Massaua. Zie —
Massêna, stad in den n.-amerik. staat NewYork, graafschap St.-Lawrence; 2900 inw.; zouten zwavelbronnen, die des zomers vele badgasten
trek ken.
Massêna (Andre), hertog van Rivoli, prins van
Esling, maarschalk van 't fransche keizerrijk,geb. 6
Mei 1758 te Nizza, trail reeds jong als vrijwilliger in
fransche dienst, onderscheidd.e zich in de eerste
oorlogen der omwenteling bij de Zuider-armee, werd
1795 bevorderd tot divisie-generaal, en had een
roemrijk aandeel aan de verovering van Italie door
Bonaparte : in 1797 was M. degene, die den afloop
van den slag van Rivoli besliste. In 1798 werd bij
aan het hoofd van een legerkorps geplaatst, met den
last, om een republikeinsch bewind in te voeren iii
den Kerkelijken Staat: doch hij werd van geldverkwisting beschuldigd door zijne eigene armee, die
aan het muiten sloeg, en hem noodzaakte terug te
trekken. In 1799 onder Jourdan met het bevelbebberschap der armee in Zwitserland bekleed, overlaadde hij zich 25 Sept. van dat jaar met roem, door
de overwinning, Welke hij bij Zurich op de Russen
bevocht, die Frankrijk met eenen inval bedreigden.
Vervolgens naar Italie gezonden, om het hoofd te
bieden aan de Oostenrijkers, die de verlorene Ianden heroverden, wierp hij zich met eene handvol
dapperen in Genua, en Meld daar den oostenrijkschen
generaal Melas lang genoeg op, om Bonaparte den
tijd te geven in Italie te vallen en de overwinning
van Marengo voor te bereiden. In 1804 werd M. verheven tot maarschalk en hertog van Rivoli. In 1805
bekwam hij bet opperbevel over het leger in Italie,
en vervolgde met kracht prins Karel, die genoodzaakt was terug te trekken naar Duitschland. In
1806, na den vrede van Presburg, nam M. het koninkrijk Napels in bezit voor Jozef Bonaparte, en
bracht aan de opstandelingen in Calabria herbaalde
nederlagen toe. In 1809 kommandeerde hij in Oostenrijk bet 5e korps van het Groote leger, en be-

Mastenbroek
sliste de overwinning bij Esling, waarvoor hij door
Napoleon beloond werd met den titel van prins van
Esling. Minder gelukkig was M. in Portugal (1810),
waar het hem niet gelukken mocht de Engelschen,
die aangevoerd werden door Wellington , te verdrijy en, zoodat hij 1811 zijn kommando nederlegde ; 20
Dec. 1814 werd hij door Lodewijk XVIII tot pair
verheven, en stierf 4 April 1817. Hij heeft Mëmoires
nagelaten, die in 't licht gegeven zijn door generaal
Koch (7 dln. met atlas, 1849-50).
Masserano, vlek in Piemont, ruim 8 uren g.
benoordw. Novara ; 3500 inw.; was eertijds de hoofdplaats van een prinsdom der familie Ferrara.
Massessylen, lat. Massessyli, een y olk op de
noordkust van Afrika, tusschen de Massylen ten W.
en Mauritanie ten 0. Zie NUMID1ë.
Massevaux, duitsch Masmunster, stad in 't
fransche dept. Bovenrijn, 4 a 5 uren gaans benoordoosten Belfort ; 3000 inw.
Massey (William Nathaniel), geb. 1804, was
eerst advocaat te Londen, werd 1855 in 't ministerie
aangesteld als ondersecretaris voor de binnenlandsche zaken, en heeft sedert 1852 zitting in 't parlement, waar hij onder de liberalen behoort. Als schrijver is hij vooral bekend door zijne History of England
during the reign of George 111 (di. 1-4, Londen
1860-63).
Massieus mons, berg in Campanie; thans
Mond ragone.

Massilia, oude naam van Marseille.
Massillargues, stad in 't fransche dept. He-

rault, aan de Vidourle, 5 kwartier g. bezuidoosten
Lunel; 3500 inw.
Massillon (Jean Baptiste), fransch kanselredenaar, geb. 24 Juni 1663 te Hyeres in Provence, sedert 1717 bisschop van Clermont, gest. 18 Sept.
1742, vermaard als wed Overaar met Bossuet en
Bourdaloue, en vooral door de predication, die hij
1718 in de Vasten hield voor Lodewijk XV. De
Sermons van M. zijn uitgegeven door zijnen neef
Joseph M. (15 dln. Parijs 1745-49) en door abbe
Guillon (16 dln. Parijs 1828).
Massina, of Masina, een bloeiend Fellata-rijk
aan den Boven-Nij1 in West-Soedan, omstr. 3000
vierk. mijlen groot, strekt zich aan de noordzijde
uit tot Tomboektoe, bevat het grootste gedeelte van
het voormalige koninkrijk Melle, en heeft tot hoofdstad Hamdallahi, waar de sultan van M. resideert.
—ASIN1SSA.
Massinissa. Zie M
Massiva, numidische prins, bloedverwant van

Massinissa. Toen Jugurtha naar Rome ontboden was
ter verantwoording, verzocht M. aan den senaat om
het koninkrijk Numidie; doch Jugurtha, die vreesde
dat aan dat verzoek een gunstig gevolg zou worden
gegeven, liet M. vermoorden.
Massowa, of Matzoe, turksche zeestad, op een
eiland in de bode Zee, aan de kust van Abyssinia;
goede haven; 3000 inw.
Massyad, of Massiate, stad en sterkte in Syrie, in de omstreken van Bairoet (Berytus), kan beschouwd worden als de hoofdplaats der beruchte
Assassijnen of Ismaelieten van Syrie. Door de Turken werd M. veroverd en verwoest.
Massylen, of Massyliers, een numidisch yolk,
dat het geheele oosterdeel van Numidie bewoonde,
en Massinissa tot koning had. Ze worden ten onrechte verward met de Massessylen. Zie NUMID16.
Mastenbroek, dorp in Overijsel, derdhalf uur
gaans benoordw. Zwolle ; 900 inw.; de boeren van
M. maakten zich beroemd in 1580 tegen de Staatsche troepen, die het land afstroopten.

Masulipatam
Masulipatam, hoofdplaats van het district
M. (222 vierk. mijlen ; 521,000 zielen) in het britsch
0.1. presidentschap Madras, aan de uitwatering van
een arm van den Kistnah in de golf van Bengalen ;
de stad M. heeft eene goede haven, en 28,000 inw.;
behoorde eerst aan de Mongolen, toen aan de Mahomedanen, daarna (1751) aan de Franschen, die er
vestingwerken aanlegden, en eindelijk (sedert 1759)
aan de Engelschen.
Masurius Sabinus. Zie —ABINUS.
Matamoras, mexicaansche havenstad, in de
oude prov. Tamaulipas, aan den Rio Bravo del Norte,
8 mijlen van den mond dier rivier in de Golf van
Mexico; 20,000 inw.; werd 1839 aan de Mexicanen
ontweldigd door die van Texas, en door de Amerikanen bezet 1846.
Matan, of Mattan, maleisch vorstendom in het
zuiden van het eiland Borneo, ter westkust ; heette
vroeger koninkrijk Soekadanah, heeft eene bevolking
van 20,000 zielen, en tot hoofdstad M., aan de
uitwatering van den Kajoeng in den Pawan.
Matanzas, versterkte havenstad op het eiland
Cuba, ter noordwestkust, aan den San-Juan, 10 mijlen beoosten Havana ; 27,000 inw., goede haven ; in
't gezicht van M. werd 1627 de portugeesche vloot
verslagen door die der Hollanders.
Matarah, of Matrah, havenstad in 't arabische
landschap Oman ; 20,000 inw. en de scheepstimmerwerven van den imam van Maskat.
Mataram, 1) een groot rijk op het eiland Java,
besloeg in de 15e eeuw nagenoeg het geheele eiland,
en bestond hoofdzakelijk uit de twee provincial
Soerakarta en Djokdjokarta. De Hollanders hebben
dit land onderworpen en het in 1775 ingedeeld in
twee rijken, nl. Mataram (of Soerakarta) en Djokdjokarta. De soesoehoenan of keizer van M. resideert te
Soerakarta, dock zijn rijk staat geheel order nederlandsch gezag, en wordt bestuurd door een resident.
— 2) stad op 't nederl. 0. I. eiland Lombok, aan de
oostzijde.
Matarieh, stad in Neder-Egypte, bij de ruinen
van het oude Heliopolis of On, derdhalf uur gaans
benoordoosten Cairo ; bij M. versloeg Kleber de Turken 20 Maart 1800.
Mataro, het oude Iluro, havenstad in Spanje,
7 uren g. benoordoosten Barcelona, aan de Middellandsche Zee; 16,000 inw.; is tevens fabriekstad.
Matathias, een Israeliet uit het geslacht der
Asmoneen, aanvoerder der Joden in hunnen opstand
tegen den koning van Syrie, anno 166 v. Chr.; hij
was de varier der Macchabeen. Zie MACCHABEtiS.
Matelica, stad in de ital. prov. Macerata, 9 a
10 uren gaans bezuidw. Macerata ; 4600 inw.
Matera, het nude Maleola, stad in de napolit.
prov. Basilicata, 17 uren g. beoosten Potenza ; 13,500
inw.; zeer oude stad, gesticht in de 8e eeuw v. Chr.
Te M. wend Willem met den IJzeren arm tot graaf
van Apulie verheven in 1043.
Matha, dorp in 't fransche dept. Charente-Inf.,
ruim 4 uren gaans bezuidoosten St.-Jean d'Angely ;
1000 illW.
oiannes van). Zie JOHANNES.
Matha1
pr.ester. Zie MATTAN.
Mathan, Baal'si
Mathanja. Zie m—ATTANJA.
Mathata, een der Israelieten, die in de babylonisehe ballingschap vreemde vrouwen hadden;
Ezra 10: 33.
Mathes (les), dorp in 't fransche dept. Vendee,
aan de kust, nabij St.-Gilles-sur-Vic. La Rochejaquelin sneuvelde hier aan het hoofd der Vendeers in
1815 (in de Honderd Dagen).
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Mathew (Theobald), apostel der matigheid,
geb.10 Oct. 1790 te Thomastown in lerland, roomschkath. priester, trad 1833 op als ijveraar voor de matigheid of liever onthouding van geestrijke dranken.
In 1851 ziek uit Arnerika in zijn vaderland teruggekeerd, stierf hij te Queenstown 8 Dec. 1856.
__ATTHIAS.
Mathias. Zie M
Mathilde, de heilige, dochter van den saksischen graaf Dietrich, zeer jong gehuwd (in 909)
met Duitschland's koning Hendrik 1, bijgenaarnd de
Vogelaar, schonk hem twee zonen (Otto en Hendrik),
van welke de eerste later keizer Otto de Groote wend.
Zij stichtte een aantal kloosters, o. a. dat van Quedlinburg, waarin zij 968 stierf. Zij werd later heilig
verklaard; kerkel. gedenkdag 14 Maart.— M. (eene
andere heilige), dochter van Malcolm, koning van
Schotland, trouwde in 1100 met Hendrik I, koning
van Engeland, en stierf 1118; later heilig verklaard ;
kerkel. gedenkdag 30 April.
Mathilde, koningin van Engeland, dochter van
de heilige Mathilde (zie 't vorige art.), werd 1114
de gemalin van keizer Hendrik V, die haar als weduwe achterliet 1125. Twee jaren later trouwde zij
met Geoffroy Plantagenet, graaf van Anjou, en zag
zich bij den flood haars vaders in 1135 tot den engelschen troon geroepen. De kroon werd haar betwist door Steven (Etienne), graaf van Boulogne, en
neef van Hendrik, die eenigen tijd de overhand behield ; loch in 1141 wend zijn leger verslagen door
den graaf van Gloucester, natuurlijken broeder van
M., en nu werd M. met alle plechtigheid gekroond.
Zij maakte de gemoederen afkeerig van haar, door de
verregaande trotschheid van haar karakter; en toen
1147 Gloucester stierf, zag zij zich, beroofd van Karen steun, genoodzaakt den troon in te ruimen aan
hare medestanders, en de wijk te nemen naar Frankrijk, waar zij 1167 stierf.
Mathilde (Carolina), koningin van Denemarken. Zie CAROLINA MATHILDE.
Mathnai, twee Israelieten, die in de babyl. ballingschap vreemde vrouwen hadden ; Ezra 10 : 33, 37.
.ATR
Mathura. Ziem—
Mathurijnen, ook wel Trinitariers genaamd,
eene geestelijke orde, gesticht 1199 door den heiligen Johannes van Matha en Felix van Valois. Zie het
art. JQHANNES.
Mathusala, dezelfde als Methusalem.
Matifoe (kaap), Ras-el-Temendfus, kaap in
Barbarije, 3} uur gaans beoosten Algiers, sluit aan
de oostzijde de reede van Algiers, en heeft een fort.
Karel V landde bier in 1541.
Matino, in de oudheid Matinum, vlek in de
napolit. prov. Otranto ; 3000 inw.
Matisco, stad in Lugdunensis 1a; thans Macon.
Matlock, stad in 't engelsche graafschap Derby,
aan den Dement, 5 a 6 urea gaansbenoorden Derby ;
4100 inw.; druk bezochte minerale bronnen.
Mato—Grosso, of Matto-Grosso, d. i. het
nooit-ontgonnen Groote Woud, een der grootste
provincial van Brazilie, in 't westelijk gedeelte van
't binnenland, grenst ten N. aan de prov. Para, ten
0. aan Paraguay, ten W. en ten Z. aan Bolivia en
Peru, is maim 28,700 vierk. mijlen groot, bevolkt
met slechts 85,000 menschen (meest Indian*, en
heeft tot hoofdplaats Cuyaba.
Matozinhos, stad in de portug. prov.
aan de uitwatering van de Leo, was vroeger eene
beroemde bedevaartplaats.
Matra—gebergte, een der schoonste bergengroepen van Hongarije, in het comitaat Heves ;
hoogste piek de Dasko (3100 Vt.).
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Matrah

Maule

ara b.
hihavenstad.
id Zie
7i -ATARAH.
M
Matrah,
Matred, schoonmoeder van den edomitischen

Matthias, keizer van Duitschland, geb. 24
Febr. 1557, was de vierde zoon van keizer Maximiliaan H, werd 1595 aangesteld als stadbouder in
Oostenrijk, en uitboofde van de werkeloosheid van
zijnen broeder (keizer Rudolf II) gedoodverfd als
boofl van het Oostenrijksche huis. In 1606 noodzaakte hij zijnen broeder, hem Moravia, Oostenrijk
en Hongarije, en 1611 ook Bohemen, Silezie en de
Lausitz of te staan, aan Rudolf slechts de keizerskroon latende tot aan diens dood 24 Juni 1612, toen
die overging op bet boofd van M. Intusschen was
M. reeds 4 Dec. 1611 in den echt getreden met Anna,
dochter van zijnen oom aartshertog Ferdinand. Aan
den oorlog met de Turken maakte M. een einde, door
eenen voor hem ongunstigen vrede te sluiten (1615);
hij was ook niet bij machte de ontbinding van bet
Duitscbe rijk te verhinderen, en in zijne erflanden
de bewegingen te onderdrukken, die den 30-j. oorlog teweeg brachten. Hij stierf 20 Maart 1619.
Matthias Corvinus. Zie CORV1NUS.
Mattiaken, lat. Mattiaci, een yolk in Germanic, nabij den Rijn, ten W. van de Marsen en Sicambren ; ze bewoonden cen gedeelte van Hessen en
van het hertogdom Nassau, en hadden tot hoofdstad
Mattium (thans Marburg). Een 'tunnel. vlekken heette
Mattiacw aquce (thans Wiesbaden).
Mattithja, vijf verschillende personen in het
0. T.
Matto-Grosso. Zie MATO-GROSSO.
Mattra, of Mottra, sanskrit Mathoera (Mathura),
in engelsche en duitscbe boeken Muttra, stad in
britsch 0. I., op den rechteroever van den Dzjomnah
(Jumna), 6 mijlen benoordw. Agra ; 66,000 inw. en
vele tempels ; wordt bij de Flindoes in eere gehouden als eene beilige stad, omdat daar (zeggen ze)
de Krisjna ontspringt, zoodat M. druk bezocht wordt
door bedevaartgangers. Voorheen was M. veel grooter en rijker dan thans ; doch bet is 1756 verwoest
door Achmed-Schach. Het is de hoofdplaats van het
district M. (76 vierkante mijlen groot ; bevolking
863,000 zielen).
Maturin, vroeger Orinoco, het grootste der
vier departementen van de republiek Venezuela, in
het oosten ; hoofdpiaats Cumana.
Maubeuge, het oude Malbodium, stad en vesting in bet fransche dept. Nord, op de beide oevers
der Sambre, vijfdhalf unr g. benoorden Avesnes;
7700 inw.; gesticht in de 7e eeuw, was M. lang de
hoofdstad van Henegouwen, en werd herhaalde malen ver- en heroverd door de Spanjaarden en door
de Franschen ; eindelijk 1649 ingenomen door Lodewiji, XIV, werd M. bij den vrede van Nijmegen
voor goed aan Frankrijk afgestaan ;1680 versterkt
door Vauban ; 1793 belegerd door den prins van
Coburg, doch ontzet door Jourdan.
Maubourguet, stad in 't fransche dept. Hautes-Pyrénees, aan den Adour, 6 a 7 wren gaans benoorden Tarbes; 2300 inw.
Maudacus, oudtijds een dorp op bet Zeeuwscbe eiland Scbouwen, vermoedelijk het tegenwoordige Kerkwerve.
Maui, Mauwi, of Mauwee, een der groote
Sandwich-eilanden, ruim 28 vierk. mijlen, met
19,000 bewoners, en Laheina tot hoofdplaats.
Maule, rivier in de zuid-amerik. republiek
Chili, komt uit het Andes-gebergte, loopt westwaarts,
scheidt de prov. M. van de prov. Talca, en ontlast zich
bij Constitution in den Grooten Oceaan, na een loop
van omstr. 30 mijlen. — M., provincie van Chili,
is ruim 165 vierk. mijlen groot, bevolkt met
156,000 zielen, hoofdplaats Chauquenhs.

koning Hadad ; Gen. 36 : 39 ; I Chron. I : 50.
Matri, afstammeling van Benjamin ; I Samuel
10:21.
Matrona, rivier in Gallie ; thans de Marne.
Matsmai, hoofdstad van 't japansche eiland
Jesso of Yeso, op de zuidoostzijde van het eiland,
heeft eene goede haven, en is sedert 1855 opengesteld voor bet handelsverkeer met vreemde natien.
Ook bet geheele eiland wordt menigmaal met den
naam M. bedoeld. Zie JESSO.
Mattan, vorstendom op Borneo. Zie MATAN.
Mattan, of Mathan, Baals-priester en raadsman van Atalia, werd, terwiji hij aan het altaar stond,
gedood op bevel van den joodschen hoogepriester
Jojada (876 v. Chr,) ; II Kon. 11 : 18 ; II Citron.
23: 17.
Mattana, een der legerplaatsen van de Israelieten gedurende hunne 40-j. omzwerving ; Num.
21: 18, 19.
Mattanja, omstreeks een dozijn verschillende
personen van lien naam in het 0. T.
Matter (Jacques), fransch geschiedschrijver en
philosoof, geb. 31 Mei 1791 te Alt-Eckendorf in den
Elzas, eerst directeur van 't gymnasium te Straatsburg, sedert 1832 inspecteur-generaal van alle studien en sedert 1845 van alle boekerijen van Frankrijk. Voornaamste werken : Essai historique sur dcole
de l'Alexandrie (2e druk 2 din. Parijs 1844); Histoire
gdnerale du christianisme (2e druk 4 din. Par. 1838);
Histoire critique du gnosticisme (2e druk 3 din. Par.
1843-44); De l'etat moral, politique et littdraire de
l'Allemagne (2 din. Parijs 1847); Histoire de la
philosophic (Parijs 1851); Philosophic de la religion
(2 din. Parijs 1857).
Matterhorn, fransch Mont Cervin, eene 13,845
vt. hooge Alpenpiek, op de grens tusschen Walliserland en Piemonte Het bij uitstek romantisch-schoone
Matterdal, met het dorp Zermatt, vormt het bovengedeelte van het Vispdal. Van bier loopt een weg
(Theoduispas) over het 10,416 vt. hooge Matterjoch
naar het dal van Tournanche in Piemonte
Mattersdorf, hong. Nagy Marlony, marktvlek
in het hongaarsche comitaat Oedenburg, 4 uren g.
ten W. N. W. van Oedenburg ; 5700 inw.
Matthan, I) in 't geslachtsregister van Jezus
diens grootvader; Matth. : 15..— 2) een persoon
vermeld Jerem. 38:1.
Matthat, in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3 : 24 , 29.
Matthata, in 't geslachtregister van Jezus ;
Lucas 3 : 21.
Matthathia, in 't geslachtregister van Jezus;
Lucas 3: 25 , 26.
Matthenai, een van de hoofden der vaderen ;
Neb. 12: 19.
Matthews, de apostel en evangelist, vroeger
Levi genaamd, cen zoon van Alpheus uit Gallilea,
voordat hij tot het apostelschap geroepen werd tollenaar (tolgaarder) te Capernaum, stierf volgens de
kerkelijke overlevering den, marteldood in Perzie ;
kerkelijke gedenkdag 21 Sept. Hij wordt genoemd
als schrijver van het eerste der kanonieke boeken
van het N. T.
Matthias, een der jongeren van Jezus, werd
door het lot aangewezen (Hand. 1 : 23, 26) om onder de apostelen de plaats in te nemen van den verrader Judas Iscariotb ; hij verkondigde het Evangelic
in Cappadocia, en stierf den marteldood in Colchis ;
kerkel. gedenkdag 24 Febr.
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Maurik, dorp in Gelderland, 2 uren gaans ten
N. N. 0. van Tiel ; 1500 inw.; teed herhaalde malen
van watersnood, vooral Jan. 1809; in 1427 was M.
een der 7 dorpen, die de troepen van den 53sten
bisschop van Utrecht platbrandden ; door de pest
werd M. geteisterd 1557, 1574, 1575, 1616, 1636.
Mauritania, lat. Mauritania (thans koninkrijk
Fez in 't rijk van Marocco, en een gedeelte van Algenie) heette in de oudheid het noordwestelijk gedeelte van Afrika ; het werd M. genoemd naar bet
aldaar wonende yolk : Mauri of Maurusii (d. i. Mooren). Sedert overouden tijd werd M. geregeerd door
Maundeville(John),reizigenZie MANDEVILLE. koningen ; doch historisch bekend is het eerst sedert
Maupeou (Rene Charles), geb. 1688, gest. den oorlog van Jugurtha. Het verraad van Bocchus,
1775, in 1768 benoemd tot kanselier van Frankrijk,
die zijnen schoonzoon Jugurtha overleverde aan de
Romeinen, werd beloond met het westerdeel van
werd 24 uren later als zoodanig vervangen door zijn
zoon: M. (René Nicolas), geb. 1714, die een gunNumidie, hetwelk daardoor herschapen werd in
steling was van mevr. Dubarry. Deze M. streefde beOost-M.; en in 't jaar 30 v. Chr. gaf Augustus gebeel
stendig naar het beperken van de bevoegdheden van
M. benevens Getulie aan Juba II, als vergoeding voor
het parlement, liet 21 Jan. 1771 al de leden in heckNumidie (waarover zijn vader Juba I geregeerd bad,
tenis nemen, en 13 April 1771 het door hem gevormde
doch dat een romeinsch wingewest was geworden).
In 42 na Chi.. werd door keizer Claudius ook M. (oninterimsparlement (parlement Maupeou) bestendigen,
dervvorpen door SuetoniusPaulinus)tot een romeinsch
doch werd bij den flood van Lodewijk XV (10 Mei
1774) naar zijn landgoed gebannen te Thuit in
wingewist gemaakt en ingedeeld in twee provincien,
Normandie, en stierf aldaar 29 Juli 1792.
nl. M. Tingitana (de westelijke prov.) met Tingis
Maupertuis (Pierre Louis Moreau de), fransch ( thans Tanger) tot hoofdstad, en M. Ccesariensis (de
wis- en natuurkundige, geb. 17 Juli 1698 te St.oostelijke prov.) met Ccesarea (thans Cherchell of
Sjersjell) tot hoofdstad. Later werd de prov. TingiMalo, bekend door eene onder zijne leiding volbrachte graadmeting in Lapland (1737). In 1746
tana bij Hispania ingelijfd. In de 7e eeuw werd M.
in bezit genomen door de Arabieren, die, van Tingidoor Frederik II benoend tot president der akademie te Berlijn, nam M. die benoeming aan, en yestana uit hunne kracht ontwikkelende, het westgothitigde zich kort daarna in Pruisen's hoofdstad ; in
sche Spanje veroverden. Ziebier de naamlijst der
1758 ecbter ging hij naar Bazel, waar hij 27 Juli
bekende koningen van M.:
46
1759 stierf. Bekend is M. ook door zijn letterkundig
Ammon,omstrAjaar1000 Bogud
twistgeschrijf met Voltaire. De werken van M., deels
Sesac
973 Bocchus 11
38
Neptunus en Antefis
Juba, van 30 v. Chr.
van philosoph. deels van mathem. inboud, verscbe950
of Atlas
nen in 4 dln. (Parijs 1752; Lyon 1768).
tot 23 na Chr.
38
Bocchus I
Maupertuis (vlakte van), eene groote vlakte,
107 Ptolemeiis
38-42
4 uren gaans benoorden Poitiers; in deze vlakte de
Ascalis
85 Edemon
vermaarde veldslag van Poitiers.
Mauritius, of Isle-de-France, britsch eiland
in den Indischen Oceaan, behoorende tot de Masca-AURUS.
Maur (Saint-). Zie m
Maure, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine, renische eilanden, is ruim 32 vierk. mijlen groot,
7 uren gaans benoorden Redon; 4000 inw.
bevolkt met 314,000 inw., en heeft tot hoofdplaats
Maurepas (Jean Frederic Phelippeaux, graaf Port-Louis. In 1505 ontdekt door den Portugees
Mascarenhas, werd het door de Portugeezen genoemd
van; , fransch staatsman, geb. 9 Juli 1701, reeds op
Isla do Cerno ; in 1598 werd het voor de Hollan24-j. leeftijd (onder Lodewijk XV) minister van
ders in bezit genomen door Van Neck, die den naam
marine, werd door mad. de Pompadour in ongenade
gestort. Bij de troonsbeklimming van Lodewijk XVI
van het eiland veranderde in Mauritius, ter eere van
prins Maurits; in 1712 door de Hollanders verlaten,
(1774) tot eersten minister benoemd, riep hij de
werd M. 1713 in bezit genomen door de Franschen,
door Maupeou opgehevene parlementen weder bijeen.
die het Isle de France noemden, en er meester van
Nadat hij in den opstand der Vereenigde Staten den
koning bewogen had hulp aan de Amerikanen te
bleven tot 1810, toen het bun ontnomen werd door
de Engelscben, die het weder M. noemden, en die
verleenen tegen Engeland, stierf M. 21 Nov. 1781.
Mauri, of Arewa, een woestijnland, dat deel het nog tegenwoordig bezitten.
uitmaakt van bet rijk Gando in Soedan.
Mauritius, de heilige, aanvoerder van het
Maurice, stad in 't fransche dept. Cantal, 8 Thebaansche legioen, dat nit Christenen bestond,
stierf met al zijne onderhebbenden den marteldood
uren gaans benoordw. Aurillac ; 3400 inw.
Maurice (Saint-), 1) het oude Agaunum, stad in 286 (of 303), omdat hij weigerde te gehoorzamen aan 't bevel van keizer Maximianus, waarbij gein 't zwits. kanton Wallis, 6 a 7 uren g. bewesten
eischt werd, dat zij aan valscbe goden zouden offeren.
Sion ; 1200 inw.; is zeer oud, en draagt zijn tegenw.
Dit voorval had plaats in het tegenwoordige Wallinaam naar eene abdij, die daar in de 6e eeuw gesticbt werd door Sigismond, koning van Burgundie,
serland, tusschen Agaunum (thans St.-Mauritius ;
ter eere van den heil. Mauritius. — 2) stad in Piezie MAURICE) en Octodorus (thans Martigny). De lijken dezer martelaren (wier kerkelijke gedenkdag
mont, 7 uren g. benoordoosten Moutiers ; 6000 inw.
Maurienne (dal van), ital. Moriana, in 't lat. 22 Sept. is) warden op wonderdadige wijze teruggevonden in de 6e eeuw, waarom Sigismond, koning
Garocelia vallis en Comitatus Mauriance, een dal
van Burgundie, daar eene abdij stichtte, die later
tusscben de Cottiscbe en de Griekscbe Alpen, wordt
besproeid door de Arc ; hoofdpl. Saint-Jean-de-M., beroemd werd. In 1434 werd door Amedeiis VIII,
13 uren gaans bezuiden Chambery ; 2600 inw.; door hertog van Savoje, eene militaire orde ingesteld (de
de Franschen bemachtigd in 't begin der omwenteling, Mauritius-orde), die 157 2 vernieuwd werd door hertog Emmanuel Philibert.
was eenigen tijd de hoofdpl. van 't dept. Mont-Blanc.

Mauleon, 1) het oude Malleo, of Malus Leo,
stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees, 11 uren
gaans bezuidw. Pau ; 1500 inw. ; was voorheen de
hoofdplaats van het landschap Soule. — 2) het oude
Mons Leonis ; zie n° 12 CHATILL0N. — 3) M.-Barousse,
plaatsje in 't fransche dept. Hautes-Pyrenees, 6 uren
gaans beoosten Bagneres-de-Bigorre; 1000 inw.
Maulmain, havenstad in de britsch 0. I.
prov. Martaban in Achter-India, aan den Salwen,
eerst in 1826 gesticht, heeft reeds 44,000 inw., en
is uit hoofde van de naburige teakbosschen eene belangrijke plaats voor den scheepshouw.

II.
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Mauritius Tiberius

Maurus

Mauritius Tiberius, keizer van bet oos- land's keizerin Catharina I hem niet wilde erkentersch-rom. rijk, geb. 539 te Arabissa in Cappadocie,
nen. Onverrichterzake keerde hij naar Frankrijk
werd 582 als keizer uitgeroepen, herstelde den door
terug, maakte als merechal-de-camp loffelijk de drie
veldtochten van 1733, 34 en 35 mede, werd 1736
zijne onderdanen verdrevenen perzischen koning
luitenant-generaal, overdekte zich met roem in den
Chosroes II op diens troon, kwam Italie te hulp teoostenrijkschen successie-oorlog, bemachtigde Praag
gen de Longobarden, doch had zich zelven te verdedigen tegen den koning der Awaren. Phocas kwam tegen en Eger, verdedigde den Elzas, en werd 1743 verheven tot maarschalk van Frankrijk. Den veldtocht van
hem in opstand, nam hem en zijne zes zonen gevan1744 maakte hij tot een meesterstuk van krijgskunst,
gen, en liet hen alle zeven ter dood brengen (602).
Maurits, prins van Orallje en graaf van Nassau, bestuurde 1745-48 dien in de Nederlanden, bevocht 11 Mei 1745 de schitterende overwinning bij
geb. te Dillenburg 14 Nov. 1567, zoon van prins
Fontenoy, vermeesterde Ath en Brussel, behaalde
Willem I en van Anna van Saksen. Toen zijn vader
nog twee overwinningen (1746 te Rocoux en 1747
vermoord werd door Balthazar Gerards (1584) stute Laufeld), en had zoodoende een werkdadig aandeerde M. te Leiden, doch werd toen dadelijk bedeel aan het tot stand komen van den vrede van
noemd tot president van den staatsraad, en twee
Aken (1748). Ter belooning voor zijne groote dienjaren later door den invloed van Oldenbarneveld tot
sten schonk Lodewijk XV hem het landgoed Chamkapitein-generaal en admiraal van Holland en Zeebord, met een jaarlijksch inkomen van 40 duizend
land. In eene schitterende krijgskundige loopbaan,
francs en den titel van maarschalk-generaal. Op zijn
die besloten werd met het Twaalfjarig bestand (1609)
kasteel van Chambord omringde hij zich van gewon M. 3 groote veldslagen en bemachtigde hij omleerden en kunstenaars, en stierf 30 Nov. 1750. Hij
streeks 40 steden ; hij is dan ook erkend als een der
werd te Straatsburg in de protestantsche kerk (Tbogrootste veldheeren van zijne eeuw. Allengs had hij
maskerk) begraven, waar hem een praalgraf opgezich door zijn krijgsroem zien verheffen tot stadrieht is (een meesterstuk van Pigalle, die langer dan
bonder van al de Nederlandsche Provincien ; een der
10 jaren daaraan gewerkt heeft 1765-76). Hij was
schaduwzijden van zijn bewind zijn de gebeurtenissen van 1619 met Oldenbarneveld, Hugo de Groot, gehuwd met zekere freule von LOben, doch had bij
haar geen kinderen, en leefde van haar gescheiden ; bij
enz., ofschoon het onbillijk is, een en ander geheel
zekere jufvrouw Dupin bad M. een onechten zoon, die
op rekening van M. to stellen. In 1624 mislukte zijne
de vader werd van mad. Dudevant (George Sand).
poging om Spinola het beleg van Breda te doen opM. zelf heeft nagelaten: Mes Reveries (beste editie
breken, en 1625 mocht M. niet slagen in de bemach2 din. Parijs 1751), en Lettres et memoires choisies
tiging van Antwerpen. Hij stierf te 's-Rage 23 April
1625. Ofschoon nooit gehuwd geweest, had bij toch parmi les papiers originaux du Marechal de Saxe (5
din. Parijs 1794). Als eene oprnerkelijke bijzonderbet voorbeeld der meeste vorstelijke personen van
heid, en ten bewijze dat M. eene ongemeene spierzijnen tijd gevolgd en een aantal onechte kinderen
kracht bezat, vermelden wij nog, dat hij met zijne
verwekt, waaronder er twee zijn (Willem en Lodehanden een drieguldenstuk door midden kon breken.
wijk), die zich beroemd gemaakt hebben.
Maurizio, of Porto-Maurizio, havenstad in de
Maurits, geb. 21 Maart 1521 te Freiberg, eerst
ital. prov. M., op eene kaap, die in de golf van Genua
bertog, daarna Keurvorst van Saksen, oudste zoon
uitsteekt ; 7000 inw,
van bertog Hendrik den Vrome, omhelsde 1539 het
Protestantismus, en volgde 18 Aug. 1541 zijnen vaMaurocordato, of Maurokordatos, eene Fanarioten-familie, afstammende van het genueesche
der in de regeering op. In 1544 diende hij Karel V
geslacht Scarlati, heeft verscheidene beroemde
tegen Frankrijk, en 1546 tegen den Schmalkaldischen
mannen voortgebracht, o. a.: M. (Nicolaas), die
bond, dien hij eerst in 't geheim ondersteund had.
1707 verheven werd tot hospodar van Walachije.
Toen hij den slag bij Miihlberg had gewonnen (1 Juli
M. (Constantijn), broeder van Nicolaas, werd hos1547), waarbij hij zijnen neef keurvorst Johan Frepodar van Walachije in 1735, herhaalde malen afgederik gevangen nam, werd hij, volgens de heimelijke
zet en op den troon bersteld, doch eindelijk voor
voorafspraak tusschen hem en den keizer, met den
goed daarvan verdreven 1763, sedert welk tijdstip
titel van keurvorst beloond. In 1551 veroverde bij
de familie M. aan allerlei vervolgingen blootstond.
Maagdenburg voor den keizer; doch omdat deze zijn
M. (Alexander, prins), geb. 1787 te Constantinopel,
schoonvader Filips van Hessen gevangen hield en
was een der verlichtste hoofdpersonen in den griekbaarblijkelijk naar onbeperkte alleenbeersching in 't
schen opstand van 1821, en gedurende den vrijheidsstaatkundige en kerkelijke streefde, sloot M. 5 Oct.
oorlog president van het uitvoerend bewind, vervol1551 een verbond met Frankrijk tegen keizer Kagens onder koning Otto minister van finantien, Oct.
rel V, die zich nu genoodzaakt zag in onderhande1833 minister-president, sedert 1834 grieksch gelingen te treden, welke uitliepen op het tractaat van
zant bij verschillende hoven ; 11 April 1844 weder
Passau (22 Aug. 1552). In zijnen zegevierenden
aan het hoofd van een kabinet, dat zich ecbter slechts
oorlog tegen Albrecht, marktgraaf van Brandenburg,
tot Aug. kon staande houden, 1850 grieksch gezant
werd M. 9 Juli 1553 bij Sievershausen doodelijk gete Parijs, 1854 weder minister-president.
kwetst, en stierf kinderloos twee dagen daarna.
Mauron, stad in 't fransche dept. Morbihan, 4
Maurits, graaf van Saksen, bekend onder den
a 5 uren gaans benoordoosten Ploermel; 4000 inw.
naam van Maarschalk van Saksen, geb. 28 Oct. 1696
Maurs, stad in 't fransche dept. Cantal, aan de
te Goslar, natuurlijke zoon van August den Sterke,
Rance, 8 uren gaans bezuidw. Aurillac ; 3000 inw.
keurvorst van Saksen, bij de schoone gravin Aurora
Maurus, de heilige, leerling van den heiligen
van Konigsmarck (zie KONIGSMABCK). Op 12-j. leefBenedictus, werd door dezen in de 6e eeuw naar
tijd reeds in krijgsdienst, ontving M. zijne opleiding
Frankrijk gezonden om daar kloosters zijner orde te
onder prins Eugenius, nam deel aan 't beleg van
stichten ; waarschijnlijker ecbter is het, dat M. nooit
Belgrado (1717), en ging 1720 in fransche dienst
een voet in Frankrijk gezet heeft. Kerkelijke gedenkover ; 1726 tot hertog van Koerland gekozen door
bescherming der hertogin-weduwe Anna-Iwanowna dag 15 Jan. — De beroemde benedictijner Congregatie van St.-Maur dagteekende van 1613, goedge(later keizerin), oorloogde hij vruchteloos om zich
keurd door pans Gregorius XV in 1621.
in 't bezit van dat hertogdom te stellen, daar Rus-
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Maury (Jean Siffrein), fransch kardinaal, geb.
26 Juni 1746 te Valr6as in 't graafschap Venaissin,
uit geringe ouders, werd geestelijke, bestreed 1789
in de Nationale vergadering de nieuwe begrippen,
emigreerde naar Rome, waar de paus hem o. a. 1794
tot bisschop van Nicea, en Febr. 1798 tot kardinaal
benoemde. Onder Napoleon 1806 in Frankrijk teruggekeerd, werd hij fransch kardinaal en aalmoezenier bij koning Jerome, en 1810 benoemd tot aartsbisschop van Parijs, welke benoeming hij aannam, in
weerwil dat de paus het hem verbood. Uit die laatste waardigheid door de Restauratie verdrongen,
begat hij zich naar Rome, onderging daar eenigen
tijd gevangenisstraf, leefde er vervolgens stil, en stierf
11 Mei 1817. Van zijne werken (Oeuvres choisies, 5
din. Par. 1827) verdient melding: Essai sur eloquence
de la chaire (2 din. Parijs 1810; dikwijls herdrukt).
Maury (Louis Ferd. Alfred), fransch oudheidkundige, geb. 23 Maart 1817 te Meaux, bibliothecaris der keizerl. bibliotheek te Parijs, schreef o. a.:
Histoire des religions de la Grace antique (3 din. Par.
1857-59); Essai sur les legendes picuses du moyen
age (Par. 1843) ; Les fees du moyen age (Par. 1843) ;

Maximianopolis. Zie ADAD-REMMON.
Maximianus, romeinsch keizer, voluit: Mar-

Histoire des foréts de la Gaule et de l'ancienne France
(Parijs 1850) ; La terre et l'homme (Parijs 1856).

Maury (Matthew Fontaine), amerik. geograaf,
geb. 14 Jan. 1806 in Virginia, lang marine-officier,
sedert 1844 werkzaam als directeur van het Naval
Observatory" te Washington, totdat hij bij de nitbarsting van den burgeroorlog (1861) tot de zuidelijke staten overging. Op 't gebied van sterrekunde
en natuurk. geographie, maar vooral op dat der hydrographie, heeft M. zich zeer verdienstelijk gemaakt.
Van zijne werken verdienen inz. melding de Sailing
directions, de Wind- and current-charts , en de
Physical geography of the sea (New-York 1856).
Mausolus, koning van Carle in de 4e eeuw v.
Chr.; zijn praalgraf te Halicarnassus was een der
zeven wonderen van de wer gild. Zie ARTEMISIA 1).
Mautern, 1) stadje in Oostenrijk, aan den
Donau, tegenover Stein, en 15 uren gaans benoordw.
Weenen ; circa 900 inw.; overwinning van Matthias
Corvinus, koning van Hongarije , op de Oostenrijkers
in 1484. — 2) vlek in den stiermarkschen kreis
Bruck, aan de Liesing; 500 inw.
Mauvillon (Jac.) geb. 8 Mrt. 1743 te Leipzig,
gest. als leeraar aan 't Carolinum to Brunswijk 11
Jan. 1794, bekend door zijn gezamenlijk met Mirabeau geschreven work over Pruisen, dat Mirabean te
Parijs in 't licbt gaf, doch dat M. later heeft omgewerkt in : Schilderungen des preussischen Staats tinter
Friedrich II (4 din. Leipzig 1793-95).
Maiizzim, een afgod ; Dan. 11: 38.
Mavius. Zie BAVIUS.
Mayors, god Mars.
Maxon, dorp in Saksen, 4 uren gaans ten Z.
Z. 0. van Dresden. Het korps van den pruis. gent.
Fink, nog 2000 man met 7 generaals en 550 officioren stork, moest zich bier 20 Nov. 1759 krijgsgevangen geven aan den oostenr. veldmaarschalk Dann.
Maxentius, romeinsch keizer, zoon van keizer
Maximianus, in 303 door de Pretorianen tot ,,augustus" verheven, was een despoot en eon wellusteling ;
hij verklaarde den oorlog aan Constantijn den
Groote, verzuimde echter in tijds tegen den vijand
op to rukken, en teed de nederlaag in den slag bij
Pons Milvius (27 Oct. 312), welke brug bezweek,
terwijl M. met zijne troepen zich daarop beyond,
zoodat hij in den Tiber verdronk (zie MAXIMIANUS).
Maxime, fransche naamsvorm voor Maximus.
Maximo de Mont-Rond. Zie FOURCHEUT.
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cus Aurelius Maximianus Hercules, geb. omstreeks
het jaar 250 in den omtrek van Sirmium in Pannonia, uit geringen stand in de krijgsdienst opgeklommen, werd in 285 door zijnen vriend Diocletianus
tot .cesar", en ter beiooning voor nieuwe krijgsbedrijven in het volgende jaar tot .augustus" verheven.
Bij de dealing van het rijk met Diocletianus, bekwam
M. tot zijn aandeel Afrika en Halle, en hield zijne
residentie to Milaan. Op aanraden van Diocletianus
deed hij, tegelijk met dozen, in 305 afstand van het
bewind ; doch hij deed dat slechts noode, en maakte
zich reeds in het volgende jaar, geholpen door zijnen
zoon Maxentius, weder van den troon meester ; doch
toen hij vervolgens dien zoon , aan Wien hij het gezag to danken had, geheel van het regeeringsbeleid
wilde uitsluiten, zag hij zich door Maxentius genoodzaakt naar Gallie to vluchten, tot Constantijn den
Groote, die gehuwd was met zijne dochter Fausta.
Daar hij echter reeds spoedig eene samenzwering
begon to sineden, om zijnen schoonzoon uit het bewind to stooten en zich in diens plaats to stollen,
bleef hem, toen zijn opzet ontdekt werd, geen andere keus over dan zich to wurgen, hetgeen hij deed
to Marseille in 310.
Maximiliaan, de heilige , onderging in 295
den marteldood in Numidie , omdat hij weigerde
krijgsdienst to gaan ; kerkelijke gedenkdag 13 Maart.
Maximiliaan, twee keizers van Duitschland,
nl.: M. I, geb. 22 Maart 1459, zoon van keizer
Frederik Ill, was 1477 gehuwd met Maria van Burgundie, die de landen van haren vader Karel den
Stoute geerfd had ; door dit huwelijk werd M. in
eenen langdurigen oorlog gewikkeld met Lodewijk
XI, koning van Frankrijk, die aanspraak maakte op
het bezit van Burgundie ; 1486 werd hij tot roomsch
koning verkoren, en 1493 volgde hij zijnen vader op
als keizer. In 1495 voerde hij oorlog tegen Karel VIII,
en droeg veel bij om dien vorst to noodzaken zijne
veroveringen in het koninkrijk Napels en in Italie
to laten varen. In 1508 verbood M. zich met den
franschen koning Lodewijk XII en met den paus (in
de zoogenaamde ligue van Kamerijk) tegen de Venetianen ; doch het duurde niet lang of hij onttrok
zich aan dat bondgenootschap, en zette den koning
van Engeland aan tot eenen oorlog tegen Frankrijk,
waarin M. zeif als vrijwilliger diende in het engelsche lager, en het grootste aandeel had aan de overwinning van Guinegate of den Sporenslag (1513).
Hij verzette zich ook tegen de verovering van het
Milaneesche door Frans I, ontzette Brescia, dat door
de Franschen beiegerd werd, en berende Milaan
(1516), zonder echter die stad to kunnen bemachtigen, terwiji hij zich kort daarna verplicht zag de
wapenen neder te leggen. Hij stierf 12 Jan. 1519.
Na den dood van zijne eerste gemalin was hij in den
echt getreden met Bianca Sforza, de dochter van den
1476 vermoorden hertog van Milaan. In 1499 zag
hij de Zwitsers zich losscheuren van het keizerrijk ;
daarentegen bracht hij de Nederlanden aan zijn huis,
veroverde Tirol, Goetz, Gradisca, en logde den grondslag, waardoor Spanje, Hongarije en Bohemen aan
de Habsburgen kwamen. Hij werd als keizer opgevolgd door zijnen kleinzoon Karel V. — M. II,
gel). 1 Aug. 1527, zoon van keizer Ferdinand I, was
drie jaren onderkoning van Spanje, werkte mode
tot het tot stand brengen van het tractaat van Passau, werd 1562 roomsch koning en koning van Bohemen en Hongarije, 1564 keizer. Hij was in oorlog
met Johannes Sigismond, vorst van Zevenbergen,
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met de sultans Soliman II en Selim II, en sloot eindelijk (1568) met de Turken een voordeeligen vrede.
Toen de hertog v. Anjou, koning v. Frankrijk under
den naam van Hendrik HI, den troon van Polen verlaten had voor dies van Frankrijk, werd M. geroepen
om hem in Polen op te volgen ; doch Stephanus
Bathori maakte zich daar van de kroon meester ; en
eer M. gelegenheid had om gewapenderhand zijne
rechten te doen gelden, stierf bij 12 Oct. 1576. Hij
werd als keizer opgevolgd door zijnen oudsten zoon
(Rudolf II).
Maximiliaan (Ferdinand), keizer van Mexico,
geboren aartshertog van Oostenrijk, geb. 6 Juli 1832
te Schtinbrunn, tweede zoon van den oostenrijkschen
aartshertog Frans Karel, en broeder van Frans Jozef
I, keizer van Oostenrijk, trad op 17 j. Ieeftijd in
werkelijke dienst bij de oostenr. marine, werd vervolgens benoemd tot gouverneur-generaal van het
Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk, en trad 27
muli 1857 in den echt met prinses Charlotte van
Belgie (zie LEOPOLD). Ten gevolge van den italiaanschen oorlog 1859 uit zijn gouvernement-genl. gestooten, zocht hij met zijne gemalin de afzondering
op het kasteel Miramar, totdat hem 3 Oct. 1863 de
kroon van Mexico aangeboden werd (zie MExico).
Ala lang aarzelen liet hij zich door de eerzucht zijner gemalin en door de schoone beloften van Frankrijk overhalen, die kroon aan te nemen (10 April
1864), en 28 Mei 1864 wierp de »Novarra" (het
oostenrijksche fregat, dat het nieuwe keizerlijke paar
naar Mexico overgebracht had) het anker uit in de
haven van Veracruz, en kort daarna deed M. zijnen
intocht in de hoofdstad Mexico. Bij de vele moeilijkheden, waarmede zijne regeering te worstelen
had, was niet de geringste, dat hij weldra de geestelijkheid tegenover zich had staan in vijandige houding. Maar meer nog dan dat schaadde hem het
noodlottige decreet van 3 Oct. 1865, dat hij, gehoor
gevende aan verkeerden raad, onderteekende, en
waarbij ieder, die slechts behoorde tot eene gewapende bende welke zich niet aan zijn gezag anderworpen had, in geval van gevangenneming binnen
de 24 uren daarna ter dood gebracht zou warden.
Onder de duizenden, die als slachtoffers van dit
barbaarsche decreet vermoord zijn , behooren de generaals Arteaga en Salazar, wier dood wellicht meer
nadeel aan de zaak van M. heeft toegebracht dan een
der vele andere fouten van zijn regeerbeleid. Reeds
spoedig won de republikeinsche partij, under de leiding van Juarez, die geruggesteund werd door de
Vereenigde Staten, derwijze veld, dat ieder, die niet
ziende blind wilde zijn, den val van het keizerrijk
Mexico als na ophanden moest voorspellen. Het gevaar was zoo dreigend, dat keizerin Charlotte 15
Juli 1866 scheep ging naar Europa, om met al de
overredingskracht, waarmede zij begaafd was, persoonlijk eene paging bij keizer Napoleon te gaan
aanwenden, om hulp (en veel hulp) naar Mexico to
zenden, ten einde daar den pas gestich ten keizerstroon te redden. Hare zending mislukte geheel en
al, en zij werd krankzinnig. Inmiddels namen de zaken in Mexico van dag tot dag eene voor M. ernstiger wending. Juarez, door de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika bij vernieuwing erkend als wettige
president der republiek Mexico, liet niet lang op
nieuwe aanvailende bewegingen wachten. De republikeinen rukten op de vesting Queretaro aan, en M.,
het kommando over de hoofdstad Mexico opdragende
aan een zijner generaals (Marquez), snelde zelf naar
het bedreigde Queretaro, waar hij zich met moed en
vastberadenheid staande hield tot 15 Mei , toen hij

door eenen onwaardigen gunsteling, dien bij met zijne
vriendschap vereerd had, verraden, en de vesting in
handen van den vijand overgeleverd werd.Die verrader
was kolonel Miguel Lopez, vroeger plaatskommandan t
van Chapultepec, vervolgens kolonel van 't ka vallerieregement der keizerin, en officier van het Legioen van
eer. Gevangen genomen, had M. alle reden bet ergste to duchten ; de krijgsraad, die 13 Juni over hem
gehouden werd, veroordeelde hem ter dood, en 19
Juni 1867 des ochtends om 7 uren word M. met
zijne generaals Miramon en Mejia to Queretaro gefusilleerd. Zij, die Juarez een monster noemen, omdat
hij het vonnis van den krijgsraad heeft bekrachtigd,
mochten zich eerst wel Bens afvragen of Juarez anders heeft kunnen handelen. In de oogen van Europa
was M. ja keizer van Mexico, maar in de oogen der
Mexicanen was hij slechts een overweldiger, die,
met behulp van vreemde bajonnetten, ten koste van
stroomen bloeds een troon had willen stichten, daar,
waar men noch troon, noch vreemde overheerschers
verlangde. Zooveel is intusschen zeker, dat hij, als
een doorluchtig slachtoffer van laaghartig verraad
gevallen, menschelijkerwijze gesproken een beter lot
had verdiend.
Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk,
voluit Maximiliaan Jozef Johan Ambrosius, geb. 1 Juli
1782, gest. to Ebenzweier in Opper-Oostenrijk 1Juni
1863, was de tweede zoon van aartshertog Ferdinand, en stond algemeen bekend als de rijkste particulier in geheel Europa ; hij bekleedde de waardigheid van grootmeester der Duitsche Orde.
Maximiliaan, keurvorsten en koningen van
Beieren, nl.: M. I, keurvorst van 1597 tot 1651,
geb. 17 April 1573 te Landshut, zoon van hertog
Wilhelm V, aanvaardde 1597 de door zijnen vader
om godsdienstige redenen nedergelegde teugels van
het hertogelijk bewind, voltrok 1607 den rijksban
tegen Donauwürth, en bekwam vervolgens die stad
in zijn bezit. Dientengevolge ontstond de Protestantsche Unie (de Unie van Hall), tegenover welke
M. zich aan het hoofd plaatste van de Roomschkatholieke Ligue. Bij het uitbreken van den Dertigjarigen oorlog verleende hij den keizer zegevierend
bijstand, en werd daarvoor beloond (1623) met de
keurvorstelijke waardigheid, benevens de Opperpalts
en het graafschap Cham. Hij stierf 17 Sept. 1651 te
Ingolstadt, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Ferdinand Maria. — M. II (voluit : Maximiliaan
Maria Emmanuel), keurvorst van 1679 tot 1726,
geb. 11 Juli 1662, zoon van keurvorst Ferdinand
Maria, volgde 1679 zijnen vader op, onderscheidde
zich bij het beleg van Neuhausel (1685), bij dat van
Buda (1686), in den slag van Mohacz (1687), en
bemachtigde Belgrado (6 Sept. 1688). In 1685 gehuwd met Maria Antonia, dochter van keizer Leopold I, werd M. in. 1692 spaansch landvoogd over
de Nederlanden, terwijl zijn eenige zoon bestemd
werd tot opvolger op den troon van Spanje. Doch in
'tzelfde jaar stierf zijne gemalin en in 1699 zijn zoon,
en bij het uitbarsten van den spaanschen successieoorlog koos M. de zijne van Frankrijk ; door den
slag bij Hochstadt (1704) werd hij uit zijn land
verdreven, dat even als zijne familie in handen van
Oostenrijk kwam, terwijl hij zelf 30 April 1706 in
den rijksban gedaan werd ; doch bij den vrede van
Baden (1714) werd hij in zijn gezag hersteld. In
1694 was hij ten tweeden male gehuwd, met eene
dochter van Jan III Sobieski, koning van Polen. Hij
stierf 26 Febr. 1726, en werd opgevolgd door zijnen zoon Karel Albert (later keizer Karel VII). —
M. III (voluit: Maximiliaan Jozef), keurvorst 1745
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Maximiliaan
tot 1777, geb. 28 Maart 1727, zoon van keizer Karel VII, sloot 22 April 1745 vrede met Oostenrijk,
en streefde er naar, om door een verstandig regeeringsbeleid de worden des lands te heelen ; 1759
stichtte hij de akademie van wetenschappen te Munchen. Hij was gehuwd met eerie dochter van koning
August III van Polen; doch hij stierf kinderloos aan
de pokken 30 Dec. 1777. Zijne landen kwamen bij
zijnen dood aan 't paltsgrafelijke huis Sultzbach, uit
hetwelk Karel Theodoor, keurvorst van de Palts, hem
opvolgde. M.-Jozef, keurvorst van 1799 tot
1806 en koning van 1806 tot 1825, geb. 27 Mei
1756, volgde 1799 zijnen oom Karel Theodoor op,
trad 1805 in den Rijnbond, nam 1 Jan. 1806 den
titel van koning aan, gaf zijne dochter ten huwelijk
aan Eugenius van Beauharnais, onderkoning van
Italie, en ontving van Napoleon eene aanzienlijke
uitbreiding van grondgebied. Niettemin sloot hij
zich 8 Oct. 1813, bij het tractaat van Ried, aan de
verbondene mogendheden aan, en had hieraan het
behoud van zijnen troon te danken na Napoleon's
val. Voor het grondgebied, dat M. toen aan Oostenrijk teruggeven moest, werd hij schadeloos gesteld
aan den Rijn en in Frankenland. Hij stierf op Nymphenburg 13 Oct. 1825, en werd opgevolgd door
zijnen zoon Lodewijk I. — M. II (Max. Jozef),
koning van 1848-1864, geb. 28 Nov. 1811, zoon
van koning Lodewijk I van Beieren, kwam door de
abdicatie zijns vaders 21 Maart 1848 op den troon,
en was tot aan zijnen dood (Maart 1864) een begunstiger van de wetenschap en hare beoefenaars.
Uit zijn 12 Oct. 1842 gesloten huwelijk met Maria
Hedwig, dochter van prins Wilhelm van Praiser], liet
hij twee zonen na, van welke de oudste (Lodewijk,
geh. 1845) hem opvolgde.
Maximiliaan Jozef, hertog in Beieren en
generaal der kavallerie, geb. 4 Dec. '1808, sedert 9
Sept. 1828 gehuwd met prinses Ludo vica, de jongste dochter van koning Max Jozef, heeft zich gunstig does kennen op letterkundig gebied. Zijne reizen in 't Oosten beschreef hij in Wanderung each dem
Orient (Munchen 1839; '2e druk 1840) ; onder het
pseudoniem Phantasus gaf hij verscheidene dramatische en romantische werken in het licht. Ook leverde hij eene Sammlung oberbair. Volkslieder and
Singweisen (Munchen 1846).
Maximiliaan (Alex. Phil.), prins van Wied,
vroeger Neuwied, geb. 23 Sept.1782, oorn van prins
Hermann van Wied, diende eerst bij de pruisische
armee, bereisde 1815-17 Brazilie, en 1833 de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Van zijne vele
geschriften zijn de belangrijkste : Reise nach Brasilien
(2dln. Frankfort 1819-20, met atlas) ; Reise durch
Nordamerika (2 din. Coblentz 1838-43, met atlas) ;
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens (15 stukken, Weim. 1823-31); Beitrage zur Naturgeschichte
Brasiliens (4 din. Weimar 1824-33).
Maximiliaans-orde, eene beiersche orde,
28 Nov. 1853 door koning Max II Jozef ingesteld,
hoofdzakelijk voor dui tsche geleerden en kunstenaars.
Maximinus, twee romeinsche keizers, nl. M.
(Cajus Julius), geb. in Thracie (vandaar zijn bijnaam
Thrax, de Thracier), was de zoon van zeer geringe
ouders, en begon zijne loopbaan als veehoeder. In
krijgsdienst getreden, verhief hij zich door dapperheid en moed tot de hoogste militaire rangen : en
Coen keizer Alexander Severus vermoord was, liet
hij zich door de armee als keizer uitroepen (in 235).
Hij oorloogde voorspoedig tegen de Germanen, Sarmaten en Daciers, doch maakte zich te Rome en in
de provincien gehaat door zijne wreedheid : duizen-
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den menschen liet hij ter dood brengen op het bloote
vermoeden, dat ze tegen hem komplotten srneedden,
en de Christenen hadden in M. een bitteren ver volger.. Geheel Italie kwam tegen hem in opstand. De
senaat van Rome bekleedde gelijktijdig vader en zoon
Gordianus met het keizerschap ; doch ze werden door
de veldoversten van M. verslagen en ter dood gebracht.
Twee nieuwe keizers (Maximus Pupienus en Balbinus)
werden benoemd. Op het vernemen van deze tijding
ontstak M. derwijze in woede, dat hij zijne veroveringen in Germanie in den sleek liet, en tegen Italie oprukte ; doch terwijl hij Aquileja belegerde, werd hij
door zijne eigene soldaten vermoord (238). Als persoonlijke bijzonderheden vinden wij aangaande M.
vermeld, dat hij bij een kolossalen lichaamsbouw
(7 a 8 vt. lengte) eene verbazende spierkracht bezat, en dat hij in den waren zin des woords een
veelvraat was. — M. (Cajus Galerius Valerius),
van geboorte een Illyrier, werd door Galerius
tot Dcesar" benoemd (305), en als ,>augustus" uitgeroepen 307. Na den dood van Galerius (311) deelde
hij bet rijk met Constantinus en Licinius ; doch
reeds spoedig met hen in onmin geraakt, werd hij
door Licinius verslagen bij Adrianopel, en redde zich
slechts door vermomd te ontvluchten, doch maakte
te Tarsus een einde aan zijn leven. Hij was een onmatig wijndrinker ; doch tot zijne eer zij gezegd, dat
hij eens voor al had verordend, dat de bevelen, die
hij in staat van dronkenschap gaf, nooit ten uitvoer
gelegd mochten worden dan daags daarna.
Maximinus, de heilige, bisschop van Trier
van 332 tot 350 ; kerkel. gedenkdag 29 Mei.
Maximus (Claudius Pupienus), romeinsch
keizer na Gordianus, was veldheer en prefect van
Rome, toen hij tegelijk met Balbinus door den senaat met de keizerlijke waardigheid bekleed werd
(237) ter bestrijding van Maximinus. Toen deze
reeds kort daarna gestorven was, regeerden de beide
keizers eenige maanden vreedzaam ; toen zij er echter
aan dachten de krijgstucht te willen herstellen, werden beiden door de pretoriaansche lijfwacht vermoord.
M. (Magnus), tiran van Gallie, had eerst
onder Theodosius gediend, en zich in Britannia onderscheiden. Hij liet zich als keizer uitroepen 381
(of 383), maakte zich meester van den persoon van
Gratianus, die het bewind voerde over het westen,
en vestigde zijnen keizerlijken zetel te Trier. Hij
deed zich erkennen door Gallie, Spanje en GrootBritannie, en maakte zich gereed om Italie te gaan
onderwerpen, toen Theodosius tegen hem oprukte,
en hem versloeg in Pannonie (388). Hij werd aan
den overwinnaar uitgeleverd en ter dood gebracht.
— M. (Petronius), keizer van het westersch-rom.
rijk, wierp 455 Valentinianus III, die zijne vrouw
beleedigd had, van den troon, en noodzaakte diens
weduwe Eudoxia om hem tot echtgenoot te nemen.
Deze, om zich te wreken, riep de hulp in van Genserik, den koning der Vandalen, aan wien zij Rome
overleverde. Aileen op lijfsbehoud bedacht trachtte
M. te vluchten, doch hij werd door het yolk gesteenigd (455).
Maximus (Valerius). Zie VALER1US-MAXIMUS.
Max-Jozef-orde, eene beiersche militaire
ridderorde, I Maart 1806 door koning Max-Jozef ingesteld.
May (le), stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan de Mure, derdhalf uur gaans benoordw. Chollet ;
3500 inw.; heeft veel geleden in den Vendeeschen
oorlog.
Maya-Indianen, talrijke Indianen-stam in
Jucatan en in de naburige gedeelten van Mexico en
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Guatemala ; ze spreken eene eigene taal, en zijn
meerendeels tot het Christendom bekeerd.
Mayen, lat. Magniacum, fransch Mayenne, stad
in Rijnpruisen, 5 uren gaans bewesten Coblentz, in
het vruchtbare Mayenfeld; 6200 inw.
Mayence, fransche naam voor Maintz.
Mayendal. Zie m-AYENTHAL.
Mayenfeld, 1) rijnprnisisch landschap ; zie
MAYEN. - 2) stad in 't zwits. kanton Grauwbunderland, aan den Rijn ; 1300 inw.; in de nabijheid de
bergpas Luciensteig.
Mayenne, lat. Meduana, bevaarbare rivier in
Frankrijk, ontspringt bij het dorp Maine, dept. Orne,
en valt na 26 mijlen loop even boven Angers in de
Sarthe , waarmede zij vereenigd de Maine vormt. De
M. geeft haren naam aan een departement van
Frankrijk.
Mayenne (departement der), dept. van Frankrijk, gevormd nit het west-gedeelte van Maine en
het noorderdeel van Anjou, is circa 94 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 375,000 zielen, ingedeeld in drie
arrondissementen (Mayenne, Laval en ChâteauGontier), en heeft tot hoofdplaats Laval.
Mayenne, 1) fransche naarn der stad Mayen
in Rijnpruisen. — 2) lat. Meduanum, stad in het
fransche dept. Mayenne, 7 uren gaans benoordoosten
Laval, aan de riv. Mayenne; ruim 10,000 inw.; werd
1573 tot hertogdom verheven; zie het volgende art.
Mayenne (Charles de Lorraine, d. i. Karel van
Lotharingen, hertog van), tweede zoon van den hertog van Guise (Francois), geb. 1554, onderscheidde
zich eerst in de godsdienst-oorlogen, bij Poitiers,
bij 't beleg van La Rochelle, en bij Moncontour. Toen
zijne twee broeders (de hertog van Guise en de kardinaal van Lotharingen) vermoord waren, stelde hij
zich aan het hoofd van de Ligue (1589), nam den
titel aan van luitenant-generaal der krooii van Frankrijk, en voerde oorlog tegen Hendrik III en tegen
den koning van Navarre (Hendrik IV) ; doch laatstgenoemde bracht hem de nederlaag toe bij Argues
en bij Ivry. Bij den dood van Hendrik III proclameerde M. een schaduw-koning (den kardinaal van
Bourbon) onder den naam van Karel X; toen deze
gestorven was 1590, riep M. de staten-generaal te
Parijs bijeen, waarschijnlijk in de hoop, dat hij zelf
op den troon gebracht zou worden ; doch in die verwachting zag hij zich teleurgesteld. Hij trail eindelijk
met Hendrik IV in onderhandeling, onderwierp zich
1596, en werd toen benoemd tot gouverneur van
Ile-de-France. Hij stierf 1611. -- (Henri, hertog van), zoon van den vorige, sneuvelde 1621 bij
het beleg van Montauban ; hij liet geen kinderen na.
Mayenthal, een 5 uren gaans lengte hebbend
Alpendal in het zwits. kanton Uri, wordt doorstroornd door de Mayenbach, die verscheidene prachtige watervallen vormt. Daarboven verheft zich de
Mayenstock, een bergpiek van 8890 vt. hoogte,
Mayenveld. Zi e -AYENFELD..
Mayer (Joh. Tob.), duitsch sterrekundige, geb.
17 Fehr. 1762, prof. der wiskunde te Gottingen,
heeft vooral naam gemaakt door: Theoria lunce juxta
systema 1Vewtonianum (Londen 1767) en Tabulce
motuum sobs et lunce (Londen 1770).
Maynooth, vlek in het iersche graafschap
Kildare, 6 uren gaans ten W. N. W. van Dublin ;
1650 inw.; sedert 1795 een roomsch-kath. seminarie, dat 1854 herschapen is in eene roomsch-kath.
universiteit.
Mayo, 1) een der Kaapverdische eilanden, beoosten Santiago ; hoofdplaats Pinosa. — 2) eiland
in den 0. I. archipel, aan de noordkust van Cele-

Mazarin
bes. — 3) rivier in Mexico (in Sonora), ontspringt
in de Sierra Madre, en valt na een loop van 50 mijlen
in de Californische golf, 20 mijlen bezuidoosten
Guaymas.
Mayo, 4) graafschap in de iersche prov. Connaught, ten N. en ten W. bespoeld door den Atlant.
Oceaan; is ruim 100 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 275,000 zielen , heeft tot hoofdplaats Castlebar. — 5) dorpje in lerland, circa anderhalf uur
gaans bezuidoosten Ballagh , was eertijds de hoofdplaats van een bisdom, en heeft zijnen naam gegeven aan het tegenw. graafschap M.
Mayomba, stad in Zuid-Guinea, aan de uitwatering van de rivier M. in Atlant. Oceaan, is de
hoofdstad van het rijk waar overvloed gevonden wordt van koper, ivoor en gom.
Mayotte, of Mayotta, een der Comoro-eilanden,
aan de oostkust van Afrika, groot 7 vierk. mijlen,
bevolkt met 5300 zielen, is in 1843 door den sultan
des lands aan de Franschen afgestaan, die er de havenplaats Dsaudsi aangelegd hebben,
Mazaca, stad in Cappadocie. Zie CESAREA 2).
Mazafran, of Oedzjer, de Savus der ouden,
rivier in Algerie, outlast zich in de Middellandsche
Zee 6 a 7 uren gaans bezuidw. Algiers.
Mazagan, of El-Bridzja, havenstad in Marocco,
aan den Atlant. Oceaan, nabij de uitwatering van de
Morbea ; 2000 inw.; gesticht in 1500 door de Portugeezen, die het Castro-reale noemden, en aan wie
bet 1769 door de Maroccanen ontweldigd werd.
Mazagran, havenstad in de algerijnsche prov.
Oran, 3 uren gaans van Mostaganem ; is vermaard
door den heldenmoed, waarmede 123 Franschen zich
in Febr. 1840 verdedigden tegen 12,000 Arabieren.
Mazamet, stad in 't fransche dept. Tarn, ruim
4 uren gaans bezuidoosten Castres; 9000 inw.
Mazan, stad in 't fransche dept. Vaucluse, 2
uren gaans beoosten Carpentras ; 4000 inw.
Mazanderan, of Masanderan, het Hyrcania
der ouden, prov. van Perzie, aan de zuid- en zuidoostkust der Caspische Zee, is 350 vierk. mijlen grout,
bevolkt met 200,000 zielen; hoofdplaats Sari ; wordt
nog ten huidigen dage door de Perzen de Lusthof
van Iran genoemd, en stond vooral omstreeks 1600
op een hoogen trap van bloei, toen schach Abbas de
Groote het land verfraaide met sierlijke parken en
prachtige gebouwen, waarvan men nog thans de
overblijfselen be wondert.
-ASANIELLO.
Mazaniello. Zie m
Mazarin (Jules), fransch minister, geb. 14 Juli
1602 te Pescina in de Abruzzen, behoorde tot een
adellijk siciliaansch geslacht. Uit de pauselijke dienst
werd hij 1639 in fransche dienst geroepen door
kardinaal Richelieu, door wiens invloed M. 16 Dec.
1641 tot kardinaal verheven werd. Bij den dood van
Richelieu (1642) ging al diens invloed bij Lodewijk
XIII op M. over; en eer genoemde koning stierf
(1643) benoemde hij M. tot lid van den raad van
regentschap, waarvan het presidium opgedragen
weed aan de koningin, Anna van Oostenrijk. Ook bij
deze wist M. zich onmisbaar te maken. Intusschen
moest hij voor de Fronde tweemaal zwichten, doch
overwon die eindelijk, en bestuurde het regeeringsbeleid in den geest van Richelieu, ofschoon met
minder hardheid. Hij stierf 9 Maart 1661 te Vincennes, een ontzaglijk vermogen (ter waarde van 100
millioen nederl. guldens) nalatende, waarvan het
grootste gedeelte geerfd werd door den markies de
la Meilleraie, hertog van M., die met een van M.'s
schoone nichten (Hortensia Mancini) gehuwd was.
Door M. zijn geschreven : Lettres, ou lion voit ks
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Salemi in de Middellandsche Zee, 10 uren gaans
(2 dln. Parijs
bezuiden Trapani ; 8000 inw.; haven. — Vat di
dikwijls herdrukt).
Mazarron, spaansche stad. Zie ALMAXARRON. Mazzara heette eertijds de westelijkste der drie
Mazatlan, mexicaansche havenstad in Cinaloa, provv. van Sicilie, die later gesplitst is in de drie
35 mijlen bezuiden Cinaloa, aan den ingang der golf provincien Palermo, Trapani en Girgenti.
van Californie ; 12,000 inw.; aanzienlijke handelsMazzarino, stad op het eiland Sicilie, 6 uren
gaans bezuidoosten Caltanisetta; 11,000 inw.
beweging.
Maze, marktvlek in 't fransche dept. MaineMazzaroth. Zie Job 38: 32.
Loire, ruim 4 uren gaans bezuidw. Baugd ; 4000 inw.
Mazzini (Giuseppe), geb. 28 Juni 1808 te
Mazeena, of Mazina, een fort in Afghanistan, Genua, aanvankelijk advocaat, sedert 1831 wegens
6 uren gaans bezuidw. Dzjelalabad ; in de nabijheid
revolutionaire ondernemingen nit zijn geboorteland
van M. overwinning der Engelschen op de Afghanen
voortvluchtig en bij verstek ter dood veroordeeld,
in Juli 1842.
stichtte het geheim genootschap Giovine Italia (d. i.
_AZANDERAN.
het Jonge Italie), en is sedert lien tijd rusteloos
.Mazenderan. Zie M
Mazeppa, hetman of vorst der Kozakken, geb. werkzaam geweest als demagoog en yolks-agitator. In
omstr. 1622 in Podolie, uit adellijke, doch geen for1848 vertoonde hij zich te Milaan, doch rende zich
tuin bezittende ouders, begon zijne loopbaan als page
door de vlucht naar het zwits. kanton Tessino, vervan Polen's koning Johan Casimir. Met de vrouw
scheen echter in bet najaar in Rome, waar hij na de
van een poolsch edelman eene ongeoorloofde betrekvlucbt van den pans lid werd van het Driemanschap
king aangeknoopt hebbende, werd hij reeds spoedig
(Armellini, Saffi en M.) en bekleed met dictatoriale
op heeterdaad betrapt, en door den beleedigden echtmacht. Na de verovering van Rome door de Frangenoot op eene voorbeeldige wijze gestraft. Geheel
schen, nam M. de wijk naar Zwitserland, en vervolontkleed, werd M. naakt uitgestrekt en vastgebonden gens naar Londen, waar bij sedert als hoofd der
op zijn eigen paard, en toen aan het slier den vrijen
staatkundige vluchtelingen werkzaam geweest is.
loop gelaten. Het paard rende terug naar de verafgeDaar opende hij ook de zoogenaamde Mazzinistische
legene onbeduidende familie-bezitting van M., waar
Leening, die hij onder de radicalen van alle landen
deze deerlijk gehavend en in bewusteloozen toestand
voor het doeleinde der omwenteling en het tot standaankwam. Uit schaamte begaf M. zich 1663 naar de
brengen van Italie's eenheid als republiek trachtte
Ukraine, waar hij na verloop van eenigen tijd secreonder te brengen. Bij de uitbarsting van den Italitaris werd van den hetman der Kozakken ; en bij
aanschen oorlog deed hij wel is waar openlijk de
diens dood werd M. tot zijn opvolger gekozen (1687).
verklaring, van al zijne republikeinsche pogingen af
Als hetman won hij de genegenheid en het vertroute zien, ten einde niet in den weg te staan aan de
wen van tsaar Peter I.; doch de zucht naar eigen
éénwording van Italie onder Victor Emmanuel ; het
verhefling verleidde hem, om een verrader te woris echter te betwijfelen of een man als M. wel alle
den: dit deed hij door gemeene zaak te maken met
illuzien heeft kunnen laten varen, waarvan hij de
Karel XII van Zweden, met wien Rusland in oorlog
verwezenlijking waarschijnlijk niet beleven zal. Eene
was. Na den slag bij Pultawa, waar M. tegen de Rusverzameling van zijne Scritti editi eineditiverschijnt
sen vocht, doch waar deze laatsten overwinnaars
sedert 1861 te Milaan in het Licht (12 dln.).
bleven, vluchtte hij naar Walachije, en nam vervolMea, een toren te Jeruzalem ; Neh. 3 : I ; 12 : 39.
gens de wijk naar Bender, waar hij 1709 stierf.
Meadia, marktvlek in Croatie, 6 uren gaans
Mazbres, stad in 't fransche dept. Ari6ge, aan benoorden Orsowa ; 5 kwartier gaans van M. warme
de Lez, 2 uren gaans benoordoosten Saverdun.
zwavelbronnen (de Hercules-bronnen).
Mazieres, dorp in 't fransche dept. Deuxatins BpuhjroyegkieMrinMeander, lat.
spsrotnhgi
Sévres, 3 a 4 urea gaans bezuidwesten Parthenay ;
liep
der, rivier in Klein-Azle,
M
700 inw.
van het 0. naar het W., en ontlastte zich in de
Mazocha, de grootste natuurmerkwaardigheid Egeische Zee tusschen Heraclea en Priene. Zijne
van Moravie, kreis Briinn, district Blansko, een afkronkelingen hebben den M. beroemd gemaakt. Op
grond van 90 vademen diep, welks bodem bewaterd
zijne oevers lagen de steden Apamea, Colossw, Antiwordt door eene beek, die aan de eene zijde nit eene
ochie, Pyrrha, Milete, enz.
rotsspelonk te voorschijn komt, en aan de andere zijde
Meara, eene plaats vermeld Jozua 13: 4.
weder in eene rotsspelonk verdwijnt.
Mearns, het schotsche graafschap Kincardine.
Mazovie, duitsch Masau, lat. Massovia, indertijd
Meath, twee graafschappen in de iersche prov.
het grootste der 72 paltsgraafschappen, waarin GrootLeinster, nl.: East-AL (d. i. Oost-Meath), aan de
Polen ingedeeld was, bestond nit de vruchtbare sireIersche Zee, tusschen de graafschappen Cavan ten
ken aan de Weichsel, den Bog (Bug) en de Narew,
N., Kildare ten Z., Louth ten 0., en West-Meath
met de voorname plaatsen Warschau, Plock en Rawa,
ten W. en ten Z. W., is circa 43 vierk. mijlen groot,
vormde van 1138 tot 1529 een onafhankelijk herbevolkt met ruim 140,000 zielen, en heeft tot hoofdtogdom, leenplichtig aan Polen (behalve van 1329
plaats Trim. — West-M., wordt ten N. 0. en ten
tot 1370, toen het aan Bohemen onderhoorig was).
O. begrensd door East-Meath, ten Z. door King's
Het behoorde aan eene linie van het koninklijk geCounty, ten W. door de graafschappen Roscommon
slacht der Piasten ; toen 1529 die linie uitgestorven
en Longford, is ruim 33 vierk. mijlen groot, met
was, werd M. door Sigismond I weder aan de kroon
91,000 zielen bevolkt, heeft tot hoofdpl. Mullingar.
getrokken.
Meaux, het oude Meldi of Jatinunz, stad in het
Mazuraken, de poolsche plattelandbewoners fransche dept. Seine-Marne, aan de Marne, 11 uren
in Galicie (ruim anderhalf millioen zielen).
gaans benoordoosten Parijs; 8000 inw.; kathedraal,
Mazure (F. A. J.), fransch letterkundige, geb. met graftombe van Bossuet, die bisschop van M.
1776 te Parijs, gest. 1828. Men heeft o. a. van hem :
was. Het is eene zeer oude stad, die onder de RoVie de Voltaire (Parijs 1821); Histoire de la revolution
meinen tot Gallia Belgica, vervolgens tot Gallia Lugde 1681 en Angleterre (Parijs 1825).
dunensis behoorde. In de 10e eeuw eigendom van
Mazzara, het oude Masaris, versterkte stad ter de graven van Champagne, die zich ook graven van
zuidwestkust van Sicilie, aan de uitwatering van de
M. noemden. Onder Filips den Schoone kwam M.
negotiations pour la poix des Pyrenees
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weder aan de kroon, werd van 1421 tot 1436 bezeten door de Engelschen, en kwam toen voor goed
aan de kroon terug. In het begin der 16e eeuw telde
M. een aantal Protestanten ; doch het Protestantismils werd er spoedig onderdrukt. De stad M. was
een der eersten, die aan de Ligue vaarwel zeiden,
om zich te onderwerpen aan Hendrik IV.
Mebarrez (El-), versterkte stad in Arabie , 13
a 14 uren gaans bezuiden Lahsa; 10,000 inw.).
Mebunnai, een van David's helden ; 11 Sam.
2.5:27.
Mecca. Zie M-EKKA.
Mecenas, voluit Cajus Cilnius Maecenas, gunsteling van Augustus, stamde of van de oude koningen van Etrurie. Hij had vriendschapsbetrekking
aangeknoopt met Octavius, toen die in Griekenland
studeerde, vergezelde hem op al zijne krijgstochten,
en toen hij keizer geworden was vergenoegde M. zich
met het voorrecht zijn vriend te wezen, en bedankte
voor alle eereambten. Desniettemin bekleedde hij bij
afwezigheid van Augustus herhaalde malen de waardigheid van rijksbestuurder. Vol doorzicht, en een
meester in de staatkunde, gaf M. de voorkeur aan de
monarchie boven de republiek, en hij overreedde
Augustus het souverein gezag te behouden, toen die
van zins was het neder te leggen. Van zijnen grooten
invloed maakte hij gees ander gebruik, dan om den
keizer tot lankmoedigheid te bewegen, en vooral om
de letterkundigen te begunstigen. Virgilius, Horatius,
Propertius waren vrienden en beschermelingen van
M. Hij stierf omstr. het jaar 8 v. Chr. Hij was getrouwd met Terentia, eene vrouw van buitengewone
schoonheid, rnaar trotsch van karakter en trouweloos
in den echt ; hij leefde dan ook herhaalde malen van
Naar gescheiden, en nam haar even dikwijis weder
tot zich, daar het hem even onmogelijk was zonder
haar te zijn als tang met haar op eenen goeden voet
te staan. Van eenige door M. vervaardigde dichtstukken zijn fragmenten tot ons gekomen, opgenomen in den Corpus Poetarum van Maittaire.
Mêchain (Pierre Francois André), fransch sterrekundige, geb. 16 Aug. 1744 te Laon, sedert 1772
astronoom te Parijs, maakte zich inzonderheid bekend door het ontdekken en berekenen van kometen,
alsook door het meten van eenen meridiaanboog tusschen Duinkerken en Barcelona. Hij stierf 12 Sept.
1804 te Valencia. Zijne graadmetingen zijn opgenomen in Delarnbre's Base du systéme metrique decimal- (3 din. Parijs 1806-10).
Mechanicsville, plaatsje in West-Virginia ;
26 Juni 1862 overwinning der Zuidelijken op de
armee der Unie, in den amerik. burgeroorlog. Zie
JACKSON, bijgen. Stonewall.
Mêched, franscbe spelling voor Medzjed.
Mechelen, I ) fransch Malines, lat. Meehlinia of
Malince, stad in de belg. prov. Antwerpen, aan de
Dyle, 5 uren gaans benoordoosten Brussel ; ruim
31,000 inw.; sedert 1559 de zetel van eenen aartsbisschop, die primaat van Belgie is; middelpunt van
het belgische spoorwegnet. Gesticht in 6e eeuw,
werd M. door de Noormannen verwoest in 884, weder opgebouwd 897, en versterkt 930. Herbaalde
malen werd M. geteisterd door brand (o. a. in 1546
door het springen van een kruitmagazijn) ; ook
werd M. verscheidene malen bezocht door de pest.
Geplunderd door de Spanjaarden 1572, door den
prins van Oranje 1578, door de Engelschen 1580.
In de 17e en 18e eeuw verscheidene malen veroverd
en heroverd door de Franschen. In de tweede heeft
der 19 eeuw werken te M. Roomsch-katholieke congresses gehouden (o. a. weder in 1867).

Mecklenburg
Mechelen, 2) dorp in nederl. Limburg, vierdhalf uur gaans ten 0. Z. 0. van Maastricht ; omstr.
2000 inw. — 3) dorpje in Gelderland, 8 uren gaans
ten Z. Z. 0. van Zutphen.
MeCheratieten,een_israelit. geslacht; IChron.
1 1 : 36.
Mechir, afstammeling van Juda; I Chron. 4 :II.
Mechitaristen, eene congregatie van armenisch-gefinieerde monniken, 1701 te Constantinopel
gesticht door den Armenier Mechitar da Petro (geb.
te Sebaste in Cappadocie 7 Febr.1676, gest. 16 April
1749). Toen het hem namelijk niet gelukte de Armeniers, die te Constantinopel in twee partijen verdeeld waren, tot elkander te brengen, wendde hij
zich tot het Roomsch-Catholicismus, en begon onderwerping aan den pans te prediken, waardoor hij
zich blootstelde aan de woede van de priesterschap
zijner eigene natie, zoodat hij zich weldra genoodzaakt zag de wijk te nemen naar Smirna, en van
daar naar Morea, welke provincie destijds aan de
Venetianen behoorde; doch toen ze die in 1717 verloren, zocht Mechitar eene wijkplaats te Venetie,
waar hem vergund werd op het eiland San-Lazaro
een klooster te stichten, welks monniken zich naar
hem M. noemden. Van Mechitar heeft men verscheidene werken, o. a. een Armenische Bijbel (1733 in
fol.); eene spraakkunst van het Armenisch zooals
het in de wandeling gesproken, en eene andere zooals het geschreven wordt ; een Armenisch Woordenboek (2 din. 1 749-1 769) ; enz. De M. hebben zich
ten task gesteld het Evangelie te prediken, de wetenschap te bevorderen door het in 't licht geven van
klassieke werken der Armenische letterkunde, en
vereenigingen op te richten ter verspreiding van goede
boeken. Sedert 1810 hebben de M. ook een groot
klooster (Mechitaristen-Collegium) en een eigene
boekhandelaarsfirma te Weenen ; sedert 1846 ook
een collegie te Parijs; wijders een genootschap te
Triest ; enz.
Mechoacan, of Michoacan, ook wel Valladolid
genaamd, een staat in bet westelijk gedeelte van
Mexico, op de westerhelling van de Cordilleras van
Anahuac, ten N. begrensd door Guanaxuato, ten Z.
door het eigenlijke Mexico, ten Z. W. door den
Grooten Oceaan, ten N. W. door Xalisco. Dit land
werd 1524 door de Spanjaarden veroverd, is ruim
1246 vierk. mijlen groot, bevolkt met 555,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Valladolid of Morelia ;
andere voornaamste steden : Pascuaro, Zintzonzant,
Zamora, enz.
Mechona, stad in stam Juda; Neb. 11 : 28.
Mechujaël, kleinzoon van Henoch , en overgrootvader van Tubal-Kain.; Gen. 4:18.
Meckel, eene duitsche familie, die verscheidene
voorname ontleedkundigen voortgebracht heeft, o. a.:
M. (Joh. Friedr.), bijgenaamd de Jonge (om hem
te onderscheiden van zijn grootvader), geb. 1 7 Oct.
1781 te Halle, gest. aldaar 31 Oct. 1833. Van zijne
werken verdient inzonderheid melding : System der
vergleichenden Anatomic (6 dln. Halle 1821-33).
Mecklenburg, een landscbap in den lioormaligen Nedersaksischen kreis, ten N. begrensd door
de Oostzee, ten Z. door Luneburg, ten 0. door Pornmeren en Brandenburg, ten W. door Lauenburg en
Lubeck, had voorheen tot hoofdstad het (reeds in
den tijd van Hendrik den Leeuw eene voorname stad,
doch thans slechts een met 600 zielen bevolkt zijnde)
dorp M., dat 2 uren gaans bezuiden Wismar ligt.
Tegenwoordig is dit landschap gesplitst in de twee
grootbertogdommen M.-Schwerin en M.-Strelitz (zie
de beide volgende artt.). De dynastie van M. is het
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oudste regeerende stamhuis van Europa ; men laat
haar opklimmen tot het jaar 320. Genserik, de koning der naar het zuiden van Europa verhuisde Vandalen, behoorde tot dit geslacht zijn broeder Fredobald regeerde over de Wenden, die in bet land
aan de Oostzee bleven wonen. Aribert, zijn afstammeling in den Ten graad, erkende het frankische
oppergezag eerst onder Karel den Groote ; na zijnen
flood werd bet rijk der Wenden weder onafhankelijk. Eerst na langdurig oorlogen werd het (1161)
door Hendrik den Leeuw onderworpen ; deze gaf het
terug aan Pribislaw, die zijn schoonzoon werd en
zijnen naam aannam. In de 14e eeuw werd het prinsdom gedeeld, doch Hendrik de Vette bracht bet
1474 weder tot den geheel. Nieuwe deeling in 1592,
toen er twee linièn van het huis M. ontstonden :
M.-Schwerin en M.-Gustrow. Deze laatste linie stierf
uit 1695 ; maar de andere splitste zich in drie takken : Schwerin-Schwerin, Schwerin-Grabow en
Schwerin-Strelitz. De tweede Bier drie hield op te
bestaan 1692 ; en na langdurige geschillen had er
eindelijk 1701 tusschen de beide overgeblevene takken eene deeling plaats, waarvan de gevolgen stand
hebben gehouden tot op den huidigen dag. De regeerende vorsten werden toen hertogen genoemd ;
het congres van Weenen (1815) verleende aan beiden den titel van groothertog.
Mecklenburg–Schwerin, groothertogdom aan de Oostzee, is ruim 244 vierk. mijlen groot,
en bevolkt met 548,000 zielen (meerendeels Lutherschen); hoofdstad Schwerin.
Mecklenburg–Strelitz, groothertogdom
met 99,000 bewoners (meerendeels Lutherschen);
hoofdstad Neu-Strelitz. Dit groothertogdom bestaat
uit twee zoowel in staatsregeling als in geographische Jigging van elkander afgezonderde deelen, nl.:
de circa 43 vierk. mijlen groot zijnde heerlijkheid
Stargard (82,000 zielen), begrensd door Pommeren,
Brandenburg en Mecklenburg-Schwerin ; en het circa
7 vierk. mijlen omvang hebbende prinsdom Ratzeburg (17,000 zielen), begrensd door MecklenburgSchwerin, Lauenburg en het grondgebied der vrije
stad Lubeck.
Mecklenburg (Albert van), koning van Zweden. Zie ALBERT (dl 1, blz. 105).
Mecque (la), fransche naam van Mekka.
Medardus, de heilige, geb. 457 te Salency in
Picardie, gest. 545, werd 530 bisschop van Vermand
(thans St.-Quentin), vervolgens van Noyon, en tegelijkertijd belast met het bestuur van het bisdom
Doornik. Hij stond in groot aanzien bij de koningen
Chilperic I en Clotarius I. Kerkel. gedenkd. 8 Juni.
Medad, een der getuigen van Gods mondgesprek met Mozes; zie ELDAD.
Medan, een der zonen van Abraham bij Ketura;
Gen. 25 : 2 ; I Chron. 1 : 32.
Medangan, voormalig dorp op Java, resid.
Kadoe, ads.-resid. Magelang, werd Mei 1827 door de
nederl. troepen met den grond gelijk gemaakt.
Medang–Kamoelan, voormalige stad op
Java, resid. Soerabaja ; ruimen van M. zijn nog aanwezig in een bosch nabij de stad Djapan.
Medanieten, afstammelingen van Medan,
maakten deel nit van het yolk der Midianieten.
Medea, vermaarde tooveres, dochter van Aetes
(7Edtes) koning van Colchis, en van de tooveres
Hypsea. Toen Jason met de Argonauten k wam om
het Gulden Vlies te bemachtigen, dat Aetes in zijn
bezit had, vatte M. voor den held eene hartstochtelijke liefde op, verschafte hem door hare kunst de
middelen om al de hinderpalen te boven te komen,

die aan het welslagen van zijne onderneming in den
weg stonden, en vluchtte met hem uit Colchis. In
Iolcos, het vaderland van Jason, aangekomen, maakte
zij door het vermogen van hare kunst Jason's vader
Eson weder jong ; en om zich te wreken op Pelias,
die zich ten nadeele van Jason meester gemaakt had
van den troon, overreedde zij de dochters van Pelias
om baren vader te vermoorden, haar voorspiegelende,
dat dit het middel was om hem weder jong te maken. Na deze misdaad zag M. zich genoodzaakt de
stad te verlaten, en zij vluchtte met Jason naar Corinthe. Hier echter werd zij veronachtzaamd door
Jason, die liefdebetrekking aanknoopte met Glance
of Creiisa, de dochter des konings. Om zich bierover
te wreken, deed M. eerst de schoone Crefisa en haren
vader sterven, en vermoordde toen, voor Jason's
oogen, de kinderen, die zij zelve bij hem had: na deze
verschrikkelijke wraakoefening vlood zij naar Athene,
door het luchtruim gedragen op een gevleugelden
wagen. Zij trouwde daar met den koning des lands,
Egetis, die een zoon bij haar verwekte, genaamd Medus. Aan dien zoon den troon willende verzekeren
ten nadeele van Theseus (den zoon van Eget-is en
./Ethra), deed zij eene poging om dien jongen prins
nit den weg te ruimen door middel van vergif; dien
ten gevolge werd zij uit Athene verdreven. Nu keerde
zij terug naar haar geboorteland, waar zij haren verdrevenen vader Aetes op den troon herstelde; volgens eene andere lezing bracht zij er Jason op den
troon, met wien zij zich verzoend had.
Medeah, 1) of Mandya, stad in Tunis; zie
AL-MAHDYA. - 2) het oude Lamida, stad in Algerie,
prov. Algiers, in de nabijheid van Mouzaia; 7000
inw.; was voor de bezetting door de Franschen de
residentie van den bei van Titteri.
Medeba, 1) stad in stain Ruben ; Num. 21:
30 ; Joz. 13 : 9, 16 ; I Chron. 19: 7. — 2) stad der
Moabieten ; Jezaia 15: 2.
Medelin. Zie m-ETEL1NO.
Medellin, I) 't oude Metellinum of Metailinum,
stad in de spaansche prov. Badajoz, 6 uren gaans
beoosten Merida ; 1600 inw.; brug over de Guadiana ;
romeinsche oudheden ; is de geboorteplaats van Ferdinand Cortez ; bij M. overwinning der Franschen op
de Spanjaarden 28 Maart 1809. — 2) stad in NieuwGranada, hoofdstad van den staat Antioquia, ligt 28
a 29 mijlen benoordw. Bogota ; 15,000 inw.
Medelpad, oude prov. van Zweden, in Norrland, aan de Oostzeekust, was ingedeeld in Noord-M.
(hoofdpl. Sundwall) en Zuid-M. (hoofdpl. Tonna),
en maakte tegenwoordig deel uit van Herntisands-lan.
Medelye, oude naam van het noord-hollandsche dorp Middelie.
Medemblik, lat. Medemalacha, stad in NoordHolland, aan de Middelzee (een gedeelte der Zuiderzee), 4 uren gaans benoorden Hoorn; 2700 inw.;
werd met stadsrechten begiftigd 25 Maart 1288 door
graaf Floris V, doch was reeds verscheidene eeuwen
vroeger eene niet onaanzienlijke plaats, want 4 Juli
806 sloeg de bliksem op twee plaatsen te gelijk in
M., waardoor aldaar 40 huizen afbrandden; naar men
wil was M. gesticht in 334 door den frieschen koningszoon Diderik. In 1334 teed M. veel door watersnood, zoo ook 1508, 1570, Nov. 1775, 4 Fehr.
1825. In 1555 werd M. door eenen brand geteisterd,
waardoor zelfs de kerk en het klooster in de asch
gelegd werden. Veroverd werd M. 1296 door de
West-Friezen, die nagenoeg de gansche stad platbra'ndden ; 1426 door de Kabeljauwschen, en 25 Juni
1517 door de Gelderschen, die het plunderden en
afbrandden ; in 1572 ging M. aan de Staten over ;
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17 Sept.' 1799 namen de Engelschen bezit van M.

oefende tot aan zijnen dood een onbeperkt gezag te

namens den prins van Oranje, doch ontruimden de

Florence nit. Hij trail in bondgenootschap met

stad op de nadering der Bataven, die 11 Oct. stor-

Frans Sforza, met de Venetianen en met den pans,

menderhand, doch zonder slag of stoot, M. binnen-

en deed zoowel den koophandel als kunsten en we-

rukten. Kerkelijke twisten hadden te M. plaats in 't

tenschappen bloeien. Hij stichtte eene akademie voor

laatst der 16e eeuw. Het voormalige

Slot te

M., een

de platonische wijsbegeerte, legde eene bibliotheek

Laurentiana,

kasteel aan de Oosterpoort, was volgens het algemeen

aan, later bekend onder den naam van

gevoelen gesticht omstr. 1287 door Floris V, graaf

en verfraaide Florence met vele schoone monumen-

van Holland, om de West-Friezen te beteugelen, of-

ten. — M. (Petrus I de), geb. 1414, zoon van den

schoon sommigen willen, dat het reeds uit de 7e of 8e

vorige, volgde 1464 zijnen vader op, en zag 1466

eeuw dagteekende, en de residentie was geweest der

eene samenzwering tegen zich smeden, die hij ech-

oude koningen van Friesland ; het werd dan ook al-

ter verijdelde ; doch hij stierf reeds 1469. — M.

gemeen

slot van Radboud

genoemd, van welken ko-

(Laurentius de), bijgen. de Heerlijke

(il Magnifico),

ning het portret in een der kamers van dat slot king.

geb. 1448, gest. 1492, zoon van den vorige, volgde

Meden. Zie LEEGEMEDEN en UITHU1ZERMEDEN.
Meden, of Meders, de bevolking van Medie.

der Julianus. Paus Sixtus IV, een vijand der M., ging

1469 zijnen vader op, gezamenlijk met zijnen broemet koning Ferdinand van Napels, den graaf van

Zie MEDIe.
Y.
Medericus, de heilige. Zie M ERRY.
Medernach,dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 2 uren gaans bezuidoosten Diekirch.

Urbino en de stad Siena een verbond aan tegen Florence, dat daardoor met werkelijk gevaar werd bedreigd, terwij1 de machtige florentijnsche familien

Medewi, de oudste en beroemdste badplaats

Pazzi en Salviati eene samenzwering tegen de M.

van Zweden, in het 15n Linkoping, aan het Wetter-

smeedden. Julianus de M. werd 1478 door de Pazzi
vermoord en Laurentius gewond ; de florentijnsche

meer ; 500 inw.

Medhurst

(Walter Henry), engelsch orienta-

armee werd verslagen bij Poggibonzi ; doch een on-

list, geb. 1796 te Londen, was sedert 1817 als zen-

verhoedsche inval der Turken in Italie (1480) noopte

deling werkzaam in den Indischen archipel, inzon-

de oorlogvoerende partijen vrede te sluiten, en van

derheid te Batavia, en sedert 1843 te Sjanghai in

lien tijd af regeerde Laurentius rustig tot aan zij-

China ; hij stierf 24 Jan. 1857 te Londen. Vooral

nen dood. Hij was een vriend en beschermer van

verdienstelijk is M. door zijne werken over ooster-

geleerden en kunstenaars, en beoefende zelf de let-

sche taal- en letterkunde; als zijn voornaamste werk

terkunde met goed gevolg. Eene pracht-editie van

noemen wij zijn Chineesch-Engelsch Woordenboek

zijne

(2 dln. Batavia 1842-43) en Engelsch-Chineesch

licht op kosten van groothertog Leopold II. Deze M.

Woordenboek (2 din. Sjanghai 1847-48).

liet verscheidene kinderen na, o. a. Petrus II en Ju-

Mediasch,

Opere (4 dln. Florence 1826) verscheen in het

ook Medzjies of Medwisch genaamd,

lianus, die na hem regeerden ; Jan, die pans werd

stad in Zevenbergen, aan den Grooten Kokel, 11 uren

onder den naam van Leo X, en Julius, die paus werd

gaans benoordoosten Hermanstadt ; 6400 inw.; is de

onder den naam van Clemens VII. — M. (Petrus II

Stoel M.

(ruim 12 vierk. mij-

de), geb. 1471, zoon van den vorige, aanvaardde

—EDIC1S.
Medici, florentijnsch geslacht. Zie M
Medicina, marktvlek in het noorden van Italie,

miste diens doorzicbt en beleid. In 1494, toen Ka-

hoofdplaats van den

len ; circa 44,000 zielen).

6 uren gaans beoosten Bologna ; 4000 inw.

Medicis,

beroemd florentijnsch geslacht, dat

1492 het bewind als opvolger zijns vaders, doch
rel VIII, koning van Frankrijk, die tegen Napels oprukte, zich meester gemaakt had van verscheidene
aan de florentijnsche republiek toebehoorende yes-

sommigen doen opklimmen tot Karel den Groote,

tingen, begaf deze M. [zich naar de legerplaats van

doch als welks stambeer erkend is Everard, gonfa-

Karel V111, om met hem te onderhandelen over de

loniere of hoofd der republiek Florence in 1314.

teruggave van die steden. In plaats evenwel van dat

Sylvester de M., insgelijks gonfaloniere, wierp 1378

doel te bereiken, stemde M. niet slechts er in toe ze

de republiek omver, ten einde het even machtige ge-

in banden der Franschen te laten, maar stond hun

slacht Albizzi nit bet gezag te stooten, doch moest

kort daarna ook nog de steden Pisa en Livorno af.

op zijne beurt 1381 het onderspit delven ; en werd

De Florentijnen waren over een en ander zoo ver-

toen gebannen. Het duurde echter niet lang of de

ontwaardigd, dat ze M. wegjoegen ; hij nam de wijk

M., machtig door hunnen met koophandel verworven

eerst naar Bologna, vervolgens naar Venetie, en deed

rijkdom, begonnen weder het hoofd op te steden, en

verscheidene vruchtelooze pogingen om weder mees-

in 1421 werden zij opnieuw meester van het gezag,

ter te worden van het gezag ; hij vergezelde de Fran-

door de verheffing van Giovanni (Jan) de M. tot

sche legers (1503) naar bet koninkrijk Napels, en

gonfaloniere. Hij stierf 1429, en liet twee zonen na

verloor in datzelfde jaar het levee bij eene scbip-

(Cosimo en Lorenzo), die eene beroemde nakomeling-

breuk in 't gezicht van Gaeta. — M. (Julianus de),

schap gehad hebben. Van Cosimo zijn afgestamd Lo-

derde zoon van Laurentius de Heerlijke, geb. 1478,

it Magnifico, de hertogen van Nemours en van

deelde de ballingschap met zijnen broeder Petrus

renzo

Urbino, de pausen Leo X en Clemens VII, Frankrijk's

(zie den vorige), doch werd 1512 door pans Julius II

koningin Catharina de M., en Alexander, hertog van

aan het hoofd der florentijnsche republiek geplaatst ;

Florence, met wien deze linie in 1537 uitstierf. Van
Lorenzo stamden af: Lorenzino, die 1537 Alessandro

ring ten beboeve van zijnen neef Laurentius II, en

hij deed in het volgende jaar afstand van de regee-

vermoordde, Cosimo I, groothertog van Toskanen,

trouwde 1515 met eene tante van Frankrijk's koning

zes andere groothertogen, en Frankrijk's koningin
Maria de M. Deze tweede linie stierf uit 1737 met

Frans I, bij Welke gelegenheid hem de titel verleend

Anna, zuster van Jan Gaston de M., den laatsten

een bastaardzoon nalatende, kardinaal Hippolytus de

werd van hertog van Nemours. Hij stierf 1516, slechts

groothertog. Wij laten bier de voornaamste leden

M. (zie verder). — M. (Laurentius II de), geb.

nit het geslacht der M. volgen : M. (Cosmos de),

1492, zoon van Petrus II, vergezelde zijnen vader

bijgenaamd de Oude, en de Vader des Vaderlarids,

in de ballingschap, keerde 1512 met zijnen oom Ju-

geb. 1389 als zoon van Jan de M., en gest. 1464,

lianus in Florence terug, en werd door diens abdi-

volgde 1429 zijnen vader op als gonfaloniere, en

catie 1513 aan het hoofd geplaatst van de florentijn-
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sche republiek. Hij liep geheel en al aan den leiband
van zijnen oom, paus Leo X, door wien hij 1516 begiftigd werd met het hertogdom Urbino, dat de paus
aan de familie de la Rovero ontnomen had. De regeering van dezen ,M. was despotiek, en hij maakte
zich gehaat door zijnen trots en zijne dwingelandij.
Hij stierf 1519. Hij was de vader van Catharina de
M. en van hertog Alexander de M. — M. (Jan de),
bijgenaamd de Groote Duivel, afstammeling van Laurentius, den broeder van Cosmus den Oude, geb.
1498, werd eerst door paus Leo X gebruikt om de
kleine tirannen in de mark van Ancona tot onderwerping te brengen ; beoorloogde 1524 de Franschen
in Lombardije, en bemachtigde stormenderhand de
steden Caravaggio en Biagrasso, waar hij ongehoorde
wreedheden pleegde, hetgeen hem den bijnaani verschafte van Groote Duivel. In het laatst van 1524
trad hij in dienst van Frankrijk, en werd doodelijk
gekwetst 1526 bij Mantua. Zijne soldaten gingen
over hem in den rouw, weswege ze bestempeld werden met den naam van Zwarte Benden.—M. (Alexander de), natuurlijke zoon van Laurentius II de M.,
of volgens anderen van Julius de M. (den lateren
paus Clemens VII), werd 1530 door geweld van
wapenen als hertog opgedrongen aan Florence, nadat
de Florentijnen een moorddadig beleg doorstaan
hadden van de vereenigde troepen van pans Clemens VII en keizer Karel V, de bondgenooten van
Alexander de M., die door den paus verheven werd
tot hertog van Civita-di-Penne. Hij gedroeg zich als
een dwingeland, ontwapende het yolk, liet eene citadel bouwen om de stall in bedwang te kunnen houden, vermeerderde het aantal vonnissen van verbanning en verbeurdverklaring, liet zijnen neef Hippolytus de M. om het leven brengen door middel van
vergif, en gaf zich over aan de schandelijkste losbandigheden. Hij werd 1537 vermoord door Lorenzino
de M., zijn bloedverwant. — M. (Cosmus I de),
eerste groothertog van Toskanen, geb. 1519, gest.
1574, stamde of van Laurentius, den broeder van
Cosmus den Oude. Nadat Alexander vermoord was
nerd hij bet hoofd der florentijnsche republiek
(1537) door den steun van Karel V, die zich zelven
voor die verleende bescherming beloonde, door garnizoen te leggen in de vestingen Florence, Pisa en
Livorno. Even als zijn voorganger, was deze M. een
verfoeilijke dwingeland ; hij sloot een verbond met
Filips II van Spanje, met wien hij wedijverde in
wreedheid tegen de Protestanten ; hij trad ook in
bondgenootschap met paus Pius V, die hem in 1569
den titel verleende van groothertog van Toskanen.
Hij vergrootte zijn rijk, en bevorderde kunst en wetenschap, zoodat men hem den eernaam heeft gegeven van 'De Groote". Hij stond in verdenking, verscheidene leden zijner familie van kant gemaakt tehebben ; zelfs de dood van twee zijner zonen (die te
Pisa aan koortsen waren gestorven) werd door velen
beschouwd als zijn werk. M. (Frans de), tweede
groothertog van Toskanen, zoon en opvolger van
Cosmus I, regeerde van 1574 tot 1587, en overtrof
nog zijnen vader in tirannie. Door verbeurdverklaring van hunne bezittingen, bracht hij de aanzienlijkste familien des lands zoo goed als tot den bedelstaf, gaf zich over aan de schandelijkste uitspattingen, en toonde zich met hart en ziel gehecht aan
Filips II van Spanje. Na den dood van zijne gemalin
trouwde hij met eene Venetiaansche (zie CAPELLO),
die op den gang van 's lands zaken een allerverderfelijksten invloed had. Niettemin neemt Frans de M.
eene voorname plaats in onder de vorsten, die wetenschap en kunst beschermden. Hij stichtte 1580
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de trotsche galerij van Florence; en onder zijne regeering werd de Academia della Crusco gesticht. Hij
was de vader van Maria de Medicis. M. (Ferdinand I de), groothertog van Toskanen, zoon van
Cosmus I, geb. 1551, gest. 1609, had den geestelijken staat omhelsd en was kardinaal, toen hij I 587
geroepen werd om zijnen broeder Frans op te volgen. Om nu in den echt te kunnen treden, liet hij
zich door den paus van de geestelijke geloften ontheffen, en regeerde met veel wijsheid en beleid, den
bloei bevorderende van koophandel, landbouw, wetenschap en kunst. Hij zond groote sommen gelds
aan Hendrik IV, dien hij zoodoende behulpzaam was
in het veroveren van zijn rijk; op gelijke wijze hielp
hij keizer Rudolf II, toen die aangevallen was door
de Turken. Op het laatst echter onttrok hij zich aan
Hendrik IV, die vrede had gesloten met den hertog
van Savoje (een vijand van Florence), en ging zelf
een verbond aan met Spanje, dat een vijand was van
Frankrijk. — M. (Cosmus II de), geb. 1590, gest.
1621, volgde 1609 zijnen vader Ferdinand I als
groothertog op, beschermde eveneens koophandel,
landbouw, kunst en wetenschap, en maakte de toskaansche vlag geducht in de gansche Middellandsche
Zee, door gedurige gevechten met de Turken. —
M. (Ferdinand II de), zoon van den vorige, was 11
jaren oud, toen hij 1621 zijnen vader opvolgde als
groothertog, onder het regentschap van zijne moeder en grootmoeder, en regeerde tot 1670. Hij was
goedhartig en grootmoedig, dock zwak als vorst ;
hij liet den paus zich meester waken van bet hertogdom Urbino, dat het erfland was van zijne braid.
Overigens beschermde hij wetenschap en kunst, en
was een vriend van Galilei, Toricelli, Redi en Viviani ;
hij was echter niet in staat den eerstgenoemde Bier
geleerden te onttrekken aan den strengen arm der
Inquisitie. — M. (Cosmus III de), groothertog van
Toskanen op 27-j. leeftijd (1670), toen hij zijnen
vader Ferdinand II opvolgde, zonder iets van diens
goede hoedanigheden te bezitten. Hij was 1661 in
den echt getreden met Margareta Louise van Orleans,
eene nicht van Lodewijk XIV ; ofschoon zij zich altijd afkeerig 'van hem toonde, verwekte hij bij haar
twee zonen (Ferdinand en Jan Gaston) en eene dochter, prinses Anna, die de vrouw werd van paltsgraaf
Willem. Aangezien zijne beide zonen geen kinderen
hadden, deed Cosmus III door den senaat een besluit
nemen, dat in strijd met de wet (waarbij de vrouwen van den troon uitgesloten waren) bepaalde, dat
zijne dochter Anna het bewind zou aanvaarden na
den laatsten mannelijken afstammeling van zijn geslacht. Doch toen in 1718 Frankrijk, het Keizerrijk,
Engeland en Holland bij een plechtig verdrag Italie
gedeeld hadden tusschen de huizen van Bourbon en
Oostenrijk, werd als troonopvolger in Toskanen een
infant van Spanje aangewezen, met uitsluiting van
prinses Anna. Cosmus III stierf 1723. — M. (Jan
Gaston de), laatste groothertog van Toskanen nit
het huis der Medicis, was 53 jaren oud, toen hij in
1723 zijnen vader Cosmus III opvolgde. Hij verminderde de belastingen, hief verscheidene monopolien op, en schafte eenige barbaarsche straffen af.
Daar hij geen kinderen had, beschikten de earopeesche mogendheden over zijnen troon, eerst ten behoeve van den infant don Carlos, later ten gunste
van Frans hertog van Lotharingen. Hoe ook met
weerzin, zag Jan Gaston zich genoodzaakt den troonopvolger, dien men hem aanwees, te erkennen. Hij
stierf 1737. Zijne zuster, prinses Anna, stierf 1743,
en met haar was het huis der M. uitgestorven. —
M. (Hippolytus de), bekend onder den naam van
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Kardinaal Hippolytus, natuurlijke zoon van Julianus
de M., hertog van Nemours, geb. 1511, ontving den
kaadinaalshoed 1529. Hij was de medestander van
zijnen neef Alexander de M. naar den florentijnschen
troon ; doch aan Alexander werd door pans Clemens
VII de voorkeur gegeven. Kardinaal Hippolytus
woonde te Rome, waar zijn huis de verzamelplaats
werd van misnoegde Florentijnen. In 1535 werd hij
te Itri uit den weg geruimd door vergif, op last van
Alexander, die bang voor hem was. — M. (Lorenzino), gesproten uit den tweeden tak der M., vermoordde 1537 Alexander de M., tiran van Florence,
hopende zoodoende de vrijheid te zullen teruggeven
aan zijn vaderland ; dit mocht hem echter niet gelukken ; en na lang rondgezworven te hebben, van de
eene stad naar de andere, vond hij 1548 zelf zijn
einde, vermoord op last van Cosmus I de M. — M.
(Julius en Jan de). Zie de pausen LEO X, LEO XI en
CLEMENS VII. — M. (Catharina en Maria de), koninginnen van Frankrijk. Zie CATHARINA en MARIA.
Medic, in de oudheid het bergachtige noordwestelijk gedeelte van Iran, bevatte de tegenwoordige provincien Aderbeidzjan, Ghilan, Mazanderan
en Irak-Adzjemi; de grenzen van M. ondergingen
trouwens menigvuldige veranderingen; het werd ingedeeld in Atropatenus ten N. (hoofdstad Gaza),
Media propria ten Z. (hoofdstad Ecbatana), en de
Medische woestijn ten 0. Somwijlen rekende men als
tot M. behoorende ook eenige volksstammen, die
gees vaste woonplaatsen hadden (Sapuri, Gelw,
Mardi, Pausicii, omzwervende tusschen de gebergten en de Caspische Zee. Reeds vroeg ontwikkelde
zich in M. de beschaving, en het werd al spoedig
het machtigste onder de rijken, die ontstaan waren
door zich los te scheuren van het le Assyrische rijk.
De eerste koning van M. was Arbaces (759 v. Chr.) ;
op den flood van dien vorst volgde een lang tijdvak
van regeeringloosheid, waaraan een einde gemaakt
werd door Dejoces (omstr. 733 of 710). Na hem
regeerden Phraortes (690 of 657), Cyaxares I (655
of 634), Astyages (595) en Cyaxares II (560 tot
536). Het koninkrijk der Meden werd toen ingelijfd
bij Perzie onder Cyrus (536 v. Chr.) ; (loch de benamingen Meden en Medische bleven in zwang, en
werden even veelvuldig gebruikt als Perzen en Perzische (zoo werden, bijv. de oorlogen tusschen Perzie
en de Grieken de Medische oorlogen genoemd , zie
MEDISCHE). Waarschijnlijk is het, dat Zoroaster geboortig was uit M. — In de 3e eeuw v. Chr. waren
er opnieuw, als een gevolg van het verval der Seleucieden, koningen van M. en zelfs koningen van Atropatenus. Onder die koningen vindt men de Damen
vermeld van: Atropates omst. 330; Timarchus
omstr. 162 ; Mithridates 89; Darius, Artavasdes
(Artabazes) 36-31. Met Atropatenische gedeelte
van M. werd anno 31 v. Chr. onderworpen door de
Parthen. — In den Bijbel vinden wij M. vermeld :
Ezra 6: 2; Jezaia 21 : 2; Jerem. 25: 25; 51:11, 28;
terwijI er van de Meden of Meders gewag wordt gemaakt : H Kon. 17 : 6 ; 18: 11 ; Esth. 1 : 3, 14, 18,
19; 10: 2; Jesaia 13: 17; Dan. 5: 28; 6: 1, 9, 13,
16; 8: 20; 9: 1; 11: 1; Hand. 2: 9.
Medina, arab. woord, dat stad beteekent, is
de naam van een aantal steden, hetzij in Arabie,
hetzij door Arabieren gesticht in andere landstreken.
De voornaamste zijn: 1) aanvankelijk Jatreb genaamd, lat. Jatrepa of Athrulla, de tweede hoofdstad
van Hedzjas in West-Arabie, en de tweede heilige
stad der Mahomedanen, ligt 54 mijlen benoorden
Mekka, aan den voet der Hedzjas-bergen, 3000 vt.
boven de oppervlakte der zee, en heeft 20,000 inwo-

ners. Beroemd is M. door de vlucht derwaarts van den
Profeet, die daar ook gestorven is, zoodat het voortdurend bet reisdoel blijft van vrome bedevaartgangers. Een tijd lang was M. de hoofdstad van het rijk
der Kalifen ; doch toen Ali van den troon was gestooten door Mohaviah, moest M. den rang van
hoofdstad afstaan aan Damascus.-2) M., of Manama,
stad in Arabie, in Oman, 6 mijlen benoordoosteu Lahsa,
op het eiland Bahrain; 5000 inw.; goede haven. —
3) hoofdstad van het voormalige rijk Walo of Woeli
in Senegambie, 50 mijlen bezuidoosten St.-Louis ;
5000 inw. — 4) stad in Senegambie, in het rijk
Kasson, 10 uren gaans benoordw. Koenia-Kari.
5) Medina-Cell, 't oude Arbobriga of Methymna Celia,
stad in de spaansche prov. Soria, aan den Xalon,
6 uren gaans benoordoosten Siguenza ;1100 inw.;
paleis der hertogen van Medina-Celi ; bier stierf
Almanzor, na zijne nederlaag bij Calatanazor. —
6) Medina-de-las- Torres, het oude Contribut a , stad
in de spaansche prov. Badajoz, 6 a 7 uren gaans benoordw. Llerena; 3600 inw,; romeinsche oudheden.—
7) Medina-del-Campo, lat. Methymna Carnpestris,
oude en zeer beroemde stad in de spaansche prov.
Valladolid, aan den Zapardiel, 11 uren gaans bezuidw. Valladolid ; 4000 inw.; oudtijds koninklijke
residentie. — 8) Medina-de-Pomar, stad der sp.
prov. Burgos; 2200 inw. — Medina-de-Rio-Seco,
stad in de spaansche provincie Valladolid, aan
den Sequillo, 8 uren gaans benoordw. Valladolid ;
5400 inw.; was in de rniddeleeuwen een der voornaamste stapelplaatsen voor den spaanschen koophandel; bij M. overwinning der Franschen (onder
maarschalk Bessieres) op de Spanjaarden (1808). —
10) Medina-Sidonia, lat. Methymna Asindo, stad in
de spaansche prov. Cadix, 8 uren gaans bezuidoosten
Cadix; 9000 inw.; ruinen van het kasteel der hertogen van Medina-Sidonia.
Medina–Sidonia (Gaspar(, Alonzo Perez de
Guzman, hertog van), was stadhouder van Andaluzie, toen de hertog van Braganza, zijn schoonbroeder,
bet spaansche juk afschudde, en den troon van Portugal weder oprichtte (1640). Op het voorbeeld van
Braganza, wilde M. Andaluzie in opstand brengen, en
zich daar onafhankelijk verklaren; maar daar de samenzwering uitlekte, werd M. naar Madrid ontboden : hij bekende alles, en gaf gevolg aan een bevel
van het spaansche hof, om den hertog van Braganza
tot een tweegevecht uit te dagen. Die belachlijke
uitdaging werd natuurlijk niet aangenomen.
Medinet, hetzelfde arab. woord als Medina.
stad van den Profeet ; zie
1) Medinet-el-Nebi, d.
no.1 MEDINA.- 2) Medinet-el-Fayoem; zie FAYOEM.) Medinet-el-Qasr ; zie CAZAR.
Mediolanum, naam van verscheidene gallische steden, 0. a.: 1) M. Insubrum, in Cisalpijnsch
Gallic, hoofdstad der Insubren; tegenw. Milaan.
2) M. Eburovicum, hoofdstad der Aulerci Ebnrovices, in Transalpijnsch Gallic (Lugdunensis 3a); thans
Evreux. — 3) M. Santonum, hoofdstad der Santonen
in Aquitania 2a ; thans Saintes. — 3) M. Cuborum,
stad der Bituriges Cubi in Lugdunensis la; thans
Chateau-Meillant (of Meylieu, volgens Walckenaer).
Mediomatricen, een yolk in Transalpijnsch
Gallic, in Belgica la, tusschen de Treviri ten N. en
de Leuci ten Z.: had tot hoofdstad Mediomatrices,
dat aanvankelijk Divodurum had geheeten (thans
Metz), aan de Maas. Het land der M. vormde later
de Drie Bisdommen, het hertogdom Tweebruggen en
een gedeelte van den Elzas.
Medische oorlogen, zoo worden de oorlogen genoemd, die in de 5e eeuw v. Chr. gevoerd
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werden door de koningen yen Perzie tegen de Grieken. Die oorlogen zijn drie in getal. De eerste greep
plaats in 490, wegens de hulp, door Athene verleend aan de grieksche steden van lonie, die in opstand waren gekomen tegen den perzischen koning
Darius Hystaspis. Diens veldheeren Dais en Athaphernes rukteu met 300,000 man voorwaarts tot in
Attica, doch werden teruggeslagen door Miltiades,
die hun eene totale nederlaag toebracht bij Marathon. — De tweede der M. had plaats tien jaren later (480 v. Chr.) : Xerxes, de zoon van Darius voerde
eene ontzaglijke Iegermacht tegen Griekenland
aan ; maar de dapperheid van Leonidas, de overwinningen van Themistocles bij Salamis (480), van
Leotychides en Xantippe bij Mycale op de vloot van
den grooten koning, en van Pausanias bij Platea op
Mardonius (497), van Cimon op de riv. Eurymedon
(470) noodzaakten Xerxes tot den vrede. — De
derde der M. begon 450 v. Chr. Cimon maakte zich
meester van het eiland Cyprus, maar eindigde zijn
leven bij het beleg van Cittium. Vóór zijn verscheiden
echter teekende hij met Artaxerxes eenen voor Athene
roemrijken vrede (449 v. Chr.), waardoor een einde
werd gemaakt aan de M.: bij dien vrede verbond
Athene zich, geen hulp meer te zullen verleenen aan
degenen, die tegen den grooten koning in opstand
waren, terwijl deze afstand deed van alle aanspraak
op de grieksche steden in Europa en Azie, terwijl
hij zich tevens verbond, zijne vloten nooit dichter
bij de westkusten aan Azie te zullen laten komen,
dan tot op drie dagreizen afstands.
Mediterraneum mare. Zie het artikel

Medusa, een der drie Gorgonen, was de eenige
van de drie, die sterfelijk was. Aanvankelijk zeer
schoon van gelaat en vooral met praehtig hoofdhaar
bedeeld ; doch toen zij zich verstout had, zich met
Minerva in schoonheid te durven meten, was de godin daarover zoo vertoond, dat zij de haren van M.
veranderde in afzichtelijke slangen, en eens voor al
bepaalde, dat ieder, die M. aanzag, in stee p zou veranderen. Perseus bediende zich, op raad van Minerva,
van eenen spiegel, om M. het hoofd of te slaan zonder haar aan te zien ; vervolgens bediende hij zich
van het Medusa-hoofd tegen zijne vijanden.
Medway, de oude V aga, bevaarbare rivier in 't
engelsche graafschap Kent, ontspringt in Surrey,
besproeit Maidstone, Rochester en Chatham, en valt
bij Sheerness in den Teems, na 13 mijlen loop.
Medwisch, zevenb. stad. Zie MEDIASCH.
Medwjeditza, 1) rivier in europ. Rusland,in
't gouvt. Saratow en in bet land der Donsche Kozakken, valt na een zuidwestwaartschen loop van 60
mijlen in den Don, bij Oest-Medwjedinskaja. —
2) een arm van de Wolga.
Medzjed, of Medzjebed, in fransche boeken
Meched, in duitsche Meschhed,naam van verscheidene
oostersche steden, 0. a.: 1) Medzjed, hoofdplaats
der perzische prov. Khorassan, met 60,000 inw.;
beroemde industrie (vooral tapijten en shawls) en
bloeienden koophandel ; praalgraf van Haroen-alRazjid ; grafmoskee van imam Riza of Reza; het is
het Mekka der Sjyieten, en de geboorteplaats van
den sterrekundige Nassir-Eddyn. In de nabijheid
van M. de ruinen van Thoes (in de oudheid de hoofdstad van Khorassan). — 2) Medzjed-Ali, ook genaamd Imam-Ali, ook Alexandria, ook Hira, stad in
het turksche ejalet Bagdad, 17 mijlen bezuiden Bagdad ; 6000 inw.; grafmoskee van Ali, den schoonzoon
van Mahomed, het bedevaartsdoel van tal van Sjyieten;
men ziet er ook een monument, dat gehouden wordt
voor het graf van Ezechiel. Door Alexander gesticht,
droeg dit M. tang zijnen naam; vervolgens werd het,
onder den naam van Hira, de boofdstad van een
arabisch vorstendom; daarna badden de Christenen
het in bezit tot 632, en toen kwam het in de macht
der Sarraceenen. In 1806 werd M. veroverd door de
Wahabieten, die echter weder door de bewoners
verdreven werden. Doch na dien tijd zijn al de
kostbaarheden, die het graf van Ali versierden, °vergebracht naar Imam-Moessa.— 3) Medzjed-Hosain, ook
genaamd Imam-Hussein, ook Kerbela, lat. Vologesia of
Bologesus, stad in het turksche ejalet Basra, bewesten den Euphraat, in de woestijn, 12 a 13 mijlen
bezuidw. Bagdad ; 8000 inw.; graf van imam Hussein, den zoon van Ali, die bier ter plaatse gedood
werd ; is eene heilige stad der Sjyieten, en wordt
door ontelbare bedevaartgangers bezocht.
Medzjerda (Medjerda, Mejerda, Mezdjerda,
Medscherda), rivier in Algerie en Tunis, ontspringt
in het zuidoosten der algerijnsche prov. Constantine,
loopt noordoostwaarts, heeft eene lengte van omstr.
50 mijlen, en valt bij Porto-Farino in de Middellandsche Zee. Het is de Bagradas der ouden. Zie BAGRADAS.
Meeanee, of Miani, stad in britsch 0. I., prov.
Sindh, aan eenen arm van den Indus ; schitterende
overwinning 17 Febr. 1843 bevochten door een
anglo-indisch legerkorps van 2800 man (onder Napier) op eene armee van 22,000 man (onder de emirs
van Sindh).
Meeden (de), dorp in de prov. Groningen, in
eene boschrijke streek, 1 uur gaans bezuiden het
Winscboter-diep en 1 uur g. beoosten Muntendam;
1200 inw.
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Medjerda. Zie MEDZJERDA.
Medler (Nic.), Luther's leerling en vriend te
Wittenberg, geb. 1502 te Hof, ging 1536 als superintendent naar Naumburg, 1546 naar Brunswijk,
en eindelijk naar Bernburg, waar hij 1551 stied.
Medoacus, twee rivieren in het Venetiaansche:
1) M. major, thans de Brenta ; en 2) M. minor, thans
de Bacchiglione.
Medoc, landschap in de voormalige prov.
Guyenne van zuidwestelijk Frankrijk, ingedeeld in
Opper-M. en Neder- M., oudtijds bewoond door de
Medulen, is zeer vruchtbaar, en beroemd door zijne
wijnen (Medoctvijnen). Het is tegenwoordig ongeveer
het arrondissement Lesparre in het dept. Gironde.
Medon, zoon van Codrus , koning van Athene,
was de eerste archon (1132), en die waardigheid
bleef in zijne familie gedurende 12 geslachten
(1132-754 v. Chr.).
Medo—perzische talen, zooveel als Iranische
talen.
Medscherda. Zie M EDZJERDA.
Medsehid. Zie -MEDZJED.
Meduana, riv. in Gallie ; thans de Mayenne.
Medulen, yolk in Gallie, bewoonde het tegenwoordige landschap Mêdoc.
Medum, 1) voormalig dorp in 't noordoosten
der prov. Groningen, werd bij den watervloed van
1277 door den Dollart verzwolgen. — 2) voormalig
nonnenklooster in Friesland, grietenij Franekeradeel,
onder Tjum, was door den watervloed van 1289 zoo
verarmd, dat het door de 53 nonnen verlaten moest
worden, en deze deels naar Lidlum deels naar Bajum
verplaatst werden. Later diende M. als uithof van
Lidlum, en werd 1381 oorzaak, dat de Schieringers
het klooster Lidlum overvielen, vele monniken doodsloegen en den abt gevangen namen, omdat die met
de Vetkoopers onderhandelde over den afstand
van M.
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Meedhuizen, dorp in Fivelgo, prov. Groningen, 1 uur gaans bezuidoosten Appingedam, en I
uur g. bezuidw. Delfzijl ; 260 inw.; werd in Jan.
1584 door de Staatsche troepen platgebrand.
Meenen, vlaamsche naam van MENIN.
Meerane, fabriekstad in 't saksische district
Zwickau, 8 a 9 uren gaans bewesten Chemnitz;
13,600 inw.
.e M
m OERBEKE.
1VIeerbeeke. Zie
Meerhout, stad in de belg. prov. Antwerpen,
ruim 6 uren gaans bezuidw. Turnhout ; 3000 inw.
Meerkerk, dorp in den Alblasserwaard, prov.
Zuid-Holland, 2 uren gaans benoorden Gorinchem,
aan den straatweg van Gorinchem op Utrecht en aan
de Zederik ; 550 inw.; in 1388 werd M. benevens
de omstreek verwoest door Otto van Arkel, omdat in
de nabijheid van M. 4 Gorinchemmers doodgeslagen
waren , die eenige boornen wilden weghalen om Meivuren te branden.
Meerlo, of Mierlo, I) dorp in Upper-Gelder,
nederl. prov. Limburg, circa 8 uren gaans benoorden
2) dorp in Noord-Braband ;
Roermonde ; 550 inw.
zie MIERLO.
Moorman (Gerard), geb. 1722 te Leiden, van
1748 tot 1767 pensionaris van Rotterdam, heeft
vele werken geschreven ; zijn grootsten roem verwierf hij door Origines Typographicce en Thesaurus
juris civilis et canonici. — M. (Johan), zoon van
den vorige, geb. 1 Nov. 1753 te 's-Gravenhage, studeerde te Rotterdam, Heidelberg, Leipzig, Gottingen
en Leiden, bereisde het grootste gedeelte van Europa,
en gaf van die reizen lezenswaardige beschrijvingen
in het licht. Koning Lodewijk benoemde M. tot kamerheer, bezigde hem tot verscheidene gewichtige
zendingen, en stelde hem eindelijk aan als directeurgeneraal van kunsten en wetenschappen, in welke
betrekking M. in het licht gaf Jaarboeken van wetenschappen en kunsten in het koninkrijk Holland over
de jaren 1806 en 1807 (2 din.). Na de inlijving van
ons land bij Frankrijk, werd M. met nog zes andere
Nederlanders tot senateur benoemd, hield als zoodanig verblijf te Parijs tot op de Restauratie, leefde
vervolgens nog eenen korten tijd ambteloos te 's-Gravenhage, en stierf aldaar 19 Aug. 1816. Zijne Mangrijke boekerij, die reeds aanzienlijk was toen hij die
van zijnen vader erfde, werd bij testament door
hem vermaakt aan bet rijk, dat echter wegens de
daarbij gemaakte bedingen het legaat niet aanvaardde;
toen werd de geheele verzameling 1824 te 's-Hage
in openbare veiling gebracht: het voornaamste er
van ging naar Engeland, aangekocht door een liefhebber, sir Thomas Phillips te Londen ; voor omstreeks 10 duizend gulden werd aangekocht door
den heer van Westreenen van Tiellandt, wiens daardoor kolossaal gewordene bibliotheek bij zijnen dood
aan het rijk gelegateerd werd, onder heding, dat het
eene openbare stichting moest worden ; mocht het
gouvernement der Nederlanden dit legaat niet willen
aanvaarden, dan werd het door den legataris vermaakt aan de stad Maintz, aan Welke de hear van
Westreenen (even als M.) levenslang voor Nederland
de ear der Boekdrukkunst-uitvinding betwist had.
Aileen door daze, op Nederland's eergevoel als een
heilzame prikkel werkende bijbepaling bleef zijne
onschatbare verzameling voor ons land bewaard, en
werd daarvan 1848 gesticht het Musceum MeermannoWestreenianum, dat sedert 1852 te 's-Hage voor het
publiek opengesteld is.
Meern (de), of de Meren, dorp in de nederl.
prov. Utrecht, anderhalf uur gaans bewesten Utrecht,
en even ver bezuiden Maarssen ; 230 inw.

Megalopolis
Meerpoor, stad in de britsch 0. prov. Sindh,
aan den Pinyaree ; 10,000 inw.; residentie van den
emir van M.
Meersburg, of MOrsburg, stad in Baden, aan
het meer van Constans, 3 uren gaans benoordoosten
Constans ; 1500 inw.
Meerssen, eigenlijk Meersheim, dorp in nederl. Limburg, aan de Gaulle, I unr gaans benoordoosten Maastricht ; 1080 inw.; in 1287 werd M. door
luiksche benden in den nacht overvallen, geplunderd
en verbrand.
Meerut, stad met 29,000 inw. in het britsch
0. 1. presidentschap Agra, is een gevvichtig militair
station der Engelschen, en hoofdplaats van het district M. (110 vierk. mijlen met 1,135,000 bewoners).
1VIeester—Cornelis, dorp en sterkte op Java,
2 uren gaans van Batavia. Het dorp is de hoofdplaats
van Batavia's zuiderkwartier ; de sterkte is een
overblijfsel van de retranchementen, daar aangelegd
door generaal Daendels, en die eene treurige vermaardheid erlangden door de redoute n°. 3, waar
majoor Muller en kapitein Osman, toen die redoute
26 Aug. 1811 door de Engelschen bestormd en na
een hardnekkigen tegenstand bemachtigd werd, de
lout in het kruit staken, en met vriend en vijand in
de lucht vlogen.
Meester-Geerts-klooster, een voormalig
klooster te Deventer, gesticht 1357 door Gerard de
Groote, in het huis, waarin hij geboren was, werd
bewoond door geestelijke maagden, zonder kloostergeloften ; ging door de Hervorming te niet.
Meeteren, of Meteren, dorp in Gelderland,
derdhalf uur gaans bezuidw. Tiel, can half uur gaans
bezuidw. Geldermalsen ; 125 inw.
Meethuizen, gron. dorp. Zie MEEDHUIZEN.
Meeuwen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bewesten Heusden; 350 inw.; geheel overstroomd bij den verschrikkelijken watervloed van
18 Nov. 1421 ; lead nogmaals veal door water 14
Nov. 1775 en Jan. 1809, en werd grootendeels vernield door brand 10 Juli 1845.
Megabyzus, een der zeven perziscbe satrapen,
die den troon van den valschen Smerdis omver wierpen (521 v. Chr.), was een der ijverigste dienaren
van Darius, voor wien hij Thracie onderwierp sedert
506 v. Chr. Hij was de vader van Zopyrus. M.,
kleinzoon van den vorige, onderwierp Inarus, die in
Egypte in opstand was gekomen tegen Artaxerxes
(456). Door Cemon verslagen in Cilicie (450 v. Chr.)
vial M. in ongenade.
Megaeles, 1) nit het geslacht der Alcmeonieden, werd archon van Athena 598 v. Chr., verijdelde
de samenzwering van Cylon, loch maakte zich gehaat, doordien hij de saamgezworenen liet vermoorden, die eene wijkplaats gezocht hadden in den tempel van Minerva. Daze heiligschennis werd gevolgd
door de pest ; waarop M. met het gansche geslacht
der Alcmeonieden gebannen werd. — 2) kleinzoon
van den vorige, en grootvader van Alcibiades (van
moederszijde), overwinnaar in de Pythische spelen,
werd tweemaal door het ostracismus nit Athena verbannen. — 3) een broader der moeder van Pericles,
en grootvader der vrouw van Cimon. — 4) een vertrouweling van koning Pyrrhus van Epirus, wiens
wapenrusting M. aanhad, toen hij in den slag bij
Heraclea (280 v. Chr.) den dood vond.
Megalopolis, vermoedelijk het tegenwoordige
Leontari, stad in Arcadia, aan den Hasson, gesticht
omstr. 370 v. Chr. op raad van Epaminondas, om tot
hoofdstad van Arcadia te dienen ; M. had omstr.

Megara

Mehemed

70,000 inw., waaronder 15,000 weerbare manners.
Cleomenes, de koning der Spartanen, liet M. door
zijne troepen plunderen en verbranden ; spoedig
evenwel beurde M. zich weder op, trail 23'2 v. Chr.
weder in den Acheischen bond, en speelde daarin
eene gewichtige rot ten tijde van Philopcemen, die
uit M. geboortig was (ook Polybius was geboren te
M.). M. had twee tirannen: Aristodemus (336 v.
Chr.) en Lysias (266 v. Chr.). Ten tijde van Strabo
en Pausanias was M. reeds geheel in verval.
Megara, dochter van Creon, koning van Thebe,
en vrouw van Hercules. Terwijl die held zijnen tocht
volbracht naar de onderwereld, wilde Lycus zich van
Thebe meester maken, en M. noodzaken zijne vrouw
te warden; doch Hercules kwam terug en doodde
Lycus. Om den flood van Lycus te wreken bezocht
Juno vervolgens Hercules met eene vlaag van razernij,
waarin hij Megara vermoordde en de drie kinderen,
die zij hem gebaard had.
Megara, stad in het oude Griekenland, hoofdstad van Megaris, tusschen Athene en Corinthe, op
eenigen afstand van de golf van Corinthe, had tot
haven Nisea. Eene dorische stad, werd M. door het
naburige Athene reeds in de 8e eeuw v. Chr. onderworpen, waarom het die stad verfoeide, en zich
wreekte door de burgers van Athene zwart te maken
geheel Griekenland door. Euclides en Stilpo waren
geboortig uit M.; zij stichtten de philosophische school
die de Megarische school genoemd werd. In den loop
der tijden afgedaald tot een armzalig dorp, heeft M.
zich echter in latere dagen weder eenigszins opgebeurd, zoodat het thans eene stad is met 3000 inw.
Megara, eerst Hybla parva (zie HYBLA), stad
op de zuidoostkust van Sicilie, nabij het Hybla-gebergte, als volkplanting van Megara vergroot 728 v.
Chr., werd 480 v. Chr. verwoest door Gelon ; en 214
v. Chr. veroverd door de Romeinen, had M. ten tijde
van Augustus reeds opgehouden te bestaan.
Megarenzen, de bevolking van Megaris. De
M. waren zoo bekend voor valsch en geveinsd, dat
men de uitdrukking Megarenzische tranen bezigde
voor: gehuichelde tranen.
Megaris, een rijkje in Griekenland, bestond uit
de hoofdstad Megara, en een onbeduidend grondgebied, doch was van zeer veel gewicht door zijne Jigging; het was als het ware de poort van de Corinthische landengte en van den Peloponnesus ; het
vormt in het tegenwoordige koninkrijk Griekenland
de prov. M. in de nomarchie Attica.
Megaspileon, d. i. de Groote Spelonk, het
grootste en rijkste klooster in Griekenland, in de
prov. Achaia, aan de rivier Boeraikoes, aan eenen
steilen rotswand, huisvest 200 monniken, en diende
in den griekschen vrijheidsoorlog tot toevluchtsoord
voor vele ongelukkigen. In de kerk wordt een Mariabeeld vertoond, dat gezegd wordt door den Evangelist Lucas vervaardigd te zijn, en dat jaarlijks een
grooten toevloed van bedevaartgangers trekt.
Megasthenes, grieksch geschiedschrijver en
geograaf, ging omstr. 295 v. Chr. als gezant van
Seleucus Nicator naar Indie, en schreef bij zijne
terugkomst eene DGeschiedenis der Indien", waarvan
slechts fragmenten tot ons gekomen zijn (verzameld
door Schwanebeck, Bonn 1846, en door Muller in
di. 2 der .Fragmenta historicorum grzecorum").
Megchelen. Zie -MECHELEN.
Megen, lat. Magum, plattelandsstadje in NoordBraband, aan de bocht der Maas, 5 uren gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch ; omstr. 1000 inw.,
werd door de Gelderschen ingenomen 1512 en 1528,
en door graaf Hohenlo 1582 ; Teed veel beschadiging

bij den watervloed van Jan. 1809. Voorheen was M.
de hoofdplaats van het graafschap M., dat reeds in
1293 een eigen graaf had; in 1794 door de Franschen
in bezit genomen, 1800 aan de Bataafsche republiek
afgestaan, 1810 mede bij Frankrijk ingelijfd, en sedert
1815 rijksdomein.
Megera, een der Furien. Zie FunteN.
Megerle (Ulrich). Zie ABRAHAM a Sancta Clara.
Megiddo. Zie -MAGEDDO.
Megiddon (het dal van), verrneld &ch. 12: 11.
Megiri, dorp op Java, omstr. 50 paten van
Soerakarta ; vorstelijke grafsteden ; bij M. 5 Dec.
1825 overwinning der nederl. troepen op de muiters.
_.e BRAHMAPOETRA.
Megna, rivier in diA Zie
Megyes, in fransche boeken voor Mediasch.
Mehadia, marktvlek in Croatie. Zie MEADIA.
Mehallet–el–liebir, het oude Cynopohs,
stad in Neder-Egypte, 25 uren gaans benoorden
Cairo, aan een arm van den NO; is de hoofdplaats
der prov. Garbieh.
Mehediah, of Al-Mandya, havenstad in Tunis.
Zie AL-MAHDYA.
Meh'egan (ridder de), fransch letterkundige,
geb. 1721 te Lasalle bij Alais, gest. 1766, bekleedde
eenigen tijd een door Frederik V gestichten leerstoel
der fransche letterkunde te Kopenhagen, en keerde
vervolgens naar Frankrijk terug, waar hij redacteur
werd van het Journal encyclopddique". Hij toonde
zich een ijveraar voor de philosophische overdrijvingen van zijnen tijd, hetgeen hem gevangenzetting in
de Bastille berokkende. Zijne voornaamste werken
zijn : Zoroastre (1751); Origine des Guebres ou la
religion naturelle en action (1751); Origine, progres
et decadence de l'idolatrie (1756). De beide laatstgenoemde werken haalden hem de gerechtelijke vervolging op den hats. Het meest geacht is zijn Tableau
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de l'histoire moderne depuis la chute de l'empire
d' Occident lusqu'a la paix de Westphalie (1766).

Mehemed I, of Mohammed I, koning van
Cordova, uit de dynastie der Ommiaden, volgde in
852 zijnen vader Abd-ur-Rhaman op den Croon.
Zijne regeering was eene aaneenschakeling van binnen- en buitenlandsche oorlogen ; bij menige gelegenbeid legde hij evenveel bekwaamheid als moed
aan den dag; hij werd echter verscheidene malen
verslagen door Alfons den Groote, en was niet bij
machte te beletten, dat Omar-ibn-Afsoen in Aragonie
een vorstendom stichtte, dat aan de Ommiaden 70
jam tang wederstand bood. Hij stierf 885.
Mehemed, of Mehemed-el-Nasser, koning van
Afrika en van Spanje in 1199, zoos van YakoebAlmanzor, uit de dynastie der Almoravieden, stak
vervolgens naar Spanje over, beoorloogde de koningen van Castilie, Navarre en Aragonie, die zich tegen
de Musulmannen saamverbonden hadden, werd 1212
verslagen bij Tolosa, en redde zich door de vlucbt
naar zijn koninkrijk in Afrika. Eer hij gevolg kon
geven aan zijn plan om zijne verlorene bezittingen
in Spanje te gaan heroveren, stierf hij 1213.
Mehemed, naam van verscheidene koningen
van Granada, nl.: M. I (Aboe-Abdallah), le koning
van Granada, uit de dynastie der Nasserieden, diende
eerst loffelijk onder de altnohadische koningen van
Spanje ; na den val van die dynastie sloot M. zich
aan Motawakkel aan, die meester van een gedeelte
van Spanje was; doch tegen dezen nieuwen meester
kwam hij 1232 in opstand, bemachtigde Jaen, Guadix, Lorca en Granada, vormde een onathankelijk
rijk, waarvan Granada de hoofdstad werd, en nam
den titel van koning aan (1235). Minder gelukkig
was hij tegen de Christenen ; hij zag zich genood-
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Mehemed-Baltadzji

zaakt koning Ferdinand van Castilie als leenheer te
erkennen (1245) en schatting aan dezen op te brengen. Hij stierf 1273; door hem werd de Alhambra
gesticht. — M. II, bijgenaamd Al-Fakih, zoon van
den vorige en 1273 diens opvolger als koning van
Granada, regeerde 30 jaren even roemrijk als voorspoedig (tot 1302). Hij verijdelde menige samenzwering, en maakte zich bij velen bemind door zijne
innemende manieren, deed den koophandel bloeien,
bevocht 1275 eene schitterende overwinning op Alfons X, en vergrootte zijn rijk ten koste van de
Christenen. Zelf een gelukkig beoefenaar van de
dichtkunde en de uiterlijke welsprekendheid, was
hij een beschermer van wetenschap, letteren en kunst.
— M. III, genaamd Al-Amasch, 3e koning van
Granada, zoon van den vorige, volgde hem op in
1302. Hij maakte zich (1306) meester van Ceuta in
het koninkrijk Fez, doch was niet in staat het hoofd
te bieden aan de koningen van Castilie en Aragonie,
en kocht den vrede door zich eenige opofferingen te
getroosten. Het sluiten van dit verdrag met christenvorsten werd als hefboom gebezigd, om eenen opstand tegen M. te verwekken, die van den troon werd
gestooten, om dien te zien beklimmen door zijnen
broeder Nasser (1314), op wiens bevel hij kort daarna
ter dood werd gebracht. — M. IV, de 6e koning
vanGranada, zoon en opvolger van Ismael-ben-Feragh
was 12 jaren oud toen bij in 1321, na den gewelddadigen dood zijns vaders, als koning uitgeroepen
werd. Het begin van zijne regeering werd verontrust
door binnenlandsche onlusten ; en daarvan trokken
de Castilianen partij om hem aan te vallen, en brachten hem twee gevoelige nederlagen toe. Doch bet
duurde niet tang, of hij herstelde de geledene verliezen, en ontweldigde aan de Christenen verscheidene plaatsen. Hij stierf vermoord 1334. — M. V
(Aboel-Walid), 8e koning van Granada sedert 1354,
werd 1360 van den troon gestooten door zijne broeders Soliman en Ismael, doch 1362 in zijn gezag
hersteld door Peter den Wreede. Erkentelijk daarvoor, bleef M. altijd de bondgenoot van den koning
van Castilie, en verleende hem krachtdadigen bijstand in zijne oorlogen tegen Peter van Aragonie en
Hendrik van Trastamara. Hij stierf 1379. — M. VI,
volgde 1379 zijnen varier Mehemed V op als koning
van Granada, en stierf 1392, na eene vreedzame regeering. — M. VII, bijgenaamd El-Aicar (d. i.
de Linksche), koning van Granada sedert 1423, regeerde als een dwingeland, en werd 1427 door zijnen neef Mehemed-el-Soghair van den troon gestooten, twee jaren later in zijn gezag hersteld door
den koning van Castilie, opnieuw onttroond omdat
hij weigerde schatting te betalen aan zijnen beschermheer, nogmaals als koning uitgeroepen 1432,
en eindelijk voor goed van zijne kroon beroofd 1445
door zijnen neef Mehemed-el-Aradi, die op zijne
beurt van den troon werd gestooten door eene nieuwe
omwenteling 1454.
Mehemed–Baltad*, grootvizier onder
Achmed III, was aanvankelijk baltadzji geweest, d.
i. houthakker. In 1710 rukte hij met een Leger van
200,000 man op tegen tsaar Peter den Groote, die
1711 met zijne gansche armee door M. ingesloten
werd aan de oevers van den Proeth. Door de welberekende onderhandelingen van Catharina vergenoegde
M. zich met een voor den tsaar vernederend vredestractaat, weswege hij door Karel XII, koning van
Zweden, bij den Sultan aangeklaagd werd wegens
lafhartigheid en verraad, waarop M. in ballingschap
werd gezonden naar het eiland Lesbos, waar hij I 713
stied.

Mehemed–Riza–Bey, de eerste gezant, die
door Perzie naar het bof van Frankrijk werd gezonden (1714). Hij had in last, om Lodewijk XIV
over te halen een fransch eskader naar de Perzische
golf te zenden, ten einde de Arabieren van Maskat te
beoorlogen, die aanhoudend de kusten van Perzie
onveilig maakten. Lodewijk XIV sloot een tractaat,
waarbij voor Frankrijk groote voordeelen werden
verkregen, doch waarbij het zenden van eene fransche zeemacht in het onzekere bleef hangers. Beducht
voor de gevolgen, die hem wachtten, wegens het mislukken van zijne zending, maakte M. zelf een einde
aan zijn leven, op het oogenblik toen hij in Perzie
terug stond te keeren.
Mehemed–Ali, onderkoning van Egypte, geb.
1769 te Cavala in Roemeli8, was de zoon van een
agha. Aanvankelijk voor den koophandel opgeleid,
verliet hij die loopbaan, om zich aan de krijgdienst
te wijden, en kwam als bevelhebber van het korps
Albaneezen naar Egypte om tegen de Franschen te
vechten, streed dapper in den slag van Aboekir
(1799), en onderscheidde zich door moed en beleid
bij verschillende gelegenheden, zoodat hij spoedig
bevorderd werd door de gunst van den toenmaligen
pacha, Khosrew-pacha, die daarvoor al zeer slecht
door M. beloond werd : want het gelukte M. dien
pacha uit het bemind te stooten ; vervolgens ontdeed
hij zich van den bevelhebber der Mamelukken, door
eenen opstand te verwekken onder diens soldaten,
door wie M. zich als onderkoning liet uitroepen ; hij
hield zich staande tegen Kboerzjid-pacha, en bracht
het door kuiperij en omkooperij als anderszins zoo
ver, dat hij 1806 door de Porte als onderkoning erkend werd. Met hem begint een nieuw tijdvak in de
geschiedenis van Egypte (zie dl. I, blz. 935, kolom
2, het art. EGYPTE). Bij de investituur-firman van
13 Febr. 1841 werd het onderkoningschap over
Egypte en Nubie erfelijk gemaakt voor de afstammelingen van M., die 2 Aug. 1849 stierf.
Mehetabel, 1) vrouw van den edomitischen
koning Hadar; Gen. 36: 39; I Chron. 1: 50. —
2) grootvader van een valscben profeet ; Neh. 6: 10.
Mehida, een voorvader van wederkeerenden
uit Babel ; Ezra 2: 52; Neh. 7: 54.
Mehola. Zie ABEL 5).
Meholathieten, de bewoners van Mehola ;
1 Sam. 18: 19 ; II Sam. 21:8.
MehUi. (Etienne Henri), fransch componist,geb.
24 Juni 1763 te Givet, gest. 18 Oct. 1817 te Parijs.
Van zijne operaas heeft vooral opgang gemaakt
Joseph (1807).

Mehumam, een der 7 kamerheeren van Ahasveros ; Esther 1: 10.
Mt5hun, fransche steden : I) M.-sur-l'évre,
dept. Cher, 4 uren gaans benoordw. Bourges ; 2500
inw.; ruinen van een kasteel, waar Karel VII gestoryen is. — 2) M.-sur-Loire ; zie MEUNG.
Mêhun (Jean de). Zie MEUNG.
Mehunim (de) vermeld Ezra 2: 50.
Meibom, verlatijnscht Meibomius, eene duitsche familie, die verscheidene geleerden voortgebracht
heeft, o. a. : M. (Heinrich), bijgenaamd de Oude,
geb. 4 Dec. 1555 te Lemgo, prof. der geschiedenis
te Helmstedt, gest. 20 Sept. 1625, gaf kronijken in
het licht, inzonderheid saksiscbe. — M. (Job. Heinrich), bijgenaamd de Jonge, zoon van den vorige,
geb. 27 Aug. 1590 te Helmstedt, gest. 16 Mei 1655
als lijfarts van den aartsbisschop van Bremen te Lubeck, schreef verscheidene geneesk. werden, zoomede
Vita Mmeenatis (Leiden 1653). — M. (Heinrich),
zoon van den vorige, geb. 29 Juni 1638 te Lubeck,

Meiboom
eerst leeraar der geneeskunde, later der geschiedenis
en dichtkunde te Helmstedt, gest. 26 Maart 1700,
vereeuwigde zijnen naam op het gebied der ontleedkunde door de nauwkeurige beschrijving van de
slijmklieren der oogleden, welke een vetachtig vocht
afzonderen en naar hem Meibomsche klieren genoemd
worden, alsook door de ontdekking van bet blinde
gat in de tong (het Meibomsche gat). Van zijne historische geschriften verdient vooral melding zijne
editie der Reruns Germanicarum scriptores (3 din.
Helmst. 1688). — M. (Marcus), bloedverwant der
vorigen ; zie ME1BOOM.
Meiboom (Marcus), eigenlijk Meibom (zie het
vorige art.), geb. 1630 te Toriningen in Sleeswijk,
hield zich inzonderheid bezig met het bestudeeren
van de muziek der ouden, en schreef o. a. Antique
musicce scriptores septem Graici et Latini (2 din.
Amst. 1652), dat door hem opgedragen werd aan
Christina, koningin van Zweden, die hem aan haar
hof riep. Om zich een joist begrip te vormen van de
oude muziek, liet die koningin grieksche muziekinstrumenten vervaardigen, om daarmede een echt
oud-grieksch concert te laten geven : M. zou daarbij
een grieksch aria zingen, en professor Nandius een
griekschen dans uitvoeren. Doch de toehoorders, die
geen Grieksch verstonden, begonnen zoo smakelijk
te lachen, dat M. woedend werd, en zich niet ontzag
Bourdelot, den lijfarts en gunsteling der koningin,
te mishandelen. Om die reden genoodzaakt Stokholm
te verlaten, begaf hij zich naar Kopenhagen, waar hij
aangesteld werd als bibliothecaris van Frederik III.
Doch ook hier kon hij het, met zijn oploopend karakter, niet lang uithouden ; en na eenigen tijd rondgezworven te hebben, werd hij 1668 te Amsterdam
aangesteld als professor der letteren en der geschiedenis; doch zich niet willende onderwerpen aan de
voorschriften der regeering op bet stuk van onderwijs, bekwam hij reeds in het volgende jaar zijn outslag. Nu ging hij naar Engeland, van daar naar
Frankrijk, keerde terug naar Nederland, en stierf in
behoeftige omstandigheden te Utrecht 1711.
Meidling (Ober- en Unter-), twee dorpen,
ongeveer een uur gaans bezuiden Weenen, met ruim
11,000 inw., vele buitenplaatsen, en eene druk bezochte zwavelbron.
Meidrecht, utrechtsch dorp. Zie M1JDRECHT.
Meiel, of Meyel, dorp in nederlandsch Limburg,
vierdhalf uur gaans benoordw. Roermonde ; 230 inw.;
te M. werd 9 Jan. 1814 eene compagnie husaren van
den toenmaligen koning van Westfalen na een hevig
gevecht gevangen genomen door eene sterke bende
pruisische ruiterij.
Meier (Louis), nederl. schilder. Zie MEYER.
1-1-.
' s--ERTOGENBOSCH
7i
(de).
\ Zie
Meierij fi
_A...tong.
Zie MEKIANG.
ki
Mei-Kong, O.f M
Meilen, dorp of vlek in het zwits. kanton Zurich, aan het sneer van Zurich, ruim 3 uren gaans
bezuidoosten Zurich ; 3000 inw.
Meilhan, stad in 't fransche dept. Lot-Garonne,
circa 4 uren gaans bewesten Marmande ; 3000 inw.
Meillant (Chateau-). Zie CHATEAU (no 17).
Meilleraie, twee fransche dorpen : 1) M., of
Melleray,dept.Loire-Inférieure,rnim 2 mijlen bezuid.
Chiteaubriant, 800inw.; beroemd Trappistenklooster.
— 2) la M., dept. Vendee, 4 mijlen benoorden
Fontenay-le-Comte ; 600 inw.; ijzermijnen.
Meilleraie (Charles de Porte, hertog van La),
pair en maarschalk van Frankrijk, geb. 1602, gest.
1664, voile neef van kardinaal Richelieu. In de
Piemonteesche oorlogen onderscheidde 14 zich bij
den aanval van Pas-de-Suze (1629) en in het geII.

lleis
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vecht van Marignano (1630). Benoemd tot grootmeester der artillerie, diende hij als zoodanig in de
oorlogen in Burgundie en de Nederlanden, en ontving 1639 nit de handen van Lodewijk XIII, op de
bres van Hesdin, den maarschalksstaf. In 1641 ontnam hij Aire, La Bass& en Bapaume aan de Spanjaarden, veroverde 1642 bijna geheel Roussillon,
maakte zich 1646 in Italie ineester van Porto-Longone en van Piombino. Toen 1648 de vrede gesloten
was werd M. benoemd tot opper-intendant derfinantien, doch legde dien post reeds in 1649 neder. —
Een zoon van M. trouwde 1661 met eene nicht van
Mazarin, en nail) den titel aan van hertog Mazarin.
Meillerie, dorp in het savooische landschap
Chablais, 5 uren gaans benoordoosten Thonon, op
den oever van het meer van Geneve. In de nabijheid
van M. zijn rotsen, verheerlijkt door J. J. Rousseau.
Meimac, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Corréze, ruim 3 uren gaans bewesten Ussel ; 3400
inw.; steenkolenmijnen.
Mein (de), of volgens de duitsche spelling
Main, lat. Manus of Maganus, bevaarbare rivier in
Duitschland, ontstaat nit den Rooden M. en Witten
M., die beiden in Beieren ontspringen, en zich beneden Culmbach vereenigen tot den eigenlijken M.,
die de steden Schweinfurt, Wiirtzburg, Aschaffenburg, Offenbach en Frankfort besproeit, en zich na
eenen kronkelenden loop van 66 mijlen in den Rijn
stort bij Castel, tegenover Maintz.
Meinder, twee rivieren : 1) Boejoek-M.; zie
MEANDER. - 2) Koetsjoek-M.; zie CAYSTER.
Meineke (Joh. Alb. Friedr. Aug.), duitsch
Latinist, geb. 1791 te Soest, sedert 1826 directeur
van het Joachimsthal-gymnasium te Berlijn, heeft
zich hoogstverdienstelijk gemaakt door de uitgave
van een aantal vverken ; de voornaamste zijn :
Fragmenta poetarum comicorum Grcecortan (5 din.
Berlijn 4839-43; kleinere editie 2 din. Berlijn
1847) en de Analecta Aleuandrina (Berlijn 1843).
Meiners (Christoph), geb. 1747 te Otterndorf
in 't land Hadeln, gest. 1810 als prof. der philosopbie te Gottingen, is bekend door een aantal werken, die in zijnen tijd zeer geacht waren, en waarvan er verscheidene in bet Fransch vertaald zijn, o. a.:
Histoire des progrés el de la decadence des sciences
chez les Grecs et les Remains (vertaald door Lavaux,
Parijs 1799); Hist. de la decadence des moms et des
institutions politiques chez les Remains (vertaald door

Binet, Parijs 1796). Wijders noemen wij van hem :
Geschichte der Religion der eiltesten Volker (1775) ;enz.
Meinertshagen, vlek in 't pruis. reg.-distr.
Arnsberg, kreis Altena, aan de Volme ; 2700 inw.
Meinicke (Karl Eduard), duitsch geograaf, geb.
31 Aug. 1803 te Brandenburg, sedert 1852 directeur
van het gymnasium te Prentzlau. Voornaamste werken : Das Festland Australien (2 din. Prentzlau 1837);
Die Sildseevôlker and das Christenthum (Prentzlau
1844); en de afdeeling Australien in het .Handboek
der Geographie" van Wappaus Stein (Leipz. 1853).
Wijders heeft men van M. ook een verdienstelijk
Lehrbuch der Geographie (2e druk Prentzlau 1845).
Meiningen, hoofdstad en residentie van het
hertogdom Saksen-Meiningen-Hildburghausen, aan
de Werra, 11 uren gaans bezuidw. Gotha ; 7000 inw.
Meiringen, marktvlek in 't zwits. kanton Bern,
hoofdplaats van het Hasli-dal, ligt aan het vereenigingspunt van zes Alpenwegen ; 2400 inw.
Mess, 1) eiland ; zie CASTELLORIZO. - 2) het
oude Telmessus, stad in aziat. Turkije, 34 mijlen bezuidoosten Smirna ; goede haven aan de golf van
Macri ; heel thans Macri (zie dat art.).
33
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Meisenheim

Meisenheim, stad in Hessen-Homburg, aan
den Glan, circa 12 mijlen bezuidw. Homburg ; 2700
inw., is de hoofdplaats van het graafschap M.
(32 vierk. mil; circa 14,000 zielen).
Meissac, stad in 't fransche dept. Corrêze, 4
uren gaans bezuidoosten Brives; 2600 inw.
Meissen, lat. Misnia, stad in Saksen, aan de
Elve, 6 uren gaans benoordw. Dresden ; 10,500 inw.;
werd 928 gesticht door koning Hendrik I als een
bolwerk tegen de ten onder gebrachte Slawen, en
staat sedert 1860 door een zijtak in gemeenschap
met den spoorweg Leipzig-Dresden; merkwaardigheden van M. zijn: de oude goth. dom ; de Albrechtsburg, met de 1710 opgerichte beroemde koninklijke
porseleinfabriek (Meissener porselein) en de St.-A fraschool (zie AFRA). Aan de westzijde van M. de Afraberg, die door een 6 eenwen widen brugboog verbonden is met den 130 parijs. vt. hoogen Schlossberg,
die door middel van eenen breeden trap van 109
treden gemeenschap heeft met de binnenstad. Geboorteplaats van Schlegel en van Hahnemann, was
M. indertijd de residentie der markgraven, burggraven en bisschoppen van M. Het markgraafschap M.,
in 928 door koning Hendrik I gesticht, kwam omstr.
1090 aan het geslacht Wittin, in welk huis het met
Koenraad den Groote 1127 erfelijk werd. Uit dit
markgraafschap ontstond het keurvorstendom en
koninkrijk Saksen. Het bisdom M., onderhoorig aan
bet aartsbisdom Maagdenburg. werd 965 gesticht
door keizer Otto I, en door de Reformatie geseculariseerd. Het burggraafschap NI., bevattende de kasteelen Frauenstein, Hartenstein, Rochsburg en vele
andere verstrooide bezittingen, bestond sedert 1011,
behoorde eerst aan de familie Wittin, eindelijk aan
de graven Reuss zu Plauen, en werd bij 't uitsterven
van die linie (1446) opgeheven.
—EISENFIEIM.
Meisenheim. Zie M
Meissner (Aug. Gottlieb), duitsch tooneeldichter en romanschrijver, geb. 3 Nov. 1753 te Bautzen,
gest. 20 Febr. 1807 te Fulda. Seimmtliche Werke (36
din. Weenen 1813-14). — M. (Alfred), duitsch
dichter, geb. 15 Oct. 1822 te Teplitz, aanvankelijk
geneesheer, hield fang afwisseiend verblijf te Leipzig,
Parijs en Frankfort, sedert 1850 te Praag. Behalve
zijn heldendicht Ziska (7e druk Leipzig 1857)
en zijne Gedichte (7e druk Leipzig 1855) schreef
hij verscheidene tooneelstukken (Dramatische Werke,
di. I, Leipzig 1860), als ook eene menigte romans.
Meister (Leonhard), geb. 12 Nov. 1741 te
Nefftenbach bij Zurich, sedert 1795 predikant te
Kappel, waar hij 18 Oct. 1811 stierf, heeft eene menigte werken geschreven, waarvan de voornaamste
zijn .Levensschetsen der beroemde mannen van Helvetie" (Zurich 1781) ; .Historisch en geograph.
woordenboek van Zwitserland" (1796) ; enz.
Me-Jarkon, stad in stad Dan ; Jozua 19: 46.
Mejia (Thomas), een der twee generaals, die
met keizer Maximiliaan van Mexico gefusilleerd werden ; de andere was Mignel Miramon.
Mejico, nieuwe spelling voor Mexico; dus beduidt Mejicanen zooveel als Mexicanen.
Mekiang, of Mekhong, ook Mei-kong, een der
grootste rivieren van Zuid-Azie, ontspringt in de
tibet. prov. Kam onder den naam van Dza-Tsjoe ;
doorstroomt als bevaarbare rivier Lan-Thsan-Kiang
de chineesche prov. Yun-nan, en heeft daar aan hare
oevers verscheidene bloeiende steden ; besproeit dan
het rijk Laos en annamitisch Cambodzja ; en outlast
zich na eenen loop van 500 a 600 mijlen onder den
naam van Cambodzja-rivier in de Chineesche Zee.
M EQUINEZ.
Mekines. Zie —

Melanchthon
Mekka, bij de Arabieren Omm-el-Kora, d. i.
Moeder der steden, is de heiligste stad der Mahomedanen en als geboorteplaats van Mahotned het
historisehe en kerkelijke middelpunt der belijders
van den Islam, heeft 45,000 inw. (in 't begin der
19e eeuw slechts 18,000, doch in vroegere tijden
over de 100,000), ligt in 't arab. landschap Hedzjas,
omstr. 10 mijlen van de haven Dzjidda (zie DJEDDA).
leder Musulman is verplicht minstens edn keer in
zijn leven de bedevaart naar M. te doen, zoodat dan
ook de toevloed van bedevaartgangers te M. ten alien
tijde zeer groot is geweest. Een gevoelige slag ward
echter aan den bloei van M. toegebracht door de
Wahabieten, die M. veroverden in 1803 ; eerst in
1818 warden zij daaruit verdreven door MehemedAli, die meester van M. is gebleven tot 1841.
Mekran, het oude Gedrosie. Zie MAKRdN.
Mel, of Melo, vlek in de venet. prov. Belluno ;
aan de Piave, 4 uren gaans bezuidw. Belluno; 6000 inw.
Mela (Pomponius), romeinsch geograaf, leefde
omstr. het midden der le eeuw na Chr. De baste
edition van M.'s geograph. Compendium De situ orbis
zijn die van J. en A. Gronovius (1696 en 1722), van
Tzschucke (7 din. Leipzig I 807) en eene hand-editie
van Weichert (Leipzig 1816).
Melac (graaf van), generaal van Lodewijk XIV,
berucht door zijne verwoestingen in de Palts en in
Zwaben ; sneuvelde 1709 in den slag bij Malplaquet.
Melampus, in de grieksche mythe een zoon
van Amythaon en van Idomene of Aglaia, beroemd
ziener en geneesmeester. Door middel van nieskruid
genas hij de dochters van Prcetus, koning van Argos, die door Juno met krankzinnigheid geslagen
waren, en bekwam toen de oudste Bier dochters tot
vrouw. Vervolgd door Neleus, koning van PyIos, nam
M. de wijk naar zijnen schoonvader, die hem een
gedeelte van zijn rijk afstond, waar de afstammelingen van M. gedurende eene reeks van geslachten regeerden. Hij beweerde de taal der dieren te begrijpen en te verstaan. Men houdt M. voor den invoerder van de Dyonysus- (d. i., Bacchus-) dienst in
Griekenland. Te iEgosthena in Megaris ward jaarlijks
een feest ter zijner eere gevierd.
1VIelanchthon(Philippus),eigenlijkMelanthon,
dat de grieksche vertaling is van M.'s familienaam
Schwartz Erd (zwarte aarde), een van de hoofdpersonen in de geschiedenis der Kerkhervorming, was
geb. 16 Febr. 1497 te Bretten in de Palts, waar zijn
vader (Georg Schwartzerd) wapensmid was. Reeds
op zijn 15e jaar bezocht M. de universiteit te Heidelberg, leeraarde 5 jaren later te Tubingen, werd 1518
professor te Wittenberg en tevens Luther's vriend en
voornaamsten medestander in het Hervormingswerk.
Even driftig en doortastend als Luther was, even
bedaard en gematigd was M., die altijd zijn best deed
ow de partijen tot verzoening te stemmen. In 1521
verscheen van M. de eerste protestantsche dogmatiek
Loci communes rerum theologicarum (nieuwe editie
van Detzer, Erlangen 1828). In 1530 werd M. de
stellar der vermaarde A ugsburgsche confessie (zie dat
art.). In 1548 stelde M. insgelijks het Interim van
Augsburg. Door zijne geleerdheid en zijn werkijver
als schrijver had hij zich den eernaam verworven
van Prwceptor Germanice ; en ontegenzeggelijk was
hij een der grootste godgeleerden, die ooit geleefd
hebben. Hij stierf 19 April 1560 te Wittenberg. De
Opera van M. zijn in het Licht gegeven te Bazel (5
din. 1541) ; vervolgens door zijn behuwdzoon Pence!.
(4 din. Wittenberg 1562-64) ; en onlangs door
Bretschneider en Bindseil in den ' Corpus reformatorum" (Halle en Brunswijk 1834 en v.).

Melanes sinus
Melanes sinus, thans Golf van Megaris, aan
de thracische kust, ten Z. W. van den Chersonesus ;
in den M. ontlastte zich de Melas.
Melanesia, d. de Zwarte eilanden, bij de
hedendaagsche geografen dat gedeelte der Australische eilanden, welks inlanders tot het zwarte menschenras behooren, als daar zijn: Nieuw-Guinea
met de Papoea- en Salomons-eilanden, NieuwIerland, Nieuw-Britannia, Nieuw-Caledonie, Mallicolo, enz.
Melanie, de heilige, dochter van de heilige
Albina, was reeds op haar 13e jaar uitgehuwelijkt
aan Pinianus, zoon van Severus, prefect van Rome.
In 417, na hare kinderen door den flood verloren
te hebben, liet zij, door ware vroomheid gedreven,
een klooster bouwen op den Olijfberg, en bracht hare
overige Ievensdagen daarin door. Zij stierf 439;
kerkel. gedenkd.ag 31 Dec.
Melanippe, I) dochter van den centaur Chiron, werd onteerd door Aolus; om haar aan haars
vaders gramschap over haren misstap te onttrekken,
verplaatsten de goden haar als paard (veulen) onder
de sterren. — 2) dochter van Aolus Il, door Poseidon (Neptunus) moeder van Bceotus en /Eolus 111,
werd door haren vader in eenen toren opgesloten,
terwijl hare zonen te vondeling gelegd werden. De
knaapjes werden opgenomen door Theano, de gemalin van Metapontus, koning van Icarie ; en toen ze
groot geworden waren bevrijdden ze hunne moeder,
die naderhand de vrouw werd van koning Metapontus.
Melanogetules, d. Zwarte Getulen, een
yolk in het nude Afrika, tusschen Mauritanie, Numidie en Neder-Libya.
Melanosyrie, d. Zwarte Syriers, de bevolking van Syria propria.
Melantias, stadje in Thracie, aan de Propontis, tusschen Rhegium en Selymbria; thans Boejoek
of Bujuk (zie BUJuK).
Melas, d. Zwart, naam van verscheidene rivieren bij de ouden, o. a.: 1) de Sulduth of Geri, in
Thracie, in het Z. 0., benoorden Cardia, ontlastte
zich in de Golf van Melas (Melas sinus, thans de
Golf van Saros). — 2) de Kara-soe, in Cappadocie,
komende nit het Taurus-gebergte, en bij Melitene
in den Euphraat vallende. — 3) de Menavgat, in
Pamphylie, ontlastte zich in zee bij Side (waarvan
thans nog ruinen bij Eski-Adalia). — 4) de tegenenz.
woordige Mavro Nero, in 13eotie.
Melas (Michael, baron van), oostenrijksch generaal, geb. 1730 in Moravia, begon zijne militaire
loopbaan in den 7-j. oorlog als adjudant van maarschalk Dann, stond 1794 als luit.-veldmaarschalk
aan de Sambre, kommandeerde 1796 de oostenrijksche armee in Italie tegen de Franschen, vereenigde
zich 1799 met Suwarow, versloeg Championnet bij
Saluzzo, en maakte zich meester van Coni, doch verloor in bet volgende jaar (14 Juni 1800) tegen Bonaparte den slag bij Marengo. Later nog oostenr.
opperbevelhebber in Bohemen, stierf bij 31 Mei 1806
als president van den hofkrijgsraad.
Melasso, het oude Mylassa, stad in aziat. Turkije, in Anatolie, 18 mijlen bezuidoosten Smirna ;
oude ruinen.
Melatja, een der weder-opbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3: 7.
Melazzo, of Milazzo, het oude Myla, stad en
vesting in de sicil. prov. Messina, 9 uren gaans bewesten Messina, aan eene baai van M. (den ouden
Basilicus sinus); 10,000 inw. ; haven; werd te vergeefs belegerd door de Spanjaarden 1719. Zie MYLIE.
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Melbourne, hoofdslad van de engelsche kolonie Victoria, op de zuidoostkust van Australia's
vasteland, aan de rivier Yarra-Yarra, een uur gaans
van Port-Philip, is eerst in 1837 gesticht, en telde
in 1861 reeds 170,000 inw.; is de residentie van
den britschen gouverneur, en heeft eene universiteit.
Die snelle opkomst tot eene gewichtige koopstad
had M. voornamelijk te danken aan de rijke goodvelden in den omtrek.
Melbourne (William Lamb, viscount), geb.
15 Maart 1779, engelsch staatsman, behoorende tot
de whig-partij, had van 1805 tot 1830 zitting in
het Lagerhuis, was onder Grey minister van binnenl.
zaken, van 1834 tot 1841 minister-president. Onder
zijn bewind had 1840 de breuk plaats in het verbond met Frankrijk, ter zake van de Oostersche
kwestie, en werden de verderfelijke oorlogen ondernomen tegen de volken bewesten den Indus, alsook
de onrechtvaardige oorlog tegen China. In 1841
kwam Peel weder aan bet roar van Staat ; en M. stierf
24 Nov. 1848. Eene zuster van M. (Emily Mary
Lamb) was sedert 1815 de vrouw van Lord Palmerston. De vrouw van M., geb. 13 Nov. 1785, gest. 25
Jan. 1828, was eene dochter van den graaf van Bessborough, is onder den naam van lady Caroline Lamb
bekend door hare romans, maar meer dan dat door
de betrekking, waarin zij stond tot lord Byron.
Melehiades, of Miltiades, de heilige, paus van
311 tot 314, was een geboren Afrikaan. Hij bestreed
de ketterij der Donatisten ; kerkel. gedenkdag 10 Dec.
1Vielchi, twee personen in 't geslachtregister
van Jezus ; Lucas 3: 24, 28.
Melehisedek, d. koning der gerechtigheid,
koning van Salem (waarschijnlijk Jeruzalem) en
priester van den waren God, kwam Abraham gelukwenschen met zijne overwinning op den elamitischen
koning Kedor-Laomer (Gen. 14 : 18). In Psalm
110: 4 en in den Zendbrief aan de Hebreen (kapp.
5, 6 en 7) wordt M. zinnebeeldig als boven den
Messias gesteld ; vandaar vele ketterijen, o. a. de
Melchisedekielen of Melchisedekianen, aanhangers van
den geldwisselaar Theodotus in de 3e eeuw.
Melehieten, zoo noemt men eene klasse van
Christenen in de Levant, die Hoch de leer van Nestorius 'loch die van Eutyches aangenomen hebben.
Zij hebben een eigen patriarch, die te Damascus resideert, en die zich Patriarch van Antiochie noemt.
Ze zijn M. genoemd (hetgeen Keizerlijken beteekent)
omdat zij aan de kanons vasthouden van het concilie
van Chalcedon, dat 451 bijeengeroepen werd door
keizer Marcianus, zoodat zij behooren tot de *godsdienst van den Keizer". In Egypte staan de M. tegenover de Jacobieten.
Melchthal, d. i. het dal van de Melch (een
riviertje, dat zich in de Aa ontlast, en dat door dit
dal stroomt); het M. ligt in bet zuiden van het zwits.
kanton Unterwalden. Zie het volgende art.
Melchthal (Arnold), eigenlijk Arnold an der
Halden, een der grondleggers van Zwitserland's onafhankelijkheid, M. genoemd haar het dal, waar hij
geboren was. Nadat de oostenrijksche landvoogd
den vader van Arnold de oogen had laten uitsteken,
omdat de oude man de schuilplaats van zijnen zoon
niet wilde verraden, beraamde Arnold met zijne
vrienden Walter Furst en Werner Stauffacher het
plan (1307) om hun vaderland te bevrijden, en 1
Jan. 1308 werd het oostenrijksche juk afgeschud.
Melcombe—Regis, stad in het engelsche
graafschap Dorset, aan de nitwatering van den Wey
in het Kanaal, tegenover Weymouth, waarmede het
eene aangename badplaatsvormt ; M. heeft 9500 inw,

Melden

Melichu

Melden, lat. Meldi, y olk in Gallie, in Lugdunensis 4a, in het noorden, tusschen de Parisiers ten
IV., de Aurelianen ten Z. en de Senonen ten 0. De
M. hadden tot hoofdplaats Iatinum, dat later genoemd werd Meldi (thans Meaux).
Meld°la, marktvlek in de ital. prov. Forli, aan
den Ronco, 3 uren gaans bezuiden Forli ; 4900 inw.
Meldorf, marktvlek in Dithmarschen, nabij de
Noordzee, II mijlen benoordw. Hamburg ; 3300 inw.
Meleager, 1) zoon van CEnefis, den koning
van Calydon, was gehuwd met Cleopatra, de dochter
van Idas en Marpessa. Reeds vroegtijdig onderscheidde M. zich door dapperheid en moed ; nam
deal aan den tocht der Argonauten, en maakte met
de voornaamste helden van zijnen tijd jacht op het
beruchte calydonische Everzwijn. Toen dit ondier
gedood was, ontstond er twist tusschen M. en zijne
ooms om het bezit van de huid ; en in bet gevecht,
dat daaruit voortvloeide, had M. het ongeluk zijne
ooms te dooden. Volgens de legende was M. 7 dagen
oud toen het Noodlot aan zijne moeder Althea kwam
voorspellen, dat hij slechts zou leven, zoo lang het
bout dat aan den haard lag bleef branden. Althea
had dadelijk de tegenwoordigheid van geest het hout
van den haard te nemen en het weg te bergen in
eene kas: zoo lang het daar bewaard werd, immers,
zou haar zoon blijven leven. Doch toen Althea hoorde
dat M. hare broeders doodgeslagen had, werd zij zoo
vertoornd op hem, dat zij bet bout uit de kas te
voorscbijn baalde en op bet voor wierp ; en zoodra
het verbrand was gaf M. den geest. Na M.'s dood
maakten zijne moeder Althea en zijne vrouw Cleopatra
beiden een einde aan haar leven door zich op te
hangen, en M.'s zusters schreiden zoo hartverscheurend, dat Artemis de meisjes nit medelijden veranderde in parelhoentjes. Toen Hercules in de onderwereld kwam, gingen al de schimmen y our hem op
de vlucht, uitgezonderd de schim van M. en die van
Medusa. — 2) een der veldheeren van Alexander,
verklaarde zich na diens dood sterk ten gunste van
Arrhideiis, en unt y ing Lydie voor zich als aandeel.
Doch Perdiccas zag in M. een struikelblok voor zijne
eerzucht, en liet hem ter dood brengen (323).
3) een zoon van Ptolemeiis Lagi, regeerde na den
dood van zijnen broeder Ceraunus over Macedonia
(279), doch werd, na twee maanden geregeerd te
hebben, wegens zijne verregaande onbekvvaarnheid
weggejaagd. — 4) grieksch dichter, geb. te Gadara
in Syria, leefde omstr. 60 v. Chr., maakte geestige
erotische puntdichten ; de volledigste verzameling
van M.'s eigene poezien heeft Grafe geleverd (Leipzig 1811); doch eene door M. onder den titel van
hStephanos" bijeengebrachte verzameling epigrammen van 46 dichters is verloren geraakt.
Meleas, een in 't geslachtregister van Jens;
Lucas 3: 31.
11161bee, fransche naamsvorm voor Meletius.
Melech, 1) een afstammeling van Saul ; I Chron.
8: 35 ; 9: 41. — 2) een afgod der Ammonieten;
Amos 5: 26. — 3) een veelbeteekenend woord in
de hoogste graden der vrijmetselarij. — 4) M.-ulnewth, de Engel des floods, in den Warn. — M. is de
hebreeuwsche naamsvorm van Malek of Melik, en
beteekent koning.
Meleda, bet oude Melita, dalmatisch eiland in
de Adriatische Zee, is slechts anderhalve vierk. mijl
Lang en met circa 1000 zielen bevolkt, heeft vercbeidene goede havens, en tot hoofdplaats het vlek
Babinopolje ; is slechts door het kanaal van Curzola
van het schiereiland Sabioncello gescheiden.

Melegnano, t iin
—.
HA Zie
7i M ARIGNANO
Melek. Zie MELECH en MEWL
Meleneze, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Toronthal; 7800 inw.
Melende, stad in het oude India, ter plaatse
van het tegenwoordige Cochin.
Melendez—Valdez, spaansch dichter, geb.
11 Maart 1754 te Ribera-del-Fresno, onder de fransche overweldiging ambtenaar, gest. 24 Mei 1817
als balling te Montpellier. Van de verzameling zijner
uitmuntende gedichten verscheen een 3e druk in 4
dln. (Madrid 1820) en eene nieuwe editie (Barcelona 1838).
111elenik, of Melnik, stad in bet turksche ejalet
Salonichi, aan de Stroema, 12 mijlen bezuidoosten
Ghiustendil ; 5000 inw.; ligt ter plaatse van het oude
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Meledin.

.-ELIK-EL-KAMEL.
Zie M

Heraclea.

Melenki, stad met 5000 inw. m 't russ. gouvt.
Wladimir, 14 mijlen ten Z. Z. 0. van \Vladimir, ligt
aan de uitwatering van de Melenka en de Unsha.
Meles, riviertje in Lydie en Ionie, ontlastte zich
bij Smirna in de Golf van Smirna, die daarnaar genoemd werd Meletische Golf. Omdat Homerus volgens eene legende aan de M. geboren was, gaf men
hem den bijnaam Melesigenes.
Melesville, gefingeerde naam van Anne Honore Joseph DUVEYRIER, een vruchtbaar schrijver
voor het fransche tooneel, geb. te Parijs 13 Nov. 1787.
Meletianen, de aanhangers van twee verschillende bisschoppen. Zie MELET1US.
Meletius, 1) M., of Melicius, bisschop van
Lycopolis in Egypte, leefde in het begin der 4e eeuw,
doch werd wegens afgodendienst in 326 afgezet. Hij
had echter een grooten aanhang, wierp zich op als
het hoofd van een nieuw kerkgenootschap (de Kerk
der Martelaren), waarvoor bij eigenmachtig priesters
wijdde, en welke secte (Meletianen genaamd) bleef
bestaan tot in het laatst der 4e eeuw, toen zij zich
oploste in het Arianismus. — 2) M. van Antiochiö,
357 tot bisschop van Sebaste en 360 tot patriarch
van Antiochie verkoren door de trianen, werd reeds
spoedig door hen afgezet, omdat hij zich onderwierp
aan de besluiten van bet concilie van Nicea. Door
Julianus den Alvallige hersteld, doch spoedig door
died keizer weder gebannen, teruggeroepen door Jovianus (363), opnieuw gebannen door Valens (364)
en eindelijk op zijnen zetel hersteld door Gratianus
in 378, stierf 379 tijdens bet concilie van Antiochie,
waarbij hij het voorzitterschap bekleedde. Zoowel
door de Roomsche als door de Grieksche Kerk beiden is hij in de rij der heiligen geplaatst ; kerkel.
gedenkdag 12 Febr. Zijne aanhangers werden indertijd Meletianen genoemd.
Meiji, het nude Aundus, stad in de napolit. prov.
Basilicata, 11 uren gaans benoordw. Potenza, ligt op
een hoogen vulcanischen berg, die de vlakte der Capitanata overziet, en heeft thans weder 9000 inw.;
14 Aug. 1851 werd M. door eene aardbeving verwoest, waarbij 670 menschen bet leven verloren.
31elfia, lat. naam van Amalfi.
Meli (Giovanni), een gevierd sicil. dichter, geb.
4 Maart 1740 te Palermo, gest. '20 Decemb. 1815.
'Gedichten" (Palermo 1847).
Melicertes, zoon van Atbamas en Ino. Zie
ATHAMAS en ISTHMUS.
Melich, of Melick, 1) dorp in nederl. Limburg,
1 uur gaans bezuidw. Roermonde, een kwartier gaans
van de Roer; 730 inw. — 2) gehucht in 't grouthertogdom Luxemburg, nabij Echternach.
Melichu, een der geslachten, die met Zerubbabel wederkeerden nit Babylonia ; Neh. 12: 14.

Melik

Melik, of Malek, een turksch woord, dat zooveel als xkonzng" beteekent, is als naafi' gedragen
door een aantal vorsten, die men van elkander onderscheidt naar hunne toenamen. De voornaamste
volgen hier:
Melik-Schach, bijgenaamd Dzjelal-Eddyn
(d. Roem der godsdienst), seldzjoecidische sultan
van Perzie, 1072-1093, was de opvolger van zijnen
vader Alp-Arslan, wiens rijk zich uitstrekte van den
Dzjihon tot den Euphraat, Welk rijk door M. derwijze vergroot werd, dat het eindelijk nagenoeg geheel Zuid-Azie bevatte, van de Middellandsche Zee
tot China, en van den Caucasus tot Jemen. Hij verhief Moktady-Biamrillah tot het kalifaat (1075);
verdreef de Grieken uit Klein-Azie en Noord-Syrie
(1075); onderwierp eenige kleine tirannen, die Mesopotamie verwoestten ; maakte zich meester van
Edessa, Aleppo, Antiochie, en vereenigde Armenia
met zijn rijk. Hij had lane den voorspoed zijner regeering te danken aan zijnen vizier Nizam-el-Moloek ;
doch eindelijk, tnisleid door de kuiperijen der vijanden van dien trouwen minister, gaf hij hem 1092
zijn ontslag, en liet hem om het levee brengen door
den nieuwen vizier. Zelf overleefde M. zijnen minister slechts achttien dagen, en stierf te Bagdad aan
eene hevige ziekte, op 38-j. leeftijd. Deze vorst, de
beroemdste van zijne dynastie, vereenigde alle uiterlijke voordeelen met die van den geest. Hij stichtte
in 1074 te Bagdad een observatorium, riep daar
sterrekundigen bijeen, liet door hen den kalender
herzien en den eersten dag der lente vaststellen als
eersten dag des jaars, zoodat hij de schepper werd
van eene nieuwe tijdrekening, die aanving 14 Maart
1079, en de Dzjelalische tijdrekening genoemd werd
(naar zijnen bijnaatn Dzjelal-Eddyn). Aan M. had
men bovendien de stichting te danken van verschetdene steden, en een aantal paleizen, moskeen, lioogescholen, enz. Hij liet Brie zonen na (Barkiaroc, Mohammed en Sandzjar), die elk afzonderlijk na hem
regeerden.
Melik-Schach II, kleinzoon van den vorige,
volgde 1152 zijnen oom Mas'oed op den troon, had
verscheidene medestanders te beoorlogen, die hem
den troo p betwistten, en eindigde hierinede, dat
het hem gelukte zijn gezag te doen erkennen in
Hamadan en Ispahan. Hij stierf 1160.
Melik-Arslan, seldzjoecidische sultan , zoon
van Togrul II, regeerde roemrijk over West-Perzie
van 1160 tot 1175. Hij had tot mededinger zijn reef
Mohammed, zoon van Seldzjoek-Schach, doch versloeg hem bij Kazwin of Kazbin. De georgische
Christenen, die eenen inval in M.'s rijk gedaan hadden, moesten zuur daarvoor boeten.
Melik-el-Afdahl, oudste zoon van den
grooten Saladijn, onderscheidde zich reeds op 17-j.
leeftijd door zijnen moed in eenen krijgstocht tegen
de Christenen, en hakte een korps Tempelridders in
de pan, in de nabijheid van Tiberias (1187). Bij zijns
vaders dood (1193) erfde hij de koninkrijken Damascus en Jeruzalem, terwijl zijne broeders Melikel-Aziz-Othman en Melik-ed-Dhaher-Ghazy bedeeld
werden, de eerste met Egypte, de laatste met Aleppo.
Doch M. was niet in staat zich staande te houden
in zijne rijken : eerst ^verd hem een gedeelte ontnomen door zijne broeders, vervolgens het overige
door zijnen oom Melik-el-Adel (1199).
Melik-el-Adel (Saif-Eddyn-Ahoebekr-Mohammed), bekend onder den naam van Malek-Adel
en van Saphadijn, sultan van Egypte en Damascus,
nit de dynastie der Ayoebieden. Hij was een broeder
van den grooten Saladijn, op wien hij in jaren volg-
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de, en droeg in groote mate bij tot de vestiging van
zijns broeders macht ; hij werd achtereenvolgend in
Egypte, in Damascus en in Aleppo aangesteld als
stadhouder. Gedurende den Derden kruistocht ontweldigde hij aan de Christenen verscheidene belangrijke plaatsen in Palestina. Door Saladijn met de
opdracht belast, om in onderhandeling te treden met
Richard Leeuwenhart, sloot bij een voordeeligen
vrede: eene hoofdbepaling van dat vredesverdrag
was, dat hij moest trouwen met Johanna, de zuster
van den koning van Engeland, en dat hij met haar
op den troon van bet koninkrijk Jeruzalem geplaatst
moest worden ; doch prinses Johanna weigerde hare
hand te schenken aan eenen Ongeloovige. Na den
dood van Saladun (1193) werd zijn veelomvattend
rijk gedeeld door zijne zonen ; doch M. zaaide betweedracht tusschen hen, zoodat ze elkander verzwakten, en hem in de gelegenheid stelden
om zich meester te maken van hunne rijken. In
1203 voerde M. den schepter over Egypte, Damascus, Jeruzalem en bet grootste gedeelte van Mesopotamie. Alsnu keerde hij zijne wapenen tegen de
Christenen; doch niet altijd was hij in zijne krUgstochten voorspoedig. In 1217 werd zijn rijk verwoest door eene armee Kruisvaarders, aangevoerd
door Andreas H, koning van Hongarije, die hem
Damiette ontweldigde. Hij stierf 1218, in 75-j. ouderdom. Het eenige, dat me ni p dezen vorst te laken
vindt, is zijn gedrag jegens de zonen van Saladijn.
Zie 00k NOEREDDYN.
Melik-el-Kamel-Nasser-Eddyn, bij
de westersche geschiedschrijvers bekend onder de
namen van Meledijn en Melek-el-quemel, oudste zoon
van Melik-el-Adel, volgde 1218 zijnen vader op den
troon van Egypte. Eene armee van 400,000 Kruisvaarders had zich van Damiette meester gemaakt
terwijl zijn :vader nog leefde: de nieuwe sultan kon
eerst in 1221 bezit nemen van die stad, toen de
Christenen, door gebrek aan het allernoodigste gedwongen, de haven ontruimden. In 1229, toen er
een twist gerezen was tusschen zijne beide broeders,
waarvan de een over Syrie, de andere over Palestina
regeerde, koos M. de partij van eerstbedoelden; en
om den anderen afbreuk te doen, haalde hij keizer
Frederik 11 over om eenen inval te komen doen in
Palestina : doch reeds spoedig rouwde het hem, zulk
eenen duchtigen bondgenoot te hulp geroepen te
hebben, en om zich van hem te ontdoen zag hij zich
genoodzaakt hem Jeruzalem of te staan. In 1238 zijn
broeder Aschraf gestorven zijnde, maakte M. zich van
diens rijk meester, ten nadeele van zijnen anderen
broeder Melik-el-Saleh. Hij stierf kort daarna op
70-j. leeftijd. Melik-el-Kamel beschermde kunsten
en wetenschappen, beoefende die zelf met talent, en
was verdraagzaam jegens de Joden en jegens de
Christenen. — Zijne zonen waren: 1) een tweede
Melik-el-Adel, die hem in Egypte opvolgde, maar die
zich door zijne losbandige levenswijs en zijne groote
onbekwaamheid derwijze veracht maakte, dat hij 1240
afgezet werd en in den kerker geworpen, waar hij
achtjaren later stierf ; 2) Melik-el-Saleh-NedzjmEddyn, die eerst over Mesopotamie regeerde, en die
vervolgens op den troon van Egypte gebracht werd
in de plaats van Melik-el-Adel II (1240).

Melik-e1-1Vioadham-Sjerif-Eddyn,
in zijne betrekking tot de Kruisvaarders bij verbastering genaamd Coradijn, zoon van Melik-el-Adel,
maakte zich na den dood zijns vaders (1218) van
Damascus meester, en regeerde tien jaren over Syrie.
Hij snelde Damiette te hulp, dat belegerd werd door
de Christenen, beoorloogde hen vrij voorspoedig in
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Palestina, bemachtigde Cesarea, en droeg vervolgens
veel bij om Damiette terug te brengen onder het
Musulmansch gezag. Hij geraakte in onrnin met zijne
broeders Melik-el-Aschraf en Melik-el-Kamel: van
deze verdeeldheid werd het voornaamste uitvloeisel
de tocht van keizer Frederik 11 naar Palestina (zie
MELIK-EL-KAMEL) en de verzwakking der Musulmannen. Hij stierf in 1227, op 49-j. leeftijd, den
troon van Damascus nalatende aan zijn zoon Melikel-Nassir, die reeds spoedig daarvan beroofd werd
door zijne twee ooms Melik-el-Kamel en Melik-elAschraf, en die, na verscheidene malen weder op
den troon gebracht en weder er van afgeworpen te
zijn, eindelijk genoodzaakt was de wijk te nemen
naar de woestijn van Arabia, waar hij een zwervend
leven leidde.
Melik—Toeran-Sehach, voluit: Melik-elMoadham-Gajath-Eddyn-Toeran-Schach, sultan van
Egypte uit de dynastie der Ayoebieden, zoon van
Melik-Nedzjm-Eddyn, en kleinzoon van Melik-elKamel, regeerde eerst over Mesopotamia, en beklom
den troon van Egypte in 1249, na zijnen broeder
Adel-Schach vermoord te hebben. Hij Sneed den
toevoer van levensrniddelen aan de armee van den
beiligen Lodewijk af, en noodzaakte zoodoende dat
leger tot den noodlottigen terugtocht, die aan meer
dan 30,000 Franschen bet leven of de vrijheid kostte ;
alle gevangenen liet M. ter dood brengen ; de heilige
Lodewijk was de eenige, wiens !even hij ontzag. Zijri
gedrag jegens zijne eigene onderdanen, zijne uitspattingen, zijne ondankbaarheid jegens de Baharitische Mamelukken, aan wie hij zijnen voorspoed te
danken had, brachten hem ten val. Door hen werd
hij van den troon gestooten en ter dood gebracht in
1250, na vijf maanden geregeerd te hebben. Met hem
stierf de dynastie der Ayoebieden nit, en werd vervangen door die der Baharitische Mamelukken, aan
wie echter het gezag nog tot 1254 betwist werd
door Melik-el-Aschraf en Ibegh.
Melilla, of .Rusadir, stad op de noordkust van
Afrika, in 't rijk van Marokko, 28 mijlen henoordoosten Fez ; kleine haven ; 6000 inw. en 1000 man
garnizoen ; is een der spaansche presidios. Reeds sedert 1496 behoort M. aan de Spanjaarden.
Melinda, zeeplaats op de kust van Zanguebar,
aan de nitwatering van den Quilimancy, in het land
der Soeaheli, is thans slechts een schaduwbeeld van
de bloeiende stad, die het eertijds was, Coen het
200,000 inwoners telde. In de 16e eeuw werd M.
veroverd door de Portugeezen, aan wie het in 1698
ontweldigd werd door de Arabieren. Het was indertijd de hoofdstad van het koninkrijk M., dat zich
uitstrekte Tangs de zee, tusscben de koninkrijken
Juba ten N. en Zanzibar ten Z.; dit koninkrijk M.
heette eeue portugeesche bezitting, en werd als zoodanig gerekend te behooren tot het capitanaat-generaal Sofala-en-Mozambique.
Melishoek, of Martijn Fonso's Hoek, kaap van
bet nederl. 0. 1. eiland Amboina, aan de zuidkust
van 't schiereiland Hitoe.
Meliskerke, dorp op het zeeuwsche eiland
Walcheren, 2 uren gaans westelijk benoorden Middelburg, en derdhalf uur g. ten N. N. W. van Vlissingen; 230 inw.
Melissant, of Meliszand, dorp in Zuid-Holland,
op 't eiland Goeree-en-Overflakkee, circa vierdhalf
uur gaans bezuiden Brielle.
Melissus, grieksch philosoof nit Samos, leefde
omstr. de helft der 5e eeuw, behoorde tot de Eleatische school.
_ELISSANT.
Meliszand. Zie M

Melita, zoo noemden de ouden twee eilanden
in de Middellandsche Zee, zijnde thans Malta en
Meleda. Volgens sommige commentatoren is Meleda
en niet Malta het M. geweest, waar Paulus schipbreuk
leed, en dat verrneld is Hand. 28: I — Ook de stad
Melitene werd M. genoemd.
Melitene, thans Meledni, klein landschap tusschen Cappadocie en den Euphraat, had eerst tot
Armenie behoord, werd daarna bij Cappadocie ingelijfd, en was later bij de vorming van de prov. KleinArmeme een der 5 prefecturen van die prov. De
hoofdstad was M., ook wel Melita genaamd (thans
Malatiah), aan den Euphraat, waar die samenvloeit
met den Melas. De stad M., gesticht door Trajanus,
was de hoofdstad van Klein-Armenie, en lang de
garnizoensplaats van het vermaarde bonder-legioen
(zie dat art.) van Marcus-Aurelius. Bij M. in 576 een
veldslag, waarin Chosroes I, koning van Perzie, verslagen werd door den veldheer Justinianus, neef van
Justinus II.
Melito, de heilige, bisschop van Sardes in de
laatste helft der 2e eeuw, leverde omstr. 172 aan
keizer Marcus Aurelius eene Apologie van het Christendom in. Kerkel. gedenkdag 1 April.
Melitus, een der aanklagers %an Socrates, was
redenaar en een minder dan middelmatig dichter.
Tom de Atheners de onschuld van Socrates erkenden werd M. (volgens sommigen) als lasteraar ter
dood gebracht (400 v. Chr.); loch Plato en Xenophon
maken daarvan geen melding.
Melius (Spurius), romeinsch ridder, werd beschuldigd naar de tirannie te streven. Deswege voor
den dictator Cincinnatus ter verantwoording gedaagd, weigerde hij te verschijnen ; waarop hij midden in het Forum doodgestoken werd door Cajus
Servilius Ahala, meester der ruiterij (438 v. Chr.).
Melk, of Wilk, marktvlek in Neder-Oostenrijk,
aan den Donau, 6 uren gaans bewesten St.-Polten ;
1200 inw.; beroemd door de op den Kloosterberg
gelegene, in 1809 gestichte, even prachtige als rijke
heuedictijner abdij.
Melkart, d. Koning der stad, of Sterke koning, de phenicische Hercules of Hercules van Tyrus,
werd, even als de Hercules der Grieken, beschouwd
als het zinnebeeld der Zon ; in zijnen tempel brandde
eene eeuwige thin; ieder jaar werd ter zijnen eere
een groote brandstapel opgericht, waarbij de priesters het derwijze wisten te besturen, dat midden
nit de vlammen een adelaar te voorschijn kwam
vliegen, als zinnebeeld van het nieuwe jaar, dat geboren werd uit de asch van het oude. Niet alleen te
Tyrus werd M. vereerd , maar in al de phenicische
volkplantingen, te Gades, op Malta, te Carthago, enz.
Melkwerum, oude naam van Molkwerum.
Melia, rivier in de lombard. prov. Brescia, vomit
in bet bovenste gedeelte van haren loop het Trompiadal, en valt na een loop van 13 mijlen in den Oglio.
Mellassa, of Melisos, stad in het turksche ejalet
Aidin ; 8000 inw.; ligt ter plaatse van het oude
Mylasa in Carle.
Mello, stad in de hanov. landdrostij Osnabruck,
aan de Else, ruim 5 omen gaans ten 0. Z. 0. van
Osnabruck; 1600 inw. — 2) stad in het fransche
dept. Deux-Sevres, nabij de Beronne, 7 uren gaans
beoosten Niort, heette oudtijds Mellusum ; het heeft
2700 inw.; in den omtrek van M. worden de beste
muilezels van Europa gefokt.
Mellin (Gustaf Henrik), zweedsch rornanschrijyen, geb. 23 April 1803 te Bevolar in Finland, sedert
1851 predikant te Norra-Wram in Schonen, heeft
(behalve romans) ook een aantal populaire histor.
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Mellobaudes

Memini

en geogr. werken geschreven, inzonderheid over
Zweden ; alsook eene schets van de Geschiedenis der
Zweedsche letterkunde (1860).
Mellobaudes, de eerste frankische koning,
waarvan de geschiedenis melding maakt, diende
omstr. 354 in de romeinsche armee, was bevelhebber
der lijfwacht onder Constantius, Julianus, Jovianus
en Valentinianus, en bevocht eene groote overwinning op de Germanen in 378.
Melloria, of Meloria, het oude Mwnaria, eiland
in de Middellandsche Zee, aan de kust van Toskanen, bezuidw. Livorno. Bij M. overwinning der Pisanen op de Genueezen 1241, en der Genueezen op de
Pisanen 1284.
Melnik, I) stad in den boheemschen kreis Praag,
aan de Elve, ruim 18 uren gaans benoorden Praag ;
3300 inw.; beroemde wijnbouw, dien M. te danken
heeft aan keizer Karel IV, door wien hier 1348 de
burgundische wijnstok geplant werd. — 2) turksche
stad ; 'lie MELEN1K.
Melo, eigenlijk Mello (dom Francisco Manuel
de), geb. 23 Nov. 1611 te Lissabon, eerst in spaansche, vervolgens sedert 1640 in portug. krijgsdienst,
was ook veelvuldig werkzaam als diplomaat, en stierf
te Lissabon 13 Oct. 1665. Van de vele door hem geschrevene werkeu verdient inzonderheid melding :
Historic de los movimienlos, separacion y guerra de
Cataluna en tiempo de Felipe IV (Lissabon 1645;
nieuwe druk 2 dln. Parijs 1826-32).
Melodunum, stad in Gallie, Lugdunensis 1a,
bij de Senoneu ; tegenw. Melun.
Melos, thans Milo, grieksch eiland in de Egeische
Zee, is het zuidwestelijkste der Cycladen, ruim 1
vierk. mijl groot, thans met 4000 bewoners, rijk aan
warme minerale bronnen, en ook vooral aan zwavel
en ijzer. De tegenwoordige hoofdplaats is CastroPlaca ; de vroegere (Milo) ligt in rumen. Het eiland
M. lag even ver van kaap Scyllwum in Herinionis als
van kaap Dictynnwum in Creta. De eerste, die zich
op M. kwamen nederzetten, waren de Pheniciers ;
vervolgens zond Sparta eene kolonie derwaarts
(omstr. 1116 v. Chr.) ; in den Peloponneezischen
oorlog bleef M. aan Sparta getrouw ; de Atheners
maakten zich van M. meester 416, na eene blokade
van zeven maanden, en vermoordden van de bevolking
al wat rnatinelijk was. Op M. was de ongodist Diagoras
geboren. Zie overigens MILD.
Melpomene, d. i. de heldenzangeii zingende,
een der 9 zanggodinnen, de godin van het treurspel.
Melrose, of Melross, dorp in het schotsche
graafschap Roxburgh, 14 uren gaans bezuiden Edinburg, aan den Tweed ; circa 1000 inw.; rumen
eener beroeinde cistercienser abdij, gesticht 1136
door David I, en in den tijd der Reformatie verwoest.
Melsungen, stad in de keurhess. prov. Niederhessen, 5 uren gaans bezuidoosten Cassel, aan de
Fulda ; 4500 inw.
Melton—Mowbray, stad in 't engelsche
graafschap Leicester, ruim 8 uren gaans bezuidoosten Nottingham ; 4400 inw.; beroemd als verzamelplaats van aanzienlijken, in den tijd der vossenjacht.
Melun, het nude Melodunum, stad in het fransche dept. Seine-Marne, aan de Seine, 10 uren gaans
bezuidoosten Parijs ; 10,500 inw.; is eene zeer oude
stad ; het was de residentie der eerste Capetingers ;
werd verscheidene malen veroverd door de Noormannen en door de Engelschen (o. a. in 1419) ;
Karel VII heroverde M. in 1430. Het is de geboorteplaats van Amyot. Lang was M. de titel van een vicomtd, dat 1419 tot hertogdom verheven werd, ten
behoeve van Louis Hector de Villars.

Melusine, tooveres of toovernimf in de overleveringen van Poitou, stamde of van zekeren Elenas,
koning van Albania; zij trouwde met Raymundinus,
graaf van Poitou, en werd zoodoende de stammoeder
der huizen van Lusignan (dus ook van de later
daaruit gesprotene dynastien van Jeruzalem en
Cyprus), van Luxemburg en van Bohemen. Omdat
zij haren vader vermoord had, moest zij elken zaterdag de gedaante eener slang aannemen. Haar ecbtgenoot, die van deze gedwongene gedaante-verwisseling geen kennis droeg, trof haar eens in die gestalte
aan, en liet haar in een onderaardsch verwulfsel van
zijn kasteel van jusignan opsluiten, van waar zij
1574, toen de toren van dat kasteel afgebroken werd,
voor good verdween. Volgens eene andere lezing bad
zij haren man gewaarschuwd, haar nooit op den dag
slier metamorphose te bezoeken ; toen hij dat toch
deed uit nieuwsgierigheid, verdween zij voor immer,
en speelde sedert dien tijd in den toren van zijn
kasteel de rol van .de WitteVrouw"(La Dame Blanche)
telkens als er in hare familie of in het daarmede
verwante koninklijk geslacht een sterfgeval op til was.
Melvil (sir James) ,schotsch edelman,geb.1530
in bet graafschap Fife, gest. 1606, diende gedurende
9 jaren in Frankrijk onder den connetable de
Montmorency, en werd 1561 naar Schotland teruggeroepen door Maria Stuart, die hem tot lid van
den geheimen raad benoemde. Hij diende haar met
evenveel doorzicht als trouw, en schroomde niet haar
zijne waarscbuwende stem te laten hooren tegen de
rampzalige betrekking, waarin zij tot Bothwell stond ;
om zich aan diens wraakzucht te onttrekken, was M.
zelfs genoodzaakt te vluchten. Door het regentschap,
dat Maria Stuart verving, werd hij echter teruggeroepen. Hij heeft Geschiedkundige gedenkschriften
nagelaten (Londen 1683 in fol.), die te Rome op
den Index der verbodene boeken staan.
Melvill van Carnbêe (Pieter, baron),
nederl. zeeofficier, geb. 20 Mei 1816 te 's-Gravenbage,
gest. 24 Oct. 1856 te Weltevreden hij Batavia, heeft
zich zeer verdienstelijk gemaakt, wat betreft de
geographic van Nederlandsch Indic, en de hydrographie der oost-aziatische waterers. Voornaamste werken : Zeemansgids (2e druk Amsterdam 1849), en
(vooral) Atlas van Nederlandsch Indic (1854 en v.).
Melville (viscount). Zie n-UNDAS.
Melville, 1) eiland in Australia, aan de noordkust van Nieuw-Holland ; de Engelschen hadden er
(1824-28) eene strafkolonie, doch hebben die verlaten. — 2) eiland in den Parry-archipel, benoordwesten Arctisch Amerika, onder 75 gr. noorderbreedte en 92 gr. westerlengte, werd 1819 ontdekt
door Parry. -- 3) schiereiland in de Hudsonsbaai.
Membrilla (1a), versterkte stad in Spanje, 10
a 11 uren gaans beoosten Ciudad-Real, aan den
Azuer ; 5000 inw.
Memel, duitsche naam der rivier Njemen.
Memel, stad in Pruisen, aan de uitwatering van
de Dange in de Oostzee (in 't Kurische Haff)), 14 a
15 mijlen benoordoosten Koningsbergen ; 17,700
inw.; goede haven ; is in 1253 gesticht bij Memelburg,
een burg van de Duitsche ridders. In 1807 (18 Jan.)
werd te M. een tractaat ontworpen tusschen Engeland en Pruisen, waarbij laatstgenoemde mogendheid
afstand deed van Hanover. Sedert den brand van
4-5 Oct. 1854 is M. geheel en al nieuw opgebouwd.
Memini, lat. naam van de Memijnen, een yolk
in narbonn. Gallie, bezuidoosten de Tricastijnen, in
liet land der Salyers; de voornaarnste steden der M.
waren : Forum Neronis (Forcalquier) en Carpentoracte (Carpentras).
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Memmingen

Memmingen, stad in Beieren, kreis Zwaben,
uren gaans bezuidoosten Ulm, nabij de filer en
aan de Aach ; 6600 inw. In de nabijheid van M. het
dorp Memmingerberg met 450 inw.
Memmius, plebejisch geslacht te Rome, dat
aan de republiek verscheidene tribunen, en aan het
keizerrijk verscheidene consuls geleverd heeft, o. a.:
M. (T.), volkstribuun iu 112 v. Chr., was aanhoudend een tegenstander van Jugurtha ; het gelukte
hem diens kuiperijen te verijdelen, en hem uit Numidie te laten overbrengen naar Rome, om terecht
gesteld te worden. Sallustius laat M. eene uitmuntende redevoering houden ; onbetvvistbaar was M.
een der heroemdste redenaars van zijnen tijd.
111.—Gemellus (C.), was eerst volkstribuun, vervolgens pretor, toen stadhouder van Bithynie; maar
hij werd wegens grove knevelarij naar Patras in
Achaia verbannen. Lucretius, wiens beschermheer
M. was, heeft hem zijn dichtstuk De Nature rerum
opged ra gen.
Memnon, 1) een fabelachtig personage, zoon
van den schoonen Tithonus (hroeder van Priamus)
en van Aurora, regeerde volgens sommigen over
Egypte en Ethiopie, volgens anderen over Perzie en
Susiana ; en volgens de syncretisten over Egypte en
Perzie beiden. In het tiende jaar van het beleg van
Troje bracht hij aan Priamus een leger hulptroepen
van tien (of twintig) duizend man; hij onderscheidde
zich door zijne dapperheid, doodle Nestor's zoon
Antilochus, vocht tegen Ajax, en werd zelf gedood
door Achilles. Toen hij op den brandstapel lag, kwam
er eene talrijke vlucht vogels uit zijne asch te voorscbijn vliegen, die, om aan zijne lijkplechtigheid
luister bij te zetten, zich in twee troepen splitsten,
welke daarop een hardnekkig gevecht tegen elkander begonnen. Aurora was wanhopig van droefheid,
en stortte een overvloed van tranen, die in dauw
veranderden. Ter eere van M. werd in verscheidene
steden een gedenkteeken opgericht (Memnonium
genaamd) : zulke Memnonia had men o. a. te Susa,
te Ecbatana, te Thebe in Egypte. Bij Thehe had men
de kolonale Memnonszuilen vOOr eenen tempel van
Amenophis III (waarschijnlijk identiek met M.), uit
welke (zeide men, en op natuurkundige gronden is
dat zeer wet mogelijk) harmonische klanken voortkwamen zoodra ze beschenen werken door de eerste
stralen der ochtendzon ; overblijfselen van die zuilen
(omstr. 1500 jaren v. Chr. aldaar opgericht) zijn nog
in wezen. — 2) een perzisch veldheer, broeder van
Mentor van Rhodus, was in zijn jongen tijd in opstand gekomen tegen Artaxerxes Ochus; dock na
deswege vergiffenis bekornen te hebben, was hij de
trouwste dienaar van dien vorst geworden ; en met
gelijken ijver diende hij diens opvolger Darius. Toen
Alexander eenen inval deed in Perzie, gaf M. aan
Darius den raad Klein-Azie te pan verwoesten; en
in weerwil dat deze verstandige raad niet gevolgd
werd, streed M. echter niets minder dapper in den
oorlog tegen Alexander. 14 onderscbeidde zich bij
den overtocht van den Granicus, verdedigde de stad
Milete, en maakte zich meester van Chios en van
Lesbos. Maar te midden van zijn krijgsmansvoorspoed werd hij door eene ziekte aangetast, en stierf
333 v. Chr. y our Mitylene. Zijne weduwe Barsina
werd de vrouw van Alexander. — M., geschiedschrijver nit. Heraclea in Pontus, leefde omstr. de
tweede eeuw na Chr., en schreef eene geschiedenis
van Heraclea, waarvan slechts fragmenten tot ons
gekornen zijn, verzameld door Conrad Orellius, onder
dezen titel : Meninonis historiarum excerpta, CUM
versione latina Laur. Rhodomanni (Leipzig 1816).

Menai
Memphis, I) egypt. Mennuphi, bet Moph der
Hebreen, de oudste hoofdstad van Neder-Egypte,
aan den Nijl, was (volgens de overlevering) gesticht
door den eersten koning van Egypte (Menes), en
vergroot door Uchorefis. Lang was M. de hoofdstad
van een groot landschap (Heptanomis) ; en toen
geheel Egypte den rijk werd, werd M. de hoofdstad
en bleef dat gedurende eenigen tijd. Twee uren gaans
benoordoosten M. had men de wereldvermaarde pyramieden. Door de verovering van Egypte door Cambyses, maar meer nog door de stichting van Alexandria, werd aan M. de doodslag toegebracht. De
ruinen van M., die nog thans van de pracht dier stad
getuigen, liggen op den rechteroever van den Nijl,
bij het dorp Metrahinneh, eenige uren gaans van
Cairo. — 2) stad in den n.-amerik. staat Tennessee,
aan den Mississippi, nabij de nitwatering van den
Wolf-River ; 23,000 inw.; haven en belangrijke stapelstad ; door eenen spoorweg staat M. in gemeenschap met Lagrange.
Memphremagog, een meer in Noord-Amerika, behoort gedeeltelijk tot Neder-Canada, gedeeltelijk tot den staat Vermont, is 6 a 7 mijlen tang, en
staat door de St.-Franciscus-rivier in gemeenschap
met den St.-Lanrentius.
Memuchan, een der zeven vorsten, aan wie
koning Ahasveros de schoonheden van zijne gemaliin
wilde laten zien; M. was degene, die bet koninklijk
besluit uitlokte en uitvaardigde, waarbij aan alle
vrouwen onderdanigheid aan hare mannen werd bevolen ; Esther 1 : 14-22.
—.
lk. Zie
Zi M EMINI
Memijnen,yo lk.
Mena (Juan de), spaansch letterkundige, geb.
1411 te Cordova, gest. 1456, was secretaris en historiograaf aan het hof van koning Jan II van Castilie, en opende een nieuw veld voor de spaansche
letterkunde door het vervaardigen van groote dichtstukken naar latijnsche en italiaansche voorbeelden.
Obras (Sevilla 1528 ; Madrid 1804 en 1840), waarin
o.a.: Contra los sietepecados morta/es(Salamanca1500).
Menaam, verbasterd voor Menaldum.
111enaden, zoo heetten (naar een grieksch
woord) de Bacchanten, omdat ze zich bij het vieren
der orgien di kwijls overgaven aan vlagen van razernij.
Menado, nederlandsch residentschap (bevolkt
met 176,000 zielen) op het noordoostelijk schiereiland van het 0. I. eiland Celebes; M. werd 8 Febr.
1845 door eene hevige aardbeving geteisterd ; de
hoofdplaats is M., met druk bezochte haven.
Ménage (Gilles), fransch taalgeleerde, geb. 15
Aug. 1613 te Angers, gest. 23 Juli 1692 te Parijs.
Men heefi, o. a. van hem: Dictionnaire etymologique
de la langue francaise (beste editie van Jault, 2 din.
Parijs 1750); in 't Italiaansch : Origini della lingua
italiana (Geneve 1669 en 1685). Under zijne overige
werken merken wij op: Mulierum philosopharum
historia (Lyon 1690). Na zijnen flood verschenen in
't licht Menagiana (Parijs 1693; 3e druk 1715),
zijnde eene verzameling van geestige gezegden van M.
Menahassa. Zie MANAHSSSA.
Menahem, of Manahem, koning van Israel,
beklom den troon, nadat hij den usurpator Sallnm
gedood had. Hij was wreed en goddeloos, regeerde
acht jaren, en werd opgevolgd door zijnen anon Pekahia ; II Kon. 15: 14 en v.
Menai, of Menay (street van), eene 4 mijlen
fangs en 1200 vt. breede zeeengte, die het eiland
Anglesey van de noordwestkust van bet engelsche
prinsdom Wallis scheidt; over deze zeeengte ligt
sedert 1850 eene trotsch gebouwde cylinderbrug
(de Britannia-brug), die 1468 vt. lang is.

Menaldum
Menaldum, bij verbastering Menaam, dorp in
Friesland, 2 uren gaans westelijk benoorden Leeuwarden ; 1200 inw.
Menaldumenadeel, eene grietenij van
Friesland, bevat behalve Menaldum nog 12 andere
dorpen. In M. de zoogenaamde Menamer-Mieden,
eene groote vlakte tusschen de dorpen Marssum en
Drongrijp; in deze vlakte (thans meerendeels weilanden) had 18 Aug. 1397 een bloediggevecht plaats,
waarin de Schieringers de overwinning behaalden
op de Vetkoopers.
Menalus, tegenw. Mont Roino, een aan god
Pan gewijd gebergte in Arcadie.
Menam, of Meinain, ook Rivier van Siam genaamd, een der voornaamste rivieren van AchterIndie, draagt in het bovengedeelte van hares loop
den naam van Meping, ontspringt in de chineesche
prow. Yun-nan, en outlast zich, na eenen loop van
ruim 190 mijlen, beneden Bangkok, in de golf van
Siam.
Menama,of Menaina, de hoofdstad der Bahreineilanden.
Menander, 1) grieksch dochter, geb. 342 v.
Chr. te Athene, maakte anno 290 v. Chr. een etude
aan zijn leven door zich te verdrinken, uit verdriet
over den grooten opgang, dien zijn rnededinger Philemon maakte. Intusschen heeft M. zich door zijne
blijspelen (hij schreef er meer dan honderd) den
eernaam verworven van ',Prins van het nieuwe Blijspel". Wij bezitten slechts eenige fragmenten van
hem, het best verzameld door Aug. Meineke in de
' Fragmenta comicorum GrEecorum" (2 dln. Berlijn
1839). — 2) grieksch rhetor uit Laodicea, leefde in
de 2e en 3e eeuw na Chr. en schreef o. a. de verhandeling De encomiis of De genere demonstrativo
(het best uitgegeven in dl. 5 der .Rhetores Graxi"
van Waltz; Stuttgart 1836).
Menangkabo, ook wel Maringkabo gespeld,
sultanaat in het binnenland van Sumatra, is de voornaamste zetel der Maleiers. De sultan van M., die
vroeger bijna het geheele eiland onder zijn gezag
had, is thans een vasal der Nederlanders, die zijn
land in een residentschap herschapen hebben, genaamd de Padangsche Bovenianden.
Menapiers, lat. Menapii, yolk in Gallie, in
Germanica '2a, tusschen de Schelde en de Maas. De
M. waren zeer arm en bijna wild ; ze woonden slechts
in hutten. Hunne voornaamste plaats was CastellumMenapiornm (thans Kessel).
Menars—la—Ville, fransche stad. Zie MER.
Menars—le—Chateau, fransch dorp, dept.
Loir-Cher, aan de Loire, derd half uur gaansbenoordoosten Blois; 700 inw.; voorheen hoofdpl. van een
1677 gesticht markizaat.
Menas (Sextius), veldheer van den jongen
Pompejus, voerde het bevel over de vloot, die hij aan
Octavius overleverde ; daarna verried hij Octavius,
en liep weder tot Pompejus over, dien hij ook weer
verried, om andermaal Octavius te dienen. Hij sneuvelde in Illyrie.
Menas—Alvas, stad in Spanje, ruim 9 uren
gaans bezuidw. Toledo; 3600 inw.
Menay. Zie m—ENAI.
M ENG-TSE.
Mencius. Zie —
eene duitsche familie, die verscheidene
geleerden voortgebracht heeft, o. a.: M. (Otto),
geb. 22 Maart 1644 te Oldenburg, gest. 29 Jan.1707,
professor te Leipzig, richtte 1682 het tijdschrift
.Acta eruditorunz Lipsiensium op, dat reeds spoedig
tot europeesche vermaardheid kwam. M. (Joh.
Burkhard), zoon van den vorige, geb. te Leipzig 27
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Maart 1765, gest. aldaar I April 1732 als professor
en hofraad, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt
door de Scriptores rerum Germanicarum, prwcipue
Saxonicarum (3 din. Leipzig 1 728-30). Opzien
verwekte hij met zijne Orationes dux de charlataneria
eruditorum (Leipzig 1715; dikwijls herdrukt).
IVIendaria de Neyra (Alvaro), spaansch zeevaarder uit de 16e eeuw, vertrok 1568 uit Peru, en
ontdekte tie Salomons-eilanden. Op eene reis, die hij
595 met Quiros deed, ontdekte hij de groep eilanden
die naar hem genoemd is.

IVIendaiia-Archipel. Zie M—ARQUESAS.
Mende, het oude Mimate of Memimate, stad in
't fransche dept. Lozere, aan den Lot; 7000 inw.;
is eene zeer oude stad, was tang de hoofdstad van
Gevandan, en is thans de hoofdpl. van het dept.
Lozere.
Mendeli—gebergte, tegenwoordige naam
van den Pentelikon in Griekenland, 3420 vt. bong.
Mendelssohn (Mozes), joodsch geleerde, geb.
10 Sept. 1729 te Dessau, waar zijn varier joodsch
schoolmeester was, werd na volbrachte studien gouverneur (huisonderwijzer) over de kinderen van den
ztjdefabrikant Bernard te Berlijn, die hem later als
deelgenoot in zijne fabriek opnam. Hij stierf te Berlijn 4 Jan. 1786. Toen M. nog studeerde had hij het
geluk in kennis to komen met den beroemden Lessing, met wien hij levenslang bevriend bleef; M. zelf
werd later een der beroemdste philos. schrijvers van
Duitschland; het hoofdstreven van M. was: zooveel
mogelijk toenadering te bewerken tusschen Joden
en Christenen. De werken van M. zijn verzameld
door zijnen kleinzoon Georg Benjamin M. (7 dln.
Leipzig 1843-45). — M. en Compagnie,
bankierskantoor te Berlijn, gesticht door M.'s twee
oudste zonen Jozef (geb. 11 Aug. 1770, gest. 24
Nov. 1848) en Abraham (geb. 10 Dec. 1776, gest.
19 Nov. 1835). — M. (Karl Theod. Nathan), derde
en jongste zoon van Mozes, geb. 8 Dec. 1782, gest.
8 Jan. 1852 als hooldarnbtenaar bij het zegelkantoor
te Berlijn. — M. (Twee dockers had Mozes) : de
oudste was gehuwd met F. von Schlegel; de jongste,
ongehuwd, was gouvernante over de cenige dochter
van generaal Sebastiani, de later zoo ongelukkige
hertogin van Praslin. — M. (Georg Benjamin),
zoon van Jozef M., geb. 1794 te Berlijn, werd professor der geographic en statistiek te Berlijn.
Mendelssohn—Bartholdy (Felix), beroemd duitsch componist, geb. 3 Fehr. 1809 te
Hamburg, was de zoon van Abraham Mendelssohn
(zie in het vorige art.) en dus een kleinzoon van
Mozes Mendelssohn. In 1835 werd hij muziekdirecteur te Leipzig, ging 1841 als directeur-generaal
tier kerkmuziek naar Berlijn, doch keerde reeds 1843
in zijne vorige betrekking te Leipzig terug, stond
daar tevens aan het hoofd van het (hoofdzakelijk
door hem zelven in bet leven geroepene) conservatorium, en stierf 4 Nov. 1847. Behalve een groot
aantal symphonien en ouvertures, stukken voor piano
en voor sang, enz. noemen wij zijn oratorium
Paulus (1836), de operaas Antigone, Walpurgisnacht,
Sommernachtstraum, enz. Men heeft van M.-B. ook
Reisebriefe (2e druk Leipzig 1861).
Menden, stad in pruis. Westfalen, aan de
Holine, 5 uren gaans hewesten Arnsberg ; 3800 inw.
(niet te vertvarren met MINDEN).
Mender. Zie m
—EINDER.
Mendes, egypt. godheid. Zie m—ANDOE.
Mendes, 1) stad in het oude Egypte, in de
Delta, nabij eenen mond van den Nijl, die daarom
Mendesiaansehe Niflmond genoemd wordt, lag be-

Mendez-Pinto

Menevia

noordoosten Diospolis en Sebennytus, en benoordwesten Tunis. In M. werd god Mendes of Mandoe vereerd
ill de gedaante van een bok. — 2) stad in aziat.
Turkije ; zie MENTESJ.
Mendez—Pinto (Fernao), portugeesch avonturier, geb. 1510 te Montemayor, gest. 1580 te Almado bij Lissabon, bereisde Oost-Azie, en gaf daarvan eene beschrijving in bet licht, getiteld:
Perigrinacao (Lissabon 1614; dikwijls herdrukt en
in vele talen overgezet).
Mendicanten, zooveel als Bedelmonniken.
Mendip—Hills, eene 6} mijl lange keten steile
bergen bezuiden Bristol, in het westen van Engeland.
N[endjangan, of Herten-eiland, naam van
eenige eilanden in nederl. O. I.: 1) onder de kust
van Bali, ongeveer anderhalve miji heoosten den ingang van straat Bali. — 2) aan de noordwestzijde
van Bali, bij de St.-Nicolaasbaai. — 3) M.-Besar en
M.-Ketjil, beiden in de Java-Zee, en tot de residentie
Djapara behoorende.
Mendoza, stad in Zuid-Amerika, in het westen
der Argentijnsche republiek, nabij het meer LagunaGrande, aan den voet der Andes-bergen, en aan den
naar Chili loopenden bergpas Uspallata ; 15,000 inw.
't is de hoofdstad van den staativi., die omstr. 2240
vierk. mijlen groot en met 48,000 zielen bevolkt is,
en waarin ook eene rivier M., die zich, na eenen
loop van 40 mijlen, ontlast in het meer Guanacache.
Mendoza (Pedro Gonzales de), ook bekend
onder den naam van Kardinaal van Spanje, geb.1428,
gest. 1495 te Guadalajara, eerst aartsbisschop van
Sevilla, toen van Toledo, 1473 kardinaal, bewees gewichtige diensten aan Ferdinand en aan Izabella
gedurende den oorlog tegen de Mooren van Granada.
— M. (Diego Hurtado de), spaansch staatsman,
veldheer, diplomaat, geograaf, geschiedschrijver en
dichter, geb. omstr. 1503 te Granada, voerde een
tijd lang tot 1554, tiranniek het bewind als kapiteingeneraal en stadhouder van Siena, leefde vervolgens
aan het hof van Filips II, werd 1568 naar Granada
gebannen, en stierf 1575 te Valladolid. Men heeft
o. a. van hem den koddigen roman Vida de Gazarillo
de Tormes (beste editie Parijs 1627, in verscheidene
talen overgezet, o. a. in het Fransch door Viardot
1842) ; maar vooral zijn klassieke werk : Guerra de

Menedemus, grieksch philosoof uit Eretria
op Eubea, leefde omstreeks drie eeuwen v. Chr. Hij
stichtte de zoogenaamde Eretrische School. Zie
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Granada hecha por el rey de Espana, Felipe II, contra
los Moriscos (Madrid 1610). — M. (Antonio Hur-

tado de), broeder van den vorige, was onderkoning
van Nieuw-Spanje. — M. (een andere Antonio
Hurtado de), geb. 1590, gest. 1644, geheimschrijver
van Filips V en raadsheer der Inquisitie, schreef
verscheidene blijspelen, alsook Poesias (2e druk
Madrid 1728). — M. (Inigo Lopez de), spaansch
staatsman en geleerde; zie SANTILLANA.
Mendoza's archipel, zooveel als Marquesas.
Mendrisio, of Mendris, marktvlek in 't zwits.
kanton Tessino, derdhalf uur gaans benoordw. Como,
in de nabijheid van 't meer van Lugano; 2000 inw.
Menêac, stad in het fransche dept. Morbihan,
ruim 8 uren gaans benoorden Ploermel ; 3600 inw.
Menecrates, grieksch geneeskundige, geb. te
Syracuse, leefde omstr. 360 v. Chr. ; hij is vermaard
door zijne hoovaardij en ijdelheid. Aan Philippus,
koning van Macedonia, schreef hij : vMenecrates Jupiter aan Philippus, hell!" waarop de macedonische
koning antwoordde : •Philippus aan Menecrates, gezondheid en gezond verstand!" Eens had dezelfde
koning hem te gast genoodigd ; maar terwijl aan al
de andere genoodigden volop keur van spijzen opgedischt werd, werd aan M.. niets antlers voorgezet
dan wierook.

1).
Menehould (St.-), stad in het fransche dept.

ASCLEHADES

Marne, aan de Aisne, 10 uren gaans benoordoosten
Chalons; 4200 inw. ; werd dikwijls belegerd, o. a.
1039, 1089, 1590, 1616, 1652 en (door Lodewijk
XIV) 1653. Concini onderhandelde in 1614 te M.
met de groote opstandelingen ; op bet fraaie stadhuis
te M. werd Lodewijk XVI herkend door den postmeester Drouet (zie DROUET).
Menelas, of Menelaus, 1) koning van Sparta,
broeder van Agamemnon, beklom den troon na Tyndarus. Hij was gehuwd met de schoone Helena, die
zich liet schaken door Paris, zoon van Priamus, den
koning van Troje. Deze boon, M. aangedaan, bracht
geheel Griekenland op de been, om den schaker te
noodzaken tot teruggave van M.'s gemalin, tot welk
einde zij Troje gingen belegeren. Gedurende dat
merkwaardige beleg deed M. herhaalde malen wonderen van dapperheid, en had zelfs een tweegevecht
met Paris, die ten laatste zijn behoud zocht in de
vhicht. Na de inname van Troje werd Helena aan
M. teruggegeven, en Dam hij met haar de terugreis
aan: zij leden echter schipbreuk, zwierven nog 8
jaren rond Tangs de kusten van Phenicie, Egypte en
Lybie, en bereikten Sparta eerst, toen Orestes den
flood had gegeven aan Clytemnestra en Egisthus.
Kort na zijne terugkornst stierf M. — 2) grieksch
wiskundige uit Alexandria, leefde ten tijde van
Trajanus, en schreef drie boeken Sphcerica, waarvan wij slechts eene latijnsche vertaling bezitten, o.
a. uitgegeven door Maurolycus (Messina 1558) en
door Halley en Costard (Oxford 1758).
Menenius Agrippa, romeinsch consul 503
v. Chr., was de eerste, aan Wien de kleine triomf
(ovatie genaamd) toegewezen werd. Tien jaren later
was hij de gezant, die door de patriciers afgezonden
werd naar den Heiligen berg, om te onderhandelen
met de plebejers, met wie het hem gelukte eene
schikking tot stand te brengen: zij onderwierpen
zich, loch verkregen, dat voortaan twee volkstribunen aangesteld zouden worden.
Menephtah,of Amenophis, vader vanSesostris.
Menerbes, bet oude Machao, stad in bet fransche dept. Vaucluse, 8 uren gaans bezuidoosten
Avignon ; 1700 inw.; was in de 6e eeuw in de macht
der Longobarden.
Menes, stad in Hongarije, 5 uren gaans bezuidoosten Arad ; beroemde wijnbouw.
Menes, stich ter en eerste koning van het Egyptische rijk, liet later Memphis bouwen. Hij stuitte
den Nig bij die stad, doordien hij eenen bestraten
dijk liet aanleggen van 100 stadien lengte, zoodat
de rivier toen haren loop verlegde, door het gebergte,
zooals haar bed nog tegenwoordig is. Men stelt de
regeering van M. omstr. 2450 v. Ch. Hij was geboortig uit This.
Menesthius, een der helden bij 't beleg van
Troje. Zie ARE1TH0US.
Mane Tekel, voluit MeneMene Tekel Upharsin,
in het boek Daniel (5: 25) de geheimzinaige woorden, die door eene onzichtbare hand aan den wand
werden geschreveu, in de zaal, waar koning Belsazar
van Babylonie een feestmaal gaf, bij hetweik de nit
den tempel van Jeruzalem weggeroofde heilige vaten
ontwijd werden. Die woorden kondigden hem den
aanstaanden ondergang van zijn rijk aan.
Menevia, oude naam der stad St.-Davids in 't
engelsche prinsdom Wallis.

Mengong

Mensigeweer

Mengong, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
24 Mei 1827 overwinning der nederl. troepen op de
muitelingen.
Mengs (Anton Rafael), benoemd schilder, bijgenaamd de Rafael van Duitschland, geb. 12 Maart 1728
te Aussig in Bohemen, vormde zich te Rome, kwam
toen naar Dresden, en werd door koning August III
van Polen tot hofschilder benoemd, keerde echter
naar Rome terug, waar hij 1754 directeur werd aan
de nieuw-opgerichte schilder-akadamie op het Kapitool. In 1761 werd hij eerste hofschilder van den
koning van Spanje, hield als zoodanig ruinr 15 jaren
verblijf te Madrid, en keerde 1776 naar Rome terug,
waar hij 29 Juni 1779 stierf. Behalve vele meesterstukken van kunst, heeft men van M. ook eenige
verdienstelijke geschriften over de schilderkunst, in
't Italiaansch uitgegeven door Alzara (2 din. Parma
1780), en in het Duitsch door Prange (3 dln.
Halle 1786).
Meng—tse, d. i. de Leeraar Meng, door de oude
missionarissen verlatijnscht Mencius genoemd, chineesch wijsgeer uit de 4e eeuw v. Chr., op 84-j.
leeftijd gest. ornstr. 314 v. Chr. in de stad Tseeoe,
work door de Chineezen beschouwd als hunnen
voornaarnsten wijsgeer na Confucius. Zijne leeringen
zijn opgeteekend in het vierde der zoogenaarnde
Vier Boeken", en hebben wellicht meer editien heleefd dan de Bijbel der Christenen ; ze zijn ook ontelbare mien in andere talen overgezet, o. a. in 't
Latijn door Julien (2 din. Parijs 1824); in 't Engelsch door Collie (Malakka 1828); in 't Fransch door
Pauthier (Parijs 1841).
Menilmontant, dorp in Frankrijk, vormt
eigenlijk thans eene voorstad van Parijs aan de
zuidoostzijde, ligt op eene vrij steile berghelling ;
onder M. door loopt een onderaardsche spoorweg.
Menin, vlaamsch Meenen, stad en vesting in
de belg. prov. West-Vlaanderen, aan de Lys, 3 uren
gaans bezuidw. Kortrijk ; 9000 inw.; was in 1350
nog slechts een vlek ; werd 1578 versterkt, door
de Franschen ingenomen 1658 en 1667, en in 1685
opnieuw versterkt, door Vauban. In 1706 door de
geallieerden bernachtigd, en 1713 (bij den vrede
van Utrecht) aan Oostenrijk afgestaan; heroverd door
Lodewijk XV in 1744, en door de legers der Republiek 1792 en 1793; door Frankrijk teruggegeven
1814.
Meninski (Francois Mesgnien, genaamd),
orientalist, geb. 1623 in Lotharingen, was lang tolk
bij het poolsche gezantschap te Constantinopel, en
ging 1661 in denzelfden rang in dienst van Oostenrijk
over. Hij stierf te Weenen in 1698. Onovertroffen
voor zooveel de Turksche taal betreft, is tot dusverre
zijn Thesaurus linguarum orienlalium (3 din. Weenen
1680-87), zijnde een Woordenboek der Arab., Perz.
en Turksche talen, met het Latijn er naast ; waarbij
dl. 4 Gramnzatica Turcica, en dl. 5 Complementurn
Thesauri (Weenen 1687). Eene nieuwe editie van
de Spraakkunst bezorgde Kollar (Weenen 1756),
en de Lexicon werd opnieuw uitgegeven door Jenisch
(4 din. Weenen 1780-1802).
Meninx, of Menynx, ook Girba, en ook wel het
Lothophagen-eiland genaamd (thans Zerbi), eiland
in de Middellandsche Zee, nabij de noordoostkust
van Numidie. Naar dit eiland nam Marius de wijk,
toen hij uit Afrika verdreven werd. Zie ook

Samenspraken van Lucianus daarentegen wordt M.
voorgesteld als zeer belangeloos. Met bijtenden spot
vervolgde M. de dwaasheden der menschen ; zijne
satiren (half proza, half dichtmaat) zijn echter niet
tot ons gekomen.
Menkalie, havenstad aan de Zwarte Zee; zooveel als Mangalia.
Menkeweer, voormalig dorpje in de prov.
Groningen, 4 uren gaans ten N. N. W. van Appingedam ; behoort thans tot Onderdendam.
Mennisten, scheldnaarn voor Mennonieten.
Menno, baron van Coehoorn. Zie COEHOORN.
Mennonieten, of Doopsgezinden, een kerk:, .
genootschap, gesticht door Menno Simons.
Menno Simons, geb. 1496 te Witmarsum
in Friesland, was van 1524 tot 1536 roomsch priester, omhelsde toen eenige der leerstellingen van de
bernchte Wederdoopers (wier misdaden echter door
hem verworpen werden), en vond reeds spoedig aanhangers, die zich Doopsgezinden noemden, terwijI
de Kinderdoop door hem afgeschaft werd, en vervangen door den Doop aan volwassenen, die eerst
belijdenis des geloofs moeten afleggen, eer ze door
den Doop in de kerkelijke gemeenschap worden opgenornen. Tot bisschop der Doopsgezinden te Groningen verkoren, loch door Karel V buiten de wet
verklaard, zag M. zich genoodzaakt de wijk te nemen
Haar Wismar, waar hij het Colloquium Wismariense
hield ; vervolgens leidde hij een zwervend Leven, tot
hij eindelijk eene veilige wijkplaats vond in de holsteinsche heerlijkheid Fresenburg, waar hij 13 Jan.
1561 stierf. Het door hem gestichte kerkgenootschap
heeft zich onder alle wederwaardigheden staande
weten te houden
Menoba, stad in Hispania (in Bwtica) bij de
Bastuli Pani ; tegenw. Velez.
Menomonis, een volksstam in Noord-Amerika, maakt deel nit van de Chippavvays ; de M. wonen ten zuiden van het Bovenmeer en ten westen
van de Groene baai van bet Michigan-meer. Ze worden M. genoemd, omdat ze zoo gaarne wilde haver
eten, waarom ze in fransche boeken ook wel voorkomen onder den naam van Folle-avoine.
Menorca. Zie MINORCA.
Menorah. Zie -MINOBEH.
/VIenou (Jacques Francois, baron de), fransch
generaal, geb. 1750 te Boussay in Touraine, uit eene
aanzienlijke en oude Camille, bekleedde bij het uitbarsten der omwenteling reeds den rang van
marechal-de-cainp, vergezelde als divisie-generaal
Bonaparte naar Egypte, trouwde daar met de dochter van eenen rijken Mahomedaan, na zelf (om zich
bij bet volk bemind to maken) den Islam omhelsd
te hebben, en werd, nadat Kleber vermoord was, opperbevelhebber van het overschot der fransche
armee; 21 Maart 1801 werd hem bij Alexandria de
nederlaag toegebracht door den engelschen generaal
Abercromby ; desniettemin werd M. bij zijnen terugkeer te Parijs goed door Bonaparte ontvangen, en tot
gouverneur van Piemont benoemd ; later werd hij
als gouverneur van Venetic aangesteld, en stierf
aldaar 13 Aug. 1810.
Menowghat. Zie -MINOEGAT.
1VIensaleh. Zie -MENZALEH.
Menscheneters-eiland, een eilandje in
nederl. 0. I., tusschen Bantam en Batavia, aan de
kust van Java.
Mensehikow. Zie M-ENTSJIKOFF.
Mensigeweer, dorp in de prov. Groningen.
6 a 7 uren gaans westelijk benoorden Appingedam ;
280 inw.

LOTHOPHAGEN.

Menippus, hondsch wijsgeer en dichter, nit
Gadara in Phenicie, vestigde zich te Thebe, waar hij
(volgens Diogenes Laertius) door woekeren en schrapen een aanzienlijk vermogen bijeen bracht. In de
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Mentawei-eilanden

Mentawei-eilanden, eene groep eilanden
in nederl. 0. I., in de Indische Zee, op ongeveer 25
geogr. mijlen afstands van de westkust van Sumatra.
Slechts vier der M. zijn bewoond, nl. Siberoet (7100),
Zuid-Pora (1500), Noord-Pagei (1300) en ZuidPagei (1300), samen met omstreeks 11,000 menschen (Menlaweiers), die een afzonderlijken stam van
Maleische ras vormen, en eene eigene taal spreken.
Menterawalde, en Menterasilva, voormalig
dorp en landstreek in de prov. Groningen, sinds lang
verzwolgen door den Dollart. Er stond ook een klooster M., dat door den vloed van 1277 derwijze geteisterd was, dat men 1299 de nonnen uit dit klooster overbracht naar het Grijze-Monnikenklooster te
Menterne ; haar verblijf aldaar gaf echter zooveel
ergernis, dat ze reeds spoedig verplaatst werden naar
het Grijze-Vrouwenklooster te Midwolde.
Menterne, oude naam van het gron. dorp Termunten; voor 't monnikenklooster zie MENTER AWALDE.
Mentelle (Edme), fransch geograaf, geb. 1730
te Parijs, gest. 1815, heeft een aantal werken geschreven, o. a. (met Malte-Brun) Geographic mathematique, physique, politique, enz. (16 dln. met atlas
1807-1807). Wijders heeft men van M. een Cosrs
complet deCosmographie, de Chronologie, de G eographie
et d'Histoire (1801, 3 din.); enz.
Mentesj, het Myndus der ouden, eene stad in

Anatolie, 3 uren gaans benoorden Bodroen.
Mentone, stad in 't fransche dept. der ZeeAlpen, nabij de golf van Genua, 2 uren gaans benoordoosten Monaco ; 3000 inw.; behoorde aan de
prinsen van Monaco van 1346 tot 1848.
Mentor, 1) zoon van Alcimus, was de vriend
en vertronweling van Ulysses, en werd door dezen
vorst met bet bebeer over zijn huis en met de opvoeding van zijnen zoon Telemachus belast, toen
Ulysses zelf deeinam aan den tocht naar Troje.
2) grieksch beeldhouwer in !irons, zilver en goud,
leefde ten tijde van Pericles. — 3) M. nit Rhodus,
beveihebber der Grieken, die in soldij stonden van
den perz. koning Artaxerxes-Ochus, aan wiens gezag
hij Egypte, Syrie en Klein-Azie onderwierp; was
een broeder van den beroemden veldheer Memnon.
Mentsjikoff (Alex. Danielowitsj), veelal gespeld Menschikow, geb. 17 (28) Nov. 1672 te
Moskau uit geringe orders, klom door zijne verdiensten op tot minister, veldmaarschalk, russischen
prins en duitschen rijksprins, en bewees den keizer
(Peter 1) groote diensten als staatsman en als veldbeer. Invloedrijker nog was hij onder Catharina I,
die grootendeels door hem op den troon was gebracht. Ook onder Peter II had M. aanvankelijk eene
onbeperkte macht, en dacht niet anders of het zou
hem gelukken des keizers schoonvader te worden,
toen hij in Sept. 1727 door Dolgoroeki plotseling
in ongenade werd gestort, en naar Beresow gebannen, waar hij 22 Oct. (2 Nov.) 1729 stierf. M.
(Alexander), zoon van den vorige, geb. 1713, word
door keizerin Anna teruggeroepen, en stierf als
generaal-en-chef 27 Nov. (8 Dec.) 1764. M.
(prins Alexander Sergejewitsj), kieinzoon van den
laatstgenoemde, geb. 1789, was van 1812 tot 1815
vleugel-adjudant van keizer Alexander, werd spoedig
generaal, later buitengewoon gezant in Teheran, veroverdo als admiraal 1828 Anapa, en hielp Warna
belegeren. Als chef van den generalen staf der marine bestuurde hij vervolgens Rusland's zeewezen,
word 1831 gouverneur-generaal van Finland, en
1836 minister van marine. In 1853 verscheen hij
met eene buitengewone zending te Constantinopel,
waar zijne eischen niet ingewilligd werden, betgeen

Neon
den Oosterschen oorlog ten gevolge had ; in den loop
van dien oorlog benoemd tot opperbevelhebber der
land- en zeemacht in de Krim, maakte hij zich beroemd door de verdediging van Sebastopol. Wegens
redenen van gezondheid werd hij 4 Maart 1855
eervol van zijne arnbten ontheven.
Mentz, in sommige boeken voor Maintz ; niet
te verwarren met Metz.
Mentzdorf, dorp in 't grooth. Luxemb. 3 uren
g. benoordw. Luxemb., op den rechteroever der Syren.
Mentzel, duitsche spelling Menzel, verschillende personen van dien naam, o. a.: M. (Adolf),
lithograaf, schilder en teekenaar, geb. 8 Dec. 1815
to Breslau. Wij noemen bier van zijne vele werken
enkel bet klassieke Aus Konig Friedrich's Zeit (12
bladen Berlijn I 854-56).—M. (Friedr. Wilhelm),
geb. 1726, geheimschrijver in het koninklijk kabinet
te Dresden, liet zich omkoopen, en leverde aan Frederik den Groote afschriften van de geheime briefwisseling, die tusschen Saksen, Rusland en Oostenrijk gevoerd word tegen Pruisen ; door dit verraad
verhaastte hij de uitbarsting van den 7-j. oorlog, en
boette er voor, door 33-jarige gevangenschap op
Konigstein, waar hij in Mei 1796 stierf. — M. (Job.
Dan.), geb. 30 Sept. 1698 to Leipzig, achtereenvolgend in krijgsdienst van Keur-Saksen, van Polen,
van Rusland en ten laatste van Oostenrijk, was in
den oostenrijkschen successie-oorlog een gevreesd
generaal der husaren, en sneuvelde 25 Juni 1744
bij Stockstadt aan den Rijn. — M. (Karl Adolf),
duitsch geschiedschrijver, geb. 7 Dec. 1784 to Griinberg in Neder-Silezie, gest. aldaar 19 Aug. 1855.
Voornaamste werken zijn: Geschichte der Deutschen
(8 dln. Breslau 1815-23) en Neuere Geschichte der
Deutschen (dl. 1-14, Breslau 1826-48 ; 2e druk
6 dln. Breslau 1854-55); Geschichte Schlesiens (3
dln. _Breslau 1807--20); Geschichte unserer Zeit (2
dln. Berlijn 1824-25); Stoats- and Religionsgeschichte der Israel und Juda (Breslau 1853).
— M. (Wolfgang), duitsch letterkundige en geschiedschrijver, geb. 21 Juni 1798 to Waldenburg
in Silezie, sedert 1825 stil leverde to Stuttgart,
heeft zich als criticus vooral doen kennen door zijne
aanvallen op 'het Jonge Dnitschland" en op G6the
en diens richt*, inzonderheid in zijn work : Die
Deutsche Literatur (2 dln. Stuttgart 1828 ; 2e druk
4 din. 1836), en in het Literaturblatt, door hem geredigeerd van 1825-48, en opnieuw van 1852 af.
Van zijne overige werken noemen wij: den roman
Furore (2 dln. Leipzig 1851); de Geseinge der Volker
(Leipzig 1851); Geschichte der Deutschen (4e druk
3 din. Zurich 1843); Geschichte Europas von 1789
—1815 (2 dln. Stuttgart 1853); Christliche Symbolik
(Regensburg 1854); Geschichte der letzten vierzig
J a hre (2e druk 2 din. 1859); Zur deutschen Mythologic
(Stuttgart 1855).
Mentzer, duitsch satiricus. Zie FISCHART.
Menuthias insula, eiland in de EgeIsche
Zee ; waarschijniijk bet tegenwoordige Comore. Sommigen zijn van oordeel, dat het Zanzibar geweest is,
of misschien Madagascar.
Menzaleh, of Mensaleh, groot strandmeer in
Neder-Egypte, beoosten den Damiette-Nijiarm, is
slechts door eene smalie landtong van de zee gescheiden, waarmede het door Brie monden in gemeenschap staat. Het meer M. is 10 mijlen tang en
omstr. 3 mijlen breed, het bevat vele eilanden, en
op den oever ligt cone stad M.
Menzel, Menzer. Zie MENTZEL, MENTZER .
Meon, de oudste koning van Lydie.
Meon. Zie BAaL-M.._EON en BETH-BAIL-MEON.

Meonenim
Meonenim, een eikenboom in de nabijheid
van Sichem ; Ruth. 9: 37.
Meonie, dezen naam geven de dichters am
Lydiê, naar Meon, den oudsten koning van dat land.
Meonothal, een afstammeling van Juda;
I Chron. 4: 14.
Meoten, yolk in het zuiden van Scythie, langs
de zee van Azof, daarnaar bij de mien Mceotis Palus
genoemd, en waarin zich de Tanais ontlastte.
Mephaath, stad in stam Ruben ; Jozua 13;
18; 21: 37; I Chron. 6: 79; Jerem. 48: 21.
Mephiboseth, 1) een der twee zonen van
Saul bij Rizpa ; 11 Sam. 21 : 8. — 2) (le kreupele,
zoon van Jonathan, dus kleinzoon van Saul: 11 Sam.
4: 4; 9: 6-13 ; 16: 1, 4; 19: 24-30 ; 21: 7.
Meppel, lat. Meppela, stad in de nederl. prov.
Drenthe, 9 a 10 uren gaans bezuidw. Assen, 5 uren
g. benoorden Zwolle, aan den straatweg van Zwolle
naar Groningen ; 6400 inw.; werd in den 80-j. oorlog herhaalde malen veroverd en heroverd ; 1672—
73 bezel door de Munsterschen; 1785 grove ongeregeldheden, bij 't bezoek van den stadhouder;
1825 liep geheel M. onder water door de doorbraak
(4 Febr.) van den zeedijk tusschen Blokzijl en Kuinder. Het kasteel van M., genaamd de Kinkhorst, gesticht 1511 door Rudolf van Munster, werd reeds
spoedig door het yolk van de drie overijselsche steden en van den bisschop van Utrecht vernield.
Meppen, lat. Meppia, stad in Hanover, aan de
uitwatering van de Hase in de Ems, 11 a 12 mijlen
bezuidw. Oldenburg ; ruim 3000 km.
Mequinenza, 't oude Octogesa, stad in Spanje,
aan de uitwatering van de Serra in den Ebro, 25
uren gaans bezuidoosten Saragossa ; 1600 inw.; door
de Franschen veroverd in 1810.
Mequinez, stad in Fez, 40 mijl. benoordoost.
Marokko,gestichtomstr. 940; 's keizers zomer-residentie, alsdan 55,000inw. ('s winters slechts 15,000).
Mer, of Menars-la-ville, stad in 't fransche dept.
Loir-Cher, ruim 4 uren gaans benoordoosten Blois;
4000 inw.; geboorteplaats van predikant Jurieu.
Merab, de oudste der twee dochters van koning Saul, die aan David beloofd werd, doch met
een ander trouwde ; I Sam. 14: 49; 18: 17, 19.
Meraja, een der priesters in de dagen van Jojakim ; Neh. 12 :12.
Merajoth, 1)afstammeling van Aaron ; I Chron.
6: 6, 7, 52; Ezra 7: 3. — 2) een andere afstammeling van Aaron ; 1 Chron. 9 : 11 ; Neh. 11: 11. —
3) een voornaam priester ; Neh. 12 : 15.
Merakesj, arab. naam van Marokko.
Moran, stad met 3000 inw. in den tirolschen
kreis Brixen, 5 uren gaans benoordw. Botzen, hgt
1200 vt. boven de oppervlakte der zee, en wordt
om zijne gezonde lucht veel door borstlijders bezocht. Onder de vele burgen en ruinen in den omtrek van M. is inzonderheid merkwaardig het bergkasteel Tirol. Nabij M. een schoone waterval van de
Etsch. Eertijds hoofdstad van geheel Tirol, werd M.
1406 ommuurd. Sedert 1180 was M. hoofdpl. van
een hertogdom, dat slechts tot 1248 bestond, Coen
de hertogen van M. uitstierven, en hunne bezittingen
grootendeels aan de graven van Tirol kwamen.
Meranie (hertogdom), het van 1180 tot 1248
bestaan hebbende hertogdom Meran.
Merapi, vuurspuwende bergen op Java, 1) resid.
Kadoe ; geweldige uitbarstingen 28-30 Dec. 1822,
25 Dec. 1832, 10 Aug. 1837, 14-17 Sept. 1849. —
2) resid. Bezoeki ; uitbarsting 23 en 24 Jan. 1817.
— 3) resid. Djokdjokarta, sedert lang uitgebrand,
rijk aan zwavel.— 4) berg op Sumatra, resid. Padang.
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Merari, een der zonen van Levi ; Gen 46: 11
en veelvuldig in het 0. T. vermeld. Zijne afstammelingen heetten Merarieten; Num. 26: 57.
Merasj, stad in het turksche ejalet Adana, nabij
de rivier Dzjehantsjai, aan den zuidelijken voet van
den Taurus ; 20,000 inw.
Merathaim, assyrisch landschap; Jer. 50: 21.
Merawe, of Merawi, dorp in Nubie, op den
rechteroever van den Niji, in het gebied der sheikiehArabieren ; nabij M. de prachtige ruiners van Napata
of Mera.
Mercadal, stad op het eiland Minorca, ruim
4 uren gaans benoorden Mahon ; 4000 inw.
Mercadante (Saverio), vruchtbaar ital. operacomponist, geb. 1798 te Altamura, sedert 1830 directeur van het Conservatorium te Napels.
Mercara, of Merkara, ook wel Markery, versterkte stad met 3000 inw. in bet britsch 0. 1. pre-.
sidentschap Madras, 13 mijlen bewesten Seringapatam ; gesticht 1773 door Haider-Ali.
Mercator (Gerard), geograaf, geb. 5 Maart
1512 te Roermonde, gest. 2 Dec. 1594 als cosmograaf van den hertog van Gulik, schreef o. a. eene
Chronologia etc. (Keulen 1568), die te Rome op
den Index geplaatst is; hetzelfde is het geval met
zijn Atlas, voorafgegaan door eene verhandeling De
creatione ac fabrica mundi (1595). Hij verbeterde
de zeekaarten door de toepassing van de naar hem
genoemde Mercator's projectie.
Merchault, fransche naam van 't limb. dorp
Mesch.
Mercia, (het land der Merciers, een stam der
Angelsaksen) heette het in 584 door Crida gestichte
koninkrijk, zijnde het laatstgestichte der Heptarchie ;
het bevatte de tegenwoordige engelsche graafschappen Gloucester, Worcester, Leicester, Northampton,
Bedford, Buckingham, Derby, Nottingham, Hereford,
Warwick, Chester, Lincoln, enz.; de hoofdstad was
Lincoln. De voornaamste koningen van M. zijn geweest : de woelzieke Penda (625-655); Ethelred,
die het graafschap Lincoln in 679 hilijfde bij zijn
rijk ; Kenred, die in 709 te Rome monnik werd;
Offa, die van 757 tot 796 regeerde, en die op het
punt stond de 7 koninkrijken onder zijnen schepter
te vereenigen ; Wiglaf, aan Wien de kroon ontweldigd werd door Egbert, koning van Wessex, die in
827 de gansche Heptarchie onder zijn gezag bracht.
Mercier (Louis Sebastien), fransch schrijver,
geb. 6 Juni 1740 te Parijs, gest. 25 April 1814 als
professor der geschiedenis aan de Centraalschool aldaar, heeft zich in zijne geschriften als een geniaal
genre-schilder doer kennen. Voornaamste werken :
Tableau de Paris (12 dln. Amsterdam 1782-88);
Le nouveau Paris (5 dln. Parijs 1797); Bonnet de nuit
(4 dln. Amst. 1778-84); Bonnet de matin. (2 dln.
Parijs 1786). Door de manier, waarop hij tegen de
philosophie en tegen de wetenschap uitvoer, verwierf hij zich den bijnaam van Le singe de Jean-Jacques.
Wij moeten ook nog van hem vermelden: Neologie
ou Vocabulaire de mots nouveaux (2 dln. 1801).
Merckholtz, of Merkols, dorp in 't grootbertogdom Luxemburg, 3 kwartier gaans beoosten
Wiltz ; 100 inw.
Mercoeur, stadje in het oude Auvergne, is
thans een vlek of dorp in 't fransche dept. Corrêze,
8 uren gaans bezuidoosten Tulle ; 1000 inw.; was
oudtijds eene heerlijkheid, die opklimt tot in de 10e
eeuw, en aanvankelijk toebehoorde aan een oud geslacht nit Auvergne, waarvan het door huwelijk als
anderszins eindelijk overging in het huis van Bourbon. Het werd in de 16e eeuw op onrechtvaardige
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wijze ontnomen aan den Connetable van Bourbon,
en vervolgens door Frans I geschonken aan Anton,
hertog van Lotharingen, die gehuwd was met de
jongste zuster van den Connêtable van Bourbon; en
ten behoeve van Anton's zoon, Nicolaas van Lotharingen, werd M. in 1569 tot een hertogdom verheven.
— M. (Phil. Enim. van Lotharingen, hertog van),
geb. 1548 te Nomeny, gest. 1602 te Neurenberg,
was een der dapperste veld heeren van zijne eeuw.
Mercurius, de Hermes der Grieken, zoon van
Jupiter en Maia, was de god der welsprekendheid,
der behendigheid of gauwdieverij en van den koophandel ; tevens vervulde hij de betrekkingen van
bode der goden en van geleider der zielen naar de
onderwereld. Reeds in zijne jeugd had M. zich onderscheiden door groote behendigheid : hij stal den
drietand van Neptunus, den degen van Mars, den
gordel van Venus; voor die bedrijven werd hij uit
den hemel gebannen, en hoedde met Apollo de kudden van Admetus. Hij veranderde Battus in zeilsteen,
ontstal Apollo zijn wapentuig en zijne tier, en bediende zich van laatstgenoemde am Argus in slaap
te maken ; hij bevrijdde Mars wit de gevangenis,
waarin die door Vulcanus opgesloten was; hij klonk
Prometheus vast aan den berg Caucasus; en zoo al
meer. Hij wordt afgebeeld met vleugels aan zijn staf,
aan zijn reishoed en aan zijne voeten. — Te Lystre
werd Paulus aangezien voor Mercurius ; Hand 14: 12.
Mercurius—berg, een berg bij Baden-Baden,
2240 Vt. hoog, met een heerlijk vergezicht.
Mercy (Frans, baron van), een der grootste
veldheeren nit de 17e eeuw, geb. te Longwy in Lotharingen, eerst in keizerlijke dienst, sedert 1635
in die van den keurvorst van Beieren, blank uit in
den 30-j. oorlog. Rothweil, Uerlingen en Freiburg
werden door hem veroverd ; doch laatstgenoemde
stad werd hem 1644 ontweldigd door Conde, na
eenen hardnekkigen driedaagschen strijd. Met meesterlijk talent volbracht hij zijnen terugtocht voor
Turenne, en bracht dien grooten krijgsman 1645 de
nederlaag toe bij Marienthal; doch nog in datzelfde
jaar (Aug.) werd hij door Turenne verslagen bij
Allersheim (in de vlakte van Nardlingen), en stierf
den dag daarna aan de in dien slag bekomene wonden. — M. (Claudius Florimond, graaf van), achterneef van den vorige, geb. 1666 in Lotharingen,
trad in dienst van keizer Leopold, werd veldmaarschalk in 1704, forceerde de linien van Pfaffenhofen
(1705), doch werd overwonnen in den Elzas (1709).
Sedert 1720 gouverneur van Temeswar, had het
banaat zeer veel aan zijn goed bewind te danken ;
1733 aanvaardde hij bet opperbevel over de armee
in Italie, en sneuvelde 29 Juni 1734 bij den aanval
der Spanjaarden op het sterke kasteel Croisetta.
Merden, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ;
31 Mei 1827 werden de muitelingen, die de nederl.
troepen in de sterkte van M. kwamen aantasten,
met groat verlies teruggeslagen.
Mere, voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, verdronk in den vloed van 2 Nov.
1532.
Mered, afstammeling van Juda ; I Chron. 4:
17, 18.
Meremoth, een der wederopbouwers van Jeruzalem ; Ezra 8: 33; 10: 36 ; Neh. 3 : 4, 21 ; 10:
5; 12: 3.
Mores, een der vorsten, aan wie koning Aliasverus in zijne dronkenschap de schoonheden zijner
vrouw wilde laten zien. Zie CARSENA.
Mereveidhoven, dorp in de Meierij van
's.Bosch, I uur gaans bezuidw. Eindhoven; 200 inw.

MêrOville, marktvlek in het fransche dept.
Seine-Oise, 5 uren gaans bezuiden Etampes ; 2000
inw.; fraai kasteel, genaamd Folie-Mereville.
Merga—Loenjoe, dorp op Java, resid. Tagal ;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
16 April 1827.
Mergentheim, ook Mergenthal of Marienthal
genaamd, stad in den wurtembergschen Jaxtkreis
(in 't oude Frankenland), aan de Tauber, ruim 16
uren gaans benoordw. Ellwangen ; 2450 inw.; overwinning (1645) van Mercy op Turenne; was indertijd bet voornaamste der elf baljuwschappen van
de Duitsche orde, en van 1527 tot 1809 de residentie der grootmeesters van die orde (op 't kasteel
Neuhaus).
Merger, onder dezen naam leefde Drouet te
Macon, nadat hij 1816 wit Frankrijk was gebannen.
Zie DROUET.
Mergheim. Zie m-ERVILLE.
Mergui, of Brieck, zeestad in britsch 0. I., in
de delta der Mergui-rivier ; 8000 inw.; haven; werd
1824 stormenderhand veroverd door de Engelschen;
is de hoofdplaats der prov. M. (zie 't volgende art.).
Mergui—archipel, eilanden-groep in de
Golf van Bengalen, aan de host van Tenasserim,
heeft omstr. 31,000 bewoners, en maakt deel nit
van de prov. Mergui. De voornaamste eilanden zijn :
Muscos, Tavat, Tenasserim, Konings-eiland, Darnel,
St.-Matthews, enz. Vroeger behoorde de M. tot het
Birmanische rijk; thans aan Groot-Britannia.
Merhernisse, oude naam van Middelharnis.
Meriadec, hertog van Armorica. Zie CONAN.
Meriba, de plaats in de woestijn Sin, waar
dozes, met zijnen staf op de steenrots slaande, water te voorschijn deed komen am den dorst der
Israelieten te lesschen ; Exod. 17: 7; Num. 20 :13,
24 ; 27 :14 ; Dent. 33: 8 ; Ps. 81: 8 ; 95:8.
Merib—baal, zoon van Jonathan, dus kleinzoon van Saul; I Chron. 8: 34; 9: 40.
Merida, I) stad in de spaansche prov. Badajoz,
aan de Guadiana, 13 uren gaans beoosten Badajoz ;
5500 inw.; prachtige romeinsche brug van 66 bogen ;
fraaie rumnen. Als romeinsche kolonie onder den
naam van Emerita Augusta gesticht anno 25 v. Chr.
door Augustus, als verblijfplaats voor de veteranen
(emeriti) des legers, was M. onder de romeinsche
keizers de hoofdplaats van Lusitanie. De Mooren
veroverden M. in 713, en bleven er meester van tot
1230, toen het hun ontweldigd werd door Alfons IX,
koning van Leon. In 1811 werd M. door de Franschen bezet. — 2) stad in de zuid-amerik. prov.
Venezuela, aan de Chama, 45 mijlen benoordoosten
Bogota ; 12,000 inw.; werd gedeeltelijk verwoest
door de aardbeving van 1812, doch sedert weder
opgebouwd ; het is de hoofdplaats der prov. M.
(510 vierk. mijlen ; 62,000 zielen). — 3) mexicaansche stad, hoofdplaats van Yucatan ; 23,500 inw.;
universiteit; ligt 5 mijlen van de Golf van Mexico;
werd 1542 gesticht op de puinhoopen van eene door
de Spanjaarden verwoeste stad.
Mórimee (Prosper), fransch schrijver, geb. 28
Sept. 1803 te Parijs, eerst advocaat, sedert 1830 in
verschillende rijks-betrekkingen, 1853 senateur,
1858 president der commissie voor de reorganisatie
der keizerlijke bibliotheek. Behalve een aantal verhalen en histor. novellen, leverde hij ook historische
werken, o. a.: Histoire de Dom Pedro I, roi de Castille
(Parijs 1848); Etudes sur l'histoire romaine (2 dln.
Parijs 1844).
Merindol, protestantsch dorp in bet fransche
dept. Vaucluse, ruim 3 uren gaans bewesten Cadenet i
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700 inw.; onder de regeering van Frans I werd M„
als woonplaats van Waldenzen, verwoest door d'OpOde (1545), loch is later weder opgebouwd en
wederom met Protestanten bevolkt.
Merinieten eene arabische dynastie, die na
den val der Almohaden over Noord-Afrika, hoofdzakelijk in het Maroccaansche rijk, regeerde van de
13e tot de 15e eeuw. De stichter van deze dynastic
was zekere Abdallah, het hoofd van den krijgshaftigen stam der Ebn-Meriniz.
Marion, grieksch krUgsheld, was een der
minnaars van de schoone Helena. Met Idomeneus
voerde hij het bevel over de schepen der Cretenzen.
Welke deel uitmaakten van de vloot, die Troje ging
belegeren.
Merioneth, het oude Mervinia, graafschap in
het engelsche prinsdorn Wallis, tusschen de graafschappen Denbigh ten N. 0., Montgomery ten 0.,
Cardigan ten Z., Caernarvon ten N. W., en de Iersche
Zee ten W.; is ruim 28 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 59,000 ziel'en, en heeft tot hoofdplaats Bala of
Dolgelly.
Merinthus, een ketter uit de le eeuw. Zie

der werkzaamste leden van de Constituante ; vervolgens lid der Conventie, was hij een dergenen, die
voor het doodvonnis over Lodewijk XVI stemden ;
na den val van het Schrikbewind werd hij president
der Nationale Conventie, 1795 minister van justitie,
vervolgens minister van algemeene politic, na 18
Fructidor (4 Sept. 1797) een der 5 leden van bet
Directoire, waarin hij echter zeer weinig invloed
had; hij bleef dit tot 30 Prairial (18 Juni 1799),
aanvaardde under Napoleon de betrekking van substituut, en laters procureur-generaal, bij het Hof van
cassatie. Dien post bekleedde hij tot 1815; toen als
koningsmoorder gebannen, hield hij als balling verblijf te Haarlem tot 1832, keerde toen naar Frankrijk terug, en stierf 26 Dec. 1838 te Parijs. Het
fransche wetboek van strafrecht, dat tot 1811 van
kracht was, was opgesteld door M., van wiens vele
andere belangrijke jurid. werken wij noemen :
Repertoire universel et raisonne de jurisprudence (4e
druk, 17 din., 1812) ; Recueil alphabetique des
Questions de droit (13e druk, 6 dln., 1819-20).
— M. (Ant. Franc. Eugene, graaf), zoon van den
vorige, geb. 27 Dec. 1778 te Douai, maakte de veldtochten onder Napoleon mede, werd bij de restauratie
der Bourbons benoemd tot brigade-generaal, 1832
tot luitenant-generaal, 1839 pair, en stierf te
Eaubonne 14 Jan. 1854.
Merlin (Ant. Christophe), naar zijne geboorteplaats bijgenaamd de Thionville, geb. 1762, een
ijverig Conventioneel, bewerkte mede den val van
Robespierre ; later was hij een der tegenstanders
van het levenslange consulschap. Om zijncn republikeinschen ijver werd hij door Napoleon ter zijde
geschoven, en leefde vergeten op zijn klein landgoed.
Hij stierf te Parijs 14 Sept. 1833.
Merlino Coecaio, gefingeerde naam van
T. Folengo.
Merl', of Merl,. dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, een half uur gaans beoosten Luxemburg;
340 inw.; in Oct. 1792 hoofdkwartier van den koning van Pruisen in zijn mislukten krijgstocht tegen
Frankrijk ; 5 Maart 1795 bij M. gevecht tusschen de
Oostenrijksche bezetting van Luxemburg en de
Franschen.
Mermnaden, de derde dynastic der koningen
van Lydia (708 tot 545 v. Chr.), dus genoemd naar
Gyges, den zoon van Mermnas ; de laatste uit deze
dynastic was Cresus, die van den troon werd gestooten door Cyrus.
Merodach, zoon van koning Baladan van Babel; Jezaia 39: 1 ; Jerem. 50: 2.
Merode, oud-adellijk belgisch geslacht, van
welks leden wij bier enkel zullen noemen: — M.
(Jean Phil. Eug., graaf van), in 1732 gest. als keizerlij k veldmaarschal k. — M. (Louis Fred. Ghislain,
graaf van), geb. 9 Juni 1792, streed voor Belgie's
onafhankelijkheid, en stierf kinderloos 4 Nov. 1830.
— M. (Phil. Felix Balthasar Othon Ghislain, graaf
van), broader van den vorige, geb. 13 April 1791,
nam insgelijks ijverig deel aan de Septemberomwenteling, was lid van het voorloopig bewind, en
ondersteunde de keus van koning Leopold , was van
15 Maart tot 20 Mei 1832 minister van oorlog,
en stierf 7 Febr. 1857. — M. (Fred. Xa y., graaf
van), zoon van den vorige, geb. 26 Maart 1820,
huisprelaat en vertrouweling van pans Pius IX, werd
Mei 1860 minister van oorlog in den Kerkelijken
Staat.
-ERU.
Meroe. Zie m
Meroe, tegenw. het Land der Sjendi, landschap
in Ethiopie, tusschen den Nij1 en den Astaboras (thans

CERINTHUS.

Merkel (Garlieb), geb. 1776 in Lijfland, gest.
28 April 1850 op zijn landgoed bij Riga, als publicist de medestander van Kotzebue, richtte zijne aan.
vallen voornamelijk tegen de gebroeders Schlegel.
Hij schreef ook eenige historische werken over
Lijfland.
Merkelbeek, dorp in nederl. Limburg, 5
kwartier gaans bezuidw. Sittard ; 330 inw.
Merkerk, oude naam van Meerkerk.
Merkratten, dorp in nederl. Limburg. Zie
MARGRATEN.

Merl. Zie MERLL.
Merlach, dorpje in 't zwits. kanton Freiburg,
bij Murten ; 120 inw.; gedenkteeken voor de Burgundiers, die in den slag bij Marten gevallen zijn.
Merle (Jean Toussaint), fransch vaudevilist en
publicist, geb. 16 Juni 1785, gest. 27 Febr. 1852;
als publicist aanvankelijk in de liberale oppositie,
later ultra-koningsgezind.
Merle d'Aubignd (Jean Henri), schrijver
over kerkelijke historic, geb. 16 Aug. 1794 te Geneve, prov. der historische theologie aldaar. Voornaamste werken : Histoire de la reformation du 1 6me
siècle (dl. 1-6, Parijs en Geneve 1835-60) ; La
republique d'Angleterre aux fours de Cromwell (Parijs
en Geneve 1849) ; Trois siecles de luttes en Ecosse
(1850).
Merlin, de Toovenaar, bijgenaamd Ambrosias,
een verinaard personage in de engelsche ridderromans, wordt geacht in de 5e eeuw geboren te zijn
in het bergland van Caledonia (Schotland), geleefd
te hebben aan het hof van koning Arthur, en gestorven te zijn in het bosch van Brecheliant als
slachtoffer van eene betoovering, waaraan hij zich
niet onttrekken kon. De eerste, die van M. gewag
maakt, is Nennius; later nam Godfried van Monmouth de vermaarde Prophetiw Merlini in zijne
Kronijk op, zijnde voorspellingen, die heeten door
M. te bock gesteld te zijn, en die overgezet en gecommentarieerd zijn geworden in alle talen : nog zeer
lang naderhand zocht men daarin voorspellingen
aangaande de toekomst van Engeland.
Merlin (Philippe Antoine, graaf), bijgenaamd
de Douai (omdat hij, te Arleux bij Douai geboren is),
fransch reciitsgeleerde, geb. 30 Oct. 1754, nam ijverig deel aan de omwenteling. In 1789 advocaat te
Douai, werd hij tot afgevaardigde gekozen, was een

527

Merom

Merseburg

Atbarah), strekte zich nit naar het zuiden, zonder
bekende grenzen ; de ouden kenden van M. slechts
bet noorden, en hielden het voor een eiland. Reeds
in de hooge oudheid was M. een machtig rijk, en
schijnt zelfs Egypte vooruit te zijn geweest in beschaving. Men vertnoedt niet zonder grond, dat Thebe
oorspronkelijk eene volkplanting was van M. De gedenkteekenen van M. zijn even talrijk en kolossaal als
die van Egypte. Waarschijulijk is het, dat M. vorsten
heeft gegeven aan sommige gedeelten van Egypte;
naar men wil was de 25e egyptische dynastic (de
etbiopische) herkomstig uit M.; maar het is buiten kijf, dat Sesostris (Ramses III) er zich meester
van maakte. De regeeringsvorm van M. was lang
theocratisch er was een koning, maar boven hem
stond de priester, die hem in naam der godheid ter
dood kon laten brengen. Zekere Erganes, koning
van Meroe in de 3e eeuw v. Chr. (ten tijde van Ptolemeiis II) bracht eene otnwenteling ten uitvoer, en
vermoordde al de priesters in hunnen tempel. Het
landschap M. is eerst in de 18e eeuw door Europeanen
bezocht, en van 1819 tot 1822 door den franschen
reiziger Cailliaud. De hoofdstad M. lag ten tijde
van Strabo in de nabijheid van bet tegenwoordige
Begerauieh, benoorden Sjendi, tusschen den Nip en
den Astaboras,waar nog ten huidigen dage uitgestrekte
rumen en twee groepen pyramieden aangetroffen
worden. Vroeger echter, sedert den tijd van den ook
over Egypte heerschenden ethiopischen koning
Tharaka (Tirhaka), lag M. bij den tegenwoordigen
berg Barkal, waar thans nog een dorp gevonden
wordt, dat Merawe heel, benevens talrijke overblijfselen van egyptische bouwkunst. Ten tijde van Christus' geboorte lag de residentie der ethiop. koningen
op het eiland van den Astaboras, waar, order de namen van Naga en E'Sofra, nog op dit oogenblik rumen
daarvan aanwezig zijn.
Merom, eene rivier, op welks oever Jozua eene
overwinning bevocht; Jozua 11: 5, 7.
Meron, of Stmron-Meron, een der 31 steden,
wier koningen door Jozua verslagen werden ; Jozua
12: 20. De bewoners van M. heetten Meronothieten;
I Citron. 27: 30.
Merope, dochter van Cypselus, koning van
Arcadie, trouwde (omstr. 1190 v. Chr.) met Crespbontes, een der Heraclieden en koning van Messenie, die drie kinderen bij haar verwekte. Haar zwager Polyphontes, die naar zijns broeders kroon
trachtte, beraamde een komplot, dat op zekeren nacht
tot uitvoering kwam. Twee der zonen van M., even
als haar man, werden ter dood gebracht ; de derde
zoon (Epytus of Telephontes genaamd) ontging de
moordzucht van zijnen oom, en hield zich eenigen
tijd scbuil in Etolie. Waarschijulijk zoo M. eindelijk gedwongen zijn geworden hare hand aan Polyphontes te schenken, die daarop aandrong, indien
niet haar zoon Epytus nog in tijds als wreker ware
opgetreden, door den moordenaar van zijnen vader
van het leven te berooven, en zich weder van den
troon meester te maken.
Merotinus, de leermeester van Erasmus. Zie

aangesteld, werd hij in 448 (of 451) diens opvolger, en stierf in 457. In het jaar 451 met den romeinschen veldheer Aetius verbonden tegen Attila,
den koning der Hunnen, behaalde M. op dien barbaar eene bloedige overwinning in de Catalaunische
velden (in Champagne, tusschen Chalons-sur-Marne
en Wry-Sur-Seine). Naar M. worden de fransche
koningen der eerste dynastic Merovingers of Merowingers genoemd. — 2) zoon van Chilperik werd
verleid door de bekoorlijkheden van zijne tante
Brunehaut (zie BRUNEHILDE), en trail met haar in
den echt te Rouaan (576), tegen den wil zijns vaders.
Vervolgd door Chilperik, op aanstoken van Fredegonde, nam M. de wijk in eene kerk ; maar kort
daarna viel hij in handen van zijnen vader, die hem
lief opsluiten in een klooster, waar M. door een
huurling van Fredegonde veratoord werd.
Merovingers, of Merowingers, de eerste dynastie der fransche koningen, dus genoemd naar
Merovefis (zie dat art.), begint met Pharamond in
418, en eindigt met Childerik afgezet werd
in 752, toen de dynastic der Carolingers op den
troon kwam. Zie de naamlijst der M. in 't artikel
FRANKRIJK, dl.
blz. 1093, kolom 1.
Meroz, eene stad, vermeld Richt. 5: 23.
Merrimack, 1) rivier in Nieuw-Engeland
(Noord-Amerika), ontstaat in New-Hampshire uit
de vereeniging van den Pemigewasset en den Winnipisiogee, doorstroomt Massachusetts, en valt beneden Newbury-Port in den Atlant. Oceaan, na
eenen loop van 35 mijlen. De M. is bevaarbaar tot
Concord. — 2) eene rivier, die zich in den Mississippi outlast.
lat. Medericus, geb. in de 7e
Merry, de'heilige,
eeuw bij Autun, abt van een benedictijner klooster,
deed op boogen ouderdom eene bedevaart naar het
graf van den heiligen Dionysius (St.-Denis), doch
werd te Parijs door eene ziekte aangetast, zoodat hij
Met verder kon komen, en stierf in eene spelonk
aan den weg. Kerkel. gedenkdag 29 Aug.
Mersch, vlek in 't groothertogdom Luxemburg, 3 uren gaans benoorden Luxemburg, is eene
zeer oude plaats aan den rijweg van Diekirch naar
Luxemburg; het was lang de hoofdplaats van eene
heerlijkheid M. — Het Merschdal strekt zich uit
van Luxemburg tot Ettelbruck, over eene lengte van
5 uren gaans, bij eene hoogste breedte van een uur
gaans, en bevat ruim 20 dorpen en ruim 17,000
bewon ers.
Merscheid, twee dorpen in 't groothertogdom
Luxemburg: 1) anderhalf uur gaans westelijk benoorden Vianden, en derdhalf uur g. benoordw. Diekirch; 150 inw. 2) drie uren g. bewesten Diekirch; 170 inw.
Merseburg, stad in de pruis. pros. Saksen,
aan de Saale, 19 a 20 mijlen bezuidoosten Berlijn ;
12,500 inw.; prachtige domkerk met praalgraf van
Rudolf van Zwaben. Sedert de 9e eeuw was M. de
hoofdstad van het graa[schap M. (dat ook Memleben, Wurtzen, Rochlitz, Leisnig, enz. bevatte); later
was M. dikwijls de residentie van koning Hendrik 1,
bijgenaamd de Vogelaar (door wien 933 bij M. de
Hongaren verslagen werden), en van zijnen zoon
Otto I (door wien 968 het bisdom M. gesticht werd,
onderhoorig aan 't aartsbisdom Maagdenburg). Van
1656 tot 1738 was M. de residentie der hertogen
van Saksen-Merseburg. Zes uren gaans bezuiden
M. ligt Wbsen, vermaard door den slag van 1080.
waarin Rudolf van Rheinfelden sneuvelde. Tegenw,
is M. de hoofdplaats van het pruis. reg.-district M.
(circa 189 vierk. mijlen ; 832,000 zielen).
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Merovets, of Merwig, 1) frankische koning,
(fransche naamsvorm Merovee), in de naamlijst der
koningen van Frankrijk de derde, was een zoon (of
behuwdzoon) van Clodion den Ruigharige. Geboren
omstr. 411, kwam M. in zijne jeugd naar Rome, ten
einde door Valentinianus III den vrede te laten bekrachtigen, dien /Wins met de Franken gesloten
had; en sedert dien tijd bieef M. de viiend der Romeinen. Door Clodion als medebestuurder des rijks

Mers-el-Kebir

Mesa
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Mers—el—Kebir, de haven van Oran. Zie het historiograaf van Holland en van Gelderland. Voornaamste werken : Cosmographice generalis libri III
art.M ARSALQUIVIR.
Merselo, of Merslo, dorp in nederl. Limburg : en Geographice particularis libri IV (Amst. 1605 ;
herdrukt 1621 en 1636) ; Urbis Rome delineatio
6 uren gaans noordelijk bewesten Roermonde ; 540
(Leiden 1599); Tijdt-thresoor etc. zijnde eene algeinwoners .
Mersen, tnarktvlek in het oude Austrasie, in meene geschiedenis, door M. voltooid tot het jaar
1200, door zijn zoon Willem voortgezet tot 1614
de tegenw. nederlandsche prov. Limburg, 6 a 7 uren
(Leiden 1614) ; door een ander vervolgd tot 1627.
gaans benoordw. Aken, bekend door het verbond,
dat 847 daar gesloten werd tusschen de Brie zones
Merv, of Meru. Zie MARW.
Merville, of Merghem, stad in 't fransche dept.
van Lodewijk den Vrome, en door het verdrag van
Nord, 3 uren gaans bezuidoosten Hazebrouck, en maim
870 tusschen Karel den Kale en Lodewijk den Duit7 amen g. bewesten Rijssel ; 6000 inw.
scher, waarbij ze wederrechtelijk Lotharingen deelden, dat bij den dood van koning Lotharius den
Merville (Michel Guyot de), fransch tooneeldichter, geb. 1696 te Versailles, gest. 1755. Eene
Jouge aan zijnen broeder Lodewijk II moest komen.
Mersey, 1) rivier in Engeland, vomit de grens- complete editie der tooneelstukken van M. verscheen
onder dezen titel: Theatre de M. (4 dln. 1766).
scheiding tusschen de graafschappen Chester en
Lancaster, en valt, na 13 mijlen loop, beneden LiMerwan, naam van twee kalifen : M. I,
negende opvolger van Mahomed, nit het geslacht der
verpool in de Iersche Zee. — 2) engelsch eilandje
Ommiaden, liet zich tot kalif kiezen te Mekka in 684
aan de trust van het graafschap Essex, 8 a 9 mijlen
na Chr. versloeg Abdallah, zijnen mededinger naar
bezuiden Colchester.
Mertersen, of Merterheim, oude naam van het kalifaat, en onderwierp geheel Syrie. In weerwil
dat hij de verplichting op zich genornen had het kahet n.-brab. dorp 's 7 Prinsenhage.
lifaat te zullen doen overgaan op Khaled, den zoon
Mertert, fraai dorp in 't grooth. Luxemburg,
van zijnen voorganger, benoemde hij zijn eigen zoon
aan de Moezel, 2 omen gaans benoorden GrevenAbd-el-Melek tot opvolger. Dit verbit terde Khaled's
macher; in de nabijheid van M. vindt men nog spomoeder, die de vrouw van M. was geworden, dermen van eenen romeinschen straatweg tusschen Trier
wijze, dat zij hem in zijnen slaap snioorde (685).
en Arlon.
Merthyr.Tydvil, stad in bet engelsche — M. II, de laatste ommiadische kalif in het Oosten, kleinzoon van den vorige, liet zich 744 als kalif
graafschap Glamorgan (in Wallis), ruim 9 uren gaans
uitroepen te Barran in Mesopotamia, en overwon
benoordw. Cardiff, was 100 jaren geleden slechts
verscheidene mededingers ; doch hij werd zelf overeen ellendig dorp, doch is omringd door rijke steenwonnen en van den troon gestooten (750) door
kolen- en ijzermijnen, welker ontginning aan M. een
Aboel-Abbas, het hoofd van de dynastie der Abbastoenemenden bloei hebben verzekerd, zoodat het
sieden.
thans reeds 64,000 inw. telt.
Merwe, of Merwede, rivier-arm in Zuid-HolMertola, het oude Julia Myrtilis, versterkte
land, ontstaat bij Woudrichem nit de samenvloeiing
stad in Portugal, prov. Alemtejo, aan den Guadiana,
van de Maas en de Waal, loopt in eene westelijke
ruim 13 mijlen bezuiden Evora ; 2400 inw.
Merton, vlek in 't engelsche graafschap Surrey, richting langs Gorinchem en Dordrecht, en neemt
beneden laatstgenoemde stad.(bij de Dordtsche kil)
vierdhalf uur gaans ten Z. Z. W. van Londen ; 3000
den naam aan van Oude-Maas.
inw.; spoorvveg- station.
Merwig. Zie MEROVEUS.
Mertzig, ook wel Hoog-M. genoemd, om het te
onderscbeiden van het onderhoorige gehucht Laag1Vlêry (Joseph), fransch dichter, geb. 21 Jan.
1798 te Aygalades (en niet te Marseille), studeerde
M., ligt derdhalf uur gaans ten W. Z. W. van Diete Marseille, was daar getuige van de bloedvergiekirch in 't Luxenburgsche; 360 inw.
Meru, of Meroe, in het mythisch-geogr. stelsel tinge'', die het herstel der Bourbons kenmerkten,
en werd daardoor met hart en ziel Bonapartist. In
der Indiers een heilige berg, woo'nplaats der goden,
1824 kwam M. naar Parijs, werd aan de redactie van
en middelpunt van het heelal.
A in 't fransche dept. Oise, circa 6 Le Nain Jaune geplaatst, en maakte weldra naam
Meru, sta_
door zijne artikelen in dat dagblad. Uit dien tijd
uren gaans bezuiden Beauvais; 2000 inw.
Meru, of Marw, stad in onafhankelijk Turkestan. dagteekent zijne kennis met Armand Carrel, Victor
Hugo en Barthelemy. Met laatstgenoemden schreef hij
Zie MARW.
Merula, d. Memel, bijnaam van eenen tak der Napoldon en Egypte, en van 1831 tot 1832 het even
geestige als vinnige hekelblad Nemesis. Sedert dien
familie Cornelia, heeft aan de romeinsche republiek
tijd heeft M. zich door eene ontelbare menigte
verscheidene uitstekende mannen geleverd, o. a.:
poeziën, romans, tooneelstukken, enz. doen kennen
M. (L. Cornelius), in 193 v. Chr. consul, versloeg de
als een gemakkelijk scheppend talent: zijn laatste
Bojers (Boii) in nabijheid van Mutina (d. i. Modena).
dichtstuk dagteekent van 1859, en is getiteld :
—M. (een andere L. Cornelius), werd 87 v. Chr. tot
Napoldon en Italie.
consul benoemd ter vervanging van Cinna ; doch zag
zich genoodzaakt zijne waardigheid neder te leggen
Máry, de heilige. Zie MERRY.
Idlêry-sur-Seine, stadje in 't fransche dept.
ten voordeele van zijnen tegenstander, en zich zelven
Aube, 5 uren gaans bewesten Arcis; 1200 inw.;
bet leven te ontnemen.
Merula (Joris), een der herstellers van de stu- bloedige veldslag 22 Febr. 1814 tusschen de Franschen en de Pruisen, welke laatste teruggeslagen
dien in Italie, geb. 1424, gest. 1494, vestigde zich
werden, en waarbij nagenoeg geheel M. platgebrand
op aanzoek van Lodewijk Sforza te Milaan (1482) ,
werd. In de nabijheid van M. (beweren sommigen)
en schreef de Geschiedenis van die stad. Behalve
teed Attila zijne groote nederlaag in 451.
eenige uitmuntende editien van oude klassieken,
Merzig, stad in Rijnpruisen, aan de Saar, 4
heeft men van M.: Bellum Scodrense (Venetie 1474);
uren gaans benoordw. Saarlouis; 3800 inw.
Antiquitatis vicecomitiummediolanensium libri X; enz.
Mesa, 1) koning der Moabieten ; 11 Kon. 3: 4.
Merula (Paulus), geb. te Dordrecht 1558, gest.
— 2) een man nit den stare Juda ; I Chron. 2: 42.
1607 te Rostock, eerst advocaat te Dordrecht, 1592
— 3) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 8: 9.
hoogleeraar der geschiedenis te Leiden, later tevens
11.
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Mesa

Mesmer

den Orbelus overgetrokken waren, begon men M.
Mesa (Julia), zuster van keizerin Julia Domna,
beter te kennen. De verovering van M., die eenen
de gemalin van Septimius Severus, was gehuwd met
aanvang nam met de nederlaag der Skordisken
Julianus Avitus, consul in 209, en had bij hem twee
(135 v. Chr.), werd eerst voltooid onder Augustus.
dochters, nl.: Julia SOGealiS (die de moeder werd
Later werd M. ingedeeld in twee provincien, nl.:
van Heliogabalus) en Julia Mammea (die de moeder
Opper-M., of Mwsia Prima, in het W., strekkende
werd van Alexander Severus). Zij liet Heliogabalus
van de Drin tot den Ciabros (Zibritz); hoofdplaats
als keizer uitroepen. te Emesa, voerde in het begin
Sardica ; deze prov. werd later begrepen in de diocese
zijner regeering namens hem de teugels van het beDacie ; en Neder-M., of Mwsia Secunda, in het 0.,
wind, en vertraagde voor eenen korten tijd zijnen
zich uitstrekkende van den Ciabros tot den Pontusval, door hem den heilzamen raad te geven, om zijnen
Euxinus ; de hoofdpl. was Marcianopolis ; deze prov.
neef Alexianus (die zich naderhand Alexander Sevewerd later begrepen in de diocese Thracie.
rus noemde) te adopteeren. Zij werd met haren
Mesillemith,overgrootvader van een der
kleinzoon door de soldaten vermoord.
Mesach, een der drie jongelingen (Zadrach, M. joodsche priesters; I Chron. 9: 12.
lklesillemoth, 1) de vader van een overste in
en Abednego), die Nebucadnezar in den gloeienden
Ephraim ; II Chron. 28: 12. — 2) vermeld Nehem.
oven liet werpen, doch die ongedeerd daaruit kwa11: 13 is dezelfde als Mesillemith.
men ; hoofdstukkea 1, 2 en 3 van 't Boek Daniel.
Meslier (Jean), pastoor te Estrepigny in ChamMesagne, stad in de napolit. prov. Otranto, 4
pagne, geb. 1678 in den omtrek van RI-tete', gest.
urea gaans bezuidw. Brindisi ; 7000 inw.
1733, is vermaard geworden door een testament,
Mesch, fransch Merchault, dorp in nederlandsch
waarin hij verklaarde, dat hij sedert Lang zelf niets
Limburg, 2 area gaans ten Z. Z. 0. van Maastricht ;
meer geloofde van alles wat hij tot aan zijnen dood
200 inw.
als leerstellige waarheden van het Christendom had
Mescha, eene plaats vermeld Gen. 10: 30.
verkondigd. Zijne gevoelens zijn niteengezet in een
Meschacebê. Zie MISSISSIPPI.
geschrift, dat men na zijnen dood in zijne pastorij
Mesehed. Zie MEDZJED.
Mesehede, stad in pruisisch Westfalen, aan heeft gevonden, en waarvan het eerste gedeelte in
1762 in het licht is gegeven door Voltaire, onder den
de Roer, vijfdhalf uur gaans ten 0. Z. 0. van Arnstitel van Testament de Jean Meslier : het Christenberg ; 2350 inw.
dom wordt daarin hevig aangevallen. Een ander boek
Meschhed. Zie M EDZJED.
Mesech, 1) zoon van Japhet ; Gen. 10 : 2 ; Le bon seas du cure Meslier (1772 in 't licht verschenen) is van de pen van Holbach.
I Chron. 1: 5 ; Ps. 120: 5 ; Ezech. 27 :13 ; 32:26 ;
38: 2, 3; 39 : 1. — 2) kleinzoon van Sem, uit Aram;
Mesmer (Frans, of volgens anderen: Friedrich
Anton), de grondlegger van het naar hem genoemde
I Chron. 1 : 17.
Meselemja, een der portiers van den tempel; Mesmerismus, d. i. de leer van het dierlijk magnetismus, volgens sommigen in waarheid een weldoeI Chron. 9 : 21 ; 26 : 1, 2, 9.
Alesembria, tegenw. Misivri, twee steden in ner der menschheid, volgens anderen een behendige
kwakzalver, die op de lichtgeloovigheid van het
Thracie : 1) aan den Pontus Euxinus, bezuiden den
menschdom speculeerde om zich te verrijken. GeHmius en benporden Apollonia ; 2) aan de Egeische
boren 23 Mei 1733 te Itzmang aan het meer van
Zee, tusschen Maronea en het meer van Stentor.
Meson, 1) rivier in het noorden van Rusland, Constans, studeerde hij de geneeskunde, en begon
1772 de geneeskracht van den magneet te onderzoevalt na eenen loop van 100 mijlen in de Mesenbocht,
ken, door de zieke deelen aan te rakers met zeilsteen.
bewesten het schiereiland Kanin. Nabij de uitwateDaardoor kwam hij op het denkbeeld, dat er eene
ring, in het russ. gouvt. Archangel, ligt de stad M.
onzichtbare kracht moest bestaan, gelijk aan die van
(1600 inw.). — 2) een yolk in Mesie : de Mesiers.
Meseritsch, twee moravische steden, namel.: den magneet, alleen door aanraking met de handen
teweeg gebracht, en die kracht noemde hij : dierlijk
1) Groot-M,, aan de Oslava, 8 urea gaans beoosten
magnetismus. Nadat hij vele proeven daarvan genolglau; 3500 inw. — 2) Walachisch M., aan de
men had, gaf hij zijn Sendschreiben fiber die Magnetcur
Betschwa, 10 urea gaans benoordoosten Prerau ;
in het licht (Weenen 1775); doch in Duitschland
2800 inw.
Meseritz, stad in pruis. Polen, aan de Obra, zijne ontdekking niet naar waarde erkend ziende,
kwam hij die uitbazuinen te Parijs (1778), waar hij
12 a 13 mijlen bewesten Posen ; 5000 inw.
Mosezabeel, drie verschillende personen in al spoedig zoo grooten opgang maakte, dat het gouvernement noodig achtte zijn nieuwe stelsel om
het 0. T. (Neh. 3: 4 ; 10: 21 ; 11 : 24).
zieken te genezen te laten onderzoeken door eene
REesiii, lat. Mwsia, tegenwoordig deel uitmacommissie, waarin mannen zitting hadden als Darkende van Bosnie, van Servie en van Bulgarije, groote
landstreek in het oude Europa, tusschen de Sau
cot,, Franklin, Bailly, Lavoisier, A. L. de Jussieu.
Het rapport, dat namens deze commissie werd uit(Save) en den Donau ten N., de gebergten Scardus,
gebracht door Bailly, erkende wel is waar, dat M.
Orbelus, Hmmus ten Z., de noordelijke Drin ten W.,
uitwerkselen têweeg bracht, die op het eerste gezicht
den Pontus Euxinus ten 0., besloeg eene veel grooverbaasden ; doch het eenparige gevoelen der gesere uitgestrektheid in de breedte dare in de lengte
leerden (op Jussieu na, die alleen een afzonderlijk
(113 mijlen br. bij 25 mijlen 1.). De naam M. berapport inleverde, dat gunstiger luidde) kwam hierop
teekende .moerasgronden", en inderdaad vormde de
neder, dat de wonderkuren, door M. verricht, hoofdDonau er uitgestrekte moerasstreken. Van de volkezakelijk het uitvloeisel waren van de verbeelding
ren, die M. bewoonden, zijn de bekendste : de Medergenen, die zich onder zijne behandeling stelden.
sea of Mesiers, de Dardanen, de Skordisken, de PiDit rapport had ten gevolge, dat de zoogenaamde
censen ; vele slawische en finsche volksstammen
seances van M. (die zich ook niet bijzonder door
vermengden zich met die volkeren. De Grieken, die
dit land slechts zeer weinig kenden tot op den tijd
zedelijkheid onderscheidden) gestaakt moesten worvan Alexander, plaatsten in M. hunne Hyperboreische
den, zoodat M. Frankrijk verliet ; hij bracht eenigen
tijd in Engeland door, keerde toen naar Duitschland
Bergen. Eerst na den vierden Macedonischen oorlog
terug, en stierf 5 Maart 1815 le Meersburg.
(147 v. Chr.) en toen de Romeinen den Scardus en
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Mesmes (Henri de), heer van Malassise, fransch
staatsman en veldheer, geb. 1532, gest. 1596, kanselier van koningin Louise, de weduwe van Hendrik III, heroverde op de Spanjaarden verscheidene vestingen, en bracht 1570 met Biron den vrede
van St.-Germain tot stand met de Protestanten.
Daar Biron kreupel (boiteux) was, en de naam van
M.'s heerlijkheid zooveel beteekent als .wankelend",
noemde men then vrede spottenderwijs: la paix
Boiteuse et Mal-assise. M. (Claude de), hekend
onder den naam van graaf van Avaux, was een
kleinzoon van den vorige, werd gebezigd tot verscheidene ambassades, 1623 lid van den raad van
state, teekende 1648 als fransch gevolmachtigde de
tractaten van Munster en Osnabruck merle, en stierf
1650. — M. (Jean Antoine de), graaf van Avaux en
markies van Givry, kleinzoon van den vorige, was
buitengewoon fransch gezant te Venetia, teekende
als plenipotentiaris den vrede van Nijmegen, was
vervolgens ambassadeur in Holland, in Engeland en
in Zweden, en stierf op 69-j. leeftijd 1709. — M.
(J. Antoine de), geb. te Parijs 1661, gest. 1723,
eerste president van bet parlement van Parijs, verdedigde aanvankelijk de rechten van den hertog van
Maine (bastaard van Lodewijk XIV) op het regentschap, doch kwam spoedig daarvan terug. Men betichtte hem, dat hij zich had laten omkoopen door
Filips van Orleans ; toen M. echter onder diens regentschap de vrijmoedigheid had, namens bet parlement eenige verstandige raadgevingen aan den regent onder het oog te brengen, voornamelijk betreffende bet beruchte stelsel van Law en de benoeming
van Dubois tot aartsbisschop van Kamerijk, werd hij
gebannen.
Mesna, stad in Afrika. Zie BAGHERME.
Mesnager (Nic.), fransch diplomaat, geb. te
Rouaan 1658, gest. 1714, werd door Lodewijk XIV
gebezigd tot verscheidene onderhandelingen ; teekende te Londen de artikelen, die ten grondslag
dienden voor den algemeenen vrede (1711), en werd
vervolgens met maarschalk Uxelles en abbe Polignac
tot plenipotentiarissen benoemd, om de onderhandelingen op het congres te Utrecht ten einde te
brengen (1713).
Mesobab, een overste des yolks; I Chron. 4 : 34.
Mesopotamie, lat. Mesopotamia, d. tusschen de stroomen gelegen land, het tegenwoordige
Aldzjezireh (op het livah Diarbekr na), in de oudheid het landschap in Azie, tusschen den Euphraat
en den Tigris, ten N. begrensd door de Masius-bergen, ten Z. door Chaldea en Babylonia; het werd
ingedeeld in Opper-M. (in het noorden, strekkende
van den Mygdonius tot den Tigris) en Neder-M. (bezuiden den Euphraat, waarom dit gedeelte ook wel
Arabia Transeuphratensis beetle); Neder-M. lag nagenoeg woest ; Opper-M. daarentegen was vruchtbaar, goed bebouwd en volkrijk. Ofschoon het geen
eigene geschiedenis heeft, speelt M. nogtans van den
aanvang der tijden of tot in de middeleeuwen in de
geschiedenis eene belangrijke rol. Menigvuldig y inden wij er gewag van gemaakt in den Bijbel (o. a.
Gen. 24: 10; Deut. 23: 4; Richt. 3: 8; I Chron.
19 : 6 ; Ps. 60: 2 ; Hand. 2: 9 ; 7: 2); uit M. geboortig waren Nahor, Terah, en verscheidene andere
aartsvaders. De voornaamste steden waren : (in Opper-M.) Nisibis, Edessa, Haran of Carrhw, Amid ;
(in Neder-M.) Atra, Neharda en Cunaxa. Het gewichtigst was M. onder de koningen van Assyrie en
onder de Babylonische heerschappij ; vervolgens
kwam het onder het gezag van Perzie, toen van Macedonia, daarna under de Seleucieden, toen under de

Parthen, en eindelijk onder de Romeinen (de eersten,
die aan de verovering van M. begonnen, waren Lucullus en Pompejus); doch bet bezit van M. werd
hun aanhoudend betwist door de Parthen, zoodat de
romeinsche keizers op het laatst daarvan afzagen,
en den Euphraat als grensscheiding stelden voor hun
grondgebied in het Oosten. Als zetel der kalifen verhief M. zich opnieuw tot eenen trap van bloei ; doch
sedert de 11e eeuw begon het door de invallen der
Seldzjoeken, Tartaren en Turken meer en meer in
verval te geraken, en is thans niet veel meer dan
eene onbewoonde woestenij.
Messala, naam van eenen tak der romeinsche
familie Valeria, die aan de republiek verscheidene
consuls heeft geleverd. Het hoofd deter linie was
M. Valerius, consul 491 v. Chr., die Messana (Messina) veroverde, en daarnaar den bijnaam ontving
van Messala. flit dit geslacht was de beruchte Messalina gesproten (zie dat art.). — M. (M. Valerius
Corvinus), romeinsch redenaar, behoorde eerst tot
(le partij van Brutus, en werd in 43 v. Chr. door de
triumvirs verklaard buiten de wet. Maar na den slag
van Philippi de republikeinsche partij vernietigd
ziende, sloot hij zich aan Octavius aan, die hem
(31 v. Chr.) tot consul verhief, hem de taak opdroeg
Aquitanie te onderwerpen (27 v. Chr.), en hem in
het volgende jaar prefect van Rome maakte. Deze
M. stierf in 70-j. ouderdom (anno 11 na Chr.), na
de twee laatste jaren zijns levens memorieloos geweest te zijn. Van M.'s redevoeringen bezitten wij
slechts fragmenten in Meyer's DOratorum Romanorum
fragmenta" (2e druk Parijs 1842).
Messalianen, of Eucheten, d. Bidbroeders
(ook Entbusiasten, Pneumatiekers, A delphiers genoemd), eene mystieke secte in Mesopotamie en
Syrie ; ze bestonden van de 4e tot de 7e eeuw ; ze
bezaten niets, en werkten niet, maar leefden van
aalmoezen, terwijl ze den ganschen tag doorbracbten met bidden, om zoodoende den boozen geest te
overwinnen, die den mensch aangeboren is. Met
kerkelijke plechtigheden hadden zij zeer weinig op :
die waren, volgens lien, overbodig.
Messalina (Valeria), romeinsche keizerin, berucht door hare losbandigheden, was gesproten uit
het aanzienlijke geslacht Messala. Zij werd de vrouw
van keizer Claudius, op wien zij land eenen alvermogenden invloed nitoefende, in weerwil dat zij den
troon te schande maakte, door het voorbeeld te geven van overspel en ontucht, en op de meest schaamtelooze wijze bevrediging te verschaffen aan Karen
trek naar wellust : zij ging zelfs zoo ver, dat zij,
terwijl haar man (keizer Claudius) nog leefde, openbaar een buwelijk aanging met zekeren Silius, een
jonkman, die haar bij uitnemendheid beviel. Toen
Claudius dit vernam, begreep hij, dat de maat overliep ; en hij lief M. met al hare medeplichtigen ter
dood brengen (anti° 48 na Chr.). Aan schaamteloosheid paarde M. inhaligheid en wreedheid ; zoo werden aan hare jaloezie en wraakzucht opgeofferd:
Julia (de dochter van Germanicus), Valerius AsiatiGus, Poppea (de moeder van keizerin Poppea), Appins Silanus, en verscheidene aanzienlijke Romeinen
meer. M. (eene andere), kleindochter van consul Statilius Taurus, maakte zich insgelijks vrij vermaard door haar wulpsche levensgedrag; dit belette
echter niet, dat zij aan keizer Nero beviel, die haar
anno 65 na Chr. tot vrouw nam. Zij overleefde hem,
en sleet de rest barer dagen in de beoefening van de
letterkunde.
Messana, aanvankelijk Zancle genaamd, stad
op Sicilia; tegenw. Messina.
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Messapia, tegenw. Terra d'Otranto, landschap
in het oude Italie, aan de Adriatische Zee, tusschen
Apulie en Japygie, werd bewoond in het N. door tie
Peuceten of Pediculen, in het Z. door de Calabren
en de eigenlijke Messapiers, ;die nog tot in den tijd
der rom. keizers eene eigene taal hadden, in welke
taal een aantal opschriften (Messapische opschri ften)
tot ons gekomen ziju, die men wel is waar nog niet
heeft weten te ontcijferen, doch waaruit toch voldoende is op te waken, dat de taal tier Messapiers een
tak is geweest van die der oude Japygiers. De voornaamste steden van M. waren : Acherontia, Sturnx,
MateolEe ; de grieksche kolonien Brundusium en Tarentum waren aan M. onderhoorig. Onder keizer
Augustus werd M. begrepen in de tweede afdeeling
van Italie.
Messene, thans Mavromati, de grootste stad in
den Peloponnesus, gesticht door Epaminondas in
370 v. Chr. ma de overwinning bij Leuctra, was de
hoofdstad van Messenie, en lag nagenoeg in het midden van dat landschap, bezuiden den berg Ithome
en bewesten den Pamisus. De Eleers en Acheers,
bondgenooten der Romeinen, versloegen Philippus V
van Macedonia in de nabijheid van M.
Messenie, lat. Messenia, landschap in het Z.
W. van den Peloponnesus, begrensd ten N. door
Triphylie en Arcadia, ten 0. door Laconie, ten Z. en
ten W. door de Zee, was een der schilderachtigste
en vruchtbaarste landschappen van Griekenland.
Het vormde een klein koninkrijk, dat bij den terugkeer der Heraclieden het deel werd van Cresphontes
(1190 v. Chr.). Het had tegen Sparta drie vreeselijke oorlogen te voeren (de Messenische oorlogen
genaarnd). De eerste begon 744 v. Chr., duurde 19
jaren, en eindigde met de bemachtiging van de bergvesting Ithome en de onderwerping der Messeniers
(zie ARISTODEMUS n°. 2). In 684 v. Chr. vatteden de
Messeniers opnieuw de wapenen op ; en na in een
geregelden veldslag de nederlaag te hebben geleden,
wierpen zij zich in de vesting Ira, waar ze zich elf
jaren tang verdedigden (zie ARISTOMENES n o . 1). Andermaal kwamen zij in opstand 465 v. Chr., en werden na 8 jaren strijdens nogmaals onder het juk
teruggebracht, en deels in ballingschap verstrooid
naar Naupactus en andere plaatsen, deels in slavernij
gehouden, totdat ze eindelijk door de tusschenkomst
van Epaminondas (370 v. Chr.) vergunning bekwamen om het oude Messene weder op te bouwen, dat
nu in den Acheischen bond trad, doch zich reeds
spoedig daaraan onttrok (zie DINOCRATES), en zijne
onafhankelijkheid bled behouden tot aan de romeinsche overheerschiug. De voornaamste steden van M.
waren Cyparissia, Andania, Pylos, Stenyclaros; de
meeste dier steden werden verwoest ; Pylos beurde
zich weder op 426 v. Chr., toen de Atheners de te
Naupactus gevestigde messenische vluchtelingen naar
Pylos overbrachten; en door de stichting van Megalopolis en Messene, gaf Epaminondas (370 v. Chr.)
aan de Messeniers weder een middelpunt. — Het
oude M. vormt in het tegenwoordige koninkrijk
Griekenland ongeveer de nornarchie M. (62 a 63
vierk. mijlen, met 117,000 zielen).
Messenische Golf, of Golf van Messenie,
lat. Messeniacus sinus, thans de Golf van Calamata,
eene golf der Middell. Zee, aan de zuidkust van den
Peloponnesus, ten W. van de Laconische Golf, tusschen Messenie en Laconic, van kaap Acritas (thans
Gallo) tot kaap Tenarum (thans Matapan).
M ESSENle.
Messenische Oorlogen. Zie —
Messidor, de tiende maand in den Franschrepublikeinschen kalender (18 Juni tot 17 Juli).

Illêsziros
Messin, de oude Metensis pages, landschap in
Lotharingen, zijnde de stad Metz met rechtsgebied.
Messina, in de vroegste oudheid genaamd
Zancle, d. Sikkel, later Messana, havenstad op de
noordoostpunt van het eiland Sicilie, heeft een der
grootste havens van Europa, en is van het vasteland
van Italie slechts gescheiden door eene smile zeeengte (Straat van M. of Faro di Messina). Het is de
hoofdplaats der italiaansche prov. M. (65 a 66 vierk.
mijlen, met 394,000 zielen), heeft een aanzienlijk
handelsverkeer, drukke nijverheid (inz. zijdeweverij),
wordt verdedigd door eene sterke citadel en 6 forten, en heeft ruim 94,000 inw. Onder den naam van
Zancle werd M. gesticht door eene volkplanting uit
Cumm ; vervolgens werd het (667 v. Chr.), na den
tweeden Messenischen oorlog, vergroot door messenische vluchtelingen, die den naam Zancle in Messana veranderden. Anaxilas, tiran van Rhegium, veroverde M. in 495 v. Chr., en vestigde er nieuwe
Messeniers. Twee eeuwen later bemachtigd door de
Mamertijnen, werd M. het schuilnest van die roovers ; en toen Hiero II hen met behulp der Carthagers dacht nit te roeien, stelden ze zich onder de
hescherming der Romeinen, hetgeen de aanleiding
werd tot den Eersten Punischen oorlog, en de onderwerping van Sicilie door de Romeinen na zich
sleepte. Zeer gchecht was M. aan den pretor Varres ;
zoo werd te M. een van diens slachtoffers (Gavius)
gekruisigd. In lateren tijd heeft M. een langdurig
beleg van Karel van Anjou doorstaan (1282) na den
moord der Siciliaansche Vespers; in 1674 belegerd
door de Spanjaarden, went M. ontzet door den hertog van Vivonne en door Duquesne. In 1743 geteisterd door de pest, in 1783 door eene aardbeving, werd M. in 1848, toen het in opstand was, gebombardeerd.
Messina (Straat van), ital. Faro di Messina,
bij de ouden Siculum fretunt, is de zeeengte tusschen
Sicilie en Italie ; de vaart was daar oudtijds vrij gevaarlijk, hetgeen aanleiding heeft gegeven tot de
fabel van Charybdis en Scylla.
Messis (Quentin). Zie METSYS.
Messis, het nude Mopsuestia, stad iii aziat.
Tnrkije, 8 uren gaans beoosten Adana.
Messkirch. Zie M6SKIRCH.
Mestra, oO.f MMatra. Zi —RESICHTHON.
Mestre, marktvlek in de prov. Venetie, 2 urea
gaans benoordw. Venetie ; 8500 inw.
IVIesullam, 19 of meer verschillende personen
het 0. T.: II Kon. 22 : 3 ; I Chron. 3 : 19; 5: 13 ;
8 : 17; 9: 7, 8, 11, 12; II Chron. 34 : 12; Ezra 8:
16; 10: 15, 29; Neh. 3: 4, 6, 30; 6:18; 8: 5;
10 : 7, 20 ;11: 7, 11; 12: 13, 16, 25, 33.

Mesullemet, gemalin van Manasse, koning
van Juda, en moeder van diens zoon en opvolger
Amon ; II Kon. 21 : 19.
Mesurado, kaap in Upper-Guinea, bezuidw.
de uitwatering der rivier M., die het noordergedeelte van de republiek Liberia besproeit.
Mesurata, stad in Noord-Afrika, beoosten
Tripoli, aan den ingang van de golf van Sidra. In de
nabijheid eene kaap M.
Mèszaros (Lazarus), geb. 20 Fehr. 1796 te
Boja in Hongarije, was kolonel in oostenrijksche
dienst, toen de hongaarsche omwenteling van 1848
nitbrak, en werd door graaf L. Batthyanyi tot minister van oorlog benoemd, organiseerde de armee,
doch legde na de onafhankelijk-verklaring van 1849
z.ijn ambt neder, en diende de revolutionaire regeering als generaal; het geluk was echter niet aan
zijne zijde, en met Kossuth vluchtte hij, eerst naar
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Turkije, vervolgens naar Engeland, waar hit) (na van
1853 tot 1858 in Amerika geweest te zijn) 16 Nov.
1858 te Eywood stierf.
Meta, rivier in Zuid-Amerika, ontspringt in
Cundinamarca op de oostzijde der Andes-bergen,
vormt over eenige uitgestrektheid de grensscheiding
tusschen Columbia en Venezuela, en valt na 130
mijlen loop in den Orinoco, op de grensscheiding der
venezuel. provincien Apure en Guyana.
Metagonium, titans Cazaca in Marokko, stad
op de kust van Numidie, in de nabijheid van kaap
M., die den vorm van een drietand heeft, err titans
Capo de Tres Forcas beet.
Metalen Kruis, een eereteeken, ingesteld
bij koninklijk besluit van 12 Sept. 1831 voor alle nederlandsche krijgslieden, die deel genomen hebben
aan de veldtochten tijdens den belgischen opstand.

Macedonicus, Balearicus, Numidicus, Dalmaticus,
Creticus, enz. In den loop van twee en eene halve
eeuw ward door laden der familie M. het consulschap 29 maal bekleed, het censorschap 17 maal,
het dictatorschap 2 maal, het hoogepriesterschap
4 maal. De voornaamste personen uit deze familie
zijn : M. (Lucius Cecilius), consul 251 v. Chr., versloeg de Carthagers bij Panormus. Als pontifexmaximus redde hij het palladium nit den tempel van
Vesta hij eenen brand (243 v. Chr.), doch verloor
daarbij het gezicht. — M. (Quintus Cecilius), bijgenaamd Macedonicus, pretor 148 v. Chr., versloeg
Andriscus, zoo ook Alexander, en maakte Macedonia
tot een romeinsch wingewest (147 v. Chr.). In hetzelfde jaar versloeg hij de Acheers in den slag nabij
de stad Scarphe, en maakte zich meester van verscheidene gewichtige steden in Griekenland. Later
werd hij consul, daarna censor, en zag zijne vier
zoned verheven tot de hoogste waardigheden, ear
hij (115 v. Chr.) in vergevorderden ouderdom stierf.
— M. (Quintus Cecilius), bijgenaamd Numidicus,
consul 109 v. Chr. oorloogde tegen Jugurtha, dien
men tot dusverre niet had kunnen overwinnen, en
bebaalde aanzienlijke voordeelen op hem. Hij had alle
maatregelen genomen, om zich door een stouten slag
meester te maken van Jugurtha's persoon, en zoodoende een einde te brengen aan den oorlog, toen
hij afgezet werd en vervangen door Marius. Later
werd hij door de kuiperijen van Marius en Saturninus in ballingscbap gezonderi, en kon eerst na
nederlaag van hunne partij naar Rome terugkeeren.
— M. (Quintus Cecilius), bijgenaamd Creticus,
consul 69 v. Chr., onderwierp de Cretenzen (66 v.
Chr.); vandaar zijn bijnaam. — M. (Quintus Cecilius) , genaamd Pius Scipio, zoon van P. Cornelius
Scipio Nasica, den tegenstander der Gracchen, werd
geadopteerd door Quintus Cecilius Metellus Pius, en
nam den naam aan van zijne nieuwe familie. Tot
consul beroemd in 52 v. Chr., hield hij in de burgeroorlogen de zijde van Pompejus, die gehuwd
was met zijne dochter Cornelia. Na den slag bij
Pharsalus stak M. naar A frika over, vereenigde zijne
pogingen met die van Cato en van Juba, en bracht
eene armee bijeen, naarmede hij aan Cesar slag
leverde bij Thapsus (46 v. Chr.); totaal verslagen
nam bij de vlucht naar Spanje, doch doorstak zich
zelven met zijnen degen, om niet in handen te vallen van den overwinnaar.
M ETHOAR.
Methoar. Zie RIMMON —
Methodisten, zoo noemde men vroeger de
roomsch-katholieke schrijvers, die in de 17e eeuw
naar eene bepaalde didactische methode het Protestantism us bestreden in disputation als anderszins.
— Later ging de naam M. op eene protestantsche
secte over, die ontstaan is nit de Episcopale Kerk.
Eenige jonge anglicaansche geestelijken, van de universiteit Oxford, sloten zich in 1720 aaneen onder
de leiding van John en Charles Wesley, met het
Joel, om al de voorschriften van bet Evangelie stiptelijk te betrachten: ze kenmerkten zich door bidden, vasten, wekelijksche avondmaalsviering elken
zondag, en, in bet geheel, door eene methodieke
niterlijke vroomheid, waaraan men den naam van
Methodismus gegeven heeft. Intusschen, bij al hunne
zonderlingheden, onderscbeiden de M. zich werkelijk door reinheid van zeden, en hebben krachtdadig
hijgedragen tot de verbetering van het yolk. Aan
John Wesley had zich in 1732 de talentvolle prediker George Whitefield aangesloten, en de eerste gemeente der M. vormde zich 1739 te Londen. Het
lag aanvankelijk volstrekt niet in hun plan, zich van

—EDELLIN.
Metallinum. Zie M
Metaphrast (Simon de), geb. te Constanti-

nopel in de 10e eeuw, was eerst proto-secretaris van
keizer Leo, toen opper-logotheet, daarna majordomus. Hij heeft de levensbeschrijvingen van 122 verschillende heiligen bijeengebracht, die tot dusverre
bewaard werden in even zoovele kerken en kloosters.
Zekere tnonnik Agapius heeft daarvan een uittreksel
geleverd onder dezen titel: Liber dictus Paradisus,
seu illustrium sanctorum vitw, desumptie ex Simeone
Metaphraste, Grced (Venetia 1541).

Metapontum, of Metapus, thans Torre di
Mare, stad in Italie, op de oostkust van Lucanie,
nabij de uitwateringen van den Bradanus en van den
Casuentus, was gesticht (zeide men) door Nestor of
door Epetis ; na door de Samnieten verwoest te
had het eene kolonie van Sybaris ontvangen. Machtig en rijk, was M. gedurende eenigen tijd onafhankelijk, en maakte zich beroemd door de gastvrijheid,
welke het verleende aan Pythagoras, die er eene,
school stichtte en er stierf. Door de Romeinen veroverd 270 v. Chr., verklaarde M. zich in 215 your
Hannibal, doch werd heroverd 207 v. Chr. Ruiners
van M. zijn nog in wezen benoorden de uitwatering
van den Basento.
Metastasio (Pietro Antonio Domenica Bonaventura TRAPASSI, geuaamd), een der grootste dichters van Italie, geb. 1698 nit geringe ouders, gest.
12 April 1782 als hofdichter te Weenen, is de schepper van het moderne italiaansche zangspel, en heeft
Lich het meest beroemd gemaakt door zijne operaas
en cantaten. Complete editien van zijne werken zijn
verscheidene malen in 't licht verschenen ; de voornaamste zijn: die in 12 dln. (Parijs 1780-82) en
die in 20 dln. (Mantua 1816-20).
Metaurus, thans Mettro of Metaro, rivier in
Italie (in Umbria), stroomde langs Forum Sempronii,
en ontlasite zich bij Fannin Fortunas in de Adriatische Zee. Aan den M. werd anno 207 een vermaarde
veldslag geleverd, waarbij Hasdrubal (de broeder
van Hannibal) de nederlaag leed, en sneuvelde.
Meteg-Amma, werd door David op de Phihstijnen veroverd; II Sam. 8: 1.
Metelino, ital. naam voor Mitylene, het oude
Lesbos (zie dat art.), eiland in den Archipel, behoort
tot aziat. Turkije ; bet teed veal door de aardbevingen van 1755 en Maart1867.0p dit eiland waren de
twee gebroeders Barbarossa geboren. De hoofdstad
is M., ook Castro genaamd, op de oostkust, beoosten de ruiners van het oude Mitylene.
Metellus (de familie), een tak van het plebejisch romeinsch geslacht Cecilius, leverde sedert 283
v. Chr. een aantal uitstekende veldheeren, die door
hunne krijgsbedrijven de eernamen verwierven van
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de Episcopate Kerk of te sch eiden ; doch door de
vervolgingen, waaraan zij blootstonden, werden zij
daartoe gebracht. Reeds in 1741 ontstond er eene
scheuring onder de M. over de leer der predestinatie : Whitefield en zijne aanhangers hielden streng
vast aan de leerstellingen van Calvinus op dat stuk ;
Wesley en zijne volgelingen daarentegen omhelsden
het gevoelen der Remonstranten of Arminianen. De
Whitefieldianen zijn op verre na niet zoo talrijk als
de Wesleyanen. °rider laatstgenoemden ontstond in
1796 nog weder eene afscheiding: die afgescheidenen noemen zich Nieuwe M. De M. zijn verspreid in
Engeland (en wet boordzakelijk in het prinsdom
Wallis), zoomede veel in de Vereenigde Staten;
men vindt er zelfs te Calcutta en op de Sandwicheilanden ; in den laatsten tijd hebben zij zich ook
verbreid in Frankrijk en in Zwitserland.
Methodus, broeder van den Apostel der Slawen, den heiligen Cyrillus, maakte zich in de 9e
eeuw jegens het Christendom verdienstelijk, en stierf
als aartsbisschop van Moravie.
Methone, I) stad in het zuidwestelijk gedeelte van Messenie ; thans Modon. — 2) stad in 't
noordwesten van Thracie, aan de Thermeische golf ;
bij het beteg van deze stad (353 v. Chr.) verloor
Philippus van Macedonie een oog.
Methuen (John), engelsch ambassadeur Le
Lissabon, bracht in 1703 koning dom Pedro II tot
de onderteekening van een tractaat van koophandel
(het vermaarde Methuen-tractaat), waarbij Engeland
zich voor zijne wollen stollen weder de markt van
Portugal geopend zag, die daarvoor sedert 1684 gesloten was geweest.
—ETHUSALEM.
Methusael. Zie M
—ETHUSALEM.
Methusalach. Zie M
Methusalem, zoom van Henoch, vader van
Lamech, grootvader van Noach, uit het geslacht van
Seth, werd (volgens den Bijbel) 969 jaren oud, en
heeft dus den hoogsten ouderdom bereikt, die onder
de menschen bekend is. Gen. 4: 18 wordt hij Methusael genoemd ; en overigens Methusalach of Methusalah : Gen. 5: 21, 22, 25, 26, 27 en I Chr. I : 3.
Methymna, tegenw. Molivo of Mollevah, stad
ter zuidkust van het eiland Lesbos, was de eenige
die aan Athene getrouw bleef in den bondgenootenoorlog (359-356 v. Chr.). Het was de geboorteplaats van Arion.
Methymna, latijosche naam van steden:
M. Asidonia, thans Medina Sidonia ;
M. Campestris, thans Medina del Campo ;
M. Celia, thans Medina Cceli;
M. Sicca, thans Medina del Rio Secco ;
M. Turrium, thans Medina de las Torres.
Metidzja. Ziee M
Metis, d. de Wijsheid, dochter van Oceanus
en Thethys, de eerste vrouw van Zeus (Jupiter),
die haar volgens de mythe verslond, waarna hij uit
zijn hoofd Athene (Minerva) ter wereld bracht.
Metius (Jacob Adriaansz., genaamd), geb. te
Alkmaar omstr. 1575, wend 1609 de uitvinder van
den teleskoop. — M. (Adriaan Adriaansz., genaamd), broeder van den vorige, geb. te Alkmaar
1571, gest. 1635, had de sterrekunde gestudeerd
onder Tycho Brahe, en was voor zijnen tijd een voornaam wiskundige.
Metius Suffetius, dictator der stad Alba,
ten tijde van Tullus Hostilius (den 3en koning van
Rome), oorloogde eerst tegen de Romeinen, doch
werd vervolgens bun bondgenoot ; het bleek echter
al spoedig, dat bij bet met zijn bondgenootschap niet
oprecht meende: bij gelegenheid van eenen veldslag,

Metternich
waarin hij vermeende dat zij het onderspit zouden
delven als hij afvallig werd, koos hij de zijde van
den vijand. De Romeinen bevochten evenwel de
overwinning ; en M.-S., die in hunne handen viel,
werd op bevel van koning Tullus aan vier paarden
vastgebonden, en levend gevierendeeld (663 v. Chr.).
Meton, atheensch sterrekundige uit de 5e eeuw
v. Chr., stelde de naar hem (Meton'sche Cyclus) genoemde tijdrekening vast, zijnde een tijdkring van
19 jaren, om het maanjaar in overeenstemming te
brengen met het zonnejaar ; dit noemt men nog
tegenwoordig het Gulden getal.
hth 7i ERESICHTHON.
,er v. F
Matra, dochter
Metropolis, onder dezen naam verstaat men
tegenwoordig bijna nitsluitend: Londen, als voornaamste stad der wereld, als wereldstad. In de midheid voerden verscheidene steden dien naam, o. a.:
1) de oudste residentie en boofdstad van Phrygie,
lag in het noordelijk gedeelte, en is te onderscheiden
van: 2) de bij Apamea Cibotus, aan den weg naar
Synnada gelegene stad M. (Liv. 38, 15). — 3) stad
in de caystrische vlakte van Lydie, lag tusschen
Smirna en Ephesus. — 4) stad in Thessalia, links
van den Peneus, tusschen Gomphi en Pharsalus
(Cces. b. c. 3, 80). — 5) stad in Acarnanie, nabij de
oostkust der Acarnanische Golf, met eene citadel
(i liac. 3, 107.).
Metslawier, dorp in Friesland, I uur gaans
benoordoosten Dockum, aan den Anjumer rijweg ;
350 inw.; geboorteplaats van den wereldberoemden
predikant Balthasar Bekker.
Metsys (Quentyn), beroemd schilder, geb. 1450
te Antwerpen, gest. aldaar 1529.
Metternich, dorp in Pruisen, 5 kwartier gaans
bewesten Coblentz ; 750 inv.; kasteel der beroemde
farnilie von Metternich.
Metternich, oud-adellijk rijnlandsch geslacht,
verwierf in de 17e eeuw de rijksgraafschappen Beilstein en Winneburg, 1697 de rijksgrafelijke, 30 Juni
1802 de rijksprinselijke waardigheid, en 1803 de
tot prinsdom verhevene rijks-abdij Ochsenhausen,
die echter 5 Maart 1825 aan Wurtemberg verkocht
werd. Onder de talrijke heerlijkheden, welke de familie M. bezit in Bohemen, Moravie, aan het nicer
van Constans en aan den Rijn, is inzonderheid vermeldenswaard het slot Johannisberg. De eerste rijksprins von M. was Frans George Karel, geb. 9 Maart
1746, gest. 11 Aug. 1818; hij onderscheidde zich,
in dienst van Oostenrijk, in vele diplomatieke betrekkingen, en was de vader van: M. (pans Clemens Wenceslas Neopumoc Lotharius von), hertog
van Portella, geb. 5 Mei 1773 te Coblentz. Hij begon
zijne diplomatieke loopbaan 1797, als vertegenwoordiger van het westfaalsche graven-collegie op het
congres te Rastadt. Vervolgens tot verschillende diplomatieke zendingen gebezigd, sloot hij als oostenrijksch gezant 1804 te Berlijn het verbond tusschen
Oostenrijk, Pruisen en Rusland, en ging 1806 in
dezelfde boedanigheid naar Parijs. In 1809 werd hij
benoemd tot minister van buitenlandsche zaken,
zocht 1812 den oorlog in het Noorden te verhoeden,
en bracht vervolgens met veel bekwaambeid den
overgang van Oostenrijk tot de zijde der verbondene
mogendheden tot stand. Des avonds van den slag
bij Leipzig verhief keizer Frans hem tot oostenrijkschen prins. Hij ging mede naar Frankrijk, voerde
daar al de onderhandelingen, en teekende al de tractaten, waarbij Oostenrijk betrokken was, bekleedde
den voorzittersstoel op het Weener Congres, en sloot
1815 den tweeden vrede van Parijs. Evenzoo was
hij op de congressen te Aken, Troppau, Laibach en
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Verona, en bij de ministers-conferentien te Carlsbad
en te Weenen. In 1821 werd hij huis-, bof- en
staatskanselier, en behield zijnen overwegenden invloed ook onder keizer Ferdinand I. Door den opstand te Weenen 17 Maart 1848 zag hij zich genoodzaakt niet slechts of te treden als minister,
maar zelfs zijn behoud te zoeken in de vlucht naar
buitenslands; eerst in 1851 keerde hij naar Weenen
terug, waar hij 11 Juni 1859 stierf. Tot napolit.
hertog van Portella was hij verheven 1818; hij was
grande van Spanje der eerste klasse, ridder van al
de voorname europ. orders (alleen de engelsche Orde
van den Kousenband uitgezonderd), en ontving 1816
van keizer Frans I den Johannisberg. Van zijne drie
zonen is de oudste, prins Richard von M., geb.
7 Jan. 1829, sedert 1859 oostenr. gezant te Parijs.
Mettmann, stad in Rijnpruisen, kreis Etherfeld, aan den Dussel, 4 uren gaans benoordoosten
Dusseldorf; 6500 inw.
Metulum, thans Metling, stad der Japoden, aan
den Savus. Bij-t beleg van M.werd Augustus gekwetst.
Metz, het oude Divodurum, later Mediomatrica,
in de middeleeuwen Mettis of Mete, vesting tier
eerste klasse en hoofdplaats van het fransche dept.
der Moezel (Moselle), aan de uitwatering van de
Seille in de Moezel; 57,000 inw. Door de Romeinen
verfraaid, werd M. in 452 door Attila verwoest. In
511 (na Clovis) werd M. de hoofdstad van het
koninkrijk M., dat later den naam ontving van
koninkrijk Austrasie (zie AusTRAst6). In 923 werd
M. veroverd door Hendrik den Vogelaar, keizer van
Duitschland, en bleef onder het gezag van diens opvolgers. De bisschoppen van M. waren rijk en machtig ; sedert M. onder de Hohenstaufen stood, waren
de bisschoppen van M. feitelijk souvereinen, ofschoon
M. in naam altijd eene keizerlijke stad bleef. De zoogenaamde Drie Bisdommen (Metz, Toul en Verdun)
werden 1552 onder het gezag van de fransche kroon
gebracht ; Karel V deed 1553 eene vergeefsche poging om M. te heroveren, bij welke gelegenheid de
hertog van Guise zich onderscheidde door eene roemrijke verdediging. Intusschen bleven de bisschoppen
van M. nog altijd in den duitschen keizer hunnen
leenheer erkennen tot 1633. Bij oude indeeling
van Frankrijk, was het gouvernement van M. een der
8 kleine gouvernementen van Frankrijk ; kort voor
de omwenteling werd het klein-gouvt. van Verdun
daaraan toegevoegd, en de naam veranderd in gouvernement-generaal van M.
Metzingen,stad in Wurtemberg,Zwartewoudkreis, aan de Erms, ruim 7 uren gaans bezuidoosten
Stuttgart; 4400 inw.
Metzu (Gabriel), nederl. schilder, geb. 1615 te
Leiden, gest. 1658 te Amsterdam.
Meudon, vlek in 't fransche dept. Seine-Oise,
ruim 4 uren gaans bezuidw. Parijs; 3800 inw.; fraai
kasteel met park, sedert 1851 zomerverblijf van
Jerome Napoleon; bekend is 't te M. gebroken wordende krijt (blancde M.); Rabelais was pastoor te M.
Meulan, het oude Mellentum, stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 9 uren gaans benoordw. Parijs; omstr. 2000 inw.; was eertijds vesting ; werd
aan de kroon getrokken door Hendrik I, door de
Engelschen veroverd 1346, door Duguesclin 1363,
en door den hertog van Burgundie 1417; te vergeefs
belegerd door den hertog van Mayenne tijdens (le
oniusten der Ligue.
Meulebeke, marktvlek in de belg. prov. WestVlaanderen, 4 uren g. benoord. Kortrijk ; 8000 inw.
Meulen (Ant. Frans van der), belgisch schilder, geb. 1634 te Brussel, gest. 15 Oct. 1690 te Pa-

rijs; zijne veldslagen zijn beroemd ; leverde ook
genrestukken en landschappen.
Meulenbuurt, het dorp Ens, op het eiland
Schokland.
Meung, of Mehuti-sur-Loire, stad in 't fransche dept. Loiret, aan de Loire, ruim 4 uren gaans
bezuidw. Orleans ; 4500 inw.; geboorteplaats van
Jehan de Meting.
Meung (Jehan de), bijgenaamd Clopinel, omdat
hij kreupel was, fransch dichter, geb. omstr. 1260
te Meung nit aanzienlijke ouders, gest. omstr. 1320
te Parijs. Hij leverde, op verlangen van Filips den
Schoone, een vervolg op den Roman de la Rose van
Guillaume de Lorris (beste editie die van Won,
4 din. Parijs 1814). Vele vijanden maakte hij zich
door de al te vrije manier, waarop hij zich menigmaal
durfde uitlaten over de priesters en over de vrouwen. Zijne vereerders gavel' hem den eernaam van
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Meiinieten, I) afstammelingen van Meiinim,
die met Zerubbabel wederkeerden nit de babyl. gevangenschap ; Neh. 7 : 52. — 2) een yolk, dat door
Uzzia, koning van Juda, overwonnen werd ; II Citron.
26: 7.
Meurs, of Mors, stad in Rijnpruisen, 12 a 13
uren gaans bezuidoosten Cleve ; 3200 inw.; iu de
nabijheid overblijfselen van het oude Asciburgium ;
vroeger vesting (doch ontmanteld 1764), was M. de
hoofdstad van het graafschap M., dat in de middeleeuwen leenroerig was van Cleve, en la ter aan den prins
van Oranje kwam; na den dood van Willem III van
Oranje liet koning Frederik I, als hertog van Cleve,
1702 het graafschap M. aan de kroon van Pruisen
trekkers, en verhief bet tot een prinsdoin.
Meursault, vlek in 't fransche dept. Cote-d'Or,
2 uren gaans bezuidw. Beaune ; 2200 inw.; wijnbouw.
Meursburg, of MOrsburg. Zie MEERSBURG.
Meursius (Johannes), de oude, nederl. philolong en geschiedschrijver, geb. 1579 te Loosduinen
bij 's-Hage, sedert 1610 professor te Leiden, waar
hij 1619 onaangenaamheden ondervond als bevriend
met Oldenbarneveld ; in 1620 in zijn professoraat
hersteld, bekleedde hij dat nog 4 jaren, nam toen
de vereerende benoeming aan tot historiograaf van
Denemarken en prof. der geschiedenis en staatkunde
te Soroe, waar hij 20 Sept. 1639 stierf. Behalve
zijne vele verdienstelijke uitgaven van grieksche
klassieken, gaf hij een Glossarium Griveo-Barbarum,
schreef geleerde oudheidkundige verhandelingen,
eene geschiedenis van Belgie (Rerum Belgicarum etc.),
eene Geschiedenis der Leidsche hoogeschool (1625,
welk werk te Rome op den Index gebracht is). Al de
werken van M. zijn compleet uitgegeven door Lami
(12 dln. in fol. Florence 1741-63), en opgenomen
in den ' Thesaurus" van Gronovius en Grwvius. —
M. (Johannes), de jonge, zoon van den vorige, geb.
1613 te Leiden, gest. 1653 in Denemarken, heeft
zich insgelijks op het gebied der oudheidkunde als
schrijver verdienstelijk gemaakt. — De Elegantie
lat. serm., die onder den naam van Meursius in 't
Licht zijn gegeven, zijn van Cborier (zie CHORIER).
Meurthe, rivier in Frankrijk, komt nit de
Vogesen, 5 kwartier gaans bezuidoosten Saint-they,
wordt beneden Nancy bevaarbaar, en valt bij Frouard
in de Moezel, na eenen loop van 48 mijlen. De M.
geeft Karen naam aan een dept. van Frankrijk:
M. (het departement), zijnde een gedeette van bet
vroegere Lotharingen, ligt tusschen de departementen Moezel (Moselle) ten N., Beneden-Rijn ten 0.,
Vogesen ten Z., Maas ten W., is ruim 117 vierk.
mijlen groot, ingedeeld in 5 arrondissementen(Nancy ,
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Luneville, Chateau-Salins, Sarrebourg, Tout), bevolkt met 429,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Nancy.
Meuse, fransche naam der Maas, Welke rivier
haren naam geeft aan een departement van Frankde artt. MAAS.
rijk.
Meuse' (Georg), duitsch hibliograaf, geb. 1743
in Frankenland, te Eyrichshof bij Bamberg, gest.
19 Sept. 1820 als professor der geschiedenis te Erlangen, bekend door een aantal werken, waaronder
het Gelehrle Deutschland (voortgezet door Ersch en
Lindner, 23 dln. Lemgo 1796-1834); Lexikon der
von 1750-1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller
(15 dln. Leipzig 1802-16); en de onvoltooide
Bibliotheca historica (dl. 1-11, Leipzig 1782—
1804).
Mevania, thans Bevagna, stad in Italie, 10
mijlen benoorden Rome, aan den Flaminischen weg,
bij de grenzen van Etruria en Umbrie, was de geboorteplaats van Propertius.
Mewar, of Meywar, vorstendom in India. Zie
ODEYPOEB.

Mewat, vorstendom in India. Zie MACHERRY.
Mewe, stad in Pruisen, vierdhalf uur gaans benoordw. Marienwerder, aan de uitwatering van de
Ferse in de Weichsel; 3500 inw.
Mexicaansche Golf, of Golf van Mexico,
het westelijkste gedeelte van den Atlantischen Oceaan, vormt eene binnenzee, die ten N. door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten W. en Z.
door Mexico en ten 0. door de schiereilanden Florida en Yucatan begrensd wordt. De twee genoemde
schiereilanden, met het eiland Cuba in het midden,
vormen de zee8ngten, genaamd Straat van Florida
en Straat van Yucatan, die elk eene breedte hebben
van omstr. 30 mijlen. Het zuidelijk gedeelte der
M.-G. heet Baai van Veracruz, of Campeche-baai ;
het noordoostelijkste gedeelte wordt genoemd Apalachee-baai. Van de rivieren, die zich in de M.-G.
ontlasten, zijn de voornaamste: Mississippi en Riodel-Norte. Van de havensteden aan de M.-G. zijn de
belangrijkste : Veracruz in Mexico, Nieuw-Orleans in
Louisiana, Ponsacola in Florida, en Havana op Cuba.
Mexicanen, de bevolking van Mexico.
Mexico, 1) of naar de nieuwe spelling Mejico,
een sedert Juni 1867 weder republiek geworden
land in het znidelijkst gedeelte der noorderhelft van
Amerika, ten 0. door de Mexicaansche Golf en ten
W. door den Stillen Oceaan begrensd, is ongeveer
40,315 vierk. mijlen groat, had blijkens de telling
van 1857 eene bevolking van 8,137,853 zielen, welke
bevolking bestaat nit: 1) Creolen en blanken van
spaansche afkomst ; 2) Indianen of oorsprookelijke
bewoners van M. (verschillende stammen); 3) Negers ; 4) een gemengd ras, nit de drie genoemde
voortgesproten. De algemeene hoofdstad van M. is de
stad Mexico (zie het volgende art.). VOOr de fransche overweldiging in 1863 was dit land (destijds
Mexicaansche Republiek of Mexicaansche Confederatie
genaamd), ingedeeld in 23 provincien of stater, die
elk een eigen gouvernement hadden, nl.: AguasCalientes, Yucatan, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Mechoacan, Xalisco, Mexico,
Queretaro, Guanaxuato, San-Luis-Potosi, Tamaulipas, Cinaloa, Sonora, Zacatecas, Durango, Cohahuila
met Nieuw-Leon, Chihuahua, Colima, Tlascala;
daarbij het bondsdistrict M. en het territorium Californie (zie dat art.). Hooge bergen doorloopen M.,
zijnde voortzettingen van de Cordilleras van ZuidA merika, en zich in het N. aansluitende aan de Rotsgebergten. Het inexicaansche gebergte draagt ach-
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tereenvolgend verschillende narnen : Cordillere van
Oaxaca, Cordillere van Anahuac, Sierra-Madre (bij
den overgang in Guanaxuato), Sierra de Acha, Sierra
de los Mimbres, Sierra de las Gruellas, Sierra Verde.
De hoogste pieken zijn : de Popocatepetl (5258 nederl. ellen), de Citlaltepetl (5308 nederl. ellen), de
Cofre-de-Perote (4927 nederl. ellen); eerstgenoemde
(de Popocatepetl) is een nog in werking zijnde
vuurspuwende berg; nog 4 andere vulcanen worden
in M. aangetroffen, nl.: Orizaba, Tustla, Jorulla, Colima. Aan rivieren is M. arm ; de voornaamste zijn:
Bravo-del-Norte, ,Colorado, Rio Grande, Rio Verde;
meren daarentegen warden in M. in menigte aangetroffen. De voornaamste zeehavens van M. zijn:
(aan de Mexicaansche Golf) Veracruz, Tampico en
Matamoras ; (aan de Zuidzee) Acapulco, Mazatlan en
Manzanillo ; (aan de Golf van California) Guaymas.
In het Mexicaansche gebied wordt minstgenomen
een twintigtal verschillende talen gesproken, waaronder er 14 zijn, Welke eigene spraakkunsten en
eigene woordenboeken bezitten. De geschiedenis van
M. splitst zich in drie groote tijdvakken, nl.: 1) voor
de verovering door Cortez; 2) sedert die verovering
tot aan den opstand tegen Spanje ; 3) sedert de
herwonnene onafhankelijkheid tot op de overweldiging door de Franschen. Gedurende het eerste tijdvak, dat tot 1521 loopt, hebben waarschijnlijk verscheidene volken elkander opgevolgd op het uitgestrekte grondgebied van M.; de voornaamste dier
volken zijn geweest de Tolteken, de Chichimeken
en de Azteken (deze laatste hadden tot hoofdstad
Tenochtitlan of Mexico, en hadden bijna al de andere volken van M. aan zich onderhoorig gemaakt);
de Chapaneken, die de Zoken, Tzendanen en Quelenen onderworpen hadden (hoofdstad Cbiapa); de
Totonaken, machtig in Mechoacan (hoofdstad Zintzontzan); de Zapoteken (hoofdstad Oaxaca). Naast
het Mexicaansche rijk bloeiden niettemin (hoezeer
niet zoo machtig, toch in macht met M. wedijverende)
twee andere rijken nl.: Tezcuco en Tlacopan. Al die
volken hadden eenen hoogen trap van heschaving
bereikt, inzonderheid de Azteken; zij kenden de
bouw-, schilder- en heeldhouwkunst, en zelfs de
sterrekunde ; zij maakten wegen en kanalen, en hadden een hieroglyphisch schrift. De mexicaansche
oudheden, die uit lien tijd bewaard zijn gebleven,
zijn nog zeer talrijk, in weerwil van de verwoestingen, die de Spanjaarden in M. hebben aangericht,
en ze zijn zeer merkwaardig ook (zie o. a. PALENQUE).
Het tweede tijdvak vangt aan niet de landing van
Ferdinand Cortez te Cempoallan (1519), nadat men
in Europa de eerste berichten omtrent het bestaan
• van M. vernomen had door de Spanjaarden Solis en
Pinzon, die in 1508 Yucatan ontdekt hadden, en
nadat Grijalva in 1518 de oostkust van Anahuac bezocht bad. Tijdens de landing van Cortez regeerde
(sedert 1503) Montezuma over M. Die ongelukkige
koning, die de Spanjaarden gastvrij ontving, werd
daarvoor schandelijk door hen beloond ; en nadat ze
hem reeds spoedig zijn rijk afhandig gemaakt hadden, duurde het niet Lang, of zij werken meester ook
van tie overige deelen des lands, die sedert 1540
vereenigd een spaansch onder-koninkrijk vormden
onder den naam van Nieuw-Spanje, en waartoe ook
Guatemala behoorde. Onnoemelijke schatten aan
gaud en zilver heeft Spanje uit M. getrokken ; te
Acapulco, aan den Stillen Oceaan, werd al die rijkdam bijeengebracht, om vervolgens met spaansche
schepen naar het moederland vervoerd te worden
en in weerwil van de uitmergelende hebzucht der
verdrukkers, bleef M. aan Spanje getrouw, totdat de
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verdrijving van de Bourbons nit Spanje ook een
keerpunt ten gevolge had in de geschiedenis van M.
Reeds in 1809 had zich in M., dat Napoleon niet
onder zijnen schepter mocht brengen, eene regeering
gevormd in den naam van Ferdinand VII; doch dit
gouvernement verklaarde zich later tegen de Hooge
Junta in Spanje. En toen de onderkoning Venegas
het gezag van het Regentschap en van de Cortes
van Cadix trachtte te handhaven, brak er 1810, onder de leiding van zekeren pastoor Hidalgo, een
openbare opstand uit, die echter op niets anders uitliep dan op Hidalgo's terdoodbrenging (27 Juli 1811).
Doch eenmaal de geest van het misnoegen gaande
gemaakt, waren de verregaande wreedheden van den
nieuwen onderkoning Colleja niet geschikt om de
gemoederen tot rust te brengen ; wet werden twee
nieuwe opstanden (onder Morelos 1815, en onder
Mina 1816) onderdrukt ; maar een dreigender aanzien nam de strijd, toen Guerrero zich aan het hoofd
van den opstand geplaatst had : en vooral toen Iturbide zich aan hem aansloot (1820), was M. your
Spanje verloren ; doch eerst nadat Iturbide een korten tijd de rol van Pkeizer van M." gespeeld had,
werd de constitutie tot stand gebracht door het Congres van M., en van den dag, waarop dat congres
zijne zittingen sloot (29 Dec. 1824), dateert feitelijk
het onafhankelijk bestaan der republiek M., die dan
ook in 1825 door al de niogendheden erkend werd
(behalve door Spanje, welke mogendheid eerst in
1836 tot die erkenning overging, na nog lang getracht te hebben om zich weder van M. meester te
maken, welk streven echter reeds door de bloedige
nederlaag der spaanscbe troepen bij Tampico in
1829 voor goed was verijdeld). Het derde tijdvak
der geschiedenis van M. neemt dus een aanvang met
de republiek (29 Dec. 1824). De eerste president
was generaal Vittoria ; doch de rustelooze woelingen
der partijschappen stortten de jonge republiek reeds
spoedig in burgeroorlog en nagenoeg in regeeringloosheid. De 1 Sept. 1828 gekozene president Pedrazza werd reeds 4 Dec. van datzelfde jaar uit het
bewind gestooten, en had tot opvolger Guerrero, die
zich echter weldra genoodzaakt zag het presidentschap neder te leggen (1829). Zijn opvolger Bustamente hield zich slechts staande tot Oct. 1832, toen
Santa-Anna (Santana) hem bij Puebla (1 en 2 Oct.)
de nederlaag toebracht, zoodat hij afstand van bet
presidentschap deed ten behoeve van Pedrazza, die
echter 1 April 1833 de plaats moest ruinien voor
Santana. Onder dezen president, Wiens naam voor
M. eene ramp is geworden, kwam Texas in opstand,
en verklaarde zich 2 Maart 1836 onafhankelijk ; in
den strijd om Texas tot onderwerping te brengen
werd Santana gevangen gekomen. Nu kwam Bustamente weder op den presidentszetel, en onder zip]
bewind eischte Frankrijk voor verscheidene grieven
gewapenderhand voldoening van M., welke oorlog
beeindigd werd door de bemachtiging van Veracruz
5 Dec. 1838 door de Franschen, waarop 9 Maart
1839 de vrede werd geteekend. Na de aftreding van
Bustamente trail de inmiddels nit de krijgsgevangenschap teruggekeercle Santana weder als president
op, en regeerde, van Sept. 1841 af, met al de willekeur van een dictator. Een opstand tegen hem 1844
bracht generaal Herrera op het kussen, en Santana
nam de wijk naar Cuba. Onder het presidentschap
van Herrera namen de geschillen met Texas, dat in
1845 formeel in de noord-amerik. Unie opgenomen
werd, zulk eene ernstige wending, dat M. aan de
Vereenigde Staten den oorlog verklaarde (16 mull
1845). Van beide zijnen werd de oorlog met kracht
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doorgezet ; doch de Mexicanen moesten bet underspit delven: hunne havens werden geblokeerd, en de
Noord-Amerikanen bezetteden (in 1846) Matamoros, Santa-Fe, Monterey (N.-Leon), Tabasco, Tampico en San-Luis-Potosi, (in 1847) Puebla, Veracruz
na bet bombardement van Ulloa ; de Mexicanen werden verslagen bij Palo-Alto (7 Mei 1846), bij BuenaVista in de nabijheid van Saltillo (22 Febr. 1847),
in den hergpas van Cerdo-Gordo (18 April), in de
bloedige veldslagen hij Contreras en op de oevers
van den Churobusco (19 en 28 Aug.), eindelijk bij
Chetulpec en hij Molino del Rey (12 en 13 Sept.);
15 Sept. 1847 werd de hoofdstad Mexico stormenderhand ingenomen door generaal Scott, en de
Mexicanen waren genoodzaakt den vrede te teekenen:
bij bet tractaat van Guadalupe-Hidalgo (2 Febr.
1848) stonden zij aan de Unie af al het mexicaansche grondgebied beoosten den Rio del Norte, benevens Nieuw-Mexico en Nieuw-California, waarvoor
zij van de Vereenigde Staten eene schadeloosstelling
ontvingen van 15 millioen dollars (omstr.38millioen
nederl. guldens). Herrera, die, in 1846 afgetreden,
inmiddels Brie verschillende opvolgers gebad had
(waaronder ten derdenmale de beruchte Santana),
werd 1848 opnieuw tot president gekozen, en hield
zich als zoodanig staande tot 15 Jan. 1851, toen hij
vervangen werd door Arista, die 1852 de plaats
moest ruimen voor Cevallos. Om een einde te maken
aan den schier regeeringloozen toestand, waarin M.
door de partijschappen verscheurd werd, riep men
Santana weder terug, die 27 April 1853 zijnen intocht in de hoofdstad deed, en wel is waar doortastende maatregelen nam om eene nieuwe orde van
zaken in het Leven te roepen, doch zich 17 Dec. 1853
tot president your zijn geheele Leven deed benoemen,
hetgeen voedsel gaf aan den argwaan, dat hij eenen
staatsgreep beoogde, om eenen monarchalen regeeringsvorm aan M. op te dringen: zoo brak 22 Jan.
1854, onder aanvoering van Alvarez, een gewapende
opstand nit, die hiermede eindigde, dat Santana in
Aug. 1855 verdreven, en generaal Carrera op den
presidentsstoel gebracht werd, waarop hij zich slechts
tot 12 Sept. ton staande houden; van 4 Oct. tot
11 Dec. was Alvarez president, en toen kwam Comonfort aan bet roer. Deze nam tegenover de geestelijkheid eene zeer doortastende bonding aan ; 31
Maart 1856 werden alle kerkelijke goederen verbeurd verklaard, en eenige dientengevolge uitgeharstene opstanden werden onderdrukt. Toen het
congres 'II Maart 1857 eene herziening van de constitutie aangenomen had, brak in Jan. 1858 nogmaals eene militaire omwenteling nit, ten gevolge
waarvan de conservatieven generaal Zuloaga aan het
hoofd van den staat brachten, terwijl Comonfort
zijne plaats overliet aan Benito Juarez, een der bekwaamste leiders van de liberate partij. In de daaropvolgende worstelingen werd Zuloaga eerst vervangen
door Robles, vervolgens door Miramon, totdat eindelijk in bet begin van 1861 de liberalen zegevierden, waarop Juarez in Juni 1861 wederom tot president gekozen en met onbeperkte dictatoriale macht
bekleed werd. Onder de waste hand van dezen talentvollen man zou het ongelukkige M. tot rust en
verademing hebben kunnen komen, indien men niet
in Europa op den onzaligen inval gekomen ware in
M. in bet troebele water te gaan visschen naar roern.
Spanje, Frankrijk en Engeland hadden eene reeks
van grieven tegen M. — grieven, hetzij ter loops
gezegd, waarvoor eene kleine mogendheid van eene
groote bezwaarlijk voldoening zou durven eischen,
maar die aan de Brie genoemde mogendheden (om-

538

Mexico

dat ze zich sterk tegenover M. gevoelden) het recht
geven eenen gemeenschappelijken krijgstocht tegen
M. te ondernemen, en Jan. 18621andde een expedittekorps te Veracruz. Dat de conventie van Soledad,
19 Febr. 1862 door den spaanschen generaal Prim
met de Mexicanen gesloten, door de gouvernementen
van Spanje en Engeland goedgekeurd werd, bewees,
dat althans die twee mogendheden niets anders van
M. verlangden, dan billijke voldoening aan billijke
eischen. Frankrijk daarentegen weigerde de ratificatie van de getroffene overeenkomst; en terwijl de
Spanjaarden en Engelschen in April 1862 Mexico's
grondgebied ontruimden, rukten de Franschen stoutweg op de hoofdstad aan. Doch bij Puebla leden ze
eene gevoelige nederlaag, en over het geheel ontmoetten zij bij de Mexicanen eenen Ilapperen tegenstand, waartegen de fransche opperbeveihebber Lorencez, met de geringe strijdrnacht waarover hij te
beschikken had, niet opgewassen scheen. Hij werd
dan ook 3 Juli vervangen door generaal Forey, aan
wien tevens nit Frankrijk aanzienlijke versterkingen
toegezonden werden, waarmede hij, na zijne troepen
ongeloofelijke moeilijkheden en ontberingen te hebben laten doorworstelen, eindelijk in April 1863
voor Puebla aankwam, welke stad na eenen roemrijken tegenstand eerst 17 Mei werd bemachtigd
door de Franschen, die daarop 5 Juni 1863 hunnen
intocht deden in de hoofdstad Mexico, nit welke
president Juarez den zetel der regeering veiliglieidshalve reeds in tijds had overgebracht naar
Cuernavaca. Nu vatte keizer Napoleon het plan op
om Mexico in een keizerrijk te herscheppen ; er
werd eenen waardigen pretendent voor den nieuw
te stichten troon opgezocht, het fransche bezeltingsleger in M. werd met nieuwen toevoer van
troepen versterkt, en generaal Forey als opperbevelhebber aldaar vervangen door generaal Bazaine.
Toen de oostenrijksche aartshertog Maximiliaan de
ongelukkige keizerskroon van Mexico aannam (10
April 1864) geloofde hij werkelijk, of althans hij
maakte zich zelven diets, dat de overgroote meerderheid der mexicaansche natie eenen keizerskroon
verlangde, en hem had uitverkoren om dien troon te
beklimmen. De toestand in M. was echter van geheel
anderen aard : het gansche noorden was nog in bezit
van Juarez ; het westen was in handen van republikeinsche generaals, die elk op zich zelven, onafhankelijk van Juarez, voor het behoud der republiek en
tegen de fransche overweldiging streden ; al de havenplaatsen aan den Stillen Oceaan waren in handen
der republikeinen: wel had admiraal Bonet 26 Febr.
1864 met drie schepen de blokade aangevangen van
Acapulco (staat Guerrero), doch eerst na ruim 4
maanden blokade kwam die haven (3 Juni) zonder
slag of stoot in handen der Franschen, en 20 Juni
werd dus de blokade opgeheven. De haven van Manzanillo werd geblokeerd sedert 15 Maart, en sedert
20 Maart die van Mazatlan, welke stad 26 Maart
door de Franschen gebombardeerd werd, zonder dat
het hun gelukte die te bewachtigen. Eenige dagen
later ving ook de blokade van San-Blas aan, welke
stad, tevens van de landzijde erg bestookt, reeds
spoedig (Mei) in handen der Franschen viel. De
haven van Guaymas in Sonora werd niet door de
Franschen bemoeilijkt, en bleef dus voortdurend in
de macht der republikeinen. Dus: van de havenplaatsen aan den Stillen Oceaan alleenlijk Acapulco en
San-Bias door de Franschen bezet, en al de overige
(Guaymas uitgezonderd) door hen geblokeerd. Van
de havens aan de Golf van Mexico eindelijk waren
Matamoros, Tabasco en Minatitlan nog altijd in han-
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den der republikeinen ; alleen Tampico, Tuspan en
Veracruz bevonden zich in handen der Franschen.
De stater) in het binnenland waren onderworpen aan
het fransche krijgsgezag, ja, maar werden niettemin
aanhoudend doorkruist door guerrilla-benden, die
zelfs nit Oajaca en Guerrero voorwaarts drongen tot
in de staten La Puebla en Mexico. Eene zonderlinge
zelfmisleiding mag men het dan ook noemen, dat
keizer Maximiliaan eenige maanden later (toen hij
eene rondreis in zijn rijk deed) aan zijnen minister
Velasquez de Leon schreef, het nu als eene ionomstootelijke waarheid" te hebben ondervonden, dat
zijn keizerrijk eene stichting was, gegrondvest op
den wil van »de onmetelijke rneerderheid des yolks"
— nota bene, nauwlijks een vierde gedeelte van bet
Mexicaansche rijk stond, door fransch wapengeweld
gedwongen, onder zijnen schepter, terwijl rut in drie
vierden des lands nog met hart en ziel republikeinsch
waren, en overal gewapend en strijdvaardig stonden
om in toepassing te brengen de lens .Dood aan de
vreemdelingen 1" die den grondtoon uitmaakt van het
mexicaansche volkskarakter. Doch wij moeten kort
zijn, en zullen dus slechts een vluchtig overzicht
geven van de hoofdmomenten van het kortstondige
keizerrijk M. De kroon werd aangenomen te Miramar
10 April 1864; bet hoopvolle keizerlijke paar kwam
28 Mei in de haven van Veracruz aan, waar op dat
oogenblik vrij hevig de gele koorts woedde, zoodat nog dien eigen nacht de reis vervolgd werd.
Te La-Soledad, Loma-Alta, Cordova, Orizaba,
overal werd bet keizerlijke paar met bet uitbundigste
feestgejubel begroet ; zij brachten vervolgens een
bezoek aan de Moeder Gods van Guadalupe (een
wonderdadig Maria-beeld, dat in den vrijheidsoorlog
de functie van generaal bekleed, en als zoodanig
meegevochten had tegen de Spanjaarden), en deden
12 Juni hunnen intocht in de hoofdstad Mexico. Na
eenige beschikkingen te hebben genomen, betreffende
de eventueele troonopvolging, het binnenlandsch bestuur en de betrekkingen tot het buitenland, aanvaardde Maximiliaan 10 Aug. eene rondreis door zijn
keizerrijk, d. i. door die staten, die binnen het cordon der fransche en mexicaansche troepen lagers:
15 Aug. kwam hij te San-Juan del Rio, 17 Aug. te
Queretaro, 23 Aug. te Calaya. Te Irapuato werd hij
door eene (aldaar epidemische) hevige keelontsteking aangetast, waardoor hij genoodzaakt was 14
dagen zijn bed te houden ; eerst 11 Sept. kon hij
zijne reis volgen. Nu begat hij zich naar bet dorp
(of stadje) Dolores, waar in den nacht van 15 Sept.
1810 pastoor Miguel Hidalgo den wereldvermaarden
Grito de Dolores (Smartekreet) aanhief, die de mexicaansche onafhankelijkheid ten gevolge had : juist
54 jaren later overnachtte bier de nieuwe keizer,
die er den volgenden morgen eene hoogdravende
redevoering hield voor eene groote menigte, terwijl
zijne gewalin, keizerin Charlotte, in de hoofdstad
Mexico den eersten steen legde voor het op te richten onafhankelijkheidsmonument. Den 18 Sept. kwam
Maximiliaan te Guanajuato, waar hij de rijke zilvermijnen in oogenschouw nam; door de onbegaanbaarheid der wegen, ten gevolge van de zware regens, ondervond zijne reis eenige vertraging -, 1 Oct.
verliet hij Leon, en arriveerde 11 Oct. te Morelia.
Nu kwam de keizerin hem tegemoet reizen tot
Toluca, en 30 Oct. hield het keizerlijke paar hunnen
weder-intocht in de hoofdstad, ingevolge hun nitdruk kelijk verlangen zonder openbare feestelijkheden. Maximiliaan had op zijne rondreis vee! gezien
met eigen oogen ; en bet moet tot zijne eer gezegd
worden, dat het zijn ernstige wil was, om door ge-
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paste en wijze maatregelen even nuttige als doortastende maatregelen tot stand to brengen, die echter meerendeels, ofschoon als keizerlijke besluiten
op papier gebracht, door den drang der oinstandigheden onuitgevoerd zijn geblevcn. Met het einde
van 1864 was bet nieuwe keizerrijk M. erkend door
Rusland, Zweden, Turkije, Denemarken, Portugal,
Spanje, Italie, Frankrijk, Engeland, al de Duitsche
staten en den schach van Perzie ; daarentegen was
die erkenning bepaaldelijk geweigerd door de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die niets antlers
erkenden dan de republiek M. met Juarez als president, terwijl ook de staten van Centraal- en van
Zuid-Amerika tegenover het nieuwe keizerrijk in
eene bepaald vijandige bonding stonden. De resultaten van de krijgs-operatien der Franschen, onder
de opperleiding van Bazaine (de Noorder-expeditie
van 1864) waren deze : vier staten of provincien,
nl. Tamaulipas, Nuevo-Leon, Cohahuila en Durango,
waren aan het gezag van keizer Maximiliaan onderworpen, en president Juarez, totaal verslagen, had
zich teruggetrokken naar Chihuahua, ruim 400 mijlen afstands van Mexico. In het wetten en zuiden
iag bet er minder gunstig uit: de Franschen hadden Acapulco moeten ontruimen, zoodat de staat
Guerrero weder geheel in handen der republikeinen
onder den ouden Alvarez stond. De gewichtige haven Mazatlan (staat Sinaloa) was daarentegen 13
Nov. in handen der Franschen gevallen ; doch daar
de guerilla-benden dien staat, die overigens nog
grootendeels in handen der republikeinen was, aanhoudend onveilig rnaakten, werd tot eenen veldtocht
besloten (de expeditie in Sinaloa), die ontegenzeggelijk de moorddadigste geweest is, welke in het
arme M. door de Franschen is volbracht. De expeditie in Oajaca, onder het persoonlijk kommando
van Bazaine, werd een waardige tegenhanger van de
voorspoedige Noorder-expeditie; na een veldtocht,
Aug. 1864 aangevangen, die de grootstdenkbare
rnoeilijkheden en tal van bloedige gevechten opleverde, kon eerst 4 Febr. 1865 door de fransche batterijen het vuur tegen de stad Oajaca worden geopend, en ofschoon elke voet gronds slechts na de
hevigste gevechten werd vermeesterd, waren de belegeringswerken toch 8 Febr. reeds zoover gevorderd, dat Bazaine tegen den volgenden dag eenen
algemeenen stormloop op de stad kommandeerde.
Doch Porfirio Diaz, die nu begreep dat hij voor de
overmacht zou moeten bezwijken, kwam 9 Fehr. des
ochtends orn half twee met zijne twee adjudanten
in het fransche legerkamp aan, en gaf Oajaca over
op genade en ongenade; Bazaine nam dadelijk bezit
van de stad, waarmede deze geheele prow. of staat,
die zoo tang den voornaamsten steun der republikeinen in het zuiden geweest was, voor het keizerrijk was gewonnen. Door dat onophoudelijke norlogen in de tweede helft van 1864 en het begin van
1865, waren de gelederen der keizerlijke en der
fransche troepen op schrikbarende wijze gedund ; de
fransche kaders werden telkens aangevuld met nieuwe
strijdkrachten nit Europa en nit Algerie, en keizer
Maximilian was ijverig werkzaam om de mexicaansche armee te reorganiseeren, en orn vrijwilligers nit
Europa naar Mexico te trekken : zulk een korps vrijwilligers nit Oostenrijk, sterk 7000 man, in Nov. en
Dec. te Triest scheep gegaan, nam reeds in Jan.
1865 in Mexico creel aan de gevechten tegen de
republikeinen ; in Belgie werd een regement vrijwilligers opgericht, het ,)Keizerin-Charlotte-regement",
welke oprichting wel is waar, op het afkeurend votum
der Kamer van 2 Sept. 1864, door het belgische
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gouvernement werd verloochend, doch niettemin
zoo ijverig door de regeering ondersteund weed, dat
daarover in de belgische Kamer 4 April 1865 eene
interpellatie plaats greep, die een tweegevecht ten
gevolge had tusschen den afgevaardigde De Laet en
den minister van oorlog Chazal. Een en ander te
zamen genomen, had keizer Maximiliaan in bet begin van 1865 te beschikken over de mexicaansche
armee en het fransche expeditie-korps, te zamen
30,000 man, benevens 7000 oostenrijksche, 1500
belgische en 6000 fransche (tot het vreemdenlegioen
hehoorende) vrijwilligers, dus alles in alles 44,500
man. Ofschoon nu deze strijdmacht op verre na niet
voldoende was, om het geheele mexicaansche rijk tot
onderwerping te brengen en in onderwerping en
rust te houden, ware er toch een dragelijke toestand
mede te scheppen geweest, indien niet andere rampen de bestendiging van het keizerrijk onmogelijk
hadden gemaakt. In de eerste plaats geldgebrek;
wel werd in Aug. 1865 de fransche staatsraad Langlais, vergezeld van een aantal fransche ambtenaren,
doorkneed in het yak van finantien, naar Mexico
gezonden, om er aan den benarden toestand van het,
finantie-wezen een einde te maken ; doch daargelaten of de werkelijk hoogstbekwame Langlais wel
naar wensch in zijne zending zou hebben kunnen
slagen, werd dit eene onmogelijkheid door zijnen
flood (23 Febr. 1866). Maar meer nog dan alles
werd de duurzaamheid van het jonge keizerrijk eene
onmogelijkheid, door de vijandige bonding, die de
eer- en heerschzuchtige roomsch-katholieke geestelijkheid tegenover den pas opgerichten troon aannam ; en gesteld voor een oogenblik, dat aan de
stichting van het Mexicaansche keizerrijk een verheven denkbeeld bij Napoleon III ten grondslag hebbe
gelegen, namelijk Mexico te verheflen tot een machtigen voorpost der volken van den Latijnschen stam
in Amerika, om daar het verder zuidwaarts dringen
der volken van den Germaanschen stam (de NoordAmerikanen) te beletten gesteld dit (om niet de
gansche onderneming een even misdadig als dolzinnig ondernemen te moeten noemen), dan is het
voor ieder onbevooroordeeld denkend hoofd zonneklaar, dat bet treurige einde van keizer Maximiliaan
veelmeer op rekening van de Roomsche Kerk, dan
op rekening van keizer Napoleon is te stellen. Immers, Maximiliaan, met zijn ridderlijk en edelaardig
gemoed, beschouwde zijne taak als eene verhevene
roeping: hij wilde waarachtig het welzijn van het
Mexicaansche rijk ; hij wilde, door zijne instellingen,
dat rijk eene waardige plaats doen innemen in de rij
der hedendaagsche (en Met der middeleeuwsche)
volken ; hij wilde bijv. wel de Roomsche kerkleer
erkend hebben als godsdienst van den staat, maar
tevens vrijheid van godsdienst toekennen aan alle
andere niet met 's lands wetten in strijd handelende
kerkgenootschappen. En wat verlangde Rome? Ziebier den inboud van den pauselijken zendbrief van
18 Oct., die door mgr. Francesco Meglia, aartsbisschop van Damascus i. p. en als nuntius nit Rome
naar Mexico gezonden, aan den keizer overhandigd
werd, een brief, door den pans geschreven naar aanleiding van het drijven der clericale partij in Mexico
zelf, die al de vrijzinnige en waarlijk edele bedoelingen van Maximiliaan als voor de Kerk verderfelijk
voorstelde in hare rapporten aan den Roomschen
Stoel, waar men met de mexicaansche toestanden
ongeveer even bekend was als op Nova-Zembla. Zoo
schreef de pans: De Katholieke godsdienst rnoet
voortaan, even als tot hiertoe, met uitslniting van
iedere andere geloofsbelijdenis, den roem en den
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steun der mexicaansche natie zijn ; de bisschopperi
moeten in de uitoefening van hun herderlijk ambt
eene volkomene, onbeperkte vrijheid genieten; de
monnik-orden moeten hersteld worden ; de geestelijkheid moet het opzicht hebben over het openbaar
en bijzonder onderwijs; de handen, die der Kerk
zijn aangelegd door de burgerlijke regeering, moeten verbroken worden : enz." Ofschoon met hart en
ziel Roomsch-katholiek, begreep keizer Maximiliaan,
die ten minste lets van de gesteldheid der Bingen in
Mexico kende, dat hij onmogelijk aan den inhoud
van dat pauselijk schrijven zou kunnen voldoen; en
toen hij 27 Dec. 1864 aan zijnen minister van justitie Escudero schreef, dat alle geseculariseerde kerkelijke goederen, waarvan de verkoop op wettige
wijze had plaats gehad, verklaard moesten worden
als wel en deugdelijk in eigendom te behooren aan
de nieuwe bezitters, toen had hij in eens de gansche
geestelijkheid tegen zich, en het duurde niet Lang
of zelfs eenige generaals lieten zich door geld omkoopen, om van bet keizerrijk afvallig te worden en
onder de vaan por la religion y los fueros (voor de
godsdienst en de kerkelijke privilegien) de geestelijkbeid te dienen. Desalniettemin was de eerste bellt
van 1865 het gelukkigste tijdperk van het ongeIukkige keizerrijk ; de gezanten der meeste europeesche hoven kwamen aan ; er werden partijen en
feesten gegeven in menigte; generaal Bazaine, tot
loon voor zijne krijgsbedrijven in M., door Napoleon III tot maarschalk van Frankrijk verheven,
trouwde met een mexicaansch jong meisje uit een
aanzienlijk oud geslacht ; men bouwde allerlei luchtkasteelen, en droomde zelfs van het stichten van
eene nieuwe groote koopstad, die den naam van
Miramar zou dragen, aan de Golf van Mexico. Den
10 April 1865 was er een jaar verloopen sedert
Maximiliaan de kroon had aangenomen ; er werd
daarom op dien dag eene soort van constitutie aan
het keizerrijk verleend ; 6 Juli (des keizers geboortedag) werd eene Mexicaansche akademie van wetenschappen gesticht (waaraan niets ontbrak dan de
noodige geleerden); 16 Sept. werd de 44e verjaardag
van Mexico's onafhankelijkheid gevierd, en bij die
gelegenheid een standbeeld van den held Morelos
onthuld, aan de afstammelingen van den in 1824
gefusilleerden keizer Iturbide werd de titel van
,,keizerlijke hoogheid" verleend, kortom al 't mogelijke
gedaan om den nationalen trots der Mexicanen te
stpreelen. Van oneindig meer beteekenis echter was
bet rampzalige keizerlijk decreet van 2 (of 3) Oct.
1865, waarbij alien, die zich nog niet aan het keizerrijk onderworpen handen, met hoosdoeners en
struikroovers gelijkgesteld werden, alleen met dit
onderscheid, dat ze niet aan den gewonen rechter
overgeleverd, maar, indien ze met de wapenen in de
hand gevangen werden, voor eenen krijgsraad gebracht en 24 uren daarna doodgeschoten zouden
worden. Dit onverstandige besluit zou 15 Nov. in
werking treden ; en ofschoon later die termijn nog
verlengd werd, is en blijft deze maatregel een der
noodlottigste van Maximiliaan's regeering. De macht
der republikeinen was nog verre van geheel gefnuikt ; de meeste Bier lieden waren bezield met de
overtuiging, dat ze voor de onafhankelijkheid van
hun vaderland en voor den wettigen president hunner republiek streden; en nu die lieden gelijk te
stellen met struikroovers, met bandieten, dat was
de grootste font, die een op een nog alles behalve
rotsvast-staanden Croon zittende keizer ooit begaan
kon. Te meer was dat eene grove font, omdat de
noord-amerikaansche Unie, door de geheele on-
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derwerping van hare zuidelijke staten een einde aan
den burgeroorlog gemaakt hebbende, titans, nu zij
tins de handen ruimer had, den door haar als president der republiek Mexico erkenden Juarez krachtdadig begon te steunen, zoodat dan ook de Juaristen
weder veld begonnen te winnen, terwijl het gouvernement der vereenigde Staten tevens bij Frankrijk
ernstig begon aan te dringen op de ontruiming van
Mexico door de fransche troepen, waarbij niet onduidelijk te verstaan werd gegeven, dat gees europeesche mogendheid zich in de zaken van bet vasteland van Amerika mocht mengen (de befaamde
Monroe-leer), want dat antlers de noord-amerikaansche Unie zou moeten besluiten, zich wederkeerig te
gaan hemoeien met de zaken van Europa's vasteland. Hoe sterk de pressie was, door Noord-Amerika
uitgeoefend om te bewerken, dat Juarez niet !anger
tegen Europeanen zou behoeven te strijden, kan
voldoende blijken nit deze twee feiten: 18 Oct. 1865
schreef Drouin de Lhuys, minister van buitenl.
zaken, aan markies de Montholon, Frankrijk's gezant
te Washington : nik beb u reeds in mijne depeche
van 17 Aug. gezegd, dat wij oprechtelijk naar den
dag verlangen, waarop de laatste fransche soldaat
den Mexicaanschen grond verlaten zal, en dat het
kabinet van Washington er toe bijdragen kan, dat
oogenblik te bespoedigen." En in het voorjaar van
1866 waren in Oostenrijk 2000 vrijwilligers voor
Mexico aangeworven ; zij bevonden zich reeds aan
boord van het fransche stoomschip Tampico, om
naar de plaats hunner bestemming overgebracht te
worden ; doch op het protest, dat tegen hun vertrek
ingediend werd door den mexicaanschen consulgeneraal te Weenen, moesten zij zich (19 Mei) weder
ontschepen, en zij vertrokken niet naar Mexico. Doch
wij loopen de gebeurtenissen te ver vooruit. Wanneer van bet Mexicaansche rijk gesproken wordt,
blijft doorgaans de staat Yucatan geheel buiten beschouwing, inweerwil dat die toch daartoe behoort ;
en hij behoorde ook tot het mexicaansche keizerrijk.
Maximiliaan heeft dien staat nooit gezien, even als hij
de kusten van den Stillen Oceaan nooit heeft rnogen
aanschouwen ; wel bestond bij hem het voornemen,
om ook Yucatan te leeren kennen, doch zijne reis
derwaarts moest telkens uitgesteld worden, totdat
eindelijk keizerin Charlotte besloot, die reis te doen
zonder haren gemaal. Vergezeld van Ramirez (20
Oct. 1865 afgetreden als minister van buitenl. zaken,
en toen benoemd tot minister van Staat), Escudero
(minister van justitie), generaal Uraga, en een talrijk
gevolg, aanvaardde keizerin Charlotte 6 Nov. 1865
de reis naar Veracruz, waar zij scheep ging ; na eene
zeereis van twee dagen, kwam zij 22 Nov. in de havenplaats Sisal aan, en bereikte van daar spoedig de
niet ver Iandwaarts-in gelegene hoofdstad van Yucatan, de stad Merida. Van Kier deed zij uitstapjes,
ontving overal de huldiging als keizerin, en keerde
in het laatst van Dec. naar Mexico terug, waar zij de
treurige tijding ontving van den flood haars vaders,
koning Leopold I van Belgie ; de schok, dien deze,
tijding op haar gemoed teweeg bracht, legde waarschijnlijk de kiem tot de verstandsverbijstering, die
later bij haar uitbrak. En als een bewijs, hoe de republikeinen weder stouter het hoofd begonnen op te
steken, zij bier ter loops aangestipt, dat het belgische gezantschap, hetwelk kort daarna de troonsbeklimming van Leopold 11 aan keizer Maximiliaan
officieel bekend kwam maken, op eenige uren gaans
afstands van de hoofdstad Mexico door eene republikeinsche bende werd overvallen en uitgeplunderd,
bij welke gelegenheid zelfs een der tot bet gezant-
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schap behoorende officieren doodgeschoten werd.
De fransche armee was in 't begin van 1865 nog
25,000 man sterk ; de gereorganiseerde keizerlijkmexicaansche armee (een hoop troepen, waarop niet
te bouwen vie!, met generaals aan het hoofd, die
meerendeels van hetzelfde allooi waren, dat wil zeggen, op wie men zich nooit veilig verlaten kon), en
daarbij de kleine korpsen europeesche vrijwilligers
laat dit alles eene legermacht bedragen van 50 a 60
duizend man : wat vermocht zulk eene handvol soldaten in een land, waar de guerilla-benden ieder
oogenblik als nit den grond verrezen, en waar de
punten, op welke het tot wezenlijke veldslagen kwam,
500 mijlen en vender van elkander verwijderd lagen,
zonder behoorlijke wegen van vervoer? Wel werd
in 1865 de staat Sonora door de Franschen veroverd,
ten gevolge waarvan ook de onverdedigde staat
Neder-California namens keizer Maximiliaan in bezit
werd genomen ; loch nauwlijks was de keizerlijke
commissaris weder aan boord van bet schap, dat hem
terug moest brengen naar Mazatlan (November 1865),
of de republikeinsche partij herstelde de republiek
met Pedrino tot president, terwijl de keizerlijke
gouverneur van Neder-Californie, Felix Gilbert, gevangen genomen werd. In weerwil dat in 1865 op de
republikeinen 4 of 5 groote veldslagen werden gewonnen, en een ontelbaar aantal gevechten werden
geleverd, die meerendeels ten nadeele van de republikeinen afliepen, werd de toestand der Keizerlijken
en der Franschen van dag tot dag benauwder. Juarez, wiens presidentschap 1 Nov. 1865 ten einde
liep, vaardigde kort en bondig een decreet waarbij
hij verklaarde, dat hij ter wille van het vaderland
het presidentschap eigenmachtig zou blijven waarnemen, zoo fang totdat de Mexicaansche republiek
van de vreemde overweldiging verlost zou zijn, daar
eerst dan iedereen in de gelegenheid zou wezen (die
thans aan de meeste Mexicanen was benomen) om
over te gaan tot het kiezen van een nieuwen president. Tegen het einde van 1865 was de staat van
zaken als volgt : De zuidelijke staten Oajaca, Tabasco,
enz. aanhoudend verontrust door guerrilla-benden,
die aan de Oostenrijkers schier geen oogenblik verademing gunden. In het binnenland, als altijd, Michoacan onbedwongen. Dicht bij de hoofdstad guerrilla-benden, die zelfs het 15 uren gaans van Mexico
gelegene Toluca bemachtigden en een korten tijd
bezel hielden. De staat Guerrero order den ouden
Alvarez als immer onafhankelijk. Jalisco rustig. Sinaloa, alleen op de haven na, weder voor de Keizerlijken verloren ; Sonora, daareutegen, met de p ulp van
wilde Indianenstammen in bedwang gehouden. Neder-Californie, een oogenblik voor bet keizerrijk in
bezit genomen, weder afgevallen ; Tamaulipas, op de
havens na, door de Republikeinen bezet ; en in de
noordelijke staten een warren en woelen, waarin nu
eens de Keizerlijken, dan weer de Republikeinen de
overhand handen. Die streken, die niet in de macht
der republikeinen waren, namen meer en meer het
karakter aan van een fransch wingewest ; keizer
Maximiliaan was keizer, maar maarschalk Bazaine
was eindelijk de man, wiens wil in alles doorgedreven werd, zelfs al druischte die vierkant in tegen
den wil van Maximiliaan. Dit verbeterde er niet op,
toes Frankrijk, door de Vereenigde Staten als het
ware gedwongen, eindelijk tot het besluit kwam
zijne troepen nit Mexico terug te roepen. In Juni
1866 begon maarschalk Bazaine aan de fransche
troepen eene algemeene concentratie-beweging voor
te schrijven ; en hoe meer ze zich concentreerden,
des te krachtiger rukten de republikeinen, die overal
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versterkiug en aanhang vonden, voorwaarts. Dat
Maximiliaan zich na het vertrek van de Franschen
onmogelijk in Mexico staande zou kunnen houden,
was voor ieder, die Diet met blindheid was geslagen,
zoo klaar als de dag. De laatste stroohalm, waaraan
men zich vastklampte, was de hoop, dat keizer Napoleon te bewegen zou zijn den termijn, vastgesteld
ter ontruiming van Mexico door de Franschen, te
verlengen. Met deze zending belastte zich keizerin
Charlotte , de kleindochter van Lodewijk Filips ; 8
Aug. 1866 stapte zij, zonder dat iemand haar verwachtte, te St.-Nazaire aan wal, nam den volgenden
dag hares intrek in een hotel te Parijs, en werd
weldra ten gehoore ontvangen bij den man, die op
den troon van Karen grootvader zat ; dock al hare
vrouwelijke overredingskracht was bier totaal verspild : het stond bij keizer Napoleon III zoo vast als
eene rots, dat bij zijne troepen geen minuut langer
ten dienste zou laten van den waggelenden troon
ill Mexico, dan bij zijne verbintenis jegens het kabinet van Washington bepaald was. Radeloos verliet
Charlotte het paleis van den franschen keizer, en
kwam 29 Aug. 1866 als wanhopig op haar kasteel
Miramar aan, dat zij nauwlijks derdhalfjaar te voren
zoo vol hoop had verlaten. Maar nog eene andere
taak had zij te volbrengen : te Rome moest zij het
Concordaat gaan regelen ; het grootste gedeelte van
bare nachten bracht de ongelukkige vorstin door in
het bestudeeren van theologische vraagstukken, en
bereikte 26 Sept. 1866 de Eeuwige Stad. Op hare
reis derwaarts, gewerden haar de ontmoedigendste
tijdingen nit Mexico; en alles te zamen was van die
uitwerking, dat er bij haar onderhoud met den pans
niet !anger aan te twijfelen vie!: zij was krankzinnig ;
en is dat op den dag, waarop wij dit schrijven, nog.
In Mexico namen de zaken voor den keizer middelerwij1 meer en meer eene treurige wending. Door
den uitersten nood gedrongen, daar de clericale partij
aanhoudend voortging al de maatregelen van het
keizerrijk zoowel openlijk als bedektelijk tegen te
werken, had Maximiliaan zich eindelijk zoo goed als
geheel en al in de armen der clericalen geworpen,
in de flauwe hoop, wellicht nog door dit middel
zijnen troon staande te zullen kunnen houden. Doch
de prefect van Tlalpam ontdekte weldra eene samenzwering, die ten doel had keizer Maximiliaan en
al de hooge keizerlijke ambtenaren te vermoorden ;
de 7e Oct. was vastgesteld ter uitvoering van dat
plan, dat door de ontdekking werd verijdeld : 21
saamgezworenen werden tot den kogel veroordeeld
en doodgeschoten. Daarbij kwam nog de zending
van den franschen generaal Castelnau, die 12 Oct.
1866 te Veracruz aan wal stapte, orn officieel aan
Maximiliaan kennis te geven, dat bij niets meer van
Frankrijk te hopen had. Keizer Maximiliaan zond
dezen Jobsbode den chef van zijn tnilitair kabinet te
gemoet, om met hem te handelen ; daarop ontbood
hij maarschalk Bazaine bij zich, en betoogde aan dezen de dringende noodzakelijkheid, waarin hij zich
beyond om een besluit te nemen, naar aanleiding
van de zending van Castelnau, die volkomen sloeg
op de verklaring door Seward in Washington afgelegd, dat er op den laatsten dag van dat jaar niet
den fransch soldaat meer op mexicaansch grondgebied zou zijn. Zonder formeel afstand van den
troon te doen, gaf Maximiliaan het gansche bewind
over in handen van Bazaine, en vertrok naar Orizaba.
In de hoofdstad ontstond eene groote opschudding,
daar het vertrek des keizers, met slechts drie escadrons oostenrijksche husaren tot geleide, volkomen
eene vlucht geleek. De ministers boden bij Bazaine
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hun ontslag aan, loch werden door Castelnau, die
22 Oct. in de hoofdstad Mexico aankwam, overreed
om op hunnen post te blijven. Iedereen dacht, dat
het mexicaansche keizerrijk thans reeds uitgespeeld
had. Ter reede van Veracruz lag de oostenrijksche
korvet Dandalo gereed, om den vluchtenden aartshertog van Oostenrijk op te nemen, die geen ander
gevolg bij zich had dan zijnen lijfarts, zijn biechtvader pater Fischer en den oostenrijkschen kolonel
Kodolitsch. Al wat Franschman of Mexicaan heette
scheen Maximiliaan van zich gebannen te hebben.
In zijne eenzaamheid weifelde hij tusschen afstanddoen en blijven; en waarschijnlijk zou hij tot het
eerste hebben besloten, indien niet juist in die dagen iets gebeurd ware, dat hem noopte om te volharden. Van hunne gezantschapsposten in Europa
teruggeroepen, landden 10 Nov. 1866 in Veracruz
de tot de clericale partij behoorende generaals Marquez en Miramon. Zij begaven zich dadelijk tot den
keizer, en maanden hem aan, de teugels van het bewind niet neder te leggen. Generaal Miramon deed
vooral uitkomen, hoe hij zelf zich twee jaren lang
als president had weten staande te bouden, ofschoon
hij toen niet eens het twintigste gedeelte der hulpbronnen ter zijnen beschikking had, waarover Maximiliaan thans nog beschikken kon. En Maximiliaan
besloot eindelijk, te volharden tot den einde. Met
alien mogelijkeu aandrang deden Bazaine en Castelnau hun uiterste best, om hem tot abdicatie over te
halen, ten einde althans eenigermate nog de eer van
Frankrijk te redden ; maar Maximiliaan's besluit
stond nu onherroepelijk vast : hij wilde blijven ; en
nu geheel en al, zonder eenig voorbehoud hoegenaamd, wierp hij zich in de amen der clericale partij.
Lares, Marquez en vooral pater Fischer (een geboren
Zwaab, die sedert 15 jaren in Mexico werkzaam was
geweest als missionaris) waren uitsluitend zijne
raadslieden. De clericalen lieten tevens doorschemeren, dat het aan geen ondersteuning in geld ontbreken zou, indien de keizer slechts wilde regeeren
naar hunne inzichten. Door zich dus tot werktuig
te maken van eene partij, plaatste Maximiliaan zich
volkomen op het standpunt der vroegere presidenten : hij werd partijganger, in stede van als keizer
boven alle partijen te staan. Nog eens gaf hij gehoor
aan de lokstem derzelfde partij, die hem te Miramar
het lokaas was komen brengen (want juist de roomsch kath. geestelijkheid uit Mexico was bet, die hem op
Miramar was komen bekendmaken, dat de hovergroote
meerderheid"! der mexicaansche natie hem tot keizer had uitverkoren); dezelfde partij, die ook de
fransche interventie bad ondersteund, orndat zij
doordrongen was van het besef, dat hare macht onder een liberaal bewind, als dat van Juarez, voor
goed zou hebben uitgediend ; met Maximiliaan's afreis, begreep zij, zou het laatste our ook voor hare
heerschappij geslagen zijn, en voornamelijk aan den
rusteloozen aandrang der clericalen moet het toegeschreven worden, dat Maximiliaan doof bleef voor
al de raadgevingen van Castelnau, die zich ongeloofelijk veel moeite gaf, om hem te bewegen het
land te verlaten. De clericale generaals Mejia, Miramon, Marquez en meer anderen wisten ook,_dat bun
leven op bet spel stond, indien zij in handen der
Juaristen vielen, en drongen reeds daarom bij den
keizer aan op volharding. Inmiddels werd NoordAmerika's pressie op Frankrijk hoe langer hoe sterker, ja, bijna dreigend. De oorspronkelijke schikking
tusschen de Unie en Frankrijk bepaalde, dat de
fransche troepen Mexico zouden ontruimen in drie
afdeelingen, nl. Nov. 1866, Maart 1867 en Nov.1867.

Mexico
Doch 22Nov. ontving het gouvernement vanWashington uit Parijs een officieel bericbt, dat de keizer van
Frankrijk besloten had, zijne troepen liever in eens
uit Mexico terug te roepen in bet aanstaande voorjaar, zoodat het derde gedeelte, dat in November
terug had moeten keeren, insgelijks blijven zou tot
de gelijktijdige algeheele ontruiming. De transatlantische kabel bracht daarop den volgenden dag (23
Nov.) zulk eene kernachtige en krachtige depeche
naar Parijs over, dat Frankrijk alles toegaf, en zich
uitdrukkelijk verbond, dat de algeheele ontruiming
van Mexico door de fransche troepen 1 Maart 1867
zou hebben plaats gehad, hoedanig ook het besluit
van Maximiliaan mocht zijn ; en in Jan. 1867 stak
de transportvloot werkelijk den oceaan over, om
van de 35,000 indertijd naar Mexico uitgezondene
Franschen terug te halen het overschot, dat aan de
guerrillas en aan de ziekten des lands ontkomen was.
Reeds 13 Jan. had te Veracruz de eerste inscheping
plaats aan boord van het stoomschip .Keizerin Eugenie"; bij decreet van 16 Jan. trok Napoleon de volmachten in, die aan maarschalk Bazaine verstrekt
waren als bevelhebber van het mexic. expeditiekorps, welk korps bij dat decreet werd ontbonden ;
en 5 Febr. trok ken de laatste Franschen Mexico's
hoofdstad uit, en 15 Maart gingen ze te Veracruz
under zeil. Nog in het laatste oogenblik deed Bazaine
eene poging om Maximiliaan te bewegen, de kroon
neer te leggen en under Frankrijk's beschermende
vlag te Veracruz scheep te gaan naar Europa; dock
tevergeefs. Intusschen stond Maximiliaan's zaak inderdaad reeds meer dan hopeloos. Naarmate de
Franschen zich geconcentreerd hadden, om nog zooveel mogelijk zonder verder kleerscheuren aan boord
der fransche schepen te komen, naar die mate waren
de Juaristen voorwaarts gerukt, en overal met blijdschap door de .groote meerderheid" (in den waren
zin des woords) ontvangen ; en in het begin van
April 1867 was het gansche Mexicaansche keizerrijk
ingekrompen tot de drie steden Queretaro, Mexico
en Veracruz, die echter, alle drie door de republikeinen belegerd, elkander geen bulp konden bieden,
daar de vijand alle gemeenschap tusschen die steden
afgesneden had. Te Queretaro was de keizer zelf ingesloten, met zijne generaals Mejia en Miramon en
omstreeks 8000 man troepen ; in de hoofdstad Mexico
kommandeerde sedert 28 Maart generaal Marquez;
Veracruz werd verdedigd door generaal Zaboada.
Queretaro werd belegerd door 25,000 man, aangevoerd door den juaristischen generaal Escobedo, en
reeds in den nacht van 15 Mei aan hem overgeleverd door den verrader kolonel Miguel Lopez, die
zich had laten omkoopen, om voor 3000 oncen goad
de vesting en zijnen keizerlijken meester over te
leveren in handen van den vijand (zie MAXIMIL1AAN,
dl. II, blz. 500, kolom 2). Nauwlijks waren de Republikeinen meester van Queretaro, of het Bros der
belegeringsarmee rukte up naar de hoofdstad Mexico,
die reeds door het korps van Porfirio Diaz ingesloten
was sedert 18 April; in weerwil van de dapperste
verdediging, viel ook de hoofdstad Mexico in banden der Republikeinen 21 Juni (2 dagen nadat
ongelukkige keizer Maximiliaan gefusilleerd was);
en Veracruz, waar Zaboada zich sedert April kloek
staande hield tegen de belegeraars, werd 27 Juni
1867 insgelijks aan de Republikeinen overgeleverd,
daar nu de verdere verdediging even roekeloos als
doelloos zou zijn geweest. Zoo eindigde het Mexicaansche keizerrijk, en de Republiek Mexico was hersteld, met Karen president Juarez, die weldra zijne
herbenoeming of vervanging onderwierp aan de nit-

Mexico
spraak van het algemeene stemrecht der natie, waardoor hij op dit oogenblik (Nov. 1867) herkozen is
als President. Ziehier de naamlijst dergenen, die in
Mexico het hoogste gezag in handen hebben gehad
sedert 's lands onafhankelijkheid:
Iturbi de (keizer) 1822-23 Santa-Anna (3maa/) 1847
1847
Pedro-Anana
Presidenten.
Vittoria
1824 Herrera (opnieuw) 1848
1851
Pedrazza
1828 Arista
1828 Santa-Anna(4maa/)1853
Guerrero
1855
1829 Alvarez
Bustamente
Santa-Anna
1832 Comonfort 1855
Bustamente(opn.) 1836 Zuloaga (Januari) 1858
1841 Juarez van Febr. 1858-67
Paredes
Maximiliaan (keiSanta-Anna (dictat.)1843
Herrera 1844 zer) 1864-1867
Paredes (opnieuw) 1846 Juarez (opnieuw) 1867
Mexico, 2) hoofdstad der Mexicaansche republiek en van het bondsdistrict Mexico, in een dal
tusscheu bet meer van Tezcuco en dat van Xochimilco, ter plaatse van het oude Tenochtitlan, dat
1325 gesticht werd door de Azteken ; tijdens de
verovering door Ferdinand Cortez (30 Aug. 1521)
had M. 300,000 (volgens sommigen anderhalf millioen) iiiw. Gedurende de spaansche overheersching
was M. bestendig de residentie der onderkoningen ;
30 Nov. 1828 barstte te M. een verschrikkelijke opstand uit, waarvan honderden als slachtoffer vielen ;
21 Juni 1867 werd M. door de Republikeinen heroverd ; het telt thans omstr. 205,000 inw., en met
onderhoorigheden (circa 5 vierk. mijl. grondgebied),
waarmede M. het bondsdistrict M. vormt, omstr.
270,000 zielen. — 3) stad in de n.-amerik. Unie,
staat New-York, 29 mijlen ten W. N. W. van Albany; 5000 inw.
Mexico (Nieuw-), engelsch New-Mexico, een
georganiseerd Territorium der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, grenst ten N. aan Utah en Kansas, ten 0. en Z. 0. aan Texas, ten Z. aan de Mexicaansche republiek, ten W. aan Californie, is 9914
vierk. mijlen groot, bevolkt met ruim anderhalf millioen menschen (nl. 94,000 inboorlingen van spaansche afkomst of van gemengd spaansch-indiaansch
ras; 20,000 kolonisten, en 37,000 wilde lndianen,
die de nederzettingen der kolonisten dikwijls plachten te overvallen); heeft tot hoofdstad Santa-Fe.
Omstr. 20 mijlen bezuidoosten Santa-Fe verscheidene zoutmeren. Het land is over 't geheel bergachtig, en wordt doorloopen door twee bergketenen, die
het plateau van Nieuw-M. insluiten. De Rio-del-Gila
en de Colorado zijn de voornaamste der rivieren, die
Nieuw-1. slechts karig besproeien: de grond is echter bij uitstek vruchtbaar, overrijk aan veeteelt, en
bevat onuitputtelijke mijnen van edel metaal en van
steenkolen. De wegen, die van Mexico, Texas, Arcansas en Missouri naar Californie loopen, doorsnijden
Nieuw-M. Dit land werd 1581 ontdekt door de
Spanjaarden, die 1594 aanvingen met colonisatie en
mijn-ontginning, doch 1680 door de Indianen werden verdreven. Na 10 jaren oorlogens werd Nieuw-M.
beroverd door de Spanjaarden, die er meester van
bleven tot op Mexico's onafhankelijkheid (1821); sedert lien tijd maakte Nieuw-M. deal uit van den
Mexicaanschen bondsstaat, doch werd 1846 door de
Noord-Amerikanen veroverd, bij de proclamatie van
generaal Kearny (22 Aug. 1846) formeel verklaard
tot bezitting der n.-amerik. Unie, bij den vrede van
2 Febr. 1848 delinitief aan de Vereenigde Staten
afgestaan, en 1850 tot een Territorium der Unie
verheven.
Mexico (Golf van). Zie MEXICAANSCHE GOLF.
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Meximieux, stad in 't fransche dept. Ain,
10 uren gaans bewesten Trevoux ; 2000 inw.
Mexique (le), fransche naamsvorm voor het
land Mexico.
Mextitlan, vlek in het mexicaansche bondsdistrict Mexico, aan de rivier M., 20 mijlen benoordoosten Mexico.
Mey (de), zoo noemen de landlieden het groningsche dorp Uithuizermede.
Mey (Ter-), zoo noemen de landlieden het zuidboll. dorp Ameide.
Meyenburg, pruis. stad, prov. Brandenburg,
15 mijlen benoordw. Berlijn; 1700 inw.
Meyendorf (Georg, baron von), russisch reiziger, gesproten uit een oud-adellijk russisch geslacht, waarvan wij reeds vermeld vinden Koenraad
von M., die in 1200 uit Holstein naar de Oostzeeprovincien kwam met de Zwaardridders. De hier
vermelde M. deed eene belangrijke wetenschappelijke reis, en beschreef die in een werk, getiteld:
Voyage d'Oremburg a Boukhara fait en 1820 (Parijs
1826).
_AYENFELD.
Meyenfeld. Zie M
Meyer (Ernst Heinr. Friedr.), geb. 1 Juli 1791
te Hanover, sedert 1826 prof. der kruidkunde te
Koningsbergen, gest. 7 Aug. 1858 aldaar, heeft zich
inzonderheid naam verschaft door eene uitmuntende
Geschichte der Botanik (4 dln. Koningsbergen 1854
—57). — M. (Georg Friedr. Wilhelm), geb. 1782
te Hanover, sedert 1832 professor te Gottingen,
gest. 19 Maart 1856, insgelijks kruidkundige, is o. a.
bekend als schrijver van eene Flora des Keinigreichs
Hannover (2 dln. Hanov. 1832-36).
Meyer (Johann Heinr.), duitsch schilder, geb.
16 Maart 1759 te Stafa aan het meer van Zurich,
werd in Italie bevriend met GOthe, en stierf 14 Oct.
1832 te Weimar als (sedert 1807) directeur der
Teeken-akademie. Men heeft o. a. ook van hem eene
Geschichte der bildenden Kiinste bei den Griechen

(voortgezet door Riemer, 3 dln. Dresden 1824-26).
Meyer (J. H. Louis), nederlandsch zeeschilder,
geb. 1809 te Amsterdam, van 1841 tot 1849 metterwoon gevestigd te Parijs, gest. 31 Maart 1866 in de
nabijheid van Utrecht.
Meyer (Jacob de), veelal Meyerus genaamd,
geschiedschrijver, geb. 17 Jan. 1491 te Vleteren
(toen een vlaamsch, thans een fransch dorp), omhelsde den geestelijken staat, woonde eerst te Yperen, later te Brugge, werd vervolgens pastoor te
Blankenberg, doch stierf te Brugge 15 Febr. 1552.
Het voornaamste werk van M. (opgenomen in de
))Annales sive historiw rerum Belgicarum" — Frankfort 1856) verscheen het eerst 1538 in het licht,
getiteld Rerum Flandricarum annales.
Meyer von Knonau (Ludwig), zwitsersch
diplomaat, geb. 12 Sept. 1769 te Zurich, gest. aldaar 21 Sept. 1841, heeft naam gemaakt door zijn
Handbuch der Geschichte der schweitz. Eidgenossenschaft (2 dln. Zurich 1826-29). — M. v. K.

(Gerold), zoon van den vorige, geb. 2 Maart 1804,
gest. 2 Nov. 1858 als archivaris van 't kanton Zurich, heeft zich door uitmuntende histor., geogr. en
statist. werken over Zwitserland, alsook op het gebied van munt- en penningkunde, zeer verdienstelijk
gemaakt.
Meyerbeer (Giacomo), eigenlijk Jacob Meyer
Beer, beroemd compoiiist, geb. 5 Sept. 1794 te Berlijn, was een zoon van den rijken israelitischen bankier Beer aldaar. Nadat hij met zijne eerste operaas:
Jephtha (1812) en De beide Kalifen (1814) weinig
opgang gemaakt had, omhelsde hij de nieuw-itali-

Meylan

Miajadas

aansche school van Rossini, en schreef voor verschillende italiaansche theaters eene menigte operaas, o. a.:
Il Crociato, d. i. de Kruisvaarder (1825), en maakte
zoo in Italie naam. Na eene lange gauze kwam hij
te voorschijn met zijn Robert le Diable (1830),
waarmede hij in Duitschland, Frankrijk en geheel
de wereld zijnen naam vestigde, die, behalve door
vele andere composition, aanhoudend beroemder
werd door de operaas de Hugenoten (1836), de Pro feet
(1839). de Noordster (1854) en Dinorah of de bedevaart naar Ploermel (le Pardon de Ploermel, 1859).
Nog na zijnen dood (April 1864) bracht hij de gansche wereld in rep en roer met zijne opera L' Africaine,
die alom is bewonderd en toegejuicht.
'
Meylan (G. F.), geb. te Leiden, reeds jong naar
nederl. 0.-Indio vertrokken, maakte zich zoo verdienstelijk, dat hij door het nederl. gouvernement
als opperhoofd naar Japan werd gezonden, welke
betrekking hij eenige jaren bekleed had, toen hij,
naar het vaderland terug hopende te keeren, op Java
door eene hevige ziekte aangetast en ten grave gesleept werd (1831). Men heeft een werkje van hem:

Mezahab, een der grootouders van Mehetabeel,
de vrouw van den edomitischen koning Hadad ;
Gen. 36 : 39 ; I Chron. 1: 50.
—.
i Algerie. Zie
Mezdjerda, rivier in
7i m EDZJERDA
Meze, stad in 't fransche dept. Herault, 8 uren
gaans bezuidw. Montpellier ; 4500 inw.
Mezentius, koning der Tyrrheniers, berucht
door zijne goddeloosheid en zijne wreedheden, werd
door zijne onderdanen weggejaagd, en nam de wijk
naar Turnus, koning der Rutulen, en streed met
hem tegen Eneas. Hij verloor zijnen zoon Lausus,
aan wien hij zeer gehecht was, en wilde diens dood
wreken op Eneas, door wien hij echter zelf gedood
werd. Een der wreedheden van M. bestond hierin,
dat hij zijne slachtotfers liet vastbinden aan
om hen zoo te laten sterven.
Mêzeray ; of Mezerets, gehecht in het fransche
dept. Orne, benoorden Argentan, in de nabijheid van
Ry; naar M. voerde de familie van den geschiedschrijver Mezeray Karen naam.
Mèzeray (Francois Eudes de), fransch geschiedschrijver, geb. 1610 te Ry, bij Argentan, gest.
10 Juli 1683 als historiograaf en secretaris der Academie te Parijs, heeft zich beroemd gemaakt door
zijne Histoire de France (3 dln. Parijs 1643-51 ;
voortgezet tot 1830, Parijs 1839) en door Abrege
chronologique de l'histoire de France (3 dln. Parijs
1668; voortgezet 14 dln. 1775).
Mezerets, Zie MEZERAY.
Mezetlu, oudtijds Solis, later Pompeiopolis,
stad in aziat. Turkije, in Adana, 8 uren gaans bezuidw. Tarsus, aan de Middell. Zee.
Mezieres, 1) het oude Maceria, stad in het
fransche dept. der Ardennen, waarvan het de hoofdplaats is, ligt aan de Maas, tegenover Charleville,
heeft 4650 inw., en is eene vesting van den tweeden
rang. De armee van Karel V, gekommandeerd door
den graaf van Nassau, belegerde M. in 1521, doch
kon er zich niet meester van maken ; bet werd verdedigd door Bayard. De Pruisen bombardeerden M.
in 1815. — 2) stadje in 't fransche dept. HauteVienne, 3 uren gaans bewesten Bellac; 1500 inw.
Mezii—Tur, marktvlek in Hongarije, aan de
zich in den litirOs ontlastende Berettyo, 12 mijlen
bezuidw. Debreczin ; 16,000 inw.
Mezzofanti (Giuseppe), geb. 19 Sept. 1771
te Bologna, eerst secretaris der propaganda, vervolgens custos der Vaticaansche bibliotheek, daarna
sedert 1838 kardinaalpriester, gest. 14 Maart 1849,
is wereldberoemd geworden door zijn voorbeeldelooze
begaafdheid om vreemde talen aan te leeren : in den
laatsten tijd zijus levens verstond en sprak hij er 58.
Mezobaja, geboorteplaats van Jaiiziel, een van
David's holden ; I Chron. 11: 47.
Mezzowo, ook wel geschreven Metzowo, stad
in het turksche ejalet Janina, ruim 9 uren gaans
benoordw. Janina; 5000 inw.; geeft Karen naam aan
het Mezzowa-gebergte (den Pindus der ouden).
Mglin, stad in het russische gouvernetnent
Tsjernigow, 25 mijlen benoordoosten Tsjernigow,
aan de Soedenka ; 7500 inw.
Mheer, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur
gaans bezuidoosten Maastricht ; 430 inw.
Mhow, stad in britsch 0. I., staat Indore, 5
uren gaans bezuiden Indore, nabij de Vindhya-bergen; 10,000 inw.; militair station ; 1 Juli 1857
sloegen bier de sepoys (cipajen) aan het muiten,
hetgeen bet begin was van den grooten indischen
opstand.
Miajadas, stad in Spanje, 10 urea gaans benoordoosten Merida ; 3500 inw.
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Japan, voorgesteld in schetsen over de zeden en gebruiken van dat rijk (Amsterdam 1831).

Meymac, stad in het fransche dept. Corrêze,
4 uren gaans bewesten Ussel; 3500 inw.
Meynert Minnes van der Thijnen, de dappere schoolmeester van Koeverden, welke stad door
zijn beleid 1672 van de overweldiging der Munsterschen verlost werd.
Meyrueis, stad in 't fransche dept. Lothe,
ruim 5 urea gaans bezuidw. Florae; 2400 inw.
Meysemburg, of Meisenburg, dorp in 't grunthertogdom Luxemburg, 1 our gaans benoordoosten
Mersch.
Meza (Christiaan Julius de), deensch generaal,
geb. 14 Jan. 1792 te Elzeneur, waar zijn varier (even
als vroeger ook zijn grootvader) geneesheer was. Hij
stamt of van eene oude familie (portugeesche Joden),
die zich omstreeks 1760 in Kopenhagen kwam nederzetten, en omstr. 1780 het Christendom omlielsde. Tijdens den aanval der Engelschen (1807)
diende M. bij het wapen der artillerie; doch zich
bijzonder op taalstudie toegelegd hebbende, nam hij
reeds spoedig zijn ontslag uit de actieve dienst, en
bleef tot 1842 leeraar eerst bij de Artillerie-school,
wervolgens bij de Militaire akademie. In 1842 weder
in dienst getreden, werd hij 1818 kommandant der
stond bij Bau, Sleeswijk, Nubbel,
Duppel, en woonde al de gevechten van die dagen
bij, werd kolonel en brigade-chef, en omstreeks
de helft van 1849 bekleed met het kommando op
het eiland Alsen, waar hij 15,000 man onder zijne
bevelen had. Aan den bloedigen strijd bij Fredericia
(6 Juli) nam hij deel, werd generaal-majoor, en I
Jan. 1850 chef der gansche artillerie-brigade. Daarop
werd hij ziek, werd later inspecteur-generaal der
artillerie, bevelvoerend generaal in Sleeswijk en
Jutland, luitenant-generaal, 1863 gouverneur van
Kopenhagen, en Dec. van dat jaar opperbevelhebber
over de geheele deensche armee, ten elude het hoofd
te bieden aan de austro-pruisische overweldiging,
waarin M. zich, na eenen kloeken tegenstaud, wereldberoemd maakte door zijnen aftocht uit het Dannevirk naar het eiland Alsen, waardoor het deensche
leger voor totalen ondergang behoed werd. Aanvankelijk grievend deswege miskend, mocht M. later de
voldoening smaken, dat zijn wijs beleid evenzeer in
zijn vaderland als in den vreetnde naar waarde beoordeeld werd, en geeerd en geacht stierf hij Sept.
1865 te Kopenhagen.

Miako
Miako, eerste hoofdstad van het Japansche
rijk, ter zuidkust van het eiland Niphon (Nipon);
omstr. 600,000 inw.; is de heilige stad der Japanneezen, met beroemden tempel van Fokosi ; de geestelijke keizer (mikado of dairi) resideert te M., zijn
paleis beslaat eene grondsoppervlakte van derdhalve
mijl ; M. is de boofdzetel der japansche geleerdheid
en het middeipunt van koophandel en nijverheid.
Toen geheel Japan nog voor al wat vreemdeling was
gesloten was, werd alleen aan de Hollanders Bens
om de 4 jaren vergund M. te bezoeken en er producten van de nijverheid der Japanneezen te koopen.
Miami, 1) rivier in den n.-amerik. staat Ohio,
in welks midden zij ontspringt, ow na eenen zuidwestelijken loop van 35 mijlen (waarin zij Troy,
Dayton, Miamisburg, Hamilton besproeit) bij Lawrenceburg, 8 uren gaans heneden Cincinnati, in
den Ohio te vallen. — 2) graafschap met 30,000
zielen in Ohio's westelijk gedeelte, wordt besproeid
door den M., en heeft tot hoofdplaats Troy. —
3) graafschap met 12,000 zielen in bet middeldeel
van Indiana, wordt besproeid door den Wabash, en
heeft tot hoofdpl. Peroe of Peru. — 4) twee steden
in Ohio, nl.: een met 3000 inw. in 't graafschap Clement, en een met 4000 inw. in 't graafschap Montgomery.
Miamis, Indianen-stam in Noord-Amerika ;
ze behooren tot de Algonkin-familie, en wonen ten
Z. van de meren Michigan en Erie.
Mianeh, of Miana, stad in Perzie, prov. Aderbeidzjan, aan den Sefid-Roed (d. i. Witte Rivier),
16 mijlen bezuidoosten Tabriz (Tauris); 2000 inw.;
te M. stied Thdvenot.
Miaotse, volksstam in het zuidelijk en zuidwestelijk bergland van China ; de M. zijn nagenoeg
geheel onafhankelijk, en waarschijnlijk van denzelfden stam als de achterindische Laos of Sjan.
Miava, marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Neutra, aan de zich in den Moravia ontlastende
rivier M., ligt ruim 8 mijlen benoordw. Neutra ;
9500 inw.
Mibhar, een van David's helden ; I Chron.
11: 38.
Mibsam, 1) zoon van Ismael ; Gen. 25 :13 ;
I Chron. 1: 29. — 2) afstammeling van Simeon ;
I Chron. 4: 25.
Mibzar, een vorst in Edom ; Gen. 36: 42;
I Chron. I : 53.
Micah. (Giuseppe), ital. geschiedschrijver en
archeoloog, geb. 1780 te Livorno, gest. 28 Maart
1844 te Florence. Voornaamste werken: L'Italia
avanti it domino dei Romani (2e druk 8 din. Florence 1831); Storia degli antichi popoli italiani (2e
druk 3 dln. Flor. 1835-36); Monumenti antichi
(Flor. 1844).
Micha, 1) een der twaalf kleine profeten, profeteerde onder de judeesche koningen Achas en
Hizkia (Jerem. 26 : 18); het Boek M. is in het 0. T.
opgenomen tusschen dat van Jona en dat van Nahum. — 2) een profeet ten tijde van den israelitischen koning Achab ; I Kon. 22 ; II Chron. 18. —
3) een man nit den stam Ephraim, die een afgodsbeeld had ; Ricbt. 17 en 18. — 4) een zoon van
Mephiboseth ; II Sam. 9: 12 ; I Chron. 8: 34, 35;
9 : 40, 41. — 5) een afstammeling van Ruben ;
I Chron. 5 : 5. — 6) een zoon van een opperzangmeester ; I Chron. 9 :15 ; Neh.11 : 17, 22. — 7) een
hoofd der Levieten ten tijde van David ; I Chron.
23: 20; 24: 24, 25. — 8) de vader van een der
hofbeambten van Josia ; II Chron. 34 : 20. — 9) een
leviet ten tijde van Nehemia ; Neh. 10 : 11.
II.

Michael
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Michael, 1) een der in den Bijbel vermelde
aartsengelen, wordt in Johannes' Openbaringen (12:
7) voorgesteld als overwinnaar in den strijd tegen
den Draak (Satan). In den zendbrief van Judas (vs. 9)
wordt deze M. voorgesteld als worstelende met den
Duivel om het lijk van Mozes. Ook in het 0. T. (Dan.
10: 13, 21 ; 12: 1) wordt hij vermeld. En in de
roomsch-kath. Kerk wordt zijn naamfeest-(Michaelisfeest) gevierd 29 Sept. Door Frankrijk werd M. tot
schutspatroon gekozen, en ook in Rusland staat hij
in hooge eere. — 2) tien-verschillende personen, die
M. heeten, worden in het 0. T. vermeld ; Num. 13 :
13; I Chron. 5: 13, 14; 6:40; 7: 3; 8: 16; 12:
20; 27 : 18; II Chron. 21 : 2; Ezra 8: 8.
Michael, keizers van Constantinopel, nl.: M. I
(Rangabe), bijgenaamd Curopalatus, was de schoonzoon van keizer Nicephorus, en had door zijne handelingen in verschillende gewichtige ambten de genegenheid der Grieken gewonnen, zoodat hij bij
Nicephorus' dood (811) met eenparige stemmen
gekozen werd tot diens opvolger. Hij begon zijne
regeering met ondersteuning te verleenen aan de
weduwen en kinderen der krijgslieden, die in de
oorloogen tegen Sarraceenen en Bulgaren gevallen
waren, en beteugelde de buitensporigheden der Iconoclasten, die onder de vorige regeering erg de Christenen hadden vervolgd ; doch reeds spoedig werd
hij aangetast door de Bulgaren, die hem de nederlaag toebrachten. Naar Constantinopel teruggeroepen
door nieuwe onlusten, die daar door de Iconoclasten
werden verwekt, droeg hij bet bevel over het leger
op aan Leo den Armenier; doch deze liet zich als
keizer uitroepen (813) en verbande M. naar het
eiland Prote, waar M. de monnikspij aannam en 846
stierf. — M. II, bijgenaamd de Stamelaar, geb. te
Amorium in Phrygie, was de gunsteling van Leo den
Armenier, die hem tot patricier verhief. Bescbuldigd van samenzwering tegen den keizer, werd M.
in den kerker geworpen ; doch zoodra de keizer vermoord was, werd hij uit de gevangenis gehaald om
den troon te beklimmen (820). Lafhartig en wreedaardig tegenover de vijanden van zijn gezag, liet hij
zich Creta, Apulie en Calabrie ontweldigen, en stierf
ten gevolge van overdaad (829). — M. III, bijgenaamd de Dronkaard, geb. 836, volgde 842 zijnen
vader Theophilus op den troon, onder bet regentschap van zijne moeder Theodora. Zijn oom Bardas,
door hem tot .cesar benoemd, maakte zich geheel
meester van zijnen geest, en deed hem zijne moeder
vervolgen ; maar het duurde niet lang of Bardas viel
geheel in ongenade en werd ter dood gebracht (866).
Basilius de Macedonier, medebestuurder des rijks,
liet een einde maken (867) aan het leven van M.,
die om zijne wreedbeden verfoeid werd. Under de
regeering van dezen M. ontstond de scheuring tusschen de grieksche Kerk en de latijnscbe, door de
benoeming (858) van den patriarch Photius. —
M. IV, bijgenaamd de Paphlagonier, geboortig uit
Paphlagonie, begon zijne loopbaan als eenvoudig
koopman. Hij beklom den troon van het Oostersche
rijk (1034) door de kuiperijen van keizerin Zoe, die
hem beminde, en die zich, door hem geholpen, ontdeed van haren gemaal, keizer Romanus. Onbekwaam
tot regeeren, liet hij het gansche beleid der staatszaken over aan zijnen broeder Jan, een gesnedene.
Hij voerde niet onvoorspoedig oorlog tegen de Sarraceenen en tegen de Bulgaren. Uit gewetenswroeging werd hij 1041 monnik, en stierf in datzelfde
jaar. — M. V, bijgenaamd Calfatus, zoon van een
scheepskalfater, volgde 1041 zijn oom Michel IV op
den troon. Bevreesd voor de kuiperijen van keizerin
35
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Zoe, zond hij haar in ballingschap. Het yolk kwam
tegen hem in opstand ; men stak hem de oogen nit,
en sloot hem op in een klooster (1042). — M. VI,
bijgenaamd Stratioticus, d. de Krijgsman, regeerde
na keizerin Theodora (1056). Om zich den steun
van den senaat en van het volk te verschaffen, koos
hij uit hun midden de stadhouders en de voornaamste waardigheidhekleeders des rijks. Hierover gebelgd, kwatnen de officieren der armee in opstand,
en riepen Isaac Comnenus als keizer uit, waarop M.
afstand van den troon deed (1057), om als vergeten
man te gaan sterven. M. bijgenaamd Parapinatius, dus genoemd wegens eene door hem op
het koorn gelegde belasting, was de oudste zoon van
Constantinus Ducas, en werd 1067 als keizer nitgeroepen. Zijne moeder Eudoxia hertrouwd zijede met
Romanus Diogenes, deed deze zich tot keizer benoemen ; maar toen Romanus 1071 gevangen germmen was door de Turken, beklom M. den troon weder, om dien andermaal te verliezen in 1078, toen
hij uit Constantinopel verdreven werd door Nicephorus Botoniates, den besten zijner veldheeren,
dien hij beleedigd had. Eerst in het klooster van
Stride opgesloten, werd M. later benoemd tot aartsbisschop van Ephesus. — M. VIII, bijgenaamd
Paleologus, gesproten uit een der aanzienlijkste geslachten in het Oosten. Benoemd tot rijksbestuurder
gedurende de minderjarigheid van Johannes Lascaris, lief hij zijnen pupil de oogen uitsteken en zich
zelven als keizer uitroepen. Hij regeerde aanvankelijk slechts te Nicea ; doch in 1261 gelukte het hem
Constantinopel te heroveren op Boudewijn II, en
vestigde toen den zetel van zijne regeering in die
stad. Hij deed met veel kqgsgeluk verscheidene
tochten in Griekenland en in den iArchipel, sloot
tractaten met de Turken en met de Bulgaren, en
deed al wat hij kon om de scheuring te doers ophoudeti tusschen de Kerk van het Oosten en die van
het Westen. Hij stierf 1282 op eenen krijgstocht
tegen Thracie, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Andronicus II.
Michael, koning van Polen, geb. 1638, zoon
van Jeremias Wisnowiecki, wojwode van Reussen, en
van moederszijde een achterkleinzoon van Johannes
Zamojski, nam 1669, na de abdicatie van, Johan
Casimir, de poolsche kroon aan, doch wist zich niet
te handhaven, zoo min tegenover den hem vijandigen adel als tegenover buitenlandsche vijanden ; aan
sultan Mohammed IV moest hij Podolie en de Ukraine
afstaan, en stierf 10 Nov. 1673 te Lemberg, nadat,
zijn opvolger Jan Sobieski op de Turken de overwinning had bevochten bij Choezim.
Michael Attaliates,grieksch rechtsgeleerde
in de tweede heeft der lie eeuw. Van hem is tot ons
gekomen : een dichtstuk van rechtsgeleerden inhoud
en een geschiedkundig werk (uitgeg. door Bekker,
Bonn 1853).
Michael Romanow. Zie RoMANOW.
Michael's Orde. De eerste orde van dezen
naam werd ingesteld 1 Aug. 1469 door Lodewijk XI
ter eere van den aartsengel Michael, den beschermheilige van Frankrijk. Het getal der ridders van
deze orde was aanvankelijk beperkt tot 36 ; de koning zelf was hun grootmeester. Door Hendrik III
werd deze orde vereenigd met die van den Heiligen
Geest. Door Lodewijk XIV werd het getal der ridders
gebracht op 100. Aanvankelijk uitsluitend voor leden
van den hoogen iadel bestemd, werd de M. in later
tijd ook verleend aan letterkundigen, advocaten,
geldmannen en beroemde kunstenaars. In 1830 werd
Eerie andere M. 1721 (of
deze M. opgeheven.

29 Sept. 1693) ingesteld door Jozef Clemens, hertog van Beieren en keurvorst van Keulen, tot instandhouding van het roomsch-katholieke geloof, bescherming van de christelijke eer en ter ondersteuning van de verdedigers des vaderlands, kwam 1777
aan Beieren, en is 1837 herschapen in eene orde van
verdiensten voor vaderlandsliefde en nuttige werken.
Michaelis (Johann Benjamin), duitsch dichter, geb. 31 Dec. 1746 te Zittau, gest. 30 Sept. 1772
te Halberstadt. SOimmtliche Werken (4 dln. Weenen
1791).
Michaelis (Joh. Heinr.), geleerd orientalist,
geb. 26 mull 1668 te Klettenberg in 't graafschap
Hohenstein, gest. 10 Maart 1738 als prof. der theologie te Halle, heeft zich inzonderheid wat het Hebreeuwsch aangaat verdienstelijk gemaakt. Onder
vele andere werken heeft men van hem : De accentibus
Hebrceorum prosaicis (Halle 1695); De peculiaribus
Hebrceorum loquendi modis (1702); enz. — M. (Joh.
David), achterneef van den vorige en zoon van een
theol. professor M. te Halle, geb. aldaar 27 Febr.
1717, gest. 22 Aug. 1791 als prof der theologie te
Gottingen, heeft zich als orientalist en geleerde eenen
blijvenden naam verzekerd door zijne werken, van
welke inzonderheid vermeld client : Des Mosaische
Becht (2e druk 5 dln. Gat. 1776-80).
Michailowski—Danilewski (Alex. Iwanowitsj), russisch generaal en geschiedschrijver, geb.
1790, gest. 1848 te Petersburg, is vooral bekend
door zijne geschriften over de verschillende veldtochten sedert 1806. Complete editie 7 dln. Petersb.
1849-50.
Michaja, 1) de moeder van koning Abia ;
II Chron. 13 : 2. — 2) vijf verschillende-mannert in
het 0. T. (II Kon. 22 : 12 ; II Chron. 17: 7; Neb.
12: 35, 41 ; Jerem. 36: 11, 13).
Michal, de jongste der twee dochters van Saul
(I Sam. 14: 49), beminde David (I Sam. 18 : 2028), die honderd voorhuiden van Philistijnsche mannen aan Saul bracht, ten bewijze, dat hij M. tot vrouw
verdiende. Toen Saul hem naar het Leven stond, werd
hij (David) door M. gered (I Sam. 19: 11-17).
Vervolgens werd M. (I Sam. 25: 44) door haren
vader tot vrouw gegeven aan Palti, in weerwil , dat
zij de verloofde was van David, dien zij bleef beminnen (II Sam. 3: 13, 14). Doch bij den intocht
van de Ark nit haar venster ziende, werd zij David
gewaar dansende en springende voor de ark, zoodat
al de dienstmaagden der stad zijne naaktheid konden aartschouwen (II Sam. 6: 20), en toen verachtte
zij helm (I Chron. 15: 29).
Michaud (Jos. Francois), fransch letterkundige, geb. 19 Mei 1767 te Albens in Savoje, had tot
18 Brumaire als royalistisch schrijver veel vervolging
uit te staan, hield zich sedert dien tijd veel met historische nasporingen bezig, en stierf te Passy 30
Sept. 1839. Hij was een aanhanger der Bourbons en
een tegenstander van Napoleon. Voornaamste werken : Histoire des Croisades (6e druk 6 dln. Parijs
1840-48) en Bibliothêque des Croisades (4 dln.
Parijs 1830). Veel opzien verwekte zijn vlugschrift:
Histoire des quinze semaines ou des Cent Jours (1815).
— M. (Louis Gabr.), broeder van den vorige, geb.
1772 te Bourg-en-Bresse, gest. 20 Maart 1858 te
Ternes, dreef in gemeenschap met zijnen broeder
het boekhandelaar-uitgeversvak, en bracht o. a. de
uitgave tot stand (sedert 1811) van de Biographie
universelle.

Michaux (Andre), fransch kruidkundige en
reiziger, geb. 1746 te Satory bij Versailles, bereisde
eerst Engeland, bezocht Auvergne met Lainarek
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Thouin, ondernam vervolgens eene reis naar Perzie,
in welk land hij twee jaren (1782-84) doorbracht ;
met schoone verzamelingen keerde hij van daar terug. In 1785 naar de Vereenigde Staten gezonden,
bereisde hij daarvan het zuiderdeel, zoomede de
Lucayo-eilanden, de Hudsonsbaai en Canada. In
1796 in Frankrijk ternggekeerd, ging hij 1800 opnieuw scheep, deed zijne nasporingen op Isle-deFrance en op de kusten van Madagascar, op welk
laatste eiland bij 1802 stierf. Men heeft van hem :
Histoire des chénes de l' Amerique septentr. (Parijs
1801 met 36 pl.); Flora boreali-americana (Parijs
1801, 2 din. met 52 pl.).
Mich6e, fransche naamsvorm voor Micha.
Michel, fransche naamsvorm voor Michael.
Michel (Francisque), fransch geleerde, geb.
18 Febr. 1809 te Lyon, sedert 1839 prof. aan de
letterkundige faculteit te Bordeaux, een grondig
kenner van de oud-fransche taal en letterkunde,
heeft zich door een aantal belangrijke werken hoogstverdienstelijk gemaakt: zoo o. a.: Histoire des races
maudites (2 dln. Parijs 1847); .Recherches sur le

metterwoon in Bretagne. Voornaamste werken zijn:
Histoire de France (14 dln. Parijs 1833-1860);
Histoire de la revolution francaise (7 dln. Parijs
1848-1854); en de herhaalde malen herdrukte :
Precis de l'histoire de France (1833) en Précis de
l'histoire moderne (1833). Dikwijls herdrukt zijn ook
van M.: Des Jesuites (1843); Du prétre, de la femme,
de la famine (1845); Le peuple (1846); en de talentvolle boeken : L'oiseau (1856); L'insecte (1857);
L'amour (1858); La femme (1859) en Lamer (1861).
Michelet (Karl Ludwig), duitsch philosoof uit
de school van Hegel, geb. 4 Dec. 1801 te Berlijn,
sedert 1829 prof. :der philosophie aldaar. Van zijne
vele werken noemen wij pier enkel: Geschichte der
Menschheit (2 dln. Berlijn 1860).
Michelstadt, stad in Hessen-Darmstadt, prov.
Starkenburg, aan de Muning, 8 a 9 urea gaans bezuidoosten Darmstadt ; 3500 inw.
Michiel, verbasterde naamsvorm voor Michael.
Michielsberg (St.-), 1) voorm. nonnenklooster in Friesland ; zie BAJUM. - 2) het voormalige
klooster den Hem in Zuid-Holland.
Michiels-Gestel (St.-), dorp in de Meierij
van 's-Hertogenbosch, anderhalf uur gaans ten Z. Z. O.
van 's-Hertogenbosch, en even ver ten N. 0. van
Boxtel ; 1500 inw.; roomsch-kath. seminarium ;
schermutselingen tusschen de engelsche en fransche
troepen 1794.
1Vlichiels-Klooster (St.-), in de Reformatie
teniet gegane nonnenkloosters : I ) te Haarlem, in de
Groote Houtstraat, gesticht 1414. — 2) te Brunnepe
bij Kampen. — 3) te Leiden, achter de voormalige
Lieve-Vrouwe-kerk, tusschen de Haarlemmerstraat
en het Vrouwenkerkhof.
Michigan, een der noordelijkste staten van
de n.-amerik. Unie, bestaat nit twee schiereilanden,
van welke het grootste zich 61 mijlen ver noordwaarts uitstrekt tusschen de meren Erie, St.-Clair
en Huron ten 0. en het meer M. (dat 71 mijlen
Lang, 15 a 16 mijlen breed, en 1053 vierk. mijlen
groot is) ten W.; het andere schiereiland, kleiner
en meer noordelijk, strekt zich nit tusschen het
Bovenmeer ten N. en het Michigan-meer ten Z. De
bevolking van M. bedraagt ruim 750,000 zielen
(waarvan een vierde gedeelte Duitschers); M. is
2645 vierk. mijlen groot, en heeft tot hoofdstad
Lansing ; doch de voornaamste stad in M. is Detroit.
— Oudtijds was dit land bewoond door de Huronen,
die er nit verdreven werden door de Irokeezen. In
de Canadasche oorlogen tusschen Engeland en Frankrijk, maakten zich 1763 de Engelschen meester van
dit land, dat door de Franschen verlaten was ; dock
het kwam reeds 1783 aan de Vereenigde Staten,
aan welke het 1796 moest worden afgestaan. Aanvankelijk heette dit land Waine, doch in 1805 ontving het den naam van territorium M.; eerst in 1836
werd het verheven tot den rang van Unie-staat. In
1812 heeft M. veel geleden in den oorlog met Engeland.
Michigan-City, stad in den n.-amerik. staat
Indiana, op den zuidoever van het Michigan-meer,
28 mijlen ten N. N. W. van Indianopolis ; 3500 inw.;
eindstation van verscheidene spoorwegen.
Michilimackinac, d. i. de Groote Schildpad, dus genoemd naar den vorm, dien het heeft;
eiland in de zeeengte, die het Huronmeer met het
Michiganmeer in gemeenschap stelt. Op dit eiland
eene stad M. met 1500 inw. en goede haven.
Michilimackinac (de Kleine), rivier in den
n.-amerik. staat Illinois, valt na een noordwestelijken
loop van omstr. 28 mijlen in de rivier

commerce, la fabrication et l'usage des etoffes de soie,
d'or et d'argent (dl. 1 en 2, Parijs 1852-1853);
Histoire des hOtelleries, cabarets, courtilles etc. (2
dln. Parijs 1854); Dictionnaire de l' Argot (Parijs
1857); Les Basques (Par. 1860); Histoire du commerce
et de la navigation de Bordeaux (dl. 1, Parijs 1867).

Michel Angelo, voluit Michel Angelo Buonarotti, schilder, beeldhouwer en bouwmeester van
den eersten rang, geb. 1474 te Caprese of Chiusi.
Door pans Julius II naar Rome geroepen, beeldhouwde hij daar het mausoleum voor dien pans, hetwelk, ofschoon onvoltooid gebleven, een prachtstuk
is ; in 1508 begon M. aan zijn grootste meesterstuk,
zijne frescoos aan het groote welfdak der Sixtijnsche
kapel, voorstellende het Laatste Oordeel. Zijn laatste
arbeid was de voortzetting van den bouw der St.Pieterskerk te Rome, dien hij zoo ver bracht, dat
reeds dadelijk na zijnen flood (17 Febr. 1563 of
1564) de grandiose koepel voltooid kon worden naar
de door M. ontworpene plans. Hij word te Florence
begraven in de Kruiskerk, waar hem een prachtig
gedenkteeken opgericht is. Al de werken van M.
onderscbeiden zich door de uitdrukking van eenen
majestueus verheven geest. Hij liet ook Gedichten
na, die verscheidene malen herdrukt zijn ; ze werden
het eerst in 't licht gegeven 1623 door zijnen achterneef Buonarotti, geb. 1558, gest. 1646,
zelf dichter, en schrijver van verscheidene blijspelen.—M.-A. der Veldslagen of M.-A. Bamboccio,
eigenlijk genaamd Michel Angelo Cerquozzi, een
italiaansch schilder, geb. 1600 te Rome, gest. 1660,
onderscheidde zich aanvankelijk als bekwaam historieschilder, inz. schipbreuken en vooral veldslagen.
Doch naijverig op den opgang, dien hij Pieter van.
Laar zag maken in het zoogenaamde genre der Bambocciaden, legde hij zich uitsluitend daarop toe, en
toonde zich ook daarin een meester.
Michelau, 1) marktvlek in 't pruis. reg.-distr.
Breslau, kreis Brieg, aan de Neisse ; 1100 inw.
—2)dorpin'tgro hertogdmLuxemburg,ande
Sure, anderhalf uur gaans benoordw. Diekirch ; overvaart tusschen Wiltz en Diekirch.
Michelbuch, fr. Michelbourg, dorp in 't groothert. Luxemburg, 2 wren g. bezuidoosten Diekirch.
Michelet (Jules), fransch geschiedschrijver,
geb. 21 Aug. 1798 te Parijs, sedert 1838 prof. der
geschiedenis aan 't College-de-France en archivaris
des rijks, werd 1850 naar aanleiding van zijne openbare voordrachten ontslagen, en vestigde zich daarop
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Michmas, eene plaats, dikwijls vermeld in den
oorlog van Saul tegen de Philistijnen (I Sam. 13 en
14); ook nog Ezra 2: 27 ; Neh. 7: 31 ; 11: 31;
Jezaia 10: 28.
Michmetath, een der landpalen van Manasse
en van Ephraim; Jozua 16: 6; 17: 7.
Michoacan. Zie M...ECHOACAN.
Michri, vader van Uzzi ; I Chron. 9 : 8.
Micipsa, zoon van den nu[nidischen koning
Massinissa, met zijne twee broeders buns vadersrjk
geerfd hebbende, bleef daarvan meester alleen, doordien beide zijne broeders stierven. Hij regeerde onder protectoraat van Rome, en voor zijnen dood
deelde hij zijn rijk tusschen Hiempsal en Adherbal
(zijne zonen) en Jugurtha (zijnen neef, dien hij geadopteerd had). De regeering van M. had 30 jaren
geduurd (149-119 v. Chr.).
Mickiewicz (Adam), een gevierd poolsch
dichter en schrijver, geb. 1798 te Nowogrodek in
Litauen, werd 1823 op staatk. vermoedens naar het
binnenland van Rusland gebannen, reisde sedert 1829
buitenslands, werd 1840 aangesteld als prof. der
slawische letterkunde aan het College-de-France te
Parijs, door Lodewijk Napoleon benoemd tot bibliothecaris, en stierf 26 Nov. 1855. De Pisma (d. i.
Gedichten) van M. zijn verscheidene malen herdrnkt
(7e druk 4 dln. Parijs en Leipzig 1844).
Micronesia, d. i. Eilandjes, onder deze benaming verstaan de geografen het noordwestelijk gedeelte van Australia (de Marianen, de Ca rolinen, enz.).
Micuipampa, stad in Peru, 19 a 20 mijlen
benoordw. Truxillo, en 5 mijlen ten N. N. 0. van
Caxamarca; rijke zilvermijnen (de Chota-mijnen).
Midas, koning van dat gedeelte van Phrygie,
dat door den Pactolus besproeid wordt. Gastvrijheid
verleend hebbende aan Dionysus (d. i. Bacchus), gaf
hij aan dezen zijnen wensch te kennen, dat alles wat
hij aanraakte veranderen mocht in goud. Dit werd
hem toegestaan. Doch daar nu zelfs alles wat hij in
zijnen mond wenschte te steken in good veranderde,
begreep M., dat hij eene groote onvoorzichtigheid
begaan had, en verzocht zijnen goddelijken gast om
zijnen wensch ongedaan te maken. Tot dat einde
schreef Bacchus hem een bad voor, te nemen in den
Pactolus, welke rivier sedert dien tijd goud in haar
slib medevoerde. Volgens eene andere legende was
M., omdat hij aan het fluitspel van god Pan de voorkeur gegeven had boven dat van Apollo, door laatstgenoemden god gestraft met twee ezels-ooren (Midas-

sterke kasteel van het adellijk geslacht der Groenenbergen ging hier in de 13e eeuw teniet.
Middelburch, oude spelling voor Middelburg.
M, Walachriw = Middelburg op Walcheren.
M. Westfrisiw ; een kasteel Middelburg in Kennemerland, prov. Noord-Holland.
Middelburg, I) stad op het zeeuwsche eiland
Walcheren en hoofdplaats der prov. Zeeland, ligt
5 kwartier gaans benoordoosten Vlissingen en bijna
even ver bezuidwesten Veere, nagenoeg in het midden des eilands (vandaar de naam M.), en heeft
16,000 inw.; bet staat door een bevaarbaar kanaal
in gemeenschap met de Westerschelde. Het eerste
ontstaan van M. ligt in de onzekerheid. Het minst
waarschijnlijk is het gevoelen van hen, die M. gesticht willen hebben door den romeinschen veldheer
Metellus, en die het daarom Metellusburg noemen.
Het aannemelijkst is de lezing van hen, die omstreeks
de 5e of 6e eeuw de stichting vermelden van eenen
burg midden op 't eiland, en daarom Medium Castrum
of Medioburgum geheeten. Zooveel is zeker, dat M.
reeds in de 12e eeuw bekend stolid als eene vrije
stad, die in 1312 met muren en gemetselde wallen
omringd werd. Van de groote menigte vermaarde
personen, die te M. geboren zijn, zullen wij er slechts
enkelen noemen : verscheidene leden van 't aanzienlijke geslacht Boreel, Reinier de Klerk (gouverneurgenl. van nederl. O. I.), de twee broeders Haringsma
(beiden vice-admiraal), de grootvader van Pietje
Boddaert, de schilder Joh. Koekkoek, de brillenmaker Zacharias Jansen, de geleerde Cornelia Leydekker, enz. Tweemaal werd M. in den vroegsten
tijd van zijn bestaan door brand vernield: eens in 't
laatst der 13e eeuw, en andermaal 22 Oct. 1492. In
't begin der 14e eeuw begon men te M. schepen te
bouwen voor buitenlandsche rekening. In 1303 na
een beleg van 10 dagen bemachtigd door de Vlamingen, 1304 aan hen ontweldigd door die van
Zierikzee. In 1478 werd aartshertog Maximiliaan te
M. plechtiglijk gehuldigd als graaf van Zeeland ;
1488 bezocht hij M. nogmaals als Roomsch koning ;
1505 kwam Maximiliaan's zoon met zijne gemalin
Johanna eenigen tijd te M. doorbrengen voor bun
vertrek naar Spanje, waar zij den troon gingen beklimmen. In 1574 (18 Fehr.) ging M. aan den prins
van Oranje over, na bijna twee maanden hardnekkig
door de Spanjaarden verdedigd te zijn ; gedurende
dit beleg stierven te M. 1566 menschen. In 1795
rukten de Franschen M. binnen ; van 1 Aug. 1809
tot Dec. van dat jaar was M. bezet door de Engelschen, doch kwam weder in hander der Franschen,
die krachtens het tractaat van 16 Maart 1810 het
eiland Walcheren in bezit namen ; 1 Mei 1814 werd
M. door de Franschen ontruimd.
Middelburg, 2) dorp in Z.-Holland,vijfdhalf
uur gaans bezuidoosten Leiden ; 250 inw. —3) voormalig kasteel in Kennemerland, een kwartier gaans
benoordoosten Alkmaar, 1286 gesticht door Floris V
ter beteugeling van de West-Friezen, werd 1491
vernield door bet Kaas- en Broodsvolk ; wederom opgebouwd, werd het 1517 platgebrand door den Zwarten hoop.
Middelburg, 4) eiland op de reede van Batavia, bewesten het eil. Amsterdam. — 5) eiland in
de Zee van Celebes, benoordw. het eiland Celebes.
Middelburg—in—Viaanderen,eene voormange heerlijkheid, 18 April 1617 verheven tot een
graafschap, dat 1794, bij den inval der Franschen in
ons land, ophield te bestaan. De stad 31.-4.--V.,
even als de heerlijkheid, kerkelijk onder Heille, doch
in eigendom toebehoorende aan de abdij van Middel-
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ooren).

Middagt, voormalig landschap in de prov.
Groningen, was oudtijds (10e eeuw) een graafschap,
en bevatte de Lien dorpen Ezinge, Feerwert, Garnwert, :Oostum, Fransum, de Ham, Aduard, Wierum,
Dorkwert en Hoogkerk.
Middel, in samenstellingen zooveel als het
middelste gedeelte, zoo bijv.: Middel-Europa, MiddelAzie, Middel-Afrika, Middel-Amerika, waarvoor ook
dikwijls Centraal-Amerika, enz. aangetroffen wordt.
— Middel-,Duitsehland is de algemeene benaming
waaronder men te verstaan heeft: het koninkrijk en
de hertogdommen Saksen, de Schwartzburgsche en
reussische landen, Keurhessen en Hessen-Darmstadt,
Nassau en Waldeck. — Middel-Franken, enz.; zie
MITTEL. - Middel-Tibet, zooveel als Ladak.
Middelaar, een vroeger aan Pruisen behoord
hebbend dorp in nederlandsch Limburg, I uur gaans
bezuidoosten Mook ; 230 inw.
Middelbert, dorp in de prov. Groningen, 1
nor gaans beoosten de stad Groningen; en 10 minuten gaans bezuiden het Damsterdiep; 120 inw.; het

Middeleeuwen
burg in Zeeland, lag buiten de tegenwoordige grenzen van ons land, doch zoo dicht daarbij, dat de
wallen Bier stad langs die grenzen liepen. De heerlijkheid lag ten deele op nederl. grondgebied.
Middeleeuwen, de tien eeuwen, die in de
geschiedenis het tijdvak vormen tusschen de Oude
Geschiedenis en de Nieuwe Geschiedenis; gewoonlijk rekent men het tijdvak der M. aan te vangen
met den ondergang van het Westersch-romeinsche
rijk (476 na Chr.) en loopende tot op de ontdekking van Amerika (1492) of tot op de Kerkhervorming (1517). Het gevoegelijkst splitst men het tijdvak der M. in drie tijdperken, n1.: I) van den val
van het Westersch-rom. rijk tot de weder-ontbinding der Carolingische monarchie ; dit tijdperk kenmerkt zich door den voortdurenden strijd tusschen
de oude romeinsche en de nieuwe germaansche
elementen des levens; in den staat vormt zich het
keizerschap en het daarmede samenhangende leenstelsel, waarmede zich de aristocratie ontwikkelde,
die zoowel voor de vorsten als voor de volken gevaarlijk werd. De pauselijke macht, aan het hoofd
der hierarehie,begon zich te verhetren. 2) Het tweede
tijdperk, van den ondergang der Carolingische monarchic tot in de 13e eeuw, kenmerkt zich door het
in macht toenemen der steden, die tot rijkdom en
aanzien geraken en een zeker evenwicht in het leven
roepen tusschen het koningschap, de aristocratie en
het yolk. De strijd van die verschillende machten
doet stedenbonden, landvreden en veemgerechten
ontstaan. De hierarchie bereikt haar toppunt ; doch
tracht zich tevergeefs meester te maken van het
hoogste gezag in de europeesche wereld. De aristocratie veredelt zich door hoogere beschaving en
neiging tot de dichtkunst, welk een en ander later
ook op den burgerstand overgaat. Terwijl in Duitschland en Italie eene nieuwe beeldende kunst ontwaakt,
en de historiographie in de landstaal aanvangt, beweegt zich de pbilosopbie, als scholastica, slechts in
ongeevenredigde en verwarde vormen. 3) In het
derde tijdperk, van het einde der 13e tot het begin
der 16e eeuw, ontwikkelen zich de standen tot hooger en weer algemeene vrijheid ; de invloed der
aristocratie vermindert, de burgerstand treedt meer
en meer op den voorgrond ; een aantal gewichtige
uitvindingen, zooals van het buskruit en de boekdrukkunst, en de ontdekking van Amerika zetten
aan dit tijdperk luister bij, en de macht der hierarchie worth gestadig minder tegenover de door nieuwe
beschaving aanhoudend machtiger wordende oppositie, zoodat tegen het einde van dit tijdperk de
kenmerkende eigenschappen der M. zoo goed als geheel verdwijnen.
Middelfart, stad op het deenscbe eiland Funen, aan den Belt ; 2150 inw.; haven ; overvaart naar
Jutland.
Middelharnis, dorp op het eiland Goereeen-Overflakkee, prov. Zuid-Holland, even beoosten
Sommelsdijk ; geteisterd door watervloed 26 Jan.
1682, door brand 4 Juni 1778.
Middelie, dorp in Noord-Holland, drie kwartier gaans noordwestelijk ten W. van Edam ; omstr.
350 inw.
Middellandsche Zee, lat. Mediterraneum
mare of Intern= mare, nit een historisch oogpunt
de belangrijkste zee der aarde, tusschen Europa,
Azie en Afrika, in het middelpunt der Oude Wereld,
staat door de Straat van Gibraltar in gemeenschap
met den Atlantischen Oceaan, en door den Bosporus
met de Zwarte Zee. Met inbegrip van de zeeen, die
deel van de M. uitmaken (de Adriatische Zee, de
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Egeiscbe Zee en de Zee van Marmora), beslaat de M.
eene oppervlakte van 47,500 vierk. mijlen, met andere woorden eene lengte van 515 mijlen, bij eene
gemiddelde breedte van 80 mijlen (de grootste breedte
is 240 mijlen). De voornaamste rivieren, die zich in
de M. ontlasten, zijn : (uit Afrika) de Nijl; (uit
Europa) de Etsch, de Po, de Rhone en de Ebro. De
voornaamste gedeelten der M. zijn: de golf van Valencia, die van Lyon, die van Genua, de Tyrrheensche
Zee, de Adriatische Zee, de lonische Zee met de golf
van Taranto en de golf van Corinthe of Lepanto, de
Egeische of Grieksche Zee, de Hellespont of Straat
der Dardanellen, de Propontis of Zee van Marmora,
de golf van Smirna, die van Adalia en die van Skanderoen, en de Groote en Kleine Syrte. De voornaamste
eilanden in de M. zijn : de Balearische eill., Corsica,
Sardinie, Sicilid, Malta, de Ionische eill., de Dalmatische eill., de Grieksche archipel, Creta of Candia,
Rhodus en Cyprus.
Middelrode, dorp in de Meierij van 's-Bosch,
2 uren gaans oostelijk bezuiden 's-Bosch ; 1170 inw.;
werd 1512 platgebrand door de Gelderschen.
Middelstum, dorp in de prov. (en vierdhalf
uur gaans benoordoosten de stad) Groningen; 600
inw.; is zeer oud, en komt onder den naam van
Mitilistenheim reeds in de ,,tradrtiones Fuldenses"
voor ; het is de geboorteplaats van den veldoverste
Barthold Entes van Mentheda, die bij 't beleg van
Groningen sneuvelde 27 Mei 1579.
Middelwijk, oude naam der stad Zwolle.
1Vliddelzee (de), of het Boerdiep, voormalige
zeeboezem, die de prov. Friesland in twee bijna gelijke deelen scheidde (Oostergoo en Westergoo).
Door lengte van tijd is de M. geheel aangeslibt en in
vruchtbaar land herschapen, dat thans de rijke grietenij het Bildt (zie dat art.) met de aangrenzende
zoogenaamde Nieuwlanden vormt.
Middendorff (Alex. Theod. von), natuurkundige en reiziger, geb. 1815 in Lijfland, eerst
prof. der zoOlogie te Kiew, sedert 1 84 5 lid der akademie te Petersburg, gaf, behalve eene reeks van verdienstelijke zoólogische werken, in het licht de beschrijving van eene refs door het verste noorden en
oosten van Siberie (4 din. Petersburg 1847-57),
waarin o. a. hoogstmerkwaardige bijzonderheden
aangaande de Jakoeten.
Middewalde, oude naam van Midwolde.
Middin, stad van Juda, in de woestijn; Jozua
15: 61.
Middlebury, 1) stad in den n.-amerik. staat
Vermont, aan de Otter-Creek, 7 mijlen bezuidw.
Montpelier; 4000 inw. — 2) stad in den n.-amerik.
staat New-York, 45 mijlen bewesten Albany; 2000
inwoners.
Middlefield, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 12 mijlen ten W. Z. W. van Albany;
8500 inw.
Middlesborough, stad in het engelsche
graafschap York, anderhalf our gaans ten 0. N. 0.
van Stockton; rivierhaven aan de Tees, nabij hare
uitwatering ; 8000 inw.
Middlesex, graafschap in Engeland, met de
hoofdstad Londen tot boofdplaats (waarvan echter
een gedeelte tot het graafschap Surrey behoort), is
ruim 13 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 2,206,000
zielen.
Middleton, fabriekstad in 't engelsche graafschap Lancaster, 2 uren gaans benoorden Manchester; 5800 inw.
Middleton (Conyers), engelsch godgeleerde
en geschiedschrijver, geb. 1683 te Richmond, gest.

Middletown

Mierde

28 Juli 1750 als prof. te Cambridge. Voornaamste
iverk: The history of the life of Cicero (2 dln. Lon-

0. I. presidentschap Bengalen, is 189 vierk. mijlen

den 1741 ; 3 dln. Londen 1801). Ook verdienen van

groot, heeft 666,500 bewoners, en tot hoofdpiaats
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M. melding :

Miscellaneous works

(4 din. Londen

1752-57).

Midnapoer,

Midnapore,

district in het britsch

de stad M. met 7000 inw., 14 a 15 mijlen ten
W. Z. W. van Calcutta.

Middletown,

verscheidene steden in de n.-

Midouze,

rivier in Frankrijk, ontstaat bij

amerik. Unie, o. a. in Connecticut, aan den Connec-

Mont-de-Marsan (dept. Landes) uit de samenvloeiing

ticut, 6 uren gaans bezuiden Hartford ; 9000 inw.;

van den Midou en de Douze, en valt beneden Torsos

Wesleyaansche universiteit.

in den Adour.

Middlewich,

stad in 't engelsche graafscbap

Chester, aan den Weaver, 7 uren gaans beoosten
Chester; 4500 inw.

Midea,

genie, ruim 28 mijlen bezuiden Algiers, aan de rivier

stad in het oude Griekenland, in Ar-

golis, benoordoosten Tiryns. De Spartanen behaalden
bier 367 v. Chr. op de Arcadiers en Argieven de
overwinning

zonder tranen,

zoo genoemd omdat de

overwinnaars geen enkel man daarvoor verloren
hadden.

M., die uit den Atlas komt, en zich in het Titterimeer ontlast.

Midsland,

of Midland, noord-hollandsch dorp

op het eiland Terschelling ; 370 inw.

Midway, plaats in den n.-amerik. staat Georgia,
graafschap Baldwin ; 300 inw.; sedert 1838 de

Midgard,

in de noordsche mythologic de Aarde,

die omkronkeld was door de

Midgardslang.

Midhuizen, bet gron. dorp Meethuizen.
Midhurst, het oude Mida, marktvlek in het
engelsche graafscbap Sussex, ruim 4 uren gaans be-

(Canal du),

Oglethorpe universiteit.

Midwolde, I

dorp in de prov. Groningen,

5 kwartier gaans benoordw. Winschoten ; 1600 inw.
— 2) dorpje in de prov. Groningen, een kwartier
gaans benoorden de Leek ; 170 inw.

Midwoud,

noorden Chester; 6000 inw.

Midi

Midrecht, oude naam van Mijdrecht.
Midroe, lat. Medianum Castellum, stad in Al-

dorp in de Vier-Noorderkoggen,

of Kanaal van Languedoc,

prov. Noord-Holland, 2 uren gaans benoorden Hoorn ;

(Canal des
Deux-Mers) genaamd, een kanaal in het zuiden van

gebrandschat met 150 gulden, die de pastoor beta-

Frankrijk, waardoor de Atlantische Oceaan in ge-

len moest om het dorp te redden, want de dorpe-

meenschap staat met de Middellandsche Zee ; het

lingen waren te arm.

somwijlen ook Kanaal der Twee Zeeen

begint in 't franscbe dept. Haute-Garonne op den
rechteroever der Garonne, een half uur gaans bene-

160 inw.; werd 1517 door de geldersche Friezen

Miechow,

stad in 1 poolsche gouvt. Radom,

9 mijlen bezuidw. Kielce ; 1800 inw.; de omstreken

den Toulouse, loopt in zuidoostelijke richting, komt

van M. moeten veel overeenkomst hebben met die

in het dept. Aude, neemt dan eene oostwaartsche

van Jeruzalem.

richting, en loopt bij Marseillan uit in den vijver van
Than (dept. Herault). Dit kanaal, voor de handeis-

Miecislas,

of Mieczyslaw, hertogen of koningen

van Polen : M. 1 regeerde van 962 tot 992. Omstr.

beweging in het zuiden van Frankrijk van zooveei

965 omhelsde hij het Christendom, op aanhouden

belang, werd reeds ontworpen onder de regeering

van zijne vrouw Dombrovvska, dochter van den bo-

van Frans I, doch kwam eerst tot stand op bevel van

heemschen koning Boleslas I; hij verbood de afgo-

Colbert, onder de regeering van Lodewijk XIV ; er

dendienst in Polen. — M. II, zoon van Boleslas

werd ruim 15 jaren aan gewerkt (1666-1681).

Chrobry en kieinzoon van den vorige, voigde 1025

—M,(Dentdu)
een 10,107 vt. hooge piek der wes-

zijnen varier op, en verloor een gedeelte van diens

(Pic du),

veroverde landen. Zoo ontstonden de vorsteudom-

een 8960 Vt. hooge piek der Pyreneen, in het fran-

men Mecklenburg, Brandenburg, Holstein, Lubeck,

ter Berner-Alpen, in Walliserland. — M.

enz. Hij werd krankzinnig, ten gevolge van zijn los-

sche dept. Basses-Pyrenees.

Midia, een der koninkrijken van het oude ler-

bandig levensgedrag, en stierf te Posen 1037. —

land, vormde eerst een op zich zelven staand rijk,

M. III, bijgenaamd de Oude, regeerde van 1139

en werd later vereenigd met Lagenia (Leinster): het
rijk M. was ongeveer de tegenwoordige twee graaf-

tot 111 77, en werd toen van den troon verdreven
wegens zijne dwingelandij ; Casimir II volgde hem

schappen Meath.

op. Na vele vergeefsche pogingen, gelukte het M.

Midiah,

III

Salmydessus, stad

eindelijk slechts eenen korten tijd voor zijnen cloud

in europ. Turkije, in Roemelie, 13 mijlen benoordw.

weder op den troo p van Polen te komen ; hij stierf

Constantinopel, aan de Zwarte Zee.

1202.

Midian,

of Midzjeb, 't oude

Miedum,

of Madian, een der zonen, die Abra-

voormalig nonnenklooster in Fries-

ham bij Ketura verwekte (Gen. 25 : 2, 4 ; 36 : 35 ;

land, grietenij Franekeradeel, tusschen Tjum en

I

26; 60:
Midianieten

Franeker, was gesticht in de 12e eeuw, doch werd

—IDSLAND.
Midland. Zie m
Mid—Lothian, of Edinburgshire, het graaf-

bracht werden naar de kloosters Lidlum en Bajum ;

schap Edinburg, een der drie graafschappen, die van

en werd, even als dat en vele andere, 1572 geheel

het schotsche landschap Lothian gevormd zijn. Zie

verwoest.

Chron. I : 32, 33 ; Ps. 83 : 10 ; Jezaia 10:

6 ; flab. 3: 7); werd de stamvader der

door den verschrikkelijken watervloed van Dec.
1287 derwijze verarmd, dat de 53 nonnen overge-

(zie MADIAN1ETEN en MADIAN).

sedert was M. een uithof van het klooster Lidlum,

Miedzyrzec,

LOTHIAN.

stad in het poolsche gouvernetnt.

Midlum, oudtijds Midlama, dorp in Friesland,

Lublin, aan de zich in den Bug ontlastende Zna,

een half uur gaans beoosten Harlingen ; 650 inw.;

5 mijlen bezuidoosten Siedlec ; 5000 inw.; kasteel

bezuidoosten M. lag het klooster Ludingakerk, dat

der prinsen van Czartoryiski.

Mierde, twee dorpen in de Meierij van 's-Her-

1516 verwoest werd ; in 1571 werd op het hoofd
van zekeren Melchior, een wever uit M., 50 gulden

togenbosch

1) Hooge-Mierde,

aan het beekje de

zij leveed

Hilver, 5 urea gaans bewesten Eindhoven ; 120 inw.;

of dood aan de Justitie overleverden : de misdaad van

werd 1702 door de Franschen uitgeplunderd. —

gesteld, als premie voor degenen, die hem 't

lien Melchior was, dat bij de Hervormde leer omhelsd

had.

2)

Lage-Mierde,

een kwartier gaans dichter bij Eind-

hoven dan het vorige; 80 inw.

Mijas

SeroweIt
Mierevelt (Mich. Janszoon), nederl. portretschilder, geb. 1568 te Delft, gest. 27 Aug. 1641. —
M. (Pieter), zoon van den vorige, ook portretschilder, geb. 1596, gest. 1632.
Mieris (Frans van), bijgenaamd de Oude, beroemd hollandsch genre-schilder, geb. 16 April 1635
te Delft, gest. 12 Maart 1681 te Leiden, liet twee
zonen na, die insgelijks naam gemaakt hebben, nl.:
M. (Jan van), geb. 17 Juni 1660, gest. 17 Maart
1690 te Rome, en M. (Willem), geb. 1662 te Leiden, die niet alleen in het vak zijns vaders, maar
ook in historie-stukken uitmuntte, een aanzienlijk
vermogen bijeen spaarde, en 1747 stierf. — M.
(Frans van), bijgen. de Jonge, zoon van Willem,
geb. 24 Dec. 1689 te Leiden, streefde als schilder
zijn vader en zijn grootvader op zijne, en maakte
zich tevens verdienstelijk als munt- en penningkundige en geschiedschrijver. Hij stierf 22 Oct. 1763.
Men heeft o. a. van hem : Bisschoppelijke munten en
zegelen van Utrecht (Leiden 1726); Historic der
Nederlandsche vorsten (Amst. en 's-Hage, 3 din.
in fol. 1732); Groot charterboek der graven van Holland en Zeeland en Heeren van Friesland (4 dln. in
fol. Leiden 1753-56).
Mierlo, dorp in de Meierij van 's-Hertogenbosch, aan het beekje de Mierle, 1 uur gaans bezuidw. Helmond, en 2 uren g. beoosten Eindhoven ;
omstr. 1000 inw.
Mieroslawski (Lodewijk), geb. 1814 te Nemours in Frankrijk, streed 1831 in de poolsche nationale armee, hield vervolgens verblijf te Parijs,
werd, als een hoofdleider van den poolschen opstand
van 1846, in het Polen-proces te Berlijn 1847 ter
dood veroordeeld, weak vonnis bij gratie veranderd
werd in kerkerstraf ; in Maart 1848 op vrije voeten
gekomen, stelde bij zich in het Posensche aan het
hoofd der opstandelingen, waarmede hij bij Miloslaw
eene overwinning bevocht op de pruisische troepen.
Naar Parijs teruggekeerd, werd hij door de democratische revolutie-partij els kommandant naar Sicilie
gezonden, en 1849 als opperbevelhebber der revolutionaire armee naar Baden geroepen. Toen de Badensche opstand onderdrukt was, leefde M. eerst stil
te Versailles, vervolgens te Parijs, totdat de Poolsche
opstand van 1863 hem weder voor eenen korten tijd
naar Polen riep. Van M.'s histor. werken verdienen
inz. melding : Histoire de la revolution de Pologne
(3 din. Parijs 1836-37); de in 't Duitsch vertaalde
Kritische Darstellung des Feldzugs von 1831 (2 din.
Berl. 1847); Powstanie poznanskie (Posen 1853); enz.
Mies, of Silberstadt, stad in den bobeemschen
kreis Posen, aan de rivier M., ruim 6 uren gaans
bewesten Pilsen; 3600 inw.; zilverhoudende loodmijn.
Mifkad. Zie MIPHKAD.
Migdal-Eder, in de nabijheid van deze plaats
sloeg de aartsvader Jacob met zijn gezin zijne tenten
op, nadat hij Rachel begraven had ; en bier werd
zijn bijwijf Bilha hem ontrouw, en liet zich beslapen
door zijnen zoon Ruben ; Gen. 35 : 21.
Migdal-El, stad in stam Naph tali ; Joz. 1 9 : 38.
1VEigdal-Gad, stad in stam Juda ; doz. 15 : 37.
Migdol, een der eerste legerplaatsen van de
Israelieten na hunnen uittocbt uit Egypte ; Exod.
14: 2: Num. 33: 7; Jerem. 44: 1 ; 46: 14.
Mignard (de gebroeders), twee fransche schilders, nl.: M. (Nicolas), geb. 1608 te Troyes in
Champagne, bezocht Italie, vestigde zich toen te
Avignon, trad daar in den echt (vandaar zijn toenaam
Mignard d'Avignon), werd om in de Tuilerien te
werken door Mazarin naar Parijs geroepen, en stierf
daar 1668. -- M. (Pierre), bijgenaamd

le Romain,
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omdat hij long te Rome had doorgebracht, is beroemder don Nicolas; hij was geb. Nov. 1610 te
Troyes, werd door Lodewijk XIV tot hofschilder benoemd, werkte op St.-Cloud en te Versailles, en stierf

31 Mei 1695.

Mignet (Francois Auguste Alexis), fransch ge1796 te Aix, werkte
Parijs in de Journalistiek,
werd na de Juli-omwenteling staatsraad en archivaris bij bet ministerie van buitenl. zaken, doch leefde
ambteloos sedert den staatsgreep van 2 Dec. 1851.
De meeste zijner werken zijn verscbeidene malen
herdrukt ; de voornaamste zijn : Histoire de la revolution francaise (2 dln. Parts 1824); Histoire de Marie
Stuart (2 dln. Par.1850); Antonio Perez et Philippe II
(Parijs 1845); Charles Quint, son abdication, son
sejour et sa mort aumonastere de Yuste (Parijs 1854).
Mignot (Jacques), banketbakker te Parijs, rue
de la Harpe, vermaard geworden door Boileau's satire:
Car Mignot, c'est tout dire, et, dans le monde entier
Jamais empoisonneur ne sut mieux son metier.
Om zich daarover te werken, liet M. eene satire van
Cotin tegen Boileau zoo drukken, dat hij er zakjes
van maken kon, waardoor zijn winkel een verbazenden toeloop van koopers trok, en hij spoedig rijk
werd.
Mignot (Vincent), fransch letterkundige, neef
van Voltaire, geb. te Parijs 1730, gest. 1790, had
den geestelijken staat omhelsd. Men heeft o. a. van
hem: Histoire de l'imperatrice Irene (1762); Hist.
de Jeanne I, reine de Naples (1764); Hist. des rois
catholiques, Ferdinand et Isabelle (1766); Hist. de
schiedschrijver, geb. 6 Mei

sedert 1821 met Thiers te

l'Empire Ottoman (1771).

Migron, een der legerplaatsen van Saul, in zijn
veldtocht tegen de Philistijnen ; I Samuel 14: 2;
Jezaia 10: 28.
Miguel (dom Maria Evarist), geb. 26 Oct. 1802,
derde zoon van koning Johan VI van Portugal, werd
na den dood zijns vaders (1826) door de absolutistische pant beschouwd als de rechtmatige troonopvolger, naardien zijn oudere broeder, dom Pedro,
als keizer van Brazilie, de portugeesche kroon niet
dragen konde. Dorn Pedro aanvaardde echter die
kroon, doch deed afstand daarvan ten beboeve van
zijne docbter donna Maria da Gloria, en koos dom
M. tot Karen gemaal en tot regent of rijksbestuurder.
Dom M. legde den eed op de constitutie af, verloofde
zich met zijne nicbt, en aanvaardde Febr. 1828 het
regentschap, waarop hij onverwtld de Cortes ontbond, de vroegere Cortes bijeenriep, en zich door
deze tot wettigen koning van Portugal liet benoemen. In 1832 echter trad dom Pedro met geweld
van wapenen tegen zijnen broeder op, overwon hem,
en M. zag zich genoodzaakt 26 Mei 1834 de capitulatie van Evora te teekenen, waarbij hij afstand
deed van den troon en zich verbond, den portugeeschen grond niet meer te zullen betreden. Sedert
1834 hield lit meestal verblijf te Rome tot 1851,
toen hij (24 Sept.) in den echt trad met prinses
Adelheid van Lowenstein-Wertheim-Rosenberg (geb.
3 April 1831), en sedert lien tijd bewoont hij met
zijne vrouw bet kasteel Heubacb bij Miltenberg.
Mijamin, vier verschillende personen in het
0. T.; I Cbron. 24: 9; Ezra 10: 25; Neh. 10: 7;
12: 5.
Mijares, of Millares, de oude Uduba, kustrivier
in Spanje, ontspringt benoordoosten Teruel, en valt
2 uren gaans bezuidoosten Castellon-de-la-Plana in
de Middell. Zee, na 16 mijlen loop.

Mijas,

stad in Spanje, 7 uren gaans bezuidw.

Malaga ; 5000 inw.

Dlilaan

Mika
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Mika, berg bij Karansebes in de banater Militaire

kerk, beroemd doordien aldaar eertijds de koningen

Grenzen, 5730 vt. hoog, met den zoogenaamden

van Italie gekroond plachten te worden. Gesticht is

Ovidius-toren (waar Ovidius verblijf moet hebben

M. omstr. 587 v. Chr. door Bellovesus, die nit Gallie
was gekomen, en aanvankelijk was het de hoofdstad

gehouden tijdens zijne ballingschap ?).

Mikado,

of Dairi, de geestelijke keizer van

der lnsubren in Cisalpijnsch Gallie. Toen de Romei-

Japan, is de verpersoonlijkte godheid op aarde. Zijn

nen zich van dit land meester gemaakt hadden (195

persoon wordt door de Japanneezen voor zoo heilig

v. Chr.) werd M.'s bloei in de schaduw gesteld door

gehouden, dat alles wat van hem komt als heilig

dien van Modena en van Mantua; doch in de 2e

beschouwd worth, tot zelfs bet water, waarin hij

eeuw na Chr. werd M. weder de eerste stad der

zijne voeten heeft gewasschen. Hij resideert te Miako,

provincie. In de 3e eeuw verhief Maximianus het tot

en zijn geslacht kan nooit sterven ; heeft bij toeval

zijne hoofdstad ; te M. vaardigde Constantijn de

een M. geen kinderen, dan voorziet de hemel daarin,

Groote anno 313 bet vermaarde edict uit, waarbij

door heimelijk een kind nit een der aanzienlijkste

bet Christendom verheven werd tot godsdienst van

familien des lands neder te leggen aan den voet van

den staat. In 452 werd M. door de Hunnen onder

een heiligen boom in zijn paleis (zie DAiat), en dat

Attila veroverd en geplunderd ; vervolgens namen de

kind wordt dan door den M. geadopteerd tot opvol-

Oost-Gothen onder Theodorik den Groote bet in

ger. Vroeger placht men met het lijk van den M.

bezit (490), en 570 werd het eene prooi der Lon-

verscheidene slaven levend te begraven ; dock te-

gobarden, waardoor het afdaalde tot den rang van

genwoordig vergenoegt men zich met ecnige poppen

tweede stad des rijks (de hoofdstad was Pavia).

van leem bij bet lijk van zijne goddelijke majesteit

Doch toen het Longobardische rijk vernietigd werd
door Karel den Groote (774) hernam M. den rang

neder te leggen.

Mikhailow,

stad in europ. Rusland, 13 a 14

van eerste stad in Noord-Italie, en heeft zich sedert

uren gaans bezuidw. Riazan, aan de Pronia ; 6600 inw.

als zoodanig staande gehouden. Onder de frankische

Mikhallowka,

twee steden in europ. Rusland :

heerschappij maakte M. zich van lieverlede vrij van

1) gouvt. Koersk, ruim 4 uren gaans bewesten Nowoi-

de verdrukking, die het en van de Heeren van M.

Oskol, aan den Khorok ; 6000 inw. — 2) gouvt.

en van de bisschoppen van M. te lijden had, en was

Jekaterinoslaw, 5 uren gaans benoordoosten Alexan-

ten laatste zoo goed als eene onafhankelijke repu-

drewsk ; 4000 inw.

bliek, die nog slechts in naam onderhoorig was aan

Mikiosich (Frans), taalgeleerde, geb. 20 Nov.

het koninkrijk Italie. Onder het bewind der Hohen-

1813 bij Luttenberg in Stiermarken, sedert 1849

staufen werd M. het middelpunt van het italiaansche

professor te Weenen, is de geleerdste kenner der

verzet tegen de oppermacht der duitsche keizers:

Vergleichende

M. was de guelfische stad bij uitnemendheid. Ver-

(dl. 1 en 3, Weenen,

scheidene steden onderwierp M. aan zijn eigen gezag

Radices
(Leipzig 1845); Lexicon (Weenen 1863); Formlehre
(2e druk Weenen 1854); Chrestomathia (2e druk

herhaalde malen voor zijne oproerigheid getuchtigd,
zoo o. a. gevoelig in 1158 door Frederik I, die, toen

Weenen 1861). Wijders eeee editie der Kronijk van

dat niet baatte, in 1162 geheel M. liet uitplunderen

Nestor (dl. 1 Weenen 1860).

en tot een puinhoop verwoesten, van walk lot alleen

slawische talen. Voornaamste werken :

Grammatik der slaw. Sprachen

1852—.56). En van de oud-slowenische taal:

Mikloth, I)

(1153), zooals Lodi, Como, enz.; het werd echter

afstammeling van Benjamin ;

de kerken verschoond bleven. Doch reeds spoedig

I Chron. 8: 32; 9: 37, 38. — 2) krijgsoverste van

beurde M. zich weder op, en plaatste zich 1167 aan

David ; I Chron. 27 : 4.

Mikneja,

het hoofd van den Lombardischen stedenbond, die

een der portiers van den tempel,

na eenen langen strijd de overwinning bij Legnano

harpspeler bij bet vervoeren van de Ark ; I Chron.

bevocht (1176) en tot den vrede van Constans nood-

15 : 18, 21.

zaakte. Hierdoor werd M. eene vrije stad, die echter,

Mikowec

(Ferd. Bratislaw), boheemsch ge-

door de aanhoudende twisten der partijen (Guelfen

leerde, geb. '24 Dec. 1826 te Burgstein, kreis Leit-

en Gibellijnen), nog wel eene eeuw lang in hare ont-

meritz, heeft als dagbladschrijver en dichter naam

wikkeling werd belemmerd. De guelfische familie

gemaakt, doch zich vooral op het gebied der bo-

Torriani of della Torre, die sedert 1257 het hoogste

heemsche oudheidkunde als een verdienstelijk ge-

gezag in handen bad, werd 1277 daaruit gestooten

leerde doen kennen. Behalve eenige tooneelstukken

door bet gibellijnsche geslacht Visconti ; en onder dit

en eene reeks monographien, heeft men van hem:

bewind onderwierp M. verscheidene naburige steden,

Album des lidnigreichs Bohmen (0Imiitz 1859)
Die Altherthilmer and Denkwurdigkeiten &Amens

en vormde zoodoende de kern van het aanstaande

en

(Praag 1860-62). Ook richtte bij 1851 bet tijdschrift

Lumir

op. Hij stierf 22 Sept. 1862.

Mikulince,

stadje in oostenrijksch Galicia,

hertogdom Milaan (dat 1395 gesticht werd; zie het
volgende art.). In de oorlogen, die in de 15e en 16e
eeuwen om het bezit van dat hertogdom gevoerd
werden, had M. als hoofdstad herhaalde malen

veel

aan den Sereth, 5 uren gaans bezuiden Tarnopol;

te lijden : zoo in 1499, toen het ingenomen werd

3340 inw.; zwavelbron.

door de Franschen. Hetzelfde lot onderging M. nog-

Mil,

n.-brab. dorp. Zie MILL.

Milano, lat. Mediolanum, duitsch
eng. Milan, stad in Italie, in eene

Milaan, ital.

Mailand,

fr. en

maals in 1796; vervolgens in 1800 verheven tot
hoofdstad van de Cisalpijnsche republiek, en 1805
tot hoofdstad van het napoleontische koninkrijk Italie.

vlakte op den linkeroever van het riviertje Olona,

kwam M. door de gebeurtenissen van 1814 weder

hoofdplaats der tegenw. prov. Milaan, vroeger hoofd-

aan Oostenrijk, en was sedert dien tijd de hoofdstad

stad van het Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk,

van het Lombardiscb-Venetiaansch koninkrijk en

en nog vroeger van het toen zelfstandige hertogdom

residentie van den oostenrijkschen onderkoning. In

Milaan, heeft thans 220,000 inw. Onder de groote

1848 (18 Maart) in opstand gekomen, doch 1849

menigte prachtige kerken van M. mont vooral uit de

tot onderwerping gebracht, was M. van 1855 tot

Domkerk, geheel van wit marmer gebouwd, en na de

1859 de residentie van aartshertog Maximiliaan (die

St.-Pieterskerk te Rome de grootste en prachtigste

als keizer van Mexico zoo treurig zijn Leven eindigde

van geheel Italie. Ouder echter dan de Dom is de

in 1867). Doch door den Italiaanschen oorlog 1859

reeds uit de 4e eeuw dagteekenende St.-Ambrosius-

en de nederlaag van Oostenrijk bij Magenta (4 Juni)
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Milaan

'Cletus

rukten de fransche en sardische troepen 5 Juni 1859
M. binnen, en den volgenden dag hield keizer Napoleon HI met koning Victor Emmanuel zijnen zegevierenden intocht in M., dat toen aan Sardinie kwam,
om daarmede vervolgens deel uit te makes van het,
herboren koninkrijk Italie. — Nog dient van M. vermeld, dat het de geboortestad is van eene groote
menigte beroemde personen, waaronder wij aantreffen: (in de oudheid) den dichter en
Valerius Maximus ; (later) Alciati, Cavalieri, Beccaria,
Verri, Maria Agnesi, Manzoni, en verscheidene pausen,
o. a.: Alexander II, Urbanus III, Gregorius XIV, enz.
Milaan (voormalig hertogdom), of Milanez, een
onafhankelijk rijk in Noord-Italie, dus genoemd naar
zijne hoofdstad Milaan, grensde ten N. aan Zwitserland, ten 0. aan de Venetiaansche landen en het hertogdom Mantua, ten Z. aan de Po, en ten W. aan
Piemont. Na eerst deel uitgemaakt te hebben van
Transpadaansch Gallia, toen van het Longobardische
rijk, daarna van het rijk van Karel den Groote, kwam
deze landstreek in de 10e eeuw onder den schepter
der Duitsche keizers; van de oorlogen tusschen de
keizers en den Pauselijken Stoel trok M. partij, om
zich allengs te verheffen tot eene soort van onafhankelijke republiek, die nog wel in naam bet keizerlijk
oppergezag erkende, maar die metterdaad geregeerd
werd door verschillende aanzienlijke familien; zoo
o. a. sedert 1257 door de familie della Torre, die
1277 uit het bewind werd gestooten door het geslacht Visconti. Ten behoeve van deze familie verhief keizer Wenceslas het Milaneesche tot een hertogdom (1395), en de hertogelijke waardigheid ging
1450 uit het huis Visconti op het geslacht Sforza
over. Van 1499 tot 1547 oorloogden de fransche
koningen Lodewijk XII en Frans I aanhoudend met
Oostenrijk om het bezit van Milanez, waarop zij be-,
weerden aanspraak te hebben door Valentine Visconti, de vrouw van Lodewijk I van Orleans, broeder
van Karel VI. Na den dood van den laatsten Sforza
(1535) schonk keizer Karel V het hertogdom M.
(1540) aan zijnen zoon Filips II (naderhand koning
van Spanje), en diens afstarnmelingen hebben het
bezeten tot in 1700. In den spaanschen successieoorlog maakte Oostenrijk zich van Milanez meester,
en bij latere tractaten werd het in het bezit daarvan
bestendigd. Het stond echter verscheidene gedeelten
van het hertogdom aan den koning van Sardinie af,
ter vergelding voor de goede diensten, door Sardinie
bewezen in de beide successie-oorlogen (spaansche
en oostenrijksche). Zoo kwamen aan Sardinie de
provincien Alessandria, Valencia, Lomellino, Val di
Sesia, Tortona, Novara, enz.; en op die wijze ruim
een derde gedeelte kleiner geworden dan het vroeger was, bestond het hertogdom M. nog slechts uit :
1) het eigenlijke Milanez (Milaan, Monza, Merate,
Cassano, Biocca, Marignano); 2) een gedeelte van
het kanton Anghiera ; 3) Como met zijn grondgebied; 4) Pavia met gebied ; 5) Lodese met gebied ;
6) Cremona met gebied ; waaraan in 1785 Mantua
met zijn grondgebied toegevoegd werd. In het laatst
der 18e eeuw werd bet hertogdom overweldigd door
de Franschen, en bij het tractaat van Campo-Formio
(1797) werd het toegewezen aan de Cisalpijnsche
republiek, om 1805 daarmede herschapen te worden
in koninkrijk Italie. Sedert 1814 weder Oostenrijksch,
kwam het 1851 aan Sardinie, waarmede het sedert
1861 deel uitmaakt van het nieuwe koninkrijk Italie.
— De namen der overste p , heeren en hertogen van
Milaan sedert 1257 laten wij in chronologische orde
hier volgen :

Oversten, heeren en hertogen van Milaan.
1494
dovicus
1. Della Torre,
1257 Ludovicus of LodeMartijn
wijk-Maria (Lu1263
Filips
dovicus de Moor) 1494
Napoleon 1265-1277
(Lodewijk XII, ko2. Visconti..
ning v. Frankrijk)1500
1277
Otto
1295 Maximiliaan 1512
Mattheus I
1322 (Frans I, koning van
Galeazzo I
1515
Frankrijk)
1328
Azzo
1521-1535
Lucchino
1339 Frans II
4. Het Huis van
Jan
Oostenrijk-Spanje.
Mattheus II
I 354
Galeazzo II 1356-1378 Filips (kon. v.Spanje
onder den naam
1356-1385
Barnabo
van Filips II)
1540
Jan Galeazzo (hertog1395)1378-1402 Zijne 3 opvolgers
in Spanje 1598-1700
Jan Maria
1402
Filips Maria 1412-1447 5. Keizers van Oostenrijk.
(Bezetting door
3. Sforza.
Frankrijk, vervolFrans I
1450
gens door OostenGaleazzo Maria
1466
1701
Jan Galeazzo Maria 1476
rijk)
1713
Karel VI
Frans II, minderja1740
Maria-Theresia
rige, uitgestooten
door zijn oom Lu- Hare 3 opv. 1780-1801
Milagro, het oude Ergavia, vlek in Spanje,
prov. Navarra, 10 uren gaans bezuiden Pampeluna ;
2000 inw.; in de nabijheid het moeras van Paalen,
waarin Sancho V, koning van Navarra, den dood
vond, doordien zijne broeders hem daarin wierpen.
Milah, bet nude Milevis, stad in Algeria, prov.
Constantine, 9 uren gaans benoordw. Constantine;
fraaie romeinsche fontein. Te M. zijn twee concilien
gehouden (402 en 416).
Milalai, een der met Zerubbabel wederkeerenden uit de babyl. ballingschap ; Neh. 12: 36.
Milanais (le), fransche naamsvorm voor het
Milaneesche. Zie M1LAAN (hertogdom).
Milanez, het hertogdom Milaan.
Milano, italiaansche (Milan engelsche en fransche) naamsvorm voor Milaan.
Milazzo, of Melazzo, het nude Myln, stad en
vesting in de sicil. prov. Messina, 7 uren gaans bewest.
Messina, op de noord4ust ; 10,000 inw.; haven.
Milehom, afgod der Ammonieten ; I Kon. 11 :
5, 33 ; I I Kon 23: 13 ; dezelfde als Malkam (zie
dat art.).
Milden. Zie MOUDON.
Mildtherenisse, oude naam v. Middelbarnis.
Milete. Zie MILETUS.
Mileto, stad in de napolit. prov. Calabria ulteriore II, 19 uren gaans ten N. N. 0. van Reggio, en
4 uren gaans benoordoosten Nicotera ; 3000 inw.;
geteisterd door aardbeving 1783.
Miletopolis. Zie 0_LBIA.
Miletus, I) thans het dorp Palatia, stad in
Klein-Azie, de beroemdste der ionische kolonien,
lag ter westkust van Carle, aan de Latmische Golf,
nabij de uitwatering van den Meander. Aanvankelijk
(zie no 2 hieronder) gesticht door Cretenzen, dock
door de Ioniers vergroot, bekleedde M., door zijn
nijverheid, koophandel, rijkdom en staatkundige
macht, reeds spoedig den eersten rang in den Ionischen bond, stichtte zelf ongeveer 300 kolonien, onderhield tot 100 slagvaardige oorlogschepen, en was
in de 6e eeuw v. Chr. ontegenzeggelijk, na Tyrus en
Carthago, de voornaamste handeldrijvende mogendheid der oude wereld. Doch in 494 v. Chr., in den
Ionischen oorlog, door de Perzen ingenomen, geplunderd en verwoest (Fldt. 5, 30. 35. 6,18.), werd

Miletus

Millesimo

M. wel weder opgebouwd, doch kon zich niet weder

Croatisch-slawonische, met de kommandantshoofdplaats Agram, en het Banatisch-servische, met de
kommandantshoofdplaats Temesvar ; beiden staan
onder het militair opperkommando te Weenen. Het
Croat.-slaw. grensgebied bevat zeven stad- en tien
regeeringsdistricten ; het Ban.-serv. daarentegen vijf
stad- en vijf militaire districten. De liggende goederen der grensbewoners zijn alien volkomen eigendom
der grensgemeenten. Alle weerbare, gezetene grensbewoners van bet mannelijk geslacht zijn van hun
20e jaar dienstplichtig bij de landweer; maar ze
kunnen door den keizer ook naar buitenslands gezonden worden met het leper te velde. De onder den
naam van Militaire-grensgemeenten bestaande steden
en marktvlekken hebben een eigen regeeringsreglement. De eerste grond tot de M.-G. werd gelegd
door koning SigiSmond van Hongarije, door de oprichting van het Capitanaat van Zengg. In de 16e
eeuw stolid koning Lodewijk 11 van Hongarije de
vestingen van Croatie of aan aartshertog Ferdinand
van Oostenrijk, onder beding, dat de aartshertog die
op eigen kosten zou verdedigen tegen Turkije. Toen
stelde Ferdinand I de grenzen van Croatie open voor
de Serviers, Croaten en Romanen, die voor de Turken de vlucht namen, en vergunde hun, zich daar
neder te zetten ; onder gehoudenheid van altijd tot
de krijgsdienst opgeroepen te kunnen worden, bleven zij vrijgesteld van belastingen. De vorming der
Croatische grens ontstond in 1580. In 1807 ontvingen de M.-G. hare grondwet, die van kracht is gebleven tot 1850, toen ze eene nieuwe grondwet ontvingen, na 1849 tot een afzonderlijk kroonland der
oostenrijksche monarchie verheven te zijn. De vroeger als afzonderlijk kommandement bestaan hebbende
Zevenbergsche Milit. grens werd 1851 opgeheven.
In 1848 hadden de M.-G. zich eerst onder het hongaarsche ministerie gesteld, doch ze sloten zich in
den strijd aan de Monarchie aan, en hielpen roemrijk
mede om den opstand te bedwingen.
Militello, twee sicil. steden : I ) acht uren g.
bezuidw. Catania ; 9200 inw. — 2) M. di Patti, of
M. di Val Demone, in de prov. Messina ; 4000 inw.
Militsch, stad in pruis. Silezie, aan de Bartsch,
13 a 14 uren g. ten N. N. 0. van Breslau ; 3300 inw.
Milka, 1) dochter van Baran, was de huisvrouw
van Nahor ; Gen. 11 : 29 ; 22: 20,23 ; 24: 15,24,47.
— 2) een der dochters van Zelaphead ; Num. 26 : 33 ;
27 : 1 ; 36: 11 ; Jozua 17:3.
Milkom, afgod der Ammonieten. Zie Muctiom
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tot zijnen vorigen bloei verheffen, vooral niet nadat

het vervolgens ook door de Macedoniers van Alexander verwoest was (Arr. 1, 19.). Bezuiden M., op 180
stadien afstands, in de nabijheid van Didyma, stond
de reeds vOdr de stichting van M. gebouwde tempel
van Apollo Didymmus met een orakel, waar de priesterdienst erfelijk aan bet priestergeslacht der Branchieden toekwam ; die tempel, door Xerxes verwoest,
werd nog prachtiger weder opgebouwd, waarvan nog
tegenwoordig rumen in wezen zijn. Omstreeks 587
v. Chr. vestigde Thales zich te M., dat wijders de
geboortestad was van de philosofen Anaximander en
Anaximenes, van de geschiedschrijvers Hecateils en
Cadmus, van de beroemde lichtekooi Aspasia, en van
den eersten Paul-de-Kock der oudheid, nI. Aristides,
den schrijver der zoogenaamde Milesische vertellingen.
In het N. T. wordt M. vermeld Hand. 20 : 15, 17. —
2) eene oude stad op de oostelijke noordkust van
Creta, wordt vermeld door Homerus (II. 2, 647.).
Dit M. was ten tijde van Strabo reeds eene verwoeste
stad; doch zij bad de eerste volkplanting gesticht
van het later zoo beroemd gewordene ionische M.
(door Homerus vermeld Il. 2, 868.; zie no. 1 hierboven).
Miletus, zoon van Apollo en Aria (of Deione)
uit Creta. Van Minos, Sarpedon en ilhadamantus de
lieveling, vlood hij, om zich aan Minos te onttrekken,
met Sarpedon naar Carie, en stichtte daar de stad
Miletus, en verwekte hij Cyanea (of Idotbea), de
dochter van Meandrus, een zoon (Caunus) en eene
dochter (Byblis).
Zie M ILAN.
Milford, zeestad in het engelsche graafschap
Pembroke, in 't prinsdom Wallis, omstr. derdhalf
uur gaans benoordwesten Pembroke, benoorden de
Milford-haven; is 1790 gesticht, en telt omstreeks
3000 inw.
Milhau, of Milhaud, ook wel Millau, het oude
4imilianum, stad in 't fransche dept. Aveyron, aan
den Tarn, 6 mijlen bezuidoosten Rhodez ; 10,000
inw.; looierijen; was lang in de macht der Protestanten, die er 1574 eene beroemde vergadering hielden ; 1629 werd M. veroverd door Lodewijk XIII,
die de vestingwerken liet slechten. — M., met den
bijnaam des Vignes, vlek in 't fransche dept. Gard,
2 uren gaans bezuidw. Nimes ; 1400 inw.; wijnbouw.
Milheerens, oude naam van Middelharnis.
Milianah, het oude Maliana of Maniana, stad
in Algerie, prov. Algiers, aan den voet van den DzjeblMilianah ; 4500 inw.; eenige mijlen van daar ligt
Cberchell (Sjersjell), de haven van M. Naar men wil
stierf te M. de zoon van Pompejus ; in 1834 werd
M. bezet door Abd-el-Kader, in 1840 door den franschen maarschalk Valk. Rondom M. vele rumen der
oudheid.
Militaire Divisien. Na den aanslag van
Orsini op het leven van Napoleon Ill, werd het fransche keizerrijk ingedeeld Ill zeven M. D., waarvan
de hoofd-kommandementen gevestigd zijn te Parijs,
Rijssel (Lille), Nancy, Lyon, Tours, Toulouse, Algiers.
Militaire Grenzen (gonvernement der), de
Lange smalle landstreek der Oostenrijksche monarchie, die haar van Turkije Scheidt, en 609 a 610
vierk. mijlen groot is, met 1,064,922 bewoners (in
1857), die meerendeels van den slawischen scam,
en wat hunne godsdienst betreft voor de grootste
heeft niet-getinieerde Grieken zijn, die onder den
patriarch te Carlovicz staan. Het gouvt. der M.-G.
splitst zich tegenwoordig, zoowel militair als administratief in twee kommandementen, namelijk het

en MALHAM.
Mill, of Mil, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidoosten Grave ;1900 inw.
Mill (James), engelsch geschiedschrijver, geb.
6 April 1773 te Logie-Pert, graafschap Forfar, gest.
25 Juni 1836 te Kensington, heeft vooral naam gemaakt met : History of British India (6 din. Londen
1818-19). — (John Stuart), zoon van den
vorige, geb. te Londen 1806, werd 1835 benoemd
tot den post, dien zijn vader tot dusverre hekleed
had bij de Oost-Indische Compagnie, en is eene
groote autoriteit in alle zaken, die Indie betreffen.
Zijn voornaamste werk is getiteld : Principles of
political economy (2 din. Londen 1848).
Millau, zooveel als Milhau.
Milledgeville, hoofdstad van den n.-amerik.
staat Georgia, 33 mijlen benoordw. Savannah ; 2500
inw.; gesticht in 1806.
stad in Sardinie, bertogdom Montferrat, aan de Bormida, 6 uren gaans benoordw.
Savona. Hier bevocht Bonaparte 13-15 April 1796
een zijner eerste overwinningen in Italie.

Millevoye
Millevoye (Charles Hubert), fransch dichter,
geb. 24 Dec. 1782 te Abbeville, gest. 26 Aug. 1816.
Men heeft o. a. van hem het schoone leergedicht
V amour maternel en het beschrijvende dichtstuk
Belzunce ou la peste de Marseille. M.'s werken cornpleet leverde Pongerville (2 dln. Parijs 1837).
(Aubin Louis), fransch natuurkundige
en archeoloog, geb. 19 Juli 1759 te Parijs, professor
aldaar, en conservator aan het kabinet van oudheden
der Nationale bibliotheek, gest. 14 Aug. 1818. Behalve verscheidene andere werken heeft men van
hem: Antiquites nationales (Parijs 1790-1798);
Galerie Mythologique (Par. 1811); Histoiremetallique
de la revolution francaise (Parijs 1806 ; voortgezet
door Millingen, Louden 1818 ; Supplement 1822).
Millingen (James), engelsch oudheid-, munten penningkundige, geb. 18 Jan. 1774 te Londen,
gest. 1 Oct. 1845 te Florence. Behalve de voortzetting van Millin's werk (zie MLLLIN) schreef hij, o. a.:
Ancient inedited monuments of Grecian art (2 dln.
Londen 1823) en Ancient coins of Greek cities and
Kings (Londen 1831).
Millingen, dorp in Gelderland, aan de Waal,
2 uren gaans beoosten Nijmegen ; 250 inw.
Millo, 1) eene sterkte bij Sichem ; Richt. 9: 6,
20; II Kon. 12: 20. — 2) een bolwerk bij 't koninklijk paleis te Jeruzalem ; II Sam. 5: 9;1 Kon.
9: 15, 24; 11: 27 ; I Chron. 11 : 8 ; II Chron. 32 : 5.
Minot (de abbe Cl. Franc. Xa y.), fransch geschiedschrijver, geb. 1726 te Ornans in FrancheComte, trad jong in de Orde der Jezuleten, doch
verliet die orde wegens onbillijke berispingen van
zijne superieuren, deed eenigen tijd dienst als pastoor in het aartsbisdom Lyon, word 1768 benoemd
tot prof. der geschiedenis te Parma, 1778 tot leermeester van den hertog van Enghien, en stierf 1785.
Hij schreef vele histor. werken voor de jeugd, o. a.
Elements d' histoire gene:rale ancienne et moderne

(9 din. 1772-83), die te Rome op (len Index staan.
Mills (Charles), engelsch geschiedschrijver, geb.
1788 bij Greenwich, gest. 1825. Men heeft o. a. van
hem : History of Mahometism (Londen 1817); History
of the Crusades (Loud. 1819); History of Chivalry
(2 dln. 1825): en eene Beschrijving van de Reizen
van Th. Ducas (2 dln. 1825).
Milly, stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 6
uren gaans beoosten Etampes; 2000 inw.
Milman (Henry Hart), engelsch dichter en
geschiedschrijver, geb. 10 Febr. 1791 te Londen,
eerst prof. te Oxford, sedert 1849 dechant aan de
Pauluskerk te Londen. Voornaamste werk : History
of christianity to the extinction of paganism (nieuwe
druk 3 dln. Londen 1853), en als vervolgwerken
daarop: History of christianity down to the reformation
(4 dln. Lond. 1853), en History of Latin christianity
(6 dln. Londen 1854-57).
Milna, haven op het dalmatische eiland Brazza.
Milo, het Melos der ouden, grieksch eiland, eene
halve vierk. mijl groot, bevolkt met 4000 zielen,
behoorde eerst aan de Grieken, toen aan de Romeinen, vervolgens aan de keizers van bet Oosterschrom. rijk, werd aan het hertogdom Naxos toegevoegd, en eindelijk onderworpen door de Turken ;
thans behoort het weder aan Griekenland.
Milo (Titus Annius), in 57 v. Chr. romeinsch
volkstribuun, was gehuwd met de dochter van Sylla,
droeg krachtdadig bij tot de terugroeping van Cicero, die in ballingschap gezonden was door toedoen
van Clodius, jegens Wien M. yen onverzoenlijken
haat koesterde. Op zekeren dag ontmoetten de twee
geslagen vijanden elkander op den openbaren weg
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en geraakten handgemeen, bij welke gelegenheid
Clodius door de slaven van M. op diens bevel vermoord werd. Deswege werd M.

uit Rome gebannen,

in weerwil van Cicero's nog aanwezige pleitrede

Milone. Gedurende 5 jaren leefde M. als balling
te Massilia (Marseille); en ziende dat hij niet
teruggeroepen werd toen Cesar met het dictatorschap hekleed was, deed hij een gewapenden inval
in Italie, doch werd door een steenworp doodelijk
getroffen bij het beleg van Compsa (48 v. Chr.).
Milo, van Croton, beroemd grieksch athleet in
de 6e eeuw v. Chr., gaf verscheidene malen bewijzen
van schier bovenmenschelijke spierkracht, en was
daarbij van reusachtigen lichaamsbouw. Zevenmaal
was hij overwinnaar in de Olympische spelen. Hij
kon een os van den grond tillen en op zijne schouders torschen, terwijI den vuistslag van M. voldoende
was om eenen os dood te staan. Op hoogen ouderdom trot hij in een bosch een eikenboom aan, die
gebarsten was ; dien boomstam in tweeen willende
breken, hernamen de door hem vaneen gescheurde
twee helften plotseling weer Karen ouden stand,
waarbij de handen van M. in de klem geraakten ; en
in dien weerloozen toestand werd hij door wilde
dieren overvallen en verscheurd.
Milopotamo, havenstad op de noordkust van
Candia.
Miloradowitsj (Michael A ndrejewi tsj, graaf),
russisch generaal, geb. 1770, onderscheidde zich
vooral in de veldslagen bij Kulm en Leipzig. Sedert
1818 militair gouverneur van Petersburg, viel hij als
slachtoffer van zijnen mood in den opstand van 26
Dec. 1825.
Milosch Obrenowitsch (Milos] Obrenowitsj), vorst van Servie, geb. 1784 in het servische
dorp Dobrinje, was met zijne broeders (Jowan, geb.
1787, gest. te Neusatz in Jan. 1850; en Jefrem, geb.
1790) veehoeder en knecht, doch onderscheidde
zich sedert 1801 als een der dapperste en gelukkigste krijgvoerders der Serviers onder CzernyGeorge, en kwam in hoog aanzien bij het yolk. In
1815 stelde hij zich aan het hoofd van een nieuwen
opstand, die eindelijk de stotrelijke onafhankelijkheid
van Servie ten gevolge bad. In 1816 werd M. door
de Turken feitelijk erkend als opperhoofd der Serviers, en 6 Nov. 1817 door de Knesen en de hooge
geestelijkheid tot erfelijk vorst van Servie gekozen,
welke keus 1827 vernieuwd en bevestigd, in 1830
ook door den sultan als wettig erkend werd. In 1839
moest M. ten voordeele van zijnen zoon Milan afstand
van de regeering doen en Servie verlaten. Terwijl
hij dus in den vreemde verblijf hield regeerde eerst
zijn zoon: M. 0. (Milan), geb. 12 Oct. 1819, gest.
8 Juli 1839, sedert 13 Juni 1839, en vervolgens
diens jongere broeder M. (prins Michael), geb. 16
Sept. 1825, tot ook deze in 1842 de plaats moest
ruimen voor prins Alexander Kara Georgewitsj, den
zoon van Czerny-George. In 1858 (23 Dec.) echter
werd de grijze M. weder tot vorst van Servie gekozen ; doch hij stierf reeds 26 Sept. 1860, waarop
zijn zoon Michael opnienw den troon beklom.
Milston, geboorteplaats van Addison. Zie bet
art. AMESBURY 2).
Miltenberg, stad in Beieren, kreis Unterfranken, 14 uren gaans bewesten Wurtzburg: 3300 inw.
Miltiades, pairs. Zie MELCEIIADES.
Miltiades, beroemd atheensch veldheer, werd
door zijne landgenooten met de taak belast (omstr.
512 v. Chr.) eene volkplanting over te brengen naar
den Thracischen Cbersonnesus, welke moeilijke zenpro

ding hij op meesterlijke wijze volbracht. Bij den

Milton

Mina

inval van Darius in Griekenland bevocht M. (490 v.

schillende plaatsen, bracht van 1827 tot 1846 in

Chr.) de beslissende overwinning van Marathon, in

Montenegro door, en keerde toen naar Servie terug.

welken veldslag hij met eene handvol Atheners

Als letterkundige vestigde hij zijnen naam door zijne
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(12,000 man) de nederlaag toebracht aan de Perzi-

Serbianka

sche armee, die ruim driemaal honderd duizend man

andere dichterlijke pennevruchten, zoomede door de

(4 dln. Leipzig 1826) en verscheidene

sterk was. Vervolgens heroverde hij in de Egeische

(in den oorspronkelijken tekst verzamelde) " Yolks-

Zee verscheidene eilanden, die zich aan de Perzen

liederen der Montenegrijnen" (Leipzig 1837) en

onderworpen hadden ; doch zijn aanslag op Paros

door zijne " Geschiedenis van Servie in de jaren

mislukte, en nu beschuldigden zijne ondankbare

1813-15" (Leipzig 1837).

medeburgers hem van verread : hij werd veroordeeld
tot eene boete van 50 talenten, en dear hij te arm

Milvius pons,

thans brug van Moli, over den

Tiber, een half uur gaans van Rome, op den Etruri-

was om die te betalen, werd hij in de gevangenis

schen weg. Voor daze brug werd (312 na Chr.) de

geworpen, waar hij reeds kort daarna stied' aan eene

veldslag geleverd, ten gevolge waarvan Maxentius,

wond, Welke hij bekomen had bij den aanslag op

door Constantijn overwonnen, zijnen dood vond in

Paros.

den Tiber.

Ziju zoon was Cimon, insgelijks een der

grootste veldheeren van Athene. Volgens Hero-

Milwaukee,

de voornaamste stad van den

dotus was M. de neef van een Athener, Oök M. ge-

n.-amerik. staat Wisconsin, aan de uitwatering der

heeten, die koning was geworden van de Dolonken

rivier M. in het Michigan-meer, 14 mijlen beoosten

in Thracie, en zou M. zelf over dat Folk geregeerd

Madison, is eene in bloei en welvaart snel toenemende

hebben, na zijnen ouderen broeder Stesagoras.

fabriek- en koopstad, die door kanalen en spoorwe-

Milton,

stad in het engelsche graafschap Kent,

gen in gemeenschap staat met den Mississippi; telde

nabij de Medway, 4 a 5 uren gaans benoordoosten

in 1850 reeds 20,000 inw., in 1860 reeds over de

Maidstone ; 2400 inw.; was oudtijds de residentie

45,000 (waarvan de helft Duitschers).

der koningen van Kent, alsook die van Alfred.
Milton (John), beroemd engelsch dichter, geb.

Milyas, in de oudheid

(Ildt.

1, 173) aanvan-

kelijk de naam van Lycie, later het bergland tus-

9 Dec. 1608 te Londen, gest. 8 Nov. 1674, was de

schen Lycie, Pamphylie en Phrygie ; de bewoners

zoon van een notaris, en bracht zijn leven door met

heetten

Milyen.

Tot dusverre leverde hij slechts eenige poezièn van

Mimallones, in Macedonia de Bacchanten,
Mimer, of Mimir, in de noordsche fabelleer de

vluchtigen Bard, maarbegon nu met kracht en warmte

god der wijsheid, die de wijsheid put uit eene bron

de pen te voeren over de groote staatkundige en

(Mimersborn).

studeeren en reizen tot op de omwenteling van 1640.

kerkelijke vraagstukken van den dag. Door Cromwell
werd M. tot geheimschrijver van den staatsraad be-

Mimnermus,

grieksch lierdichter, geboortig

uit Colophon, was een tijdgenoot van Solon. Hij be-

noemd (1649), en vervolgens tot Cromwell's bijzon-

speelde de fluit, en zong de verzen, die hij maakte.

deren secretaris. In die betrekking schreef M. nog

Van zijne erotische elegien zijn eenige fragmenten

eenige werken, waarin hij bet doodvonnis van Karel I

tot ons gekornen, 't best gedrukt in Schneidewin's

en de omwenteling verdedigde (zijne twee " Verde-

" Delectus poetarum elegiacorum Grwcorum" (Gott.

digingen van het Engelsche y olk" tegen Salmasius'

1838) en in Bergk's " Poetm lyrici grEeci" (2e druk

" Defensio regis"). Ofschoon 1652 blind geworden,

Leipzig 1853).

bleef hij nog altijd bet royalismus bestrijden tot na

Mina (don Francisco Espoz y), spaansch gene-

den dood van Cromwell; doch bij den terugkeer der

raal, geb. 1782 bij Pampelona, werd 1809, tijdens

Stuarts werd M. als koningsmoord-prediker in hech-

den inval der Franschen, het hoofd eener guerrilla-

tenis genomen : hij werd echter gered door den

bende, en was gedurende den onafbankelijkheids-

dichter Davenant, en be y ond zich na twee maanden,

oorlog een der stoutste leiders van den guerrilla-

gevangenschap weder op vrije voeten. Alsnu in de

oorlog. Vijf jaren lang belemmerde hij al de operatien

afzondering levende, in omstandigheden, die niet veel

der fransche veldheeren, bracht hun aanhoudend

verschilden van armoede, werkte hij aan zijn " Ver-

gevoelige verliezen toe, en versloeg hen in menigen

(Paradise Lost),

dat eerst in 1665

geregelden veldslag. Hij werd achtereenvolgend be-

voltooid werd, en voor het eerst in druk verscheen

vorderd tot kolonel, brigade-generaal, mardchal-de-

loren Paradijs"

Londen 1667. Tot het in geschrifte brengen van zijne

camp ; doch verbitterd door het despotismus van

verzen bediende M. zich van de hulp zijner vrouw

Ferdinand, verliet hij Spanje in 1814. Eerst in 1820

en twee dochters. In 1671 verscheen in 't licht het

keerde hij terug, ontving van de in opstand gekomene

Paradise

constitutioneelen den titel van kapitein-generaal van

' Paradise lost" daarentegen, ofschoon

Galicia, maakte zich van Catalonia meester, en hield

aanvankelijk niet naar verdienste beoordeeld en eerst

lang de armee van maarschalk Moncey buiten de

twintig jaren na M.'s dood door Addison in den

mogelijkheid om to ageeren ; doch eindelijk voor de

" Spectator" als een rneesterstuk van den eersten

overmacht moetende zwichten, teekende hij 1 Nov.

rang bekend gemaakt, is de roem van Engeland's

1823 eene eervolle capitulatie met de Franschen, en

letterkunde geworden, is ontelbare malen herdrukt

nam de wijk near Engeland. Na de Juli-omwenteling

minder schoone, en thans bijna vergetene,

regained. Het

en in vele talen overgezet (de schoonste vertaling,

trok hij aan het hoofd der spaansche vluchtelingen

die wij kennen, is die in het Fransch door Chateau-

in Oct. 1830 de Pyreneen over, doch werd eindelijk

briand). De overige dichtwerken van M. zijn bijeen-

aan de fransche grenzen ontwapend en in het binnen-

gebracht door Todd in M.'s

Poetical Works

(4 dln.

land geinterneerd. Toen de burgeroorlog in de Bas-

Londen 1842); M.'s geschriften in proza zijn ver-

k ische provincien uitgebroken was, word M. door

zameld door Fletcher (Londen 1833). Debeste editie

koningin Christina 23 Sept. 1834 tot opierbevel-

van M.'s

Complete Works

1851).
MilutinOwitsj

is die van Milford (8 dln.

hebber der spaansche noorder-armee benoemd, kon
eater wegens ziekelijkheid (het gevolg van vroe-

Londen

(Simeon), dichter, geb. 14

ger bekomene wonden) slechts weinig uitrichten,

Oct.1791 te Sarajewo in Bosnie, 1806-13 schrijver

legde 18 April 1835 het kommando neder, en stierf

in de staatskanselarij te Belgrado. vervolgens (van

26 Dec. 1836 to Barcelona. — M. (don Xaverio),

tijd tot tijd voortvluchtig) verblijfhondende op ver-

neef van den vorige, geb. 1789 to Idozin, diende

Minano y Bedoya
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eerst als guerrilla-aanvoerder onder zijnen oom tegen
de Franschen, werd 1809 gevangen genomen, en
bleef in hechtenis te Vincennes tot 1814. Na zijn
terugkeer in Spanje verklaarde hij zich voor de Constitutie der Cortes, doch zag zich reeds in 1815 genoodzaakt naar Engeland te vluchten. Van daar begaf
hij zich 1816 naar Mexico, en was eenigen tijd als
aanvoerder der in opstand zijnde Independenten een
schrik voor de Royalisten, viel echter door verraad
in bunne handen, en werd 13 Nov. 1817 te Mexico
gefusilleerd.
1Viiiiano y Bedoya (Sebastiano de), spaansch
schrijver, geb. 1779 te Bezerril-de-Campos. Voornaamste werk : Diccionario geográfico y estadistico
de Espana y Portugal (11 din. Madrid 1826-28).
Minas, departement in den zuid-amerik. staat
Uruguay ; daarin eene stad M., of Concepcion de
Minas, 11 a 12 mijlen benoordw. Montevideo, aan
de Santa-Lucia.
Minas—Geraes, prov. van Brazilie, tusscben
de provv. Pernambuco en Bahia ten N., San-Paolo
en Rio-de-Janeiro ten Z., Goyas ten W., PortoSeguro en Espiritu-Santo ten 0., is 11,413 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 1,300,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats de stad Villarica (ook genaamd
Cidade-de-Ouro-Preto). Het is een hoogland (booger dan 6000 Vt.), rijk aan diamantgroeven, goud-,
lood-, koper-, platina- en ijzermijnen.
Minas—Novas, brazil. stad, vroeger genaamd
Bom-Successo das Minas-de-Fanado, in de prov.
Minas-Geraes, 46 mijlen ten N. N. 0. van OuroPreto ;15,000 inw.
Minatitlan, hoofdplaats van het gebied van
Tehuantepec, beoosten den mexicaanschen staat Veracruz ; 600 inw.; ligt 5 mijlen boven de uitwatering
van den Coatzacoalcos, en is gewichtig als atlantisch
eindpunt van den Isthmus-spoorweg.
Minchinhampton,stad in 't engelscbe graafschap Gloucester, 4 uren gaans bezuiden Gloucester,
en circa 2 uren g. bezuidoosten Stroud ; 5000 inw.
Mind°, lat. Mincius, rivier in Lombardije, ontspringt onder den naam van Sarca in Tirol, doorstroomt het Garda-meer, neemt dan den naam M.
aan, en outlast zich als bevaarbare rivier bij Mantua
in de Po, na ruim 8 mijlen loop. De bekoorlijke
oevers dezer rivier zijn reeds bezongen door Virgilius. Historisch merkwaardig is de M. vooral door
de overwinning der Franschen (onder Brune) op de
Oostenrijkers (onder Bellegarde) 25 en 26 Dec.
1800; door de overwinning van prins Eugenius van
Beauharnais op de Oostenrijkers 8 Fehr. 1814; door
den slag van Solferino 24 Juni 1859, die dikwijls
ook Slag aan den M. genoemd worth; en door den
(almede Slag aan den M. genoemden) slag van Custozza (Juni 1866), waarin de Oostenrijkers de overwinning bevochten op de Italianen.
Mindanao, of Magindanao, het zuidelijkste
der Philippijnsche eilanden, is 1174 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 1 millioen zielen (Maleiers), en
beboort gedeeltelijk aan de Spanjaarden, die de provv.
Caraga, Misamis en Zamboanga bezitten ; het voornaamste deel des eilands bevat het aan de Illanabaai liggende koninkrijk of sultanaat M. (met de
hoofdstad Selangan), en de staten of rijkjes, die den
Illano-bond vormen.
Mindelheim, stad met 2700 inw. in Beieren,
kreis Zwaben, 6 mijlen bezuidw. Augsburg, ligt aan
de Mindel, die zich bij 011ingen in den Donau outlast.
Minden, of Pruisisch Minden, versterkte stad
in pruis. Westfalen, aan de Weser, 47 mijlen bewesten Berlijn ; 15,500 inw. (bovendien 3000 man

garnizoen). Bij M. werd aan den franschen maarschalk de Contades (1750) de nederlaag toegebracht
door den hertog van Brunswijk. Vroeger was M. de
hoofdstad van het Bisdom M., dat, omstr. 803 gesticht door Karel den Groote, in 961 door Otto den
Groote met souvereine rechten werd begiftigd, en
bij den Westfaalschen vrede (1648) geseculariseerd
en aan Pruisen gegeven werd als vergoeding voor
Pomrneren, dat aan Zweden afgestaan werd. Het
prinsdom M. werd 1757 door de fransche armee
bezet, doch 1759 weder ontruimd. In 1806 heroverd
door Napoleon, maakte M. gedurende Brie jaren
(1807-1810) deel uit van het koninkrijk Westfalen, werd vervolgens nagenoeg in zijn geheel ingedeeld bij bet fransche dept. der Monden van de
Weser (1810-13); doch bet Weener Congres gaf
M. aan Pruisen terug, dat daarvan het tegenwoordige
regeerings-district M. vormde (1816), hetwelk circa
96 vierk. rnijlen groot is (met ruim 472,000 bewoners en 7000 man troepen) en bestaat uit de prinsdommen M., Paderborn en Korvei, de graafscbappen
Ravensberg en Rietberg, de heerlijkheid Rheda, en
het voormalig hanoversche amt Rockenberg.
Minderbroeders. Zie de artt. FRANCISCANEN
en CORDELIERS.
Minderbroeders-kloosters bestonden
vroeger in menigte in ons land : I ) te Alkmaar, op
bet Heiligenveld, gesticht 1447 (of 1445), afgebroken 1572, nadat de kloosterlingen overgebracht waren naar Enkhuizen, waar ze 24 Juni om der geloofswille eenen wreeden flood ondergingen. — 2) te
Amsterdam, op den Oudezijds-achterburgwal, zuidhoek van de Molensteeg, gesticht 1403. In dit klooster werd onder de regeering van Filips II beraadslaagd over alle vervolgingen, in te stellen tegen
ketters; ook plachten de rechters hier, na afloop van
elke executie, den maaltijd te gebruiken met de
kloosterlingen (dit noemde men onder de burgerij
het Bloedmaal). In 1566 achtte men bet dan ook
noodig, in dit klooster een garnizoen van 40 man te
leggen, ter bescherming van de kloosterlingen, hetgeen echter niet belette, dat het klooster 26 Sept.
van dat jaar door de Gereformeerden geplunderd
werd. In Mei 1567 weder opgebouwd, werd het
1578 andermaal geplunderd, nadat men de monniken eerst buiten de stad had gebracht. De Bloedstraat heeft haren naam te danken aan de zoogenaamde Bloedkamer van bet klooster, waar de Bloedraad placht te vergaderen, welke zaal gestaan heeft,
waar zich thans de straat bevindt. — 3) te Breda,
in de Nieuwstraat. — 4) te Deventer ; dit klooster
werd in de wandeling genoemd Ten-Breuren (d. i.
voor de Broeders); gesticht 1335; ontruimd tijdens
de Reformatie. — 5) te Dordrecht, in de Vriesestraat ; gesticht in 't begin der 13e eeuw ; de kerk
werd 1578 afgebroken, en stond waar nu de Nieuwe
of Korte Breedstraat is. — 6) in en bij Leeuwarden ;
zie GALILEeN. - 7) te Groningen, in de Zwanenstraat.-8) te Haarlem, op het Groote Heilige-Land,
gesticht 1445, eerst 1456 door de monniken betrokken, 1578 op Sacramentsdag door een hoop soldaten geplunderd. — 9) te Harderwijk, tegenover
het raadhuis ; gesticht omstr. 1339, geplunderd en
platgebrand 1572. — 10) te 's-Hertogenbosch, aan
de Markt ; gesticht 1228 ; door brand vernield 1263,
en weder opgebouwd ; bij de verovering van 's-Bosch
1629, zijn de monniken verdreven. — 11) te Maastricht, aan de Tongersche straat ; zie het artikel
FR ANCISCANER-KLOOSTERS. --- 12) te Middelburg, oorspronkelijk het huis der Tempelheeren, werd bij den
tenietgang Bier orde 1312 gekocht door de Heeren

558

Minderskerk

van Borssele, en aan de Franciscaner monniken van
Duinhoek geschonken ; leed veel van de beeldstormers in 1566 ; werd door de pest geteisterd 1571;
20 Febr. 1574, na de overgave der stad, hield de
regeering in dit klooster den Schermaaltijd, en den
volgenden dag werd het door de monniken ontruimd.
— 13) te Nijmegen ; zie OBSERVANTEN-KLOOSTER. —
14) in Rijnland, bij Leiden, tusschen de Zijlpoort en
de Hoogewoerdspoort, aan den Nieuwen Rijn ; gesticht 1445; afgebroken 1571, nadat de monniken
(1 Aug.) er uit verdreven waren. — 15) te Utrecht,
op het Sint-Jans-plein ; gesticht 1246 ; in handen
der Hervormden gekomen 1571. — 16) te Venlo,
in de Minderbroedersstraat ; vernietigd 1795 —
17) te Zierikzee, in de Minderbroedersstraat ; stichting onbekend, doch reeds in 1383 was de regeering
genoodzaakt het te doen ontruimen, omdat de monniken telkens handgemeen met elkander waren, en
in gemeld jaar een hunner een zijner mede-monniken
doodgestoken had. Vier jaren later werd het met
toelating der regeering door nieuwe monniken betrekker', doch deze gingen zich derwijze met brassen
en zwelgen te buiten, dat de regeering besloot hen
uit het gesticht te zetten ; zu kregen de lucht daarvan, en vertrokken met de noorderzon (1388), alles
wat van waarde was medenemende. Nu werd aan de
vroegere bewoners vergund hun klooster weder te
betrekken ; en nadat 1552, op St.-Lucia's-avond, de
kloosterkerk afgebrand was, werd het klooster zelf
kort daarna door de beeldstormers vernield.
Minderskerk, oude naam van 't friesche dorp
Minnertsga.
Mindoro, een der Philippijnsche eilanden, ligt
bezuiden Manila, vormt met eenige naburige eilandjes eene spaansche provincie, die 600 vierk. mijlen
groot is, ruim 35,000 bewoners telt, en Calapan (op
de noordkust van M.) tot hoofdplaats heeft.
van M. beet dat gedeelte der Indische Zee, dat
—Ze
tusschen de eilanden Mindoro, Mindanao, Borneo,
Soeloe (Sooloo) en Palawan ligt.
MineIden, de dochters van Thebainus, genaamd Mineiis of Minyas, weigerden de viering der
Orgien bij te wonen, ,,bewerende dat Bacchus geen
zoon van Jupiter was, en bleven gedurende het feest
voortgaan aan haar werk. Tot straf werden zij veranderd in vledermuizen.
Mineo, het oude Mince, stad op Sicilie, 13 uren
gaans benoordw. Syracuse; 8200 inw.
Minerbino, of Minervino, stad in de napolit.
prov. Terra di Bari, 6 uren gaans bezuidw. Andria ;
7000 inw. Men heeft ten onrechte gemeend in M.
het oude Cannee te herkennen.
Minerva, de Athene of Pallas der Grieken,
godin der wijsheid en tevens van alle kunsten, zoomede van den kunstmatig gevoerden oorlog (integenstelling van Mars [gr. Ares], den god van den ruwen
krijg). Als genezende godheid voert zij den naam
van Pwonia. Volgens de grieksche mythe kwam zij
ter wereld, niet op de gewone manier, maar nit het
hoofd van Jupiter. Zij wordt afgebeeld als eene
krachtvolle maagd, met helm, schild en speer ; wijders een spinnewiel en eenige wiskunstenaars-werktuigen, benevens een nil, het zinnebeeld der overpeinzing. De voornaamste der vele feesten, die ter
eere van M. gevierd werden, waren de Panatheneen.
Minerve, dorp In het fransche dept. Herault,
vijfdhalf uur gaans bezuiden St.-Pons ; 320 inw.;
eertijds versterkt en bloeiend. Simon de Montfort
liet bier 4000 menschen levend verbranden, die
verdacht werden van ketterij.
Minervino. Zie MINERBINO.

Minorca
Mingir, of Mingier, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang ; 11 Juli 1828 ontmoeting met de muitelingen, die door de nederl. troepen op de vlucht gedreven werden.
IVIingrelie, het oude Colchis, landschap in
Trans-Caucasie, benoorden Rion, aan de Zwarte Zee,
is omstr. 100 vierk. mijlen groot, en bevolkt met
70,000 zielen. Vroeger was M. een op zich zelven
staand koninkrijk, met Redoet-Kaleh tot hoofdstad ;
doch 1804 werd het aan Rusland onderworpen, en
maakt thans deel uit van het gouvernement Kutais.
Minho, lat. Minius, rivier in Spanje en Portugal, ontspringt in Galicie, loopt eerst zuid- dan
zuidwestwaarts, vormt van Melgaza of de grensscheiding tusschen de beide rijken, en valt, na een
loop van 48 mijlen, bij Caminha in den Atlantischen
Oceaan. Deze rivier geeft Karen naam aan eene prov.
van Portugal; zie ENTRE-.DOURO.-E411N110.
Miniac—Morvan, vlek in 't fransche dept.
Ille-Vilaine, anderhalf our gaans bezuidw. Châteauneuf ; 3200 inw.
SM
IVIiniato. ZieSAN-MINIATO.
Mine (Claude Etienne), geb. 1805 te Parijs,
fransch officier, die 1830 medeging naar Algerie, en
zich bijzonder toelegde op de verbetering van de
naar hem genoemde Minie-geweren, die echter door
latere uitvindingen in de schaduw gesteld zijn, o. a.
door de ,Ziindnadel"-geweren, waarmede de Pruisen
in 1866 zulk een zegevierenden veldtocht volbrachten, en die in Frankrijk onder meer de uitvinding
van Chassepot ten gevolge had, wiens geweren naar
hem ,)Chassepot"-geweren heeten. In 1852 werd M.
bevorderd tot bataillonschef, was eenige jaren instructeur in het scherpschieten aan de normaalschool
te Vincennes, nam 1858 zijn ontslag en ging naar
Egypte, waar de onderkoning hem aanstelde als
directeur eener wapenfabriek en schietscho61.
Minieh, of Menieh, stad in Middel-Egypte, aan
den Nijl ; 3000 inw.; naar men wil ter plaatse van
het oude Cynopolis.
Minimen, d. i. Minste Broeders, eene strenge
monnik-orde, gesticht door Franciscus van Paula.
Zie FRANCISCUS.
Minius, rivier in Hispania ; thans de Minho.
Minjamin, 1) een leviet ten tijde van Hizkia ;
II Chron. 31: 15. — 2) twee verschillende priesters ; Neh. 12: 17.
Minnertsga, oudtijds Minnertskerk, dorp in
Friesland, 3 uren gaans bewesten Leeuwarden, en
3 uren g. ten 0. N. 0, van Harlingen ; 1200 inw.;
geboorteplaats van verscheidene leden der familie
Hermana (o. a. Hessel Hermana, den 8en potestaat
van Friesland ; een anderen Hessel Hermana en Otto
Hermana, die beiden als bevelhebbers deelnamen aan
de Kruistochten naar Palestina).
Minni, het koninkrijk Armenie ; Jerem. 51: 27.
Minnith, stad der Ammonieten ; Richt. 11:
33; Ezech. 27: 17.
Minoegat, of Menowghat, het oude Aspendus,
stad in aziat. Turkije, 6 uren gaans benoordw.Selefkeh,
aan de uitwatering der rivier M. (de oude Melas).
Minorca, spaansch Menorca, het Balearis Minor
der ouden, een der Balearische eilanden, benoordousten Majorca, is 11 a 12 vierk. mijlen groot, bevolkt met 45,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats
Mahon, welke stad (even als Jamnon) gesticht is
door de Carthagers, aan wie M. ontweldigd werd
door de Romeinen. Vervolgens kwam M. in de macht
der Vandalen, toen der Mooren ; daarna werden de
Aragoneezen, en vervolgens de Castilianen meester
van M., dat 1708 veroverd ward door de Engel-

Mionnet

Minoreh
schen, aan wie het 1756 door de Franschen ontno-

men, doch 1763 teruggegeven werd. In 1779 kwam
het weder aan de Spanjaarden, die bij den vrede van
Parijs (1783) in 't bezit van M. gelaten werden.
Minoreh, of Menoreh, district op Java, resid.
Kadoe ; in dit district het merkwaardige gedenkteeken Boero-Boeddho. De hoofdplaats M., 10 palen bezuidw. Magelang, is merkwaardig door de gevangenneming (28 Maart 1830) van Diepo-Negoro,
waardoor de 5-jarige oorlog op Java beeindigd werd.
Minorieten. Zie FRANCISCANEN.
Minos, koning van Creta en wetgever der Cretenzen, werd gehouden voor een zoon van Jupiter
en Europa. Hij kwam zich uit Azie op Creta vestigen, en regeerde met zooveel wijsheid, dat de dichters hem verheven hebben tot een der rechters in de
Onderwereld. Hij trouwde met Pasiphae, bij wie hij
eenen zoon verwekte (Androgens), lien de Atheners
dezen sterven. Hij nam deswege eene vreeselijke
wraak, doordien hij Attica verwoestte, en aan Egeiis,
den koning van dat land, de verplichting oplegde
hem jaarlijks eene schatting te geven, bestaande uit
zeven jonge meisjes en zeven jongelingen, die verslonden moesten worden door den Minotaurus. Hij
liet door Dedalus het beroemde Labyrinth van Creta
bouwen, waarin de Minotaurus opgesloten werd.
Sommige geschiedschrijvers onderscheiden twee
koningen van dezen naam. Volgens hen regeerde
M. I omstr. 1500 v. Chr., en M. II omstr. 1330 v.
Chr. Laatstbedoelde is dan de vader van Androgens
en rechter in de Onderwereld : hij was de broeder
van Rhadamantus.
Minotaurus, d. i. Stier van Minos, een monster op Creta, half mensch half stier, geboren nit de
minnarijen van Pasiphae met een Stier, werd opgesloten in het door Dedalus gebouwde Labyrinth,
waar Minos hem de jonge meisjes en jongelingen
liet verslinden, die Athene jaarlijks als schatting
moest leveren, totdat het Theseus, door den draad
van Ariadne geleid, gelukken mocht het monster te
dooden. Volgens het aannemelijkste gevoelen komt
de geheele mythe van den M. hierop neder, dat Pasiphae, de vrouw van Minos, zich liet bezwangeren
door een zijner veldheeren, met name Taurus, en
dat dit uit overspel geboren kind door Minos gevangen gehouden werd. Vergelijk overigens ASTERION.
Minquiers, groep rots-eilandjes nabij de fransche kust, bezuiden de Normannische eilanden.
Minsh, zooveel als Caledonische Zee.
Minsk, stad in europ. Rusland, aan den Swislosz, 125 mijlen bezuidw. Petersburg ; 26,000 inw.;
veel handel. In 1656 hebben de Russen zich van M.
meester gemaakt ; het is thans de hoofdplaats van
het gouvernement M., dat circa 1622 vierk. mijlen
groot is, met 986,500 bewoners.
Mint°. Zie MUNTOK.
Minturnw, thans Trajetto, stad der Aurunken
in bet zuiden van Latium, nabij de uitwatering van
den Liris, was eene havenstad ; het ontving 297 na
Chr. eene rtmeinsche kolonie. Toen Marius overwonnen was, zocht hij te M. eene schuilplaats, doch
werd ontdekt en in den kerker geworpen ; hij vond
echter middel om te ontsnappen, en vluchtte toen
naar Afrika.
Minutius Felix (Marcus), latijnsch redenaar, geb. in A frika in 't laatst der 2e of in 't begin
der 3e eeuw, kwam naar Rome, en maakte grooten
opgang door zijne welsprekendheid. Als heiden opgevoed, bekeerde hij zich tot het Christendom, en
schreef zelfs eene apologie, getiteld Octavius (in onze
eeuw het best uitgegeven door Muralt te Zurichi 836).
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Minutoli, een adellijk italiaansch geslacht,
waarvan een tak in Pruisen werd gevestigd door:
M. (Menu von), geb. 12 Mei 1772 te Geneve, sedert zijne jeugd in dienst bij de pruis. armee, gest.
als pruis. luit.-generaal te Lausanne 16 Sept. 1846.
Hij is bekend door eene wetenschappelijke reis naar
Egypte, door hem beschreven in : Raise zum Tempel
des Jupiter Ammon und nach Aeg ypten (Berlijn 1824,
met atlas; Nachtrage Berlijn 1849); buitendien was
hij de schrijver van verscheidene geachte historische
en archeologische werken. M. (Wolfradine Auguste Louise, gravin von der Schulenberg, door haar
huwelijk met den zooeven genoemde, mevrouw),
geb. 1 Febr. 1794, vergezelde haren man op zijne
reis naar het Oosten, en gaf daarvan in het licht :
Souvenirs d'Egypte (2 dln. Parijs 1826; in 't Duitsch
vertaald door Gersdorf, Leipzig 1829). — M. (Julius, baron von), zoon der beide vorigen, geb. 1805 te
Berlijn, eerst directeur van politic te Posen, van
1846-48 te Berlijn, vervolgens 1851-59 pruis.
consul-generaal te Madrid, ging van daar als pruis.
gezant naar Perzie, waar hij 10 Mei 1860 te Teheran
geaccrediteerd werd, doch reeds binnen het half jaar
stierf in de nabijheid van Sjiras. Van zijne werken
noemen wij inz.: Spanien und seine fortschreitende
Entwickelung (Berlijn 1852); Altes und Neues aus
Spanien (2 dln. Berlijn 1854); Die Canarischen Inseln
(Berlijn 1854); Portugal und seine Colonien (2 dln.
Stuttgart 1855). — M. (Adolf, baron von), broeder van den vorige, geb. 1802, sedert 1843 hofmaarschalk te Meiningen, werd 5 April 1848 verraderlijk doodgeschoten. M. (Alexander, baron
von), geb. 1807 te Berlijn, pruis. regeeringsraad te
Liegnitz, heeft o. a. geschreven : Denkmdler mittelalterlicher Baukunst, besonders in den brandenburgischen Marken (Berlijn 1836) en Der Dom zu Drontheim

(Berlijn 1853).

Minyeh, of Minyeh-el-Kbasim, dezelfde stad
als Minieh.

Minyers, onder dezen naam zijn te verstaan
de bewoners van Iolcos in Thessalia en die van Orchomenus in Beotie. De eerstbedoelden heetten M.
naar Minyas, zoon van Chryses, een hunner oude
koningen ; de anderen noemden zich M. hetzij omdat ze in hunne stad het graf van Minyas hadden,
hetzij omdat hunne stad gesticht was door eene
volkplanting van M. uit Iolcos, onder de leiding van
Orchomenus, een der zonen van Minyas. Somwijlen ook worden de Argonauten M. genoemd, omdat hun aanvoerder Jason geboortig was uit Iolcos.
Miollis (Alex. Franc.), fransch generaal, geb.
te Aix 1759, streed onder Rochambeau in Amerika,
en werd bij zijn terugkeer in Frankrijk kapitein.
Hij kommandeerde de vrijwilligers van het RhOnemonden-dept. 1792, werd 1795 brigade-generaal,
en onderscheidde zich in Italie. Na het verdrag van
Campo-Formio, werd hem de last opgedragen Toskanen te bezetten. Als gouverneur van Mantua (1806)
liet hij een monument oprichten ter eere van Virgilius. In 1807 bezette hij Rome en den Kerkelijken
Staat, en voerde daar het bewind tot 1814. Door M.
werden 1809 de strenge maatregelen van Napoleon I
tegen Pius VII ten uitvoer gelegd. In 1828 stierf M..
Mionnet (Theodore Edme), fransch munt- en
penningkundige, geb. 2 Sept. 1770 te Parijs, gest.
aldaar 7 Mei 1842. Voornaamste werken : Description
des Medailles grecques et romaines (7 dln. Parijs
1806-13; Supplement, dl. 1-8 Parijs 1814-35);
De la rarete et du prix des medailles romaines (2e dr.
2 dln. Parijs 1827); Atlas de geographic numismatique
(Parijs 1838).

Mitisen

Miranda

MiOsen, of Mjiisen, het grootste meer in Noorwegen, stift Aggerhuus, 15 uren gaans benoorden
Christiania, is 13 a 14 mijlen lang en anderhalve
mijl breed ; bet outlast zich door de Vermen-elf in
den Glommen.
Miphkad (de poort van) te Jeruzalem, vermeld Neh. 3: 31.
Miquelets, de krijgshaftige bergbewoners der
zuidelijke Pyrenean in Catalonia en in de fransche
deppt. der Boven- en Oost-Pyreneen. In vredestijd
doen zij den vreemdelingen dienst als gidsen. In
oorlogstijd zijn de M. gevaarlijke partijgangers; ze
dienden voorheen als ongeregelde troepen bij de
spaansche armee ; in 1808 richtte Napoleon een
korps M. op, om dienst te doen tegen de spaansche
guerrillas.
Miquelon, eiland in de St.-Lanrentius-golf,
bezuiden Newfoundland, is 5 vierk. mijlen groot, en
heeft omstr. 900 bewoners. Het behoort sedert 1763
aan Frankrijk (uitgenomen gedurende de omwentelingsoorlogen).
Mira, 1) rivier in Zuid-Amerika, in Ecuador,
ontspringt in bet Andes-gebergte, en valt na een
noordwestelijken loop in den Stillen Oceaan. —
2) stad in Ecuador, nabij den oorsprong der rivier
M., en 13 mijlen benoordoosten Quito. — 3) stad in
Portugal, prov. Beira, 5 mijlen benoordw. Coimbra ;
6000 inw.; kleine haven. — 4) marktvlek in Lombardije, 4 uren gaans bewesten Venetia; 2000 inw.
— 5) stad in Spanje, 8 mijlen bezuidoosten Cuenca ;
1700 inw.
Mirabeau, dorpje met 700 inw. in 't fransche
dept. Vaucluse, 7 urea gaans bezuidoosten Apt ;
voorheen markizaat.
Mirabeau (Victor Riquetti, markies van), geb.
1715 te Perthuis in Provence, vestigde zich reeds
jong te Parijs, werd bevriend met doctor Quesnay,
het hoofd van de secte der Economisten, en werd
zelf door zijne geschriften (o. a. l'Ami des hommes,
5 dln. Parijs 1755) :een der warmste voorstanders
van die secte. Hij stierf 13 Juli 1789. — M. (Honerd Gabriel Riquetti, graaf van), zoon van den vorige, de grootste redenaar uit het tijdperk der fransche omwenteling, geb. 9 Maart 1749 in Provence,
op Bignon bij Nemours, leidde in zijne jeugd een
zeer losbandig leven, en werd 1777 te Vincennes
gevangen gezet wegens vrouwenschaking en overspel. In 1780 in vrijheid gekomen, begon hij een
geregelder leven te leiden, en zich sedert 1784 in te
laten met de politieke vraagstukken van den dag ;
hij deed eene reis naar Londen, volbracht 1787 voor
den minister Calonne eene geheime zending naar
Berlijn, en trok weldra door zijne kernachtige en
degelijk gestelde vlugschriften tegen Calonne en
Necker de openbare aandacht, zoodat hij 1789 door
den Derden stand der stad Aix gekozen werd tot
afgevaardigde ter Staten-generaal. Hier sprak hij tal
van redevoeringen uit, die hem den eernaam verschaften van den franschen Demosthenes ; om de
onstuimige hartstochtelijkheid, waarmede hij het
woord kon voeren, werd hij ook l' Ouragan genaamd ;
zijne welsprekendheid was wegslepend, gebiedend,
ontzag-inboezemend, alles-beheerscbend zijn strewn was echter niet eene algeheele omverwerping
van den maatschappelijken toestand, maar hij beoogde slechts de totale fnuiking van de aristocratie,
de afschaffing van alle privilegien, de vernietiging
van het despotismus, en het herstel van eene zuiver
constitutioneele monarchie. In den loop der gebeurtenissen zag het hof zelfs zich gedrongen, hoe noode
clan ook, steun te zoeken bij M. als den eenigen man

in Frankrijk, die den waggelenden troon nog kon
staande houden. En al kon hij geen minister worden, toch werd om het hof met de revolutie te
verzoenen, door zijne bekwaamheid in Dec. 1790
president van den club der Jacobijnen, en kwam
Febr. 1791 zelfs op den presidentszetel in de Nationale vergadering. Doch tot ramp voor bet hof
vertoonde zich reeds in het laatst van die maand
het begin der ziekte, die den geweldigen redenaar
2 April 1791 ten grave sleepte. De eerste volledige
editie van M.'s werden leverde Merilhou (9 dln. Parijs 1825-27). De geloofwaardigste bijzonderheden
aangaande M.'s Leven werden medegedeeld door zijn
natuurlijken zoon, Lucas Montigny, in: Mémoires de
Mirabeau (2e druk 8 dln. Parijs 1841). — M. (Andre Boniface Louis Riquette, graaf van), broeder van
den vorige, geb. 30 Nov. 1754 te Bignon, kolonel
toen de omwenteling uitbrak, was een ijverig aristocraat, emigreerde, en stierf 15 Sept. 1792 te Freiburg in de Breisgau. Ook hij had 1789 een oogenblik zitting als afgevaardigde in de Staten-generaal,
doch onderscheidde zich door niets anders dan door
zijne zwaarlijvigheid, die hem den bijnaam bezorgde
van Mirabeau-Tonneau.
Mirabella, 1) stad in de napolit. prov. Principato ulteriore, 3 uren gaans beoosten Montefusco ;
7000 inw. — 2) vlek in de sicil. prov. Catania, district Calatagirone ; 3300 inw.
Mirabello, 1) marktvlek in de napolit. prov.
Molise, ruim 1 uur gaans bezuiden Campobasso ;
2700 inw. — 2) marktvlek in Pidmont, ruim 3 uren
gaans ten Z. Z. 0. van Casale; 2500 inw. — 3) kleine
havenstad op Candia.
Mirambeau, stadje in 't fransche dept. Charente-Inf., ruim 3 urea gaans bezuidwesten Jonzac ;
3000 inw.
Miramolin, fransche verbastering van den
arabischen titel emir-al-moslemim.
Miramon (Miguel), een der twee generaals, die
tegelijk met keizer Maximiliaan van Mexico gefusilleerd werden (de andere was Th. Mejia).
Miranda, steden in Portugal en Spanje, o. a.:
1) M. do Douro, het oude Cambcetum Lubicanorum,
in de portug. prov. Traz-os-Montes, 13 uren gaans
bezuidoosten Braganza, ligt aan den Douro, beeft
5000 inw. en is eene grensvesting tegen de zijde
van Spanje. — 2) M. do Corvo, in de portug. prov.
Biera, 6 uren gaans bezuidoosten Coimbra ; 4000 inw.
— 3) M. del Ebro, het oude Deobriga, in de spaansche prov. Burgos, 8 mijlen benoordoosten Burgos;
2900 inw. 4) M. de Arga, in de sp. prov. Navarra,
5 mijlen ten Z. Z. W. van Paropelona ; 1400 inw. —
5) M. del Castanar, in de sp. prov. (en 8 mijlen ten
Z. Z. W. van de stad) Salamanca ; 1200 inw.
Miranda (Francois), fransch generaal, geb.
omstr. 1750 te Caracas, diende als officier bij de
troepen der prov. Guatemala, doch moest uit zijn
land vluchten, toen de samenzwering ontdekt werd,
waarin hij betrokken was, tegen de spaansche overheersching. Eerst was bij in Rusland, vervolgens in
Frankrijk werkzaam voor het plan ter bevrijding
van Zuid-Amerika. Bij het uitbarsten van de omwenteling trad hij met den rang van divisie-generaal
in fransche dienst. Na de nederlaag van Durnouriez
bij Neerwinden werd M. van verraad beschuldigd,
door het revolut. gerechtshof echter vrijgesproken ;
doch opnieuw terecht staande wegens de betrekkingen, die hij onderhield met de Girondijnen, werd hij
tot deportatie veroordeeld. Later in Zuid-Amerika
teruggekeerd, trachtte hij 1811 aan het hoofd van
eenige benden opstandelingen, ondersteund door
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Mirande

Mir-Illahmoed

Groot-Britannia en de Vereenigde Staten van NoordAmerika , de republiek Caracas te stichten ; doch na
eenigen voorspoed op zijn ondernemen, viel hij 1812
in handers der Spanjaarden, en stierf 1816 in de
gevangenis te:Cadix.
Mirande, fransche stad in 't dept. Gers, aan
de Baize, 6 uren gaans bezuidw. Auch ; 3500 inw.;
was vroeger versterkt ; is gesticht in 1289 door
Centule, derden graaf van Astarac.
Mirandella, I) het oude Caladunum, versterkte stad in Portugal, prov. Traz-os-Montes,
13 uren gaans benoordw. Moncorvo, aan de Tua ;
1700 inw. — 2) marktvlek in Brazilie, prov. Bahia,
23 mijlen ten N. N. W. van Bahia.
Mirandola, stad en vesting in de ital. prov.
Modena, 7 urea gaans benoordoosten Modena, aan
de Burana; 21,000 inw.; was vroeger de hoofdplaats
van het graafschap M., dat 1619 tot hertogdom verheven werd en 1710 aan Modena kwam. Herhaalde
malen werd de stad M. ingenomen, o. a. 1511 door
pans Julius II. Het is de geboorteplaats van den beroemden Pic di Mirandola.
Mirano, vlek in de venet. prov. Padua, aan den
Musone, 5 uren gaans benoordoosten Padua ; 6300
inwoners.
MIREPOIX.
Mirapensis pagus. Zie —
Mirat, stad in Indio; zooveel als Meerut.
Mirbel (Charles Francois Brisseau), fransch
kruidkundige, geb. 27 Maart 1776 te Parijs, gest.
12 Sept. 1854. Voornaamste werk : Histoire naturelle
des vegdtaux (15 dln. Parijs 1802-26).
Mirdieten, een stain der Albaneezen, omstr.
30,000 hoofden sterk ; ze wonen bezuiden den Drin,
en hebben Orosch tot hoofdplaats.
Mirebalais, landschap in Frankrijk (tijdens
de oude indeeling), is thans begrepen in het dept.
Vienne; het bevatte twee steden, nl. Mirebeau (waarnaar het genoemd was) en Moncontour.
Mirebeau, 9) stad in 't fransche dept. Vienne,
6 uren gaans benoordw. Poitiers ; 2000 inw.; in
1030 gesticht door Falco Nera, graaf van Anjou ;
was tang de hoofdplaats van Mirebalais.— 2) marktvlek in 't fransche dept. COte-d'Or, 6 uren gaans
benoordoosten Dijon ; 1300 inw.
Mirecourt, het oude Mercurii Curtis, stad in
't fransche dept. der Vogesen, aan den Madon, ruim
7 uren gaans benoorden Epinal ; 5200 inw.; vervaardigt veel muziek-instrumenten. In de 15e eeuw
werd M. versterkt ; het behoorde toen aan de graven
van Vaudemont; het werd door La Hire veroverd
voor Karel VII; en door maarschalk Crequi werden
de vestingwerken geslecht in 1670.
Miremont, verscheidene plaatsen in Frankrijk ; de voornaamste zijn: 1) stad in 't dept. Puyde-Dome, 8 uren gaans bewesten Riom ; 1400 inw.;
oude kommanderie der orde van St.-Jan van Jeruzalem. — 2) marktvlek in het dept. Dordogne, 6
uren gaans benoordw. Sarlat ; 1000 inw.
Mirepoix, stad in 't fransche dept. Ariege,
aan den Lers, 6 uren gaans beoosten Pamiers; 4800
inw. Het was oudtijds de hoofdplaats van het landschap Mirepoix (Mirapensis pagus) in Opper-Languedoc, Welk landschap thans tot het westerdeel van
't dept. Aude en tot het oosterdeel van 't dept. Aridge
behoort ; het was in de 13e eeuw verheven tot een
markizaat. In den oorlog der Albigenzen werd M.
ontweldigd aan den graaf van Foix, en gegeven aan
Guy de Levis, die onder Simon van Montfort den
kruistocht tegen de Albigenzen medemaakte en
omstr. 1230 stierf, en in wiens geslacht dit markizaat gebleven is tot 1789.

Mires (Jules), fransch financier, geb. 1809 te
Bordeaux, tot 1848 wissel-agent te Parijs, nam met
zeer gunstig gevolg deel aan verscheidene industridele, mercantiele en finantieele ondernemingen,
kocht het dagblad Le Pays, en was de tusschenpersoon in den verkoop van het dagblad la Presse aan
Millaud, sloot 1856 met de pauselijke regeering een
contract over den aanleg van spoorwegen, contraheerde 1857 de spaansche leening van 300 millioen
reaien, en stichtte het spaansche .Credit-mobilier".
In Dec. 1860 trof hij met de Porte eene overeenkomst betreffende eene nieuwe Turksche leening.
In het laatst van 1861 werd hij in een veel schandaalmakend proces gewikkeld, dat o. a. aanleiding
gaf tot het parodie-spreekwoord 0 Tempora,o Mires !
doch werd 1862 door de rechtbank vrijgesproken.
Sedert hij weder op vrije voeten is, beeft hij nog
herhaaldelijk van zich doers spreken ; hij is ontegenzeggelijk een der vindingrijkste geldmannen van
onze eeuw. Zijne dochter Marie M. is sedert Juni
1860 gehuvvd met prins Alphonse de Polignac.
Mirgorod, stad in 't russische gouvt. Pultavva,
ruim 11 mijlen bezuidoosten Pultavva ; 8800 inw.
Miribel, stad in 't Frans. dept. Ain, derdhalf uur
gaans benoordoosten Lyon, aan de Rhone ; 2000 inw.
Mirj am, 1) prof etes, zuster van Mozes en Aaron,
werd door God met melaatschheid geslagen, en stierf
in de woestijn Zin ; Exod. 15: 20, 21 ; Num. 12:
1-15; 20 : 1 ; 26: 59; Deut. 24: 9; I Chron. 6: 3;
Micha 6: 4. — 2) een afstammeling van Juda ;
I Chron. 4 : 17.
Mirkhond (Mohammed), perzisch gescbiedschrijver, geb. 1433, gest. 1498 te Herat, waar hij
het grootste gedeelte zijns levees in een klooster
doorbracht met bet schrijven van eene beroemde
encyclopedic der oostersche geschiedenis, getiteld
Rauzat-al-safa, d. De Hof der Reinheid. De volledige tekst van dat werk verscheen in Truk (7 dln.
Teheran 1852-1854), en verscheidene gedeelten
daarvan zijn vertaald, o. a.: in 't Fransch door Sacy
de Geschiedenis der Sassanidische koningen van
Perzie, opgenomen in de •Mdmoires sur les antiquites
de la Perse" (Parijs 1793); in 't Latijn door Jenisch
de Geschied. der Thaherieden en der Soffarieden,
onder dezen titel : Historia priorum regum Persarum
post nalum islarnismum (Weenen 1792); in 't Latijn
door Frederik Wilken de Geschiedenis der Samanieden (Gottingen 1808) en die der Gaznevieden
(1832); in 't Fransch door Fremery de Gesch. van
Gengis-khan, opgenomen in deel V der .Notices et
Extraits", en door Jourdain (in deel IX der .Notices")
de Histoire des Isnzadliens de Perse ou Assassins.
Mirlo, oude spelling van Mierlo (n.-brab. dorp).
Mirma, een van de hoofden der vaderen uit
het geslacht Benjamin ; I Chron. 8 : 10.
Mir—Mahmoed, of Mahmoed-Schack, souverein van Perzie, nit de dynastie der Afghanen,
was de zoon van Mir-Weiss, intendant van Candahar
voor de sophis. Then M. 18 j. oud was (1716), stak
hij zijnen oom Abd-el-Aziz (den opvolger van MirWeiss) flood, en stelde zich in diens plaats. Partijtrekkende van de regeeringloosheid, waaraan Perzie
ter prooi was, stiet M. vervolgens den sophi Hussein
van den troon (1722), en nam den titel van Schack
aan. Hij onderwierp zeer spoedig geheel Perzie aan
zijn gezag ; doch vervolgens eenige tegenheden ondervindende, verviel hij in eene soort van waanzin ;
de Afghanen verklaarden hem vervallen van het gezag (1725), en brachten op den troon den zoon van
Abd-el-Aziz, nI. Aschraf (Azjraf), op wiens bevel M.
onthoofd werd.
36
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Mirmiran

Mississippi

Mispereth, waarschijnlijk dezelfde als Mispar ;
Mirmiran, verbasterd van emir-al-omra, den
titel van de turksche gouverneurs der sandzjaks of Neh. 7: 7.
Misr, of Mesr, arab. naam van Egypte.
districten.
Misraieten, volksstam, vermeld I Chr. 2: 53.
Miro, bavenstad in de portug. prov. Beira, district Aveiro; 5000 inw.
Misraim, zoon van Cham ; zie MizaAim.
Misrephoth–maim, stad in 't land der Si111iropolje, stad in 't russ. gouvt. Koersk, aan
doniers ; Jozua 11 : 8 ; 13 : 6.
den Psiol (die zich in den Dnieper ontlast), ligt 12
mijlen bezuidw. Koersk, en heeft 9000 inw.
Missien, onder dezen naam verstaat men inzonderheid de kolonien, door de roomsch-katholieke
Mirta, of Merta, stad in den indischen RadzjMissionarissen in Amerika gesticht op de grenzen
poetenstaat Djaudpoer, aan den weg van Djaudpoer
der werkelijk aan de Europeanen onderworpene lannaar Adzjmir; omstr. '20,000 inw.
Mir–Weiss, het hoofd van den afghaanschen den, en in de landstreken, die nog niet tot onderwerping gebracht waren. De voornaamste M. zijn
stam van Khaldezj, was intendant van Candahar
voor de sophis van Perzie. In 1709 verklaarde hij
geweest: 1) de Zeven-Missien der provincie Sanzich onafhankelijk, en hield zich zegevierend staande Pedro in Brazilie (18e eeuw); zij onderwierpen vele
tegen de troepen, die het hot van Ispahan uitzond stammen der Guaranis aan het protectoraat van Portugal; 2) het District der Missien, rechts van den
om hem te tuchtigen. Hij stierf 1715, en had tot
Parana ; het bevatte het geheele tegenwoordige diopvolger zijnen broeder Abd-el-Aziz, en reeds kort
rectoraat van Paraguay; de Jezuieten oefenden daar
daarna zijn eigen zoon (zie MIR-MAHMOED).
Mirzapore, stad in britsch 0. I., aan den Gan- een bijna souverein gezag uit, en hadden reeds de
inlanders tot beschaving gebracht, eer Spanje in
ges, 11 uren gaans bezuidw. Benares; 80,000 inw.;
1750 die nederzettingen afstond aan Portugal ;
is de voornaamste markt voor boomwol in geheel
1761 nam Spanje ze wederom in bezit, doch ze
Hindostan, en hoofdplaats van het district M. (247
beurden zich nooit weder op tot den vorigen staat
vierk. mijlen ; 1,105,000 zielen).
111irza–Schaffy, een dichterlijk begaafd Tar- van bloei ; 3) de Peruaansche Missien, die aan de
kroon van Spanje hebben onderworpen de groote
taar te Tiflis, die aan Bodenstedt taalkundig onderprovincie Maynas (tegenwoordig in Nieuw-Granada),
wijs gaf, en 6 Juni 1856 gestorven is. Zijn naam
grenzende aan de Pampa del Sacramento, en die zich
is door Bodenstedt voor de nakomelingschap beuitstrekte tot nabij den Ucayal (17e en 18e eeuw);
waard door Die Lieder des Mina-Schaffy (10e druk
4) ook in California hadden zich M. gevestigd, doch
Berlin 1861).
Misakil, 1) kleinzoon van Kehath ; Exod. 6: 21; deze kwamen nooit tot bijzonder gewicht.
Levit. 10: 4. — 2) een der levieten, die bij Ezra
Missigit, dorp op Java, ads.-resid. Magelang ;
14 Juni 1829 op de muitelingen veroverd door de
stonden; Neh. 8: 5. — 3) een medgezel van David ;
nederl. troepen.
Dan. 1 : 6, 7, 11, 19; 2: 17.
1Vlissinnippi, indiaansche naam der rivier
Mis–al, stad in slam Aser ; Joz. 19 : 26 ; 21 : 30.
WEisam, afstammeling v. Benjamin ; I Chr. 8: 12. Churchill in het britsche Hudsonsbaai-territorium.
Mischna, of Misna, het eerste gedeelte van den Zie CHURCHILL en ENGLISH-RIVER.
Missionarissen, d. Zendelingen, die werkTalmud.
Misdshegen, zoo noemt Klaproth de Tsje- zaam zijn ter verbreiding van het Christendom ; onder den naam M. verstaat men gemeenlijk alleen die
tsjenzen (een Caucasisch yolk).
Miseno (Punta di), de oude Misenum, eene der roomseh-katholieke Kerk, terwijl de M. der protestantsche kerkgenootschappen gewoonlijk met den
kaap van Zuid-Italia, 4 uren gaans bezuidw. Napels.
in de nabijheid ruinen der stad Misenum, die onder naam van Zendelingen aangeduid worden (zie het
art. ZENDELING-GENOOTSCHAP). Tot 1622 gingen de
Augustus tot romeinsche oorlogshaven ingericht werd
M. naar geen vaste voorschriften te werk, doch ieder
voor de vloot der Tyrrheensche Zee.
Misitheiis, schoonvader van Gordianus III, hunner volgde de stem van zijnen ijver voor het
Evangelie ; bierin werd eene wijziging gebracht door
was gedurende diens minderjarigheid prefect van
pans Gregorius XV, die in genoemd jaar de Congrehet pretorium, regeerde met wijsheid, en sloeg de
Parthen af. Hij stierf 243, en werd vervangen door gatie der Propaganda (de Propaganda fide) stichtte,
Philippus Arabicus, dien men verdacht hem van kaht nit welke het Seminarie der Buitenlandsche Missien
geboren werd, dat in 1663 te Parijs werd gesticht
gernaakt te hebben om in zijne plaats te komen.
door pater Bernard van de Heilige Theresia. GeesMisitra. Zie MISTRA.
telijken van alle orden worden in dat seminarie aanMiskolcz,stad in Hongarije, 19 mijlen berioordgenomen, om er opgeleid te worden tot de zendingoosten Erlau, is de hoofdplaats van het comitaat
taak. India, China, Japan, de eilanden van Australia,
Borsod, heeft 17,500 (meest protestantsche) inw.
en de Nieuwe wereld openden voor den werkijver
el
en veal hand.
Misma, 1) zoon van Ismael ; Gen. 25: 14; der M. een onmetelijk veld ; en ofschoon die ijver
aan menigeen hunner het leven heeft gekost, hebben
I Chron. 1 : 30. — 2) afstammeling van Simeon ;
de M. huune pogingen dikwijls bekroond mogen zien
I Chron. 4: 25, 26.
Mismanna, held van David ; I Chron. 12 : 10. met den gewensch ten uitslag. Zie MissreN.
Mississippi, d. Moeder der Waterstroomen
Misnia, lat. naam van Meissen.
(bij de Natsjez genaamd Messjasbee, Meschacebe), de
MiSOCCo, de ital. (Misox de duitsche) naam
van een 9 uren gaans lengte hebbend Alpendal in grootste rivier van Noord-Amerika, komt nit het
meer Itasca (in Minnesota), en vormt na eenen loop
het zwits. kanton Grauwbunderland, bevolkt met
van 60 mijlen hare eerste watervallen (die van Peckaomstr. 4600 bewoners, die Italiaansch spreken. Ze
gama). Van daar af doorstroomt de M. de groote
noemen dit dal oak Val Melsolsina; het wordt doorlaagvlakte der Vereenigde Staten, en bereikt met
ligt
stroonad door de Moesa, aan welke het dorp
verscheidene uitwaterings-armen de Golf van Mexico,
met 1300 inw.; het dal strekt zich nit van den Bernzoodoende de 660 vierk. mijlen groot zijnde delta
hardin tot Bellinzona in Tessino.
Mispar, een der met Zerubbabel wederkeeren- Louisiana vormende. Omstreeks 200 rivieren ontlasten hare wateren in den M.; de voornaamste zijn :
den uit de baby'. ballingscliap; Ezra 2: 2.

Mississippi
(rechts) Minnesota, Iowa, Des-Maines, Missouri,
St.-Francis, White-River, Arkansas, Red-River ;
(links) St.-Croix, Wisconsin, Illinois, Ohio, Yazoa.
De stroom-ontwikkeling van den M. bedraagt 700
mijlen ; doch beschouwt men den Missouri als een
arm van den M., alsdan 970 mijlen, zijnde de langste
stroomende waterlinie der aarde. Bevaarbaar is de
M. tot 434 mijlen landwaarts in, en vormt de hoofdader van het verkeer der noord-amerikaansche Unie.
De uitwatering van den M. werd 1541 ontdekt door
Ferdinand de Soto (een Spanjaard); in 1673 voeren
Jolliet en Marquette (twee Franschen) den M. af,
nit Quebec tot aan den mond van den Arkansas;
door La Salle werd de M.-rivier bereisd in hare geheele lengte, en hij noemde haar St.-Louis, zooals
hij het land, dat zij omspoelt, Louisiana genoemd
had. Een der staten van de n.-amerik. Unie draagt
naar den M. zijnen naam (zie bet volgende art.).
Mississippi, een der zuidelijke staten van de
n.-amerik. Unie, grenst ten W. aan de rivier Mississippi, ten 0. aan de Golf van Mexico en aan den
staat Alabama, ten N. aan Tennessee, en ten Z. aan
de Golf van Mexico. De staat M. is 2218 vierk. mijl.
groot, bevolkt met 792,000 zielen, behoort sedert
1821 tot de Unie, heeft sedert 1844 eene eigene universiteit (te Oxford), wordt besproeid door de rivieren
Mississippi, Pascayoula, Pearl, Tombigbe, Tennessee,
en heeft tot hoofdstad Jackson. In den burgeroorlog
1861 sloot M. zich aan bij de zuidelijke staten.
Missolonghi, stad en vesting in de grieksche
nomarchie Acarnanie, 11 urea gaans bewesten Lepanto, ligt aan den ingang van de golf van Patras,
wordt van de zeezijde gedekt door de eilandforten
Wassiladi en Anatolico, en heeft 4000 inw. Beroemd
is M. geworden in den Griekschen vrijheidsoorlog
als een strategisch punt van bet hoogste gewicht ;
het had merkwaardige belegeringen te doorstaan in
1822 en 1826 ; aan eene grooteturksche armee werd
1823 nabij M. de nederlaag toegebracht door eene
handvol Grieken, aangevoerd door Marco Botzaris.
Te M. stierf 19 April 1824 lord Byron, Wiens hart
aldaar in een praalgraf bewaard wordt.
Missouri, of Mud-River, een der voornaamste
rivieren in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika,
ontspringt op de westhelling der Rotsgebergten
(Rocky-Mountains), komt, na een loop van ongeveer 100 mijlen afgelegd te hebben, als door eene
poort van 1200 vt. hooge steile rotsen, uit de Bergen; 22 mijlen verder vormt de M. zijne Groote
Watervallen, en ontlast zich na eenen loop van 730
mijlen in den Mississippi, boven St.-Louis. In zijn
geheel is de M. langer en ook rijker aan water dan
de Mississippi. De voornaamste rivieren, die zich in
den M. ontlasten, zijn: (rechts) Yellowstone, WhiteEarth-River (of Mankizitah), Niobrara, Platte (of
Nebrasca), Kansas, Osage ; (links) James (of Jacques),
Big-Sioux, Grand-River.
Missouri, een staat der n.-amerik. Unie, groot
3059 vierk. mijlen, bevolkt met 1,183,000 zielen,
wordt dwars doorsneden door de rivier Missouri en
hare nevenstroomen, is meerendeels bergachtig
(Ozark-gebergte of Black-Mountains), en heeft tot
hoofdstad Jefferson ; de voornaamste stad echter is
St.-Louis. De staat M. grenst ten N. en W. aan de
Sioux, Mandanen en Osagen, ten Z. aan Arkansas,
ten 0. aan Illinois, Kentucky en Tennessee. Bit
landschap, in de 17e eeuw tot Louisiana behoorende,
kwam eindelijk aan de Vereenigde Staten, vormde
1803 een bij Louisiana ingelijfd district, werd 1811
territorium M., en trail 1821 als staat op in de Unie.
In den burgeroorlog 1861 bleef M. der Unie trouw.
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Missunde, dorp in Sleeswijk, aan den grooten
weg van Eckernfôrde naar Flensburg, 3 uren gaans
bezuidoosten de stad Sleeswijk ; 12 Sept. 1850 blocdig gevecht tusschen de Sleeswijk-Holsteiners (onder Willisen) en de Denen ; in 1864 werd op M.
een hevigen aanval gedaan door de Pruisen, die echter met zwaar verlies moesten aftrekken.
Mistek, stad in den moravischen kreis Nertitschein, aan de Ostrawitza en nabij de grenzen van
Silezie, ligt 10 mijlen ten 0. N. 0. van Olmutz, en
heeft 3300 inw.
Mistelbach, een der schoonste marktvlekken
in Neder-Oostenrijk, 7 a 8 uren gaans benoordoosten
Kornneuburg ; 2700 inw.; Barnabietenklooster.
Mistra, of Misitra, stad in de grieksche nomarclue Laconié, op de oosthelling van den Taygetus,
aan den Vasilipotamo (den ouden Eurotas), ruim 8
mijlen bezuiden Napoli di Romania, werd in de 13e
eeuw gesticht door frankische ridders, een bur gaans
bewesten Lacedemon. VOOr den onafhankelijkheidsoorlog had M. 20,000 inw., thans slechts 1500 ; vele
kloosters en kerken, o. a. eene kathedraal, die heroemd is door vele mirakelen.
Mistretta, het oude Amastra, Amestratus of
Mytistratus, stad op Sicilie, II mijlen bezuidoosten
Palermo ; 12,000 inw.
Mitarra, of Maitarra, door de Hollanders genoemd Noorwegen, eiland in den Molukschen archipel, nabij Ternate.
Mitau, of Mittau, russ. Mitawo, litausch Jelgawa,
stad in europ. Rusland, hoofdplaats van 't gouvt.
Koerland, aan de Aa, ruin) 5 mijlen bezuidw. Riga ;
18,000 inw.; het groote kasteel der voormalige hertogen van Koerland. In 1701 veroverd door de Zweden, werd M. in 1706 heroverd door de Russen.
Lodewijk XVIII hield te M. gedurende een geruimen
tijd verblijf, en was er het hoofd der fransche emigratie.
Mitcham, stad in 't engelsche graafschap Surrey, ruim 3 uren gaans bezuidw. Londen ; met onderhoorigheid 5000 inw.
Mitford (Mary Russell), engelsche dichteres,
geb. 16 Dec. 1786 te Alresford, gest. 10 Jan. 1855
bij Reading, inzonderheid bekend door hare vertellingen, waaronder uitmunt Our Village (5 dln.
Londen 1824-32) en het vervolg daarop, getiteld Belford Regis (3 dln. Louden 1835). Hare
Dramatic works vormen 2 dln. (Londen 1854).
Mithka, een van de legerplaatsen der Israelieten in hunne 40-jarige omzwerving; Num. 33: 28, 29.
Mithnieten, een volksstam of geslacht, vermeld I Chron. 1 I : 43.
Mithra, of Mithras, bij de oude Indiers, zoomede in de Zend-godsdienst, de god des lichts, ondergeschikt aan Ormuzd. De Mithrasdienst werd ook
te Rome ingevoerd (omstr. 67 v. Chr.) en won eenen
grooten aanhang, vooral onder de regeering van
Commodus. Als de Mithriakische feesten (d. i. feesten
ter eere van M.) gevierd warden, zegt men, werden
er menschen geslacht als offeranden aan god M.; de
inwijding in de mysterien van die eeredienst verwekte huivering en ontzetting, en menigmaal bezweken de proselieten onder de zware proeven, die
ze te doorstaan hadden. Deze eeredienst ging te niet
in de 4e eeuw na Chr. Dat zij zeer verbreid was in
de romeinsche wingewesten blijkl o. a. nit de vele
Mithrasgedenkteckenen, die bijv. in Duitschland gevonden zijn.
Mithredath, schatmeester van den perzischen
koning Kores (d. i. minister van finantien van Cyrus);
Ezra 1: 8 ; 4: 7.
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Mithridates, de naam van verscheidene koningen, die over verschillende rijken in het oude
Azie geregeerd hebben, inzonderheid die van Pontus,
die van het rijk der Parthen, enz.
Mithridates, koningen van Pontus, tellen wij
er zeven, nl.:
M. I 402-363 v. Chr. M. IV 266-222 v. Chr.
M. V 222-186
M. II 337-302 n
M. VI 157-123 .
M. III 302-266 ), .
M. VII, de heroemdste van alien, bijgenaamd Eupator, veelal genaamd Mithridates de Groote, was een
der ontzaglijkste vijanden van de Romeinen. Hij was
de zoon van M. VI (sommige geschiedschrijvers floemen slechts zes Mithridatessen, en dan beet hij
M. VI, zoon van M. V). Hij was geboren in 135 v.
Chr., verloor op 12-jarigen leeftijd (123 v. Chr.)
zijnen varier, en bleef gedurende verscheidene jaren
van den troon verstoken door de kuiperijen van eerznchtigen, die zich als koning zochten op te werpen.
Daar hij zijn leven niet veilig achtte, vluchtte hij
naar buitenslands, en ontwikkelde zijne spierkracht
en zijne vlugheid tot eenen ongeloofelijken graad,
terwijl hij zich tevens door en door bekend maakte
met de kracht en werking der vergiften en der
daartegen dienstige tegengif-soorten (een door hem
uitgevonden tegengif is het naar hem genoemde
Mithridaat). Na dusruim zesjaren uitlandig geweest
te zijn, keerde hij in zijn rijk terug, en aanvaardde
er de teugels van het bewind. Hij onderwierp de
Scythen, veroverde den Cimmerischen Bosporus,
Cappadocie, en verscheidene qndere gewesten. De
Romeinen, wier bijstand door de Cappadociers ingeroepen werd, noodzaakten hem die verovering
weder op te geven (99 v. Chr.). Zich niet sterk
genoeg voelende om hurl het hoofd te bieden, onderwierp hij zich, doch zwoer hnn eenen doodelijken
haat. Hij troonde verscheidene volken van het bondgenootschap met de Romeinen af, sloot tegen hen
in 't geheim een verbond met Tigranes, koning van
Armenie, bracht in stilte een talrijk leger op de been,
en wierp zich toen onvoorziens op de provincien,
naar welker bezit hij begeerig was. In een zeer kort
tijdsbestek onderwierp hij Cappadocie en bijna geheel Klein-Azie, en deed, als oorlogsverklaring, in al
de steden van Azie gelijktijdig al de Romeinen om
hats brengen, die zich daar bevonden (88 v. Chr.):
men schat het aantal der dus vermoorden op ruim
honderd duizend. Vervolgens liet hij zijn veldheer
Archelaiis binnenrukken in Griekenland, waar die
ontvangen werd als een bevrijder. Hiermede begon
de eerste Mithridatische oorlog, waarin Archelails
verscheidene overwiriningen bevocht op verschillende
romeinsche veidheeren, totdat eindelijk Sylla tegen
hem uitgezonden werd : deze heroverde Athene
(87 v. Chr.), versloeg Archelaiis bij Cheronea en bij
Orchomenus, heroverde Klein-Azie, en bracht in
verschillende gevechten zooveel nederlagen aan den
vijand toe, dat M.'s leger reeds over de 200,000
weerbare mannen verloren had, toen, na eene nieuwe
nederlaag ter zee, de vloot van M. door eenen geweldigen storm zoo goed als vernietigd werd. Daarbij
kwam, dat M. na zooveel tegenspoed niet volkomen
meer kon rekenen op de getrouwheid zijner onderdanen, zoodat hij zich genoodzaakt zag om den vrede
te vragen (85 v. Chr.), die hem slechts op zeer nadeelige voorwaarden werd toegestaan : al de schepen,
die hem nog restten, moest hij uitleveren aan de
Romeinen, en evenzoo al zijne veroveringen teruggeven. De twee volgende jaren had hij de tegen zijn
gezag in opstand gekomene volkeren van Colchis en
van den Bosporus te beoorlogen. MiddelerwijI scheen
H
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M opzettelijk te dralen met het terugtrekken van
zijne bezettingstroepen uit Cappadocie, hetgeen aanleiding werd tot den tweeden Mithridatischen oorlog.
De vijandelijklieden werden geopend door Murena,
den beveihebber van Sylla, en er werden (82) eenige
minbeduidende gevechten geleverd, waarna in het
volgende jaar de vrede opnieuw tot stand kwam (81).
Doch eenige jaren later, toen het koninkrijk Bithynie
herschapen werd in een romeinsch wingewest, hervatte M. den oorlog, bewerende, dat hij aanspraak
had op 't bezit van Bithynie. Deze anno 75 v. Chr. aanvangende derde Mithridatischeoorlog, de belangrijkste
van de Brie, werd beslissend. Aanvankelijk overal zegevierende, vernietigde M. bij Chalcedon de armee van
Cotta, en sloeg het beleg op voor Cyzicus. Doch in
zijn legerkamp werd hij zelf weldra belegerd door
Lucullus, die hem noodzaakte het beleg van Cyzicus
op te breken ; en toen een van M.'s vloten vernield
was in twee gevechten (bij Tenedos en bij Lemnos),
trok M. zich terug binnen de grenzen van zijne erflanden, doch werd zelfs daar vervolgd door LuculIns, die, na eerst eenige tegenheden te hebben ondervonden, aan M. eene totale nederlaag toebracht
(69 v. Chr.). Nu vluchtte M. naar Artnenie, tot
zijnen schoonzoon Tigranes, en keerde reeds spoedig
terug, aan het hoofd van een ontzaglijk leger, doch
Teed opnieuw twee gevoelige nederlagen, en was bijna
tot het uiterste gebracht, toen Lucullus door de
Romeinen teruggeroepen werd. Van deze omstandigheid trok M. partij, en heroverde zijn geheele
koninkrijk (67 v. Chr.); doch twee jaren later werd
hij in de nabijheid van den Euphraat, in een gevecht
te midden van den nacht, totaal verslagen door Pompejus, en vluchtte toen met het overschot zijner
armee naar het Bosporanische rijk, waar een zijner
zonen (Machares) regeerde. Nu vatte hij het stoute
plan op, om den oorlog over te brengen naar Italie ;
doch zijne troepen, van zulk een waagstuk afgeschrikt, kwamen in opstand, en riepen zijnen zoon
Pharnaces als koning uit. Zich dus verraden ziende
door zijn eigen zoon, besloot M. een elude aan zijn
leven te maken door middel van vergif; doch daar
het vergif geen vat op hem bleek te hebben, liet hij
zich door een gallisch soldaat doodsteken (64 v.
Chr.). Hadde M. geen bekwame legerhoofden gelijk
Sylla, Lucullus en Pompejus tegenover zich gehad,
hoogstwaarschijnlijk is het, dat hij dan (vlug en
onvermoeid en onverschrokken en onuitputtelijk in
het uitdenken van hulpmiddelen, gelijk hij was) voor
immermeer de Romeinen nit Azie en uit Griekenland zou hebben verdreven. Maar zijne wreedheid,
trouweloosheid en kwaaddenkendheid werpen groote
vlekken op zijn overigens grootsch karakter. Hij had
een verbazend geheugen, en sprak de 22 talen der
volken, die hij aan zijn gezag onderworpen had
(vandaar dat sommige schrijvers van leerboeken over
verscheidene talen, daaraan den titel van Mithridates
hebben gegeven). Hij was gehuwd met verscheidene
vrouwen : de vermaardste is Monima, eene jonge
Griekin van uitstekende schoonheid ; toen M. door
Lucullus overwonnen was, een oogenblik aan alles
wanhopende, zond hij aan Monima het bevel, dat zij
zich van het leven moest berooven (69 v. Chr.).
Mithridates, koningen der Parthen, namel.:
M. I, volgde 164 v. Chr. zijn ouderen broeder
Phradtes op den troon, onderwierp de Meden, de
Perzen, Babylonie, Mesopotamie, strekte zijn gezag
uit van den Euphraat tot den Indus, en vormde zoodoende een rijk, machtiger dan dat der Seleucieden.
Hij nam Demetrius II, koning van Syrie, gevangen,
die (143 v. Chr.) eene poging beproefde, om zijn
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rijk te heroveren ; hij behandelde hem echter als een
vorst, en gaf hem zijne dochter Rodoguna tot vrouw.
Omstreeks 439 v. Chr. stierf M. I, en werd opgevolgd door Phra5tes II. — M. II, zoon en opvolger
van Artabanus II, regeerde van 124 tot 90 v. Chr.
(of van 126 tot 88), sloeg eenen aanval der Scythen
af, ondersteunde Philippus, zoon van AntiochusGrypus, in Syrie tegen zijnen broeder Demetrius,
bevocht verscheidene overwinningen op de Armeniers, doch sneuvelde eindelijk in eenen veldslag
tegen hen. Hij hield zijne residentie te Balk. —
M. III, oudste awn van Phraates III, vermoordde
61 (of 58) v. Chr. zijnen varier, om zelf op den troon
te komen, doch werd van den troon gestooten en ter
dood gebracht door zijnen broeder Orodes(53 v.Ch r.).
Mithridatium, thans Hussein-Abad, stad in
Klein-Azie, bij de Trocmen, en aan de grens, die
Galatie van het koninkrijk Pontus scheidde.
Miti.dzja, of Metidzja, eene vruchtbare vlakte
in Algerie, die zich voornamelijk uitstrekt bezuiden
Algiers, is 12 a 13 mijlen lang en tot 3 mijlen breed.
Mitilistenheim, oude naam van bet groningsche dorp Middelstum.
Mitla, dorp of vlek in den mexicaanschen staat
Oaxaca, 25 mijlen bezuidoosten Oaxaca ; 2000 inw.;
voor de spaansche verovering hoofdplaats van de
priesterheerschappij der Zapoteken, is beroemd door
zijne prachtige rumen van taupe's en paleizen ; vooral
de Gra[steden van Mitla zijn opmerkenswaardig.
Mitrowitz, marktvlek in de oostenr. Militaire
grenzen, aan de Save, 9 uren gaans bezuidw. Peterwaradin ; 5000 inw.; werd in 1699 door Turkije aan
Oostenrijk afgestaan ; vele romeinsche oudheden en
overblijfselen der beroemde oude stad Syrmium.
Mitsraim. Zie MIZRA1M.
Mittan, het nude Alexandria Indica, stad in het
zuidgedeelte van den Pendzjab, op den westoever
van den Indus ; 4000 inw.; omringd door dadelpalmbosschen, goed gelegen voor den koophandel, doch
zeer ongezond ; wordt ook Mittun-Kate genoemd.
Mittau. Zie MITAU.
Mittelfranken, regeeringsdistrict in Beieren,
op bet zoogenaamde frankische terras, ruim 138
vierk. mijlen, met 545,000 bewoners, als voornaamste
rivieren de Regnitz en de Altmiihl, als hoofdplaats
Ansbach ; andere voornaamste steden zijn Neurenberg en Furth.
Mittelmark, een gedeelte der oude keurmark
Brandenburg, telde in 1806 op 230 vierk. mijlen
560,000 bewoners, en had Brandenburg tot hoofdplaats. De M. vormt tegenwoordig de kreisen Niederbarnim, Teltow, Potsdam, Westhavelland, Oberbarnim en Ruppin van het reg.-district Potsdam, den
kreis Lebus van 't reg.-distr. Frankfort, en de kreisen
Jerichow 1 en 11 van 't reg.-distr. Maagdenburg.
Mittelrheinkreis, kreis in 't groothertogdom Baden, tusschen het Bovenrijn- en Benedenrijndistrict, is circa 76 vierk. mijlen grout, heeft 470,000
bewoners, en Carlsruhe tot hoofdplaats.
Mitterburg. Zie P ISINO.
1Vlittermaier (Kart Jos. Ant.), beroemd duitsch
rechtsgeleerde, geb. 5 Aug. 1787 te Munchen, sedert
1821 professor der rechtsgeleerheid te Heidelberg,
sedert 1831 ook ijverig op staatkundig gebied werkzaam, 1848 president van 't zoogenaamd voorloopig
parlement te Frankfort, later afgevaardigde ; gest.
29 Aug. 1867 als prof. te Bonn. Van zijne vele beroemde werken, die meerendeels reeds eenen 4en
druk beleven, noemen wij enkel Lehrbuch des in

Mittewald, dorp in den tiroolschen kreis
Brixen, aan den voet van den Brenner ; overwinning
van Haspinger en Speckbacher 5 Aug. 1809.
Mitylene, thans Metelino, stad op het eiland
Lesbos, waarvan het de hoofdplaats was, op de
oostkust, tusschen Methymna en Malea, was een der
voornaamste steden van Griekenland, en maakte deel
nit van den Eolischen bond. Even als geheel het
eiland aan Athene onderworpen, kwam M. tijdens
den Peloponneesischen oorlog in opstand ; zoo ook
in den Bondgenooten-oorlog (359-356 v. Chr.). In
86 v. Chr. verklaarde M. zich voor Mithridates, en
werd deswege door de Romeinen verwoest. Pompejus beurde M. weder op, en liet er een prachtigen
schouwburg bouwen. De scholen der welsprekendheid van M. waren beroemd. Pittacus, de lierdichter
Alceiis, Sappho waren geboortig uit M. In 406 v.
Chr. liet Conon zich te M. insluiten door de Spar-.
tanen. In de Handelingen der Apostelen is M. vermeld, hoofdstuk 20 vs. 14.
Mixteken, een oud Indianenvolk, dat met de
Zapoteken den tegenwoordigen mexicaanschen staat
Oaxaca bewoonde. De M. hadden verscheidene vorsten ; ze spraken eene eigene taal (het Mixteca) in
verschillende dialecten ; omstreeks 100 jaren voor
de spaansche verovering worden de M. onderworpen
door de Azteken.
Mizpa, I) de plaats, waar Jacob met Laban een
verbond sloot ; Gen. 31 : 49. — 2) landstreek aan
den voet van den berg Hermon; Jozua 11: 3. —
:3) stad in stam Benjamin ; Ricbt. 10: 17; 11: 11,
34; 20: 1, 3; 21: 1, 5, 8; I Sam. 7: 5 en v.; 10:
17 ; I Kon. 15 : 22 ; II Kon. 25 : 23, 25 ; II Chron.
16: 6; Neb. 3: 7, 15, 19 ; Jerem. 40: 6 en v.; 41:
1 en v.; Hos. 5 :1.
Mizpe, 1) een dal aan den kant van Sidon ;
Jozua 11: 8. — 2) stad in stam Juda ; Jozua 15 :
38. — 3) stad in stam Benjamin; Jozua 18 : 26.
5) stad der
4) stad in Gilead ; Richt. 11: 29.
Moabieten ; I Sam. 22 : 3.
Mizralm, of Mitsraim, een der zonen van Cham ;
Gen. 10: 6, 13 ; I Chron. 1: 8, 11.
Mizza, zoon van Rehuel, en dus kleinzoon van
Esau en Basmath ; Gen. 36 : 13, 17 ; I Chron. 1 : 37.
Mjasen—meer. Zie MIOSEN.
Mnason, een der eerste Christenen, geboortig
van Cyprus; Hand. 21: 16.
Mnemosyne, godin van het geheugen, was
de dochter van Uranus en Gea. Zij werd bemind door
Jupiter, bij wien zij moeder werd van de negen
Muzen, die naar haar ook wel Mnemosynieden genoemd worden, en die men ook wel Pierieden noemt,
omdat ze ter wereld kwamen op den berg Pierius.
Mnevis, de aan de Zon gewijde os in de stad
Heliopolis. Aan den M. werd dezelfde eeredienst bewezen als aan den os Apis ; de M., zegt men, was het
zinnebeeld van Osiris.
Moa, nederl. 0. I. eiland, beoosten Timor, is een
der Zuidwester-eilanden van Banda, 8 uren gaans
fang en 4 uren g. breed ; de buffets van M. worden
voor de beste van al de Banda-eilanden gehouden.
Moab, zoon van Loth, werd de stamvader der
Moabieten.
Moabieten, lat. Moabitce, een arabiscb yolk,
afstammende van Loth's zoon Moab, woonde ten
Z. 0. van Palestina, ten 0. van de Doode Zee, ten
Z. van de rivier Amon, en ten N. van de Midianieten. Hun land was vöör hen bewoond geweest door
de Emim, een reuzenvolk. God verbood aan de Israelieten, de M. in het rustige bezit van hun land te
storen. Hun koning Eglon hield de Israelieten 18
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jaren in slavernij (1332-1314 v. Chr.). Later door
Saul overwonnen, schatplicbtig gemaakt door David,
verslagen door den israelit. koning Joram en door
Josaphat, kwam en zij eindelijk onder het assyrische
juk. Hunne hoofdstad was Rabbath-Moab, aan den
Arnon. In het 0. T. wordt van Moab of van de M.
melding gemaakt in de volgende hoofdstukken : Gen.
19 ; Exod. 15 ; Num. 21, 22, 24, 25 ; Dent. 2, 23,
34; Jozua 13; Richt. 3, 10; Ruth 1, 2, 4; I Sam.
14; II Sam. 8, 23; I Kon. 11; II Kon. 1, 3, 13 ;
I Chron. 11 ; II Chron. 24 ; Neh. 13 ; Ps. 60, 83,
108; Jezaia 11, 15, 16; Jerem. 9, 48; Ezech. 25 ;
Dan. 11 ; Amos 2; Micha 6; Zeph. 2.
Moadham. Zie -MELIR-EL-MOADHAM.
Moadja, een geslacht ; Neh. 12: 17.
Moallakat, d. de Opgehangenen, noemen
de Arabieren zeven dichtstukken, die vervaardigd
zijn in den tijd voor Mahomed, door de dichters
Tarafa, A rnroe-ben-Kelthoem, Amr-ul-Kais, Zohair,
Lebid, Antar en Hared]. De M. worden als heilig
beschouwd, en hangen ten toon in de Kazba te Mekka.
Eene complete editie der M. verscheen 1823 te Calcutta in druk, en is critisch bewerkt door Arnold
(Leipzig 18507.
Moaviah, of Mohaviah, de le ommiadische
kalif, geb. te Mekka in 't begin der 7e eeuw na Chr.,
was een achterkleinzoon van Ommiah, den vollen
neef van Mahomed's grootvader. Hij was landvoogd
van Syrie toen Othman vermoord werd (656). Onder bet voorwendsel diens dood te willeu wreken,
weigerde hij Ali te erkennen als Othman's opvolger,
liet zich zelven als kalif uitroepen, en werd ook algemeen als zoodanig erkend toen Ali vermoord was
(661). Hij onderwierp Egypte, Medina, Mekka, Jemen, en gaf door zijne veroveringen eene groote
uitbreiding aan de grenzen van het mahomedaansche
rijk. In het Westen drongen zijne troepen voorwaarts
tot aan den Atlantischen Oceaan ; in het Oosten trokken ze den Oxus over, overweldigden Sogdiana, en bemachtigden Samarkand en een gedeelte van Tartarije.
Minder voorspoedig waren de wapenen van M. tegen
de Grieken. Zijn zoon Jezid belegerde tevergeefs
Constantinopel gedurende 6 a 7 jaren ; en na ontzaglijke verliezen geleden te hebben, zag M. zich genoodzaakt den vrede te koopen. Hij stied te Damascus in 680, en werd opgevolgd door zijnen zoon
Jezid. M. II, zoon en opvolger van Jezid, regeerde slechts eenige maanden (683).
Mobile, de voornaamste koopstad in den n.amerik. staat Alabama, 35 mijlen benoordoosten
Nieuw-Orleans; 30,000 inw.; haven ; ligt aan de 12
mijlen lange rivier M., 7 mijlen van hare uitwatering in de Baal van M. (een gedeelte der Golf van
Mexico).
Mobba, landschap in Afrika. Zie DARSZALEH.
MObius (Aug. Ferd.), wis- en sterrekundige,
geb. 17 Nov. 1790 te Schulpforte, sedert 1816 prof.
der astronomie, en sedert 1844 ook der hoogere
werktuigkunde te Leipzig ; voornaamste werken :
Barycentrischer Calcul (,Leipzig 1827); Lehrbuch der
Statik (2 din. Leipz. 1837); Elemente der Mechanik
des llimmels (Leipz. 1843). — M. (Theodor), taalgeleerde, oudste zoon van den vorige, geb. 1821 te
Leipzig, sedert 1852 docent en sedert 1859 professor aldaar, behoort in Duitschland onder de eerste
antoriteiten op het gebied der oud-scandinavische
taal- en letterkunde. Behalve vele andere geachte
werken, leverde hij reeds: Catalogue librorum islandicorum (Leipzig 1856) en Analecta Norroena (Leipzig 1859).
111Obsen. Zie -MERSEBURG.

Mocenigo, patricische farnilie te Venetie, uit
Welke de rcpubliek verscheidene Bogen gehad heeft :
Thomas, 1414-23; Petrus 1474-76; Johannes
(broeder van Petrus) 1475-85; Lodewijk 1570-77.
Mocenigo (Andrea), geschiedschrijver uit het
geslacht M. (zie vorig art.), geb. in 1 laatst der 15e
eeuw, schreef o. a. eene Geschiedenis van den Kamerijkschen Bond, getiteld : Belli memorabilis Came-
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racensis adversus Venetos histori'z libri VI (1525).

Mocha (la), stad in Chili. Zie CONCEPCION (la).
Mochera, oude naam van 't stadje Grevenmacher.

MOckern, 1) stad in 't pruis. reg.-district
Maagdenburg, kreis Jerichow I, aan de Elve, zesdhalf
uur gaans beoosten Maagdenburg ; 1700 inw.; overwinning der Pruisen (onder York), 5 April 1813, op
de Franschen (onder Eugene). — 2) dorp bij Leipzig, benoordw. de stad, aan de Elster ; 1300 inw.;
was in den vermaarden slag van Leipzig een der
hoofdpunten, en het tooneel, waar de Franschen (onder Marmont) 16 Oct. 1813 de nederlaag ontvingen
van de Pruisen (onder Blucher).
Modamn (El-), prachtige ruinen, 9 urea gaans
bezuidoosten Bagdad. Zie ALMODAiN.
Modena, het oude Mutina, een der schoonste
steden van Italie, tusschen de Secchia en den Panaro,
16 a 17 mijlen bezuidoosten Milaan, met 32,000
inw., was tot 1860 de hoofdstad van het hertogdom
M. (zie 26 regels lager), en is o. a. ook vermaard
als geboorteplaats van Sigonius, Tassoni, Fallopius,
enz. Naar men wil gesticht door de Etrusken, was
M. de plaats, in welker nabijheid 194 v. Chr. door
Tib. Sempronius Longus de overwinning werd bevochten op de Bojers, en in 183 v. Chr. werd M.
eene romeinsche kolonie. Onder den naam van
Oorlog van Modena of Mutinensische Oorlog kent men
het merkwaardige beleg, dat Decimus Brutus in M.
doorstond (43 v. Chr.) tegen Marcus Antonius. De
senatoriale armee, die uitgezonden werd om de belegerde stad te ontzetten, leverde aan de belegeraars
slag onder de muren van M.: des morgens bevocht
Marcus Antonius de overwinning op consul Pansa ;
loch des avonds werd hem de voile nederlaag gegeven door consul Hirtius en den jongen Octavius,
en zag hij zich genoodzaakt het beleg op te breken.
Verwoest, en onder Constantijn weder opgebouwd,
werd M. geplunderd en vernield door de Gothen en
door de Longobarden. Weder bloeiend onder Karel
den Groote, kwam M. achtereenvolgend onder het
gezag der pausen, der Venetianen, der hertogen van
Milaan, van Mantua en van Ferrara ; het had, even
als al de lornbardische steden, tiranneri in het midden der 13e eeuw, en kwam eindelijk in 1288 aan
de prinsen uit het huis van Este, voor wie het 1453
verheven werd tot hertogdom.— M. (het hertogdom),
tot 1860 een souvereine staat vormende, was circa
110 mijlen groot en (1857) bevolkt met circa 605,000
zielen ; het was ingedeeld in de provincien Modena,
Reggio, Guastalla, Frignano, Garfagnana, MassaCarrara en Lunigiana, had tot hoofdstad de stad M.,
werd ten 0. begrensd door het toenmalige hertogdom Parma, en in het zuiden doorloopen door de
Apennijnen. Het transapennijnsche gedeelte vormt
sedert 1861 de tot Emilia behoorende provincie
Modena (met 266,000 bewoners) van het koninkrijk
Italie, terwijl de kustprovv. Massa-Carrara en Garfagnana sedert 1861 deel uitmaken van de italiaanache prov. Massa-Carrara. Het hertogdom (als zoodanig) bestond sedert 1453; vroeger had het eerst
tot het Exarchaat behoord, vervolgens tot Toskanen,
was daarna met Ferrara aan het geslacht Torelli ge-
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komen, en ging eindelijk 1288 aan het huis Este
over. De eerste, die den titel van hertog van M. aannam, was Borso van Este (1453). Toen Alfons II van
Este zonder wettige afstammelingen gestorven was
1597, nam Clemens VIII het hertogdom Ferrara (een
pauselijk leen) weder tot zich, en toen vormde M.
een afzonderlijk hertogdom, dat door keizer Rudolf II
geschonken werd aan Cesar van Este, een onechten
zoon van Alfons 11. Deze nieuwe linie der hertogen
van M. bleef regeeren tot 1797, toen Ercole (Hercules) III door de Franschen beroofd werd van zijii
hertogdom, dat vervolgens deel uitmaakte eerst van.
de Cisalpijnsche republiek, daarna van het napoleontische koninkrijk Italie. Doch bij het congres van
Weenen werd een kleinzoon van den zonder mannelijk oir gestorven Ercole III, namelijk aartshertog
Frans van Oostenrijk, bijgenaamd van Este, op den
troon van Modena hersteld als hertog Frans IV, die
zich tot aan zijuen dood (1846) kenmerkte als een
vijand van alle maatschappelijke ontwikkeling ; hetzelfde is te zeggen van zijnen zoon en opvolger
Frans V, die, door de gebeurtenissen van 1848 weggejaagd, en door oostenrijksch wapengeweld hersteld op zijnen troon, in 1859 voor goed van den
troon werd gebonsd door zijne lang verdrukte, eindelijk tegen hem in opstand gekomene onderdanen,
die Garibaldi als hunnen hevrijder huldigden, en
even als al de veroveringen van lien held, onder den
schepter werden gebracht van Victor Emmanuel.
Mode; rivier in den Elzas, valt bij Drusenheim
in den Rijn.
Modern, mag. Modor, stad in Hongarije, ruim
6 uren gaans benoordoosten Presburg; 4800 inw.
Modhaffer, of Moezaffer-Schach, de laatste
musulm. souverein van Guzerat in de 16e eeuw, werd
1573 van zijn rijk beroofd door den mongoolschen
keizer Akbar, die hem gevankelijk wegvoerde, doch
die hem later (1581) de taak toevertrouwde Bengalen te veroveren. Zich dusweder vrij ziende, bracht
M. ten ,behoeve van zich zelven Guzerat in opstand,
en herstelde zich op zijnen troon. Alsnu aangetast
door mongoolsche troepen, verdedigde hij zich lang
met den grootsten heldenmoed, doch werd bij verschillende ontmoetingen verslagen, en maakte 1592
zelf een einde aan zijn leven. Na zijnen dood werd
Guzerat weder bij het Mongoolsche rijk ingelijfd. —
M. Zie 't volgende art.
Modhafferiers, eene kleine dynastie yak-, turcomannische vorsten, die onafhankelijk regeerden in
Farsistan, sedert den dood van Ahoe-Said, den laatsten gengiskhanidischen souverein van Perzie (1335),
tot de overweldiging van Tamerlan (1394). Deze
dynastie telt vier vorsten, nl.: Modhaffer, 1318;
Dzjelal-Eddin,1365; Zein-elab-Eddin,1382; SchachMansoer, 1394. Ze waren aanhoudend in oorlog met
de Ilkhaniers, de Djoebaniers en de Turcomannen
van het Witte Lam en van het Zwarte Lam.
Modica, bet oude Motyca en het Mohac der
Sarraceenen, stad in de sicil. prov. Noto, 13 a 14
uren gaans bezuidw. Syracuse ; 27,000 inw.; twee
uren gaans van daar ligt het om zijne rotswoningen
merkwaardige dal van Ispica.
Modlin, bij de Russen Nieuw-Georgiewsk genaamd, een der sterkste russische vestingen in het
poolsche gouvt. Mock, aan de uitwatering der rivieren Bug en Narew in de Weichsel, 3 uren gaans van
Warschau, bestaat slechts uit garnizoensgebouwen
en vestingwerken.
MOdling, marktvlek in Oostenrijk, 3 uren g. bezuidw. Weenen, aan den zuiderspoorweg ; 4000 inw.;
ijzerhoudende zwavelbron ; bekoorlijke omstreken.

Modon, het oude Methone, havenstad in de
grieksche nomarchie Messenie, op eene in zee uitstekende rots, 11 a 12 mijlen bezuidw. Tripolitza ;
3000 inw.; kleine haven. Lang behoorde M. aan de
Venetianen ; bij het tractaat van Carlowitz (1699)
werd het hun teruggegeven met geheel Morea, maar
zij verloren het weder (1718) bij het tractaat van
Passarowitz. De Franschen bemachtigden M. in
1828.
Modugno, stad in de napolit. prov. Bari, 3
uren gaans bezuidw. Bari ; 7600 inw.
Moeara—Rawas, dorp op Sumatra, resid.
Palembang; hier werd 29 Juli 1813 een verdrag gesloten tusschen den engelschen majoor W. Robinson
en den sultan van Palembang (Mahmoed-en BaaderOedin), die krachtens dat verdrag op zijnen troon
hersteld werd.
Moedania, Mudania of Moudania, het oude
Apamea Myrlion in Bithynie, stad in aziat. Turkije,
8 uren gaans benoordw. Broessa (Brussa), waarvan
het de haven is, aan de golf van M. (de oude Golf
van Cius), op de zuidkust der Zee van Marmora ;
20,000 inw.
Moeder—eiland, bet grootste der twee gedeelten, waarin (3 Jan. 1820) door den hevigen
storm het Visschers-eiland gescheiden werd, in de
Zee van Java, bewesten de reede van Djapara.
Moelan, vlek in 't fransche dept. Finisterre,
derdhalf uur gaans bezuidw. Quimperle ; 4500 inw.
Moelana, eilandje in den Lazarus-archipel,
nederl. 0. I., eene halve mijl bezuidw. Honimoa ;
het is ovaal van worm, en slechts 3 kwartier gaans
lang ; wegens gebrek aan drinkwater sinds lang onbewoond, doch wordt druk bezocht ; de krabben
van M. zijn beroemd, en worden veel gevangen. Lang
voor de portugeesche overweldiging werd M. door
de Ternatanen belegerd ; daar deze echter met hun
beleg niet veel vorderden, maakten zij een scheepstouw vast aan een der rotsen, en dreigden toen, dat
ze met het geheele eiland zouden wegvaren, waarop
de Moelanasche bevolking zoo bevreesd werd, dat ze
zich dadelijk overgaven.
Moeley. Zie MULEY-ABDEL-MELEK.
M OLLENDORF.
Moellendorf. Zi.eM
Moeltan, Moultan, Mooltan, Multan, het oude
Math, of Urbs Mallorum, stad en vesting in het
zuidwesten van den Pendzjab, op den linkeroever
van den Tsjennab, een der oudste steden van Indie,
heeft 60,000 inw., citadellen, verscbeidene moskeen
en een beroemden Hindoe-tempel ; had lang een
eigen radzja ; werd in de 16e eeuw onder Akbar den
Groote de hoofdstad van het onderkoninkrijk M.,
vormde later met onderhoorig gebied eene provincie
van het rijk der Afghanen, behoorde sedert 1818
aan de Sikhs (Sheiks), en werd 1849 (in welk jaar
het ook zeer door watervloed geteisterd werd) ingenomen door de Engelschen, die het met den geheelen Pendzjab inlijfden bij het Britsch 0. 1. rijk.
Moelwia, Moulvia, Moulouia, lat. Malva of
Malvana, rivier in 't maroccaansche koninkrijk Fez,
ontspringt in het Atlas-gebergte, en valt na een
noordoostwaartschen loop van 58 a 60 mijlen in de
Middell. Zee, bezuidoosten Melilla.
Mien, deensch eiland in de Oostzee, door den
Ulfs-sond van Seeland en door den GrOn-sond van
Falster gescheiden, is vierdhalve vierk. mijl groot,
en bevolkt met 14,500 zielen ; hoofdplaats Stege.
Moendoet, dorp op Java, resid. Kadoe, bij de
ineenvloeiing van de Progo en de Eilo; rumen van
een prachtigen ouden tempel werden bier eerst in
1835 ontdekt.
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Moenipoer. Zie
Moenkerede, nude naam van 't zeeuvvsche

dorp St.-Anna-ter-Muiden.
Moens (Petrone11a), nederlandsche schrijister
van zedelijke verhalen, was ook dichteres ; geb. 1762
te Cubaart hij Franeker, gest. 1845 te Utrecht.
Moentoe, egypt. godheid. Zie M–ANDOE.
Moerabaja, of Maribaya, district op Java,
regentschap Tagal, wordt doorsneden door de rivier
M., die aan de noordkust in de Zee van Java nitloopt. In dit district een dorp en poststation M.
Moerad, Murad, Mourad, naam van eenige
sultans van Turkije. Lie AMURAT.
Moerad—Bey, een van de hoofden der Mamelukken, die in Egypte bevel voerden tijdens den inval
der Franschen aldaar, was geb. omstr. 1750 in Circassie. Sedert 1776 had hij zich, gezamenlijk met
Ibrahim (zie IsnAnim-BEY), meester gemaakt van het
geheele gezag in Egypte, en beiden hadden zich onafhankelijk verklaard. Zij pleegden allerlei afpersingen
en onrechtvaardigheden, en zelfs de fransche consul
moest verscheidene beleedigingen van hen undervinden, hetgeen het voorwendsel werd tot de fransche expeditie naar Egypte. Toen Bonaparte daar
aankwam, werd M. reeds spoedig in den steek gelaten door Ibrahirn, en stond dus alleen, om aan den
vijand het hoofd te bieden. Drie jaren lang legde hij
eene ongeloofelijke bedrijvigheid aan den dag; altijd
overwonnen, kwam hij altijd weer te voorschijn met
nieuwe strijdkrachten. Eindelijk capituleerde hij met
Kleber, die hem het bewind over Opper-Egypte opdroeg ; sedert dat tijdstip was M. een trouw aanhanger der Franschen, en verleende hun zelfs hulp.
Hij stierf aan de pest in 1801.
m OURADGEA.
1Vioeradzja-d'Ohsson. Ziee M
Moerawjeff (prins Michael Nikititsj), russisch
dichter, geschiedschrijver en philosoof, geb. 1757
te Smolensk, door Catharina II aangesteld als leermeester der grootvorsten Alexander en Constantijn,
is inzonderheid bekend door zijne .Geographie van
Rusland"; gest. 1807. — M. (Nikolai Nik-olajewitsj),
gehoren in 1768 te Riga, stichtte te Moskau eene
militaire akademie, en stierf aldaar 1 Sept. 1840.
Een zijner zonen is de berucbt gewordene M. (graaf
Nikolai), geb. 1793; bij diende bij de russ. armee tot
1838. In 1848 opnieuw in dienst getreden, werd hij
tot kommandant van het korps grenadiers benoemd.
In 1855 werd hij met de titels van gouverneur van
Transcaucasie en generaal aan het hoofd der armee
in Caucasie geplaatst, en onderscheidde zich door de
belegering van Kars (Juni 1855 tot 27 Nov. 1857).
Sedert het voorjaar van 1863 gouverneur der russisch-poolsche provincien te Wilna, haalde hij zich,
door zijne onbarmhartige strengheid (verregaande
wreedheid) jegens de opstandelingen, de afkeuring
van geheel de beschaafde wereld op den hall, en
ontving den weinig vereerenden bijnaam van Wiziatel,
^1. i. Bent. Hij st ierf te Neu-Schôneberg 29 Oct. 1867.
Moerbeke, belgisch dorp, prov. Oost-Vlaanderen, 5 uren gaans benoordoosten Gent ; 3600 inw.
Moercapelle, dorp in Zuid-Holland, vierdhalf
uur gaans benoordoosten Rotterdam; 550 inw.
Moerdijk, dorp in de nederl. prov. NoordBraband, vierdhalf uur gains benoordw. Breda, en 2
uren g. benoordoosten Klundert ; 400 inw.; Icier
verdronk 14 Juli 1711 Joan Willem Friso, prins van
Oranje, stadhouder van Friesland en Groningen ;
watersnood 14 en 15 Nov. 1775.
Moergestel, dorp in N,-Braband (Meierij van
's-Bosch), 2 uren gaans benoordoosten Hilvarenbeek ;
330 inw.; ward in Aug. 1388 platgebrand door de

Moestag
Gelderschen; 1542 door Maarten van Rossum gebrandschat ; 1702 door de Franschen geplunderd.
Moeris, of Mceris, koning van Egypte (2006—
1990, of 1740-1724 v. Chr.), wiens eigenlijke naam
is Thoetrnes IV, is vooral bekend doordien hij bet
Meer heeft laten graven, dat naar hem genoemd is.
Zie het volgende art.
Mceris, of Moeris, een meer in Egypte, in Heptanoinis, bewesten den NijI, in de nabijheid der stad
Arsinoe, was volgens de overlevering een werk van
koning Mceris (Hdt. 2, 13. 148.), doch volgens de
ontdekkingen van latere geografen een werk der
natuur, bestemd om het overtollige water van den
Nijl te ontvangen; de tegenwoordige naam is Birketel-Keroen. De omtrek van dit meer was 3600 sta(lien, de diepte 50 vademen, en in het midden verhieven zich ter hoogte van 400 voet twee pyramieden met steenen kolossen aan weerszijden.
Moerkerk, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen (prov. Zeeland), werd 22 Febr. 1440 met
zijne geheele bevolking door de golven verzwolgen.
Moerkerken, een der 72 dorpen, die 18 Nov.
1421 door den watervloed bedolven werden, lag
bezuidw. Puttershoek, aan de Oude Maas, in de
Groote Zuidhollandsche Waard ; het is naderhand
weder boven water gekomen, en heet thans Mijnsheeren-land-van-Moerkerken.
Moerom, stad in mop. Rusland, gouvt. Wladimir, aan de Oka, 14 mijlen bezuidoosten Wladimir ;
9000 inw.; had eerst eigene vorsten, kwam vervolgens onder de vorsten van Kiew, van Wladimir en
van Rostow ; werd 1038 ingenomen en verwoest
door de Bulgaren, en later geplunderd en vernield
door Batoe-Khan.
Moerrombidzji. Zie MORUMBIDGEE.
Moersdorff, twee dorpen in 't groothertogdom Luxemburg: 1) circa 2 uren gaans beoosten
Diekirch. — 2) veelal MOrstorff of Melzdorf gespeld,
circa 2 uren gaans ten N. N. W. van Grevenmacher.
— 3) gehucht in 't Luxemhurgsche, aan de Alzette,
een half uur gaans benoordoosten Mersch.
Moerz,jed—abad, of Moerzjid-abad, bij de
Engelschen Moorshedabad, mad in bet district M.
(90 vierk. mijlen, met 1,045,000 zielen) van het
britsch 0. I. presidentschap Bengalen, aan den Baghirati, was van 1704 tot 1757 de hoofdstad van
Bengalen, en heeft titans 146,000 inw. In 1742 werd
M. geplunderd door de Mahratten. Het beetle eertijds
Mokzjoes-abad, doch ontving zijn tegenw. naam ter
eere van den nabob Moerzjed-Koeli-khan.
Moerzoek, Murzuk, Mourzouk, stad in NoordAfrika, hoofdstad van Fezzan, 100 mijlen bezuiden
Tripoli ; 4000 inw.; gewichtig als vereenigingspunt
der karavanen, die uit Egypte naar Tripoli, en uit
Boernoe naar Kasjna trekken.
Moesdorf, of Moestorff, zooveel als MOERSDORFF.
IVICE)Sia, Zie MEsre.
Moessa. Zie de artt. IMAM en IMAM-MOESSA.
Moessa-ben—Nasser, veldheer van kalif
\Valid I, werd door lien vorst 705 benoemd tot
onderkoning van Afrika. Met den bijstand van zijnen
veldheer Tarik onderwierp hij de rijkste landstreken
van Spanje, trok de Pyreneen over, en rukte in
Frankrijk voorvvaarts tot voor de poorten van Carcassonne. Te midden van zijne overwinningen werd
hij 715 naar Damascus teruggeroepen, om zich te
verantwoorden wegens gepleegde onrechtvaardigheid
jegens zijnen veldheer Tarik ; deswege veroordeeld,
werd bij met roeden gegeeseld, en betaalde eene
boete van 200,000 dinarien. Hij stierf 718.
Moestag. Zie MUSTAGH.
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Moestafa. Zie MUSTAPHA.
Moestorff. Zie MOERSDORFF.
Moez–ed–Daulah (Achmed), wiens bijnaam

van den hongaarschen adel en over de 12,000 strijders ; dock daarentegen werd bij M. 12 Aug. 1687
aan de Turken eene bloedige nederlaag toegebracht
door de Hongaren en de Keizerlijken, aangevoerd
door Karel IV van Lotharingen.
Mohammed, dit is de eigenlijke naam van
den Profeet,dien wij Mabomed noemen (zie MAHOMED).
Behalve door vier turksche keizers (die wij insgelijks
onder den naam. Mahomed vermeld hebben, zie blz.
453 dl. II), is de naam M. gedragen door een aantal
musulmanscbe vorsten, die geregeerd hebben in
verschillende landen ; de voornaamste volgen bier:
Mohammed–al–Mandi, abbassidische kalif, zoon van Almanzor, regeerde van 775 tot 785 te
Bagdad, en spreidde eene weelde ten toon, die destijds zonder wedergade was.
Mohammed–al–Mandi (Aboel-Kassem),
laatste imam uit het geslacht van Ali, geb. 859.
Volgens sommigen werd hij op elfjarigen leeftijd ter
flood gebracht door kalif Motarned ; volgens anderen
bereikte hij een 75-j. ouderdom. Hoe dit zij, de
Musulmannen van de secte der Sjyieten gelooven
dat hij op eene geheimzinnige wijze verdwenen is,
en verwachten hem terug als hunnen Messias.
Mohammed–al–Wfandi, ommiadische kalif van Spanje, overweldigde 1006 den troon van
Hezjam 11 te Cordova, werd zelf verdreven 10A
door den overweldiger Soliman, in 't gezag hersteld
1010, en voor goed van den troon gestooten 1015.
Mohammed II al–Gaury, keizer van
Hindostan, uit de dynastic der Gaurieden in Perzie,
werd tot medebestuurder des rijks aangesteld 1171
door zijnen broeder Gajath-Eddin, die hem het
koninkrijk Gaznah afstoud. Door dezen M. werden
herhaalde malen vijandelijke invallen in lndie gedaan ; hij betnachtigde G uzerat, Lahore, Dehly, Adzj mir, Benares, vernietigde de afgodendienst, en herstelde overal het Islamismus.Hij stierf vermoord 1206.
Mohammed IX, X, XI, keizers van Hindostan. Zie AKBAR, GEANG1R en SCHACH-DU1HAN. —
(Kort vermeld staan de twee laatstgenoemden ook
onder de namen Djihan-Gir en Djihan-Schach, zie
blz. 862, dl. i).
Mohammed XIV (Aboel Modhaffer Nasser
Eddin), keizer van Hindostan, beklom 1717 den
troon. Onder zijne regeering werd bet Mongoolsche
rijk in Indie geheel verbrokkeld. Nadir-Scbach, de
usurpator van den perzischen troo p , deed een inval
in Hindostan, en noodzaakte M. om hem al de provv.
bewest. den Indus of te staan. In 1747 stierf M., en
werd opgevolgd door zijnen zoon Achmed-Schach.
Mohammed–Gaj ath–Eddin, seldzjoeksultan van Perzie, 2e zoon van Melik-Scbach, betwistte 5 jaren lang den troon aan zijn broeder, en
werd 1105 meester van geheel Perzie ; stierf 1118.
Mohammed–khan, souverein van WestPerzie. Zie GHAZAN-KHAN.
Mohammed–ben–Thaher, 5e en laatste
vorst uit de dynastie der Thaherieden (welke van
820 tot 872 over Khorassan regeerde), beklom den
troon in 862, had verscheidene medestanders, die
hem lien betwistten, o. a. Jakoeb-ben-Laith, uit
de dynastie der Soffarieden, en werd na eene onrustige regeering van tien jaren voor goed van den
troon gestooten (872).
Mohammed–Hassan–khan, stichter van
de dynastic der Kadzjars (de nog tegenwoordig over
Perzie regeerende dynastic), was de zoon van een
stadhouder van Mazanderan. Hij voerde eerst het
bevel over verschillende legerkorpsen, en was stadhouder van Asterabad onder Nadir en diens opvolger

beteekent qle kracht des rijks", de. eerste, die uit het
geslacht der Boeieden te Bagdad geregeerd heeft.
Kerman, Koerdistan en verscheidene andere provincien onderworpen hebbende, stiet hij kalif Mostakfy
van den troon, liet hem van het gezicht berooven
(946), en maakte zich onder zijnen opvolger Mothi
van het gansche gezag meester. Hij stierf 967.
1Vioe'z–Ledinillah, fatimitisch kalif, was
aanvankelijk sedert 953 souverein van Almandya,
onderwierp West-Afrika aan zijn gezag, veroverde
Sicilie (963), vervolgens Egypte (968), stichtte
Cairo, en vestigde daar de dynastie der Fatimieten,
die ruim twee eeuwen bleef regeeren. Hij stierf 975.
Moezel, 1) rivier ; zie MOSELLE. - 2) water
in Friesland, loopt van Irnzumerzijl noordwestelijk
naar Tzinzerburen, en van daar naar Roordahuizem,
waar de M. zich met het Oude-Zwin vereenigt.
Moezeldal, het dal, dat door de rivier de Moezel (zie MOSELLE) doorsneden wordt, en tot Frankrijk, Luxernburg en Pruisen behoort, is een der
schoonste dalen in Europa, vooral in 't Pruisische ;
de schilderachtigste gedeelten vindt men bij Schengen, Remich, Wormeldingen en Wasserbillig.
Moezelgouw, oude landstreek in 't groothertogdom Luxemburg. Zie MOSELGAU.
Moffat, marktvlek in het schotsche graafschap
Dumfries, aan den Annan, 8 uren gaans ten N. N. 0.
van Dumfries; 3100 inw.; minerale bronnen. —
Moffat-hills is de naam der keten bergen, die zich
uitstrekt tusschen bet graafschap Dumfries ten Z.
en de graafschappen Lanark en Peebles ten N.
Mogador, of Soeeirah (Sutra), de voornaamste
zeestad van Marocco, aan den Atlantischen Oceaan,
25 mijlen bezuidw. de stad Marocco; veilige haven ;
10,000 inw.; gesticht 1760 door keizer Sidi-Mohammed, ter plaatse van eene oude portngeesche citadel;
werd 1844 gebombardeerd door de Franschen.
Moghistan, of Moghostan, d. i. het Dadelland,
het oude Woest-Caramanie, landschap in het zuiden
der perz. prov. Kerman, aan de Perzische Golf;
hoofdplaats Minab. De kuststreek van M. is onderhoorig aan den imam van Maskat.
Moglah, of Moghla, Moeghla, Mughla, 't oude
Alinda, stad in aziat. Turkije, 12 mijlen bezuidoost.
Ghuzel-Hissar, hoofdpl. van het livah M. (gevormd
uit het zuiderdeel van Carle en het westerdeel van
Lycie) in het turksche ejalet Aidin ; 10,000 inw.
Mogol (het Rijk van den Groot-). 'he MONGOLEN.
1Vlogolistan. Zie MONGOL16.
Mogonde, koninkrijk op de noordoostelijke
landtong van het nederl. 0. I. eiland Celebes, met
de hoofdplaats M., aan de rivier M., die in noordoostelijke richting, langs Boelan, in de Zee van Celebes uitloopt. In het koninkrijk M. is ook een berg M.
Moguer, het oude Onuba of Lontici, havenstad
in Spanje, 10 tnijlen benoordw. Cadix ; 7500 inw.
Moguntiacum, of Moguntia, tegenw. Maintz,
stad in Gallie, hoofdplaats der Caracaten en van geheel Germanica la, aan den Rijn, werd zeer vergroot
door Drusus, broeder van Tiberius (10 v. Chr.). Te
M. lieten zich als keizer uitroepen Lollianus (267
na Chr.) en Jovinus (363 na Chr.).
Mohacz, of Mohatz, marktvlek in 't hongaarsche comitaat Baranya, aan den Donau, 11 a 12 mijlen bewesten Szegedin ; 10,700 inw. De Turken
(onder Soliman II) bevochten Kier 29 Aug. 1526
eene glansrijke overwinning op de Hongaren, waarbij
koning Lodewijk II sneuvelde, benevens de bloem
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Adel-Schach. Toen laatstgenoemde stierf, was M.
een der eersten, die zich onafhankelijk verklaarden
(1748); hij maakte zich meester van Mazanderan,
Khorassan, Ghilan, bemachtigde Ispahan, en scheen
bestemd om geheel Perzid onder zijn gezag te brengen ; doch hij viel eindelijk in handen van Kerimkban, zijn medestander naar het gezag, die hem liet
onthoofden (1758).
Mohammed—Aga, zoon van den vorige, viel
tegelijk met zijnen vader in handen van Kerim-khan,
die hem liet ontmannen en hem gevangen hield ;
doch in 1779 gelukte het hem te ontsnappen ; hij
heroverde al de provincien, die zijn vader bezeten
had, werd meester van geheel Perzié, beoorluogde
met veel voorspoed de Georgiers, en bracht den
troon voor goed aan zijne familie. Hij stierf vermoord
1797, en werd opgevolgd door zijnen neef Baba-khan
(zie FETH-ALI-SCHACH).
Mohammed—Schach, koning van Perzié,
geb. omstr. 1806, gest. 1844, was de zoon van
Abbas-Mirza, en de kleinzoon van Feth-Ali-Schach,
dien hij 1834 opvolgde. Verscheidene machtige medestanders naar den troon bracht hij, geholpen door
de Engelschen, tot onderwerping ; tevergeefs belegerde hij den khan van Herat in diens hoofdstad
(1838), en bracht die stad eerst na des khans dood
tot onderwerping ; hij beteugelde de Koerden en andere oproerige horden, die het land verwoestten ;
met veel krijgsgeluk voerde hij oorlog tegen Turkije,
bracht eene menigte verbeteringen in bet binnenlandsch bestuur, vooral in bet beheer der geldmiddelen, en moist in de hacblijkste tijden in goede verstandhouding te blijven met twee wedijverende mogendheden (Rusland en Engeland).
Mohammed— Bey, souverein van Egypte,
opvolger van den vermaarden Ali-Bey. Hij diende
aanvankelijk bij bet korps Mamelukken, en werd de
beste veldheer van Ali, die hem aannam als zoon.
Doch het duurde niet lang of M. kwam tegen zijnen
weldoener in opstand, verdreef hem uit Cairo, maakte
zich van geheel Egypte meester (1773), en liet zich
door den sultan van Constantinopel erkennen als
pacha van Cairo. Hij stierf aan de pest 1770 voor
St.-Jean-d'Acre.

Mohammed-ben-Abd-el-Wahab. Zie
WAHABIETEN.

Mohammed. Behalve de artt. MAHOMED, zie
men ook de artt. MAHMOED, MEHEMED, enz.
_AHOMEDANISMUS.
Mohammedanismus.Zie M
Mohammerah, stad in de perz. prov. Khoe-

sistan, aan den Euphraat, 8 mijlen van den mond
dier rivier, aan de grens van aziat. Turkije, omstr.
6 mijlen bezuidoosten Bassorah ; 4000 inw.; werd in
Maart 1857 veroverd door de Engelschen (onder
Outram), doch reeds in Mei teruggegeven.
Moharbandzj, het Mohurbunge der Engelschen, een district van bet presidentschap Calcutta,
is gevormd ten koste van Orissa, en heeft tot hoofdplaats Harriorpoor (24 mijlen bezuidw. Calcutta).
Mohaviah. Zie MOAVIAH.
Mohawk, 1) rivier in den n.-amerik. staat
New-York, outlast zich bij Waterford in den Hudson,
na een loop van 28 mijlen, waarin verscheidene watervallen. — 2) stad in den n.-amerik. staat NewYork, graafschap Montgomery; 3200 inw.
Mohawks, een der zes Indianen-stammen, die
gezamenlijk den hoofdstam der Irokeezen vormen.
De nog overgeblevene M. wonen meerendeels bij
Brantford in West-Canada, aan den Grand-River. h,
Moheli, of Mohilla, het kleinste der Com
eilanden.

Moke
Mohicanen,een thans uitgestorvene Indianenstam van de groep der atlantische Algonkins. Met
de Narragansetts en Massachusetts bewoonden de
M. de landstreken tusschen Saco en Hudson.
Mohilew, stad in europ. Rusland, op den
rechteroever van den Dnieper, 100 mijlen bezuiden
Petersburg en 17 mijlen bezuidw. Smolensk ; ruim
19,000 inw. Davoust versloeg hier Bagration 25 Juli
1812. Het is de hoofdplaats van het gouvernement
M. (circa 868 vierk. mijlen ; circa 885,000 bewoners). M., eene andere russ. stad, in 't gouvt.
Podolié, op den linkeroever van den Dniester, 12
mijlen bezuidoosten Kaminiec ; 7000 inw.
Mohon, stad in 't fransche dept. Morbihan,
4 uren gaans benoordw. Plarmel ; 2700 inw.
dorp in Saksen-Meiningen, amt Saltzungen ; 450 inw.; alleen merkwaardig als woonplaats der ouders van Luther, eer ze metterwoon
verhuisden naar Eisleben.
MOhrin, stad in 't pruis. reg.-district Frankfort, kreis Koningsbergen, aan de Scblippe; 1600 inw.
MOhringen, 1) marktvlek in Wurtemberg,
Zwartewoudkreis, nabij Stuttgart ; 2500 inw. —
2) stad in den badener Meerkreis, aan den Donau,
6 mijlen benoordw. Constans; 1300 inw ; overwinning der Keizerlijken op de Franschen 24 Nov. 1643,
ook wet Slag van Tuttlingen" genoemd.
Mohrungen, stad in Oost-Pruisen, 12 mijlen
bezuidw. Koningsbergen, tusschen twee meren ;
2000 inw.; overwinning der Franschen (onder Bernadotte) op de Russen in 1807.
Moira, dorp in Ierland, prov. Ulster, 7 uren g.
bezuid. Antrim ; 700 inw.; kasteel der graven van M.
Moira (Francis Rawdon, graaf van), markies
van Hastings. Zie HASTINGS.
MOiSe,frallSChe (Moises oudhollandsche) naamsvorm your Mozes.
Moissac, stad in 't fransche dept. Tarn-Garonne, ruim 6 uren gaans benoordw. Montauban,
aan den Tarn ; 10,500 inw.; is gesticht in de 5e
eeuw, was oudtijds eene belangrijke plaats, werd
verwoest door de Noormannen, teed veel tijdens den
kruistocht tegen de Albigenzen, zoomede in de oorlogen tusschen Frankrijk en Engeland.
Mojacar, het oude Murgis, havenstad in Spanje,
8 mijlen ten 0. N. 0. van Almeria ; 3500 inw.
Mojaisk, ook Mosaisk en Moshaisk, stad in
europ. Rusland, gouvt. Moskou, aan de uitwatering
van de Mojaiska in de Moskwa,13 mijlen ten W.Z.W.
van Moskou ; 4000 inw.; was eertijds versterkt, behoorde tot het prinsdom Tsjernigow, later tot het
prinsdom Smolensk, en werd 1341 bij het groathertogdom Moskou ingelijfd. Verscheidene malen
werd M. belegerd door de Polen ; maar het is vooral
merkwaardig door den veldslag, die 7 Sept. 1812 in
de nabijheid geleverd werd en dien de Franschen
noemen nSlag aan de Moskwa", terwijl de Russen dien
(naar 't nabijgelegen dorp Borodino) Slag van Borodino" noemen.
Mojente, oude spelling Moxente,stad in Spanje,
6 uren gaans ten W.Z.W. van San Felipe ; 4400 inw.
Moka. Zie MOKKA.
Mokara—Pane, dorp op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden ; 6 April 1838 overwinning
der nederlandsche troepen op eene vijandelijke strijdmacht der Benedenlanden.
Moke (Henri Guillaume), belgisch geschiedschrijver, geb. 11 Jan. 1803 te Havre, sedert 1835
prof. te Gent, schreef verscheidene historische romans, doch maakte zich vooral verdienstelijk door
de volgende hist. werken : Histoire de la Belgique
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(4e druk 2 din. Gent 1856); Moeurs, usages etc. des
Beiges (2 din. Gent 1846); Histoire de la litterature
francaise (4 din. Brussel' 1849-50); Precis de
l'histoire moderne (4 din. Brussel 1853); La Belgique
ancienne (Gent 1855).

Molay (Jacques Bernard de), de laatste grootmeester der Tempeliers, behoorde tot den burgundischen adel, trad omstreeks 1265 in de orde, en
werd 1298 bij den dood van Guillaume de Beaujeu
diens opvolger als grootmeester. Hij was op Cyprus
druk bezig 'met het maken van toebereidselen tot
eenen krijgstocht tegen de Sarraceenen, toen bij onder een ijdel voorwendsel naar Frankrijk ontboden
werd (1305) door paus Clemens V, die in gemeen
overleg met Filips den Schoone besloten had de orde
der Tempeliers op te heffen. Aanvankelijk werd hij
zeer goed ontvangen ; doch reeds spoedig zag hij de
dreigende wolken samenpakken, en 13 Oct. 1307
werd hij in hechtenis genomen, welk lot ook alle
Tempelridders trot, die zich op dat oogenbhk in
Frankrijk bevonden; en na de verschrikkelijkste
pijnigingen om lien tot bekentenis te brengen van
misdaden, waaraan ze onschuldig waren, werden
alien 18 Maart 1314 levend verbrand op den uithoek
van bet eiland der oude stad, te Parijs, ter plaatse
waar men thans den Pont-Neuf bereikt. Het valt niet
te loochenen, dat de orde der Tempelheeren in menig
opzicht was afgeweken van hetgeen men een godzaligen levenswandel noemt ; doch de grootste misdaad der Tempeliers bestond hierin, dat de Orde
verbazend rijk was, en dat Filips de Schoone begeerig was om zich van dien rijkdom meester te kunnen maken. Er is eene overlevering, die zegt, dat M.,
toen hij den brandstapel besteeg, pairs Clemens V en
koning Filips den Schoone met luider stemme dagvaardde, om nog in datzelfde jaar voor Gods rechterstoel te verschijnen ; en inderdaad, zij stierven : de
pans reeds 21 April, de koning in Nov. van dat jaar.
Moldau, 1) duitsche naam van Moldavia.
2) rivier in Bohemen, ontspringt op het BOhmerwaldgebergte, wordt bij Budweis bevaarbaar, stroomt
door Praag, en valt na 60 mijlen loop in de Elve
tegenover Melnik. Aan de M. de stad Moldau- Thein,
vijfdhalf uur gaans benoorden Budweis, met 4000 inw.
Moldava, of Moldawa, rivier in Oostenrijksch
Polen en Moldavia, ontspringt in Galicia, doorstroomt
de Bukowina, komt in Moldavia (dat er naar genoemd
is), besproeit Baja en Roman, en valt na 20 mijlen
loop in den Sereth, ruim 7 mijlen bezuidw. Jassy.
Moldavia, duitsch Moldau, turksch Bogdan
(in de middeleeuwen werd het ook wel Bogdania genoemd), een der twee zoogenaamde Donau-vorstendorm-nen, die sedert 23 Dec. 1861 onder den naam
van Rumania (Romania, Roemanie) vereenigd zijn,
is (met inbegrip van dat gedeelte van Bessarabia,
dat bij den Parijzer vrede 1856 door Rusland afgestaan is) bijna 958 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ruim anderhalf millioen zielen, is ingedeeld in Opper-M. en Neder-M., wordt doorloopen door takken
van 't Carpatisch gebergte, en bevat de delta van den
Donau, die in M. de rivieren Sereth, Proeth en Jalpoech in zich opneemt. De hoofdstad is Jassy ; de
voornaamste koopstad is Galacz. Eerst tot Trajaansch
Dacia behoord hebbende, maakte M. later achtereenvolgend deel uit van het rijk der Gothen, van dat
der Hunnen, van dat der Awaren ; van de 9e tot de
14e eeuw werd het bezeten door de Petsjenegen, de
Cumanen, de Mongolen. Na de verdrijving van laatstgenoemden, kwam Bogdan (of Dragosj) omstr. 1352
met een troep Walachen zich nederzetten aan de
oevers van de Moldava, en stichtte zoodoende een
rijkje, dat naar hem genoemd werd Bogdania, doch
dat slechts kort onafhankelijk bleef, en reeds in 1432
het oppergezag van Polen erkennen moest. In de
aanhoudende twisten tusschen Turkije en Polen, om
het leenheerschap over M., genoot M. onder Stepha.

Mokerheide, Zie MOORERHEIDE.
Mokka, vorstendom op bet soendasche eiland
Borneo, behoorende tot het rijk Sambas, is grootendeels bewoond door Dajaks.
Mokka, Mokha, Moccha, Moka, stad in het
arabische landschap Jemen, tot bet sultanaat Sana
behoorende, ligt 35 inijlen bezuidw. Sana, aan de
Roode Zee (Golf van Arabia), heeft 5000 inw., eene
goede haven, en factorijen der Engelschen, Franschen
en Denen ; de Mokka-kolfie wordt gehouden voor de
fijnste, die op de wereld bestaat. In de 16e eeuw
was M. een onbeduidend plaatsje ; in de 17e eeuw
vestigden de Hollanders eerie factorij aldaar; 1708
deden de Franschen insgelijks ; thans doet zich te
M. voornamelijk de engelsche invloed gelden.
Mokronowski (Stanislas Kostka Bogorja),
poolsch generaal, geb. 10 Nov. 1761, patriot en
wapenbroeder van Kosziuszko, stierf 18 Oct. 1821
te Warschau.
Moksja, Moksha, Mokcha, rivier in europ. Rusland, ontspringt in 't gouvt. Penza, en valt na een
loop van 80 mijlen in de Oka, in 't gouvt. Tambow.
Moksjanen, Mokschanen, een stam der Mord wienen ; ze worden M. genoemd naar de riv. Moksja.
Moksjansk, N1okschansk, Mokshansk, Mokchansk, stad in 't russ. gouvt. Penza, aan de Moksja,
ruim 10 uren gaans benoordw. Penza; 4000 inw,,
werd 1717 belegerd door de Tartaren.
Moktader—Billah, abbassidische kalif, regeerde van 908 tot 932, en liet zich regeeren door
zijne vrouwen en door zijne gesnedenen. Door zijne
weelderige levenswijs en vadzigheid verhaastte hij
den ondergang des rijks, Hij werd uit Bagdad verdreven, en door soldaten vermoord.
Moktady—Biamrillah, abbassidische kalif,
regeerde van 1075 tot 1094, en trouwde de dochter
van Melik-Schach, door wien hij op den troon gebracht was; hij begunstigde de wetenschappen, en
vooral de sterrekunde.
Moktafy-Billah, abbassidische kalif, regeerde van 902 tot 908, heroverde Egypte en Syria
op de Thoeloenieden (905), en bedwong de Carmathen of Ismaelieten.
111oktafy Leamr-Allah,regeerde van 1136
tot 1160, en beurde nog voor een korten tijd het
kalifaat op, dat sedert lang gees gezag meer had
tegenover zijne schier alvermogende stadhouders.
Mokthar, arabisch veldheer, geb. in het eerste jaar der Hedzjra (622 na Chr.), zoon van AboeOberdah , was de heehtste steun van de dynastie der
Alieden, versloeg kalif Obeid-Allah, den vijand van
dat geslacht, en veroverde Mesopotamia. Eenige jaren
later overwonnen en gevangen genomen door Mosab,
den veldheer van kalif Abdallah, werd M. ter dood
gebracbt (687).
Mola, 1) het oude Turris Juliana, stad in de
napol. prov. Bari, 6 uren gaans bezuidoosten Bari,
aan de Adriatische Zee ; 10,000 inw.; haven. —
2) het oude Formby , stad in de napolit. prov. Lavoro, aan de Tyrrheensche Zee ; 1800 inw.; haven ;
wordt doorgaans Mola di Gaeta genoernd, omdat
het slechts een groot uur gaans henoordoosten Gaeta
ligt. — 3) vlek in de sicil. prov. Messina, nabij Taormina ; 800 inw.
Molada, stad in stam Juda ; Jozua 15 : 26 ;
19: 2 ; I Chron. 4 : 28 ; Neb. 11: 26.
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nus den Groote (1458-1504) eene nagenoeg volkomene onafhankelijkheid; doch de volgende wojwode
(Bogdan IV) werd eindelijk genoodzaakt, zich als
vassal aan de Porte te onderwerpen (1513); en door
sultan Soliman II werd aan de dynastie der Dragosjieten een einde gemaakt bij den dood van den laatsten wojwode Petrus Raresj (1538), in wiens plaats
benoemd werd Stephanus Laputiet ; sedert dien tijd
werden de vorsten van M., die nu den titel voerden
van hospodar, steeds door de Porte benoemd, en
werden daartoe altijd Fanariotische Grieken gekozen.
De geschiedenis van M. onder de turksche overheersching is slechts een weefsel van de grootste kuiperijén, gepaard met allerlei barbaarschheid en willekeur. In 1777 moest een gedeelte van Opper-M.
(nl. de Bukowina) aan Oostenrijk afgestaan worden.
Sedert het tractaat van Jassy (1792) werd het protectoraat over M. uitgeoefend door Rusland, dat vervolgens, krachtens den vrede van Bukarest (28 Mei
1812), geheel Neder-M. .(Bessarabia) in bezit nam
(waarvan het echter in 1856 een gedeelte teruggegeven heeft). De nationale opstand der Grieken 1821
bracht ook over M. matelooze ellende. Bij het uitbarsten van den russisch-turkscben oorlog 1828
werd M. door russische troepen bezet, en bleef dat
tot Mei 1834. Krachtens den vrede van Adrianopel
(19 Sept. 1829) werd aan M. gemeenschappelijk met
Walachije de staatsregeling gegeven, die het tot
1862 behouden heeft (zie KouzA).

Moliere (Jean Baptiste Poquelin, genaamd),
fransch blijspeldichter en tooneelspeler, geb. 15 Jan.
1622 te Parijs, was de zoon van J. Poquelin, kamerdienaar des konings en behanger van beroep. Reeds
in 1642 begon de 20-j. jongeling wat men noemt
liefhebherij-komedie te spelen ; in 1646 nam hij den
naam M. aan, en verbond een troep reizende komedianten aan zich, waarmede hij tot 1658 , le voornaamste provincie-steden van Frankrijk bezocht,
terwijl hij zelf de stukken schreef, die hij met zijn personeel ten tooneele bracht. In 1658 te Parijs teruggekeerd, debuteerde hij 18 November 1659 met de
Precieuses ridicules, tengevolge waarvan 4 met zijnen troep door Lodewijk XIV benoemd werd tot hoftooneelspeler. In al de stukken van M. vervulde hij
zelf de hoofdrol, en in weerwil van al de moeite, die
aangewend werd om hem daarvan af te trekkers
bleef hij tooneelspeler tot aan zijnen dood 17 Febr.
1673. In 1845 is hem in de Rue Richelieu te Parijs
een gedenkteeken opgericht. Doordien hij tooneelspeler was, kon hij niet gekozen worden tot lid der Académie francaise ; docb 1778 (dus eene eeuw na zijnen
dood) plaatste de akademie in hare vergaderzaal het
borstbeeld van M., met dit welsprekende onderschrift :
Rien ne manque a sa gloire ; it manquait a la ndtre.
De nieeste blijspelen van M. zijn meesterstukken van
den eersten rang. Den grootsten roem bebaalde hij
met L'ecole des femmes (1662), L'ecole des maris
(1661), Le Misanthrope (1666), en bovenal met
Le Tartu/fe (1667), welk stuk (eene bijtende satire
op de schijnheiligheid) zooveel tegenkanting van
regeeringswege ondervond, dat het eerst in 1669 op
den uitdrukkelijken wil van Lodewijk XIV ten tooneele gevoerd kon worden. Bij de vierde opvoering
van Le Malade imaginaire werd M., die reeds eenigen
tijd ongesteld was, door al zijne vrienden aangemaand de voorstelling geen doorgang te laten hebben, liever dan zich totaal ziek te maken ; hij antwoordde, dat hij al de menschen, die van hem leven
moesten, niet mocht blootstellen aan bet verlies van
hunne verdiensten ; de voorstelling ging door; maar
op het einde van bet stuk, juist toen M. bet woord
juro uitsprak, werd , hij door zulk eenen hevigen
aanval van krarnp aangetast, dat men hem voor dood
van het tooneel af moest dragen, en dientengevolge
bezweek hij ook. De Oeuvres de Moliere zip herhaalde
malen gedrukt ; vooral melding verdienen de editièn
van Auger (met commentarien, 9 dln. Parijs 1819
—25), van Aimé Martin (1,823-26; met varianten
1845), van Lefévre (4 dln. Parijs 1854).
1Violiëres, stad in 't franc. dept. Tarn-Garonne,
4 a 5 uren gaans benoorden Montauban ; 2400 inw.
Molina, I) stad in de spaansche prov. Murcia,
aan de Segura, 3 uren gaans benoorden Murcia ; 3600
inw. — 2) stad in de spaansche prov. Guadalaxara,
12 mijlen bezuidoosten Siguenza ; 4000 inw.; werd
1810 ingenomen door de Franschen ; dit M. heet
ter onderscheiding Molina de Aragon.
Molina (Sierra de), kleine bergketen in Spanje,
scheidt de prov. Guadalaxara van de provv. Calatayud en Teruel, staat aan de noordwestzijde in gemeenschap met de Sierra Solorio en aan de zuidzijde
met de Sierra de Albarracin.
Molina (Maria de), koningin van Castilie en
Leon. Zie in de 5e rubriek der artikels MARIA.
Molina (graaf van). Zie CARLOS (don), biz.
647 dl. 1.
Molina (Luis), spaansch Jezulet, geb. 1535 te
Cuenca, gest. 12 Oct. 1601 te Madrid. Voornaamste
werk : De Libri arbitrii cum gratim dons concordia
(Lissabon 1588; dikwijls herdrukt). In dit werk
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1448
Bogdan I (Dragosj) 1352 Petrus Ill
1449
Sas
1361 Stephanus V
1450
Alexander II
Petrus I?
Bogdan III
Stephanus II?
1365 Petrus Haro (of PeLatsko
1456
trus IV)
1373
Bogdan II
1458
1379 Stephanus VI
Petrus H
1504
Stephanus III(of I) 1390 Bogdan IV
1517
Jaga en Romanus I 1400 Stephanus VII
1526
Alexander 1,deGoede1401 Stephanus VIII
Elias enStephanusIV1432 Petrus V (Raresj)
1527-1536
1447
Romanus H
Molech, de afgod Moloch der Ammonieten (zie
MoLoca); in het 0. T.: Levit. 18: 21 ; 20: 2-5;
-I Kon. 11 : 7; II Kon. 23: 10; Jerem. 32: 35.
Molecheth, zuster van Gilead ; I Chron. 7 : 18.
Molenaarsgraaf, dorp in Zuid-Holland, aan
den Graafstroom, vierdhalf our gaans benoordwesten
Gorinchem ; 380 inw.
Molenheide, heide in N.-Braband, derdbalf
uur gaans bezuidoosten Breda, aan den weg van
Gilze naar Rijen ; in Sept. 1732 werd bier een veldleger bijeengebracht onder generaal Hompesch.
Moles Hadriani, oude naam van 't kasteel
San-Angelo te Rome.
Moleschott (Jacobus), geb. 9 Aug. 1822 te
's-Hertogenbosch, eerst geneesheer te Utrecht, 1847
—52 docent te Heidelberg, ging 1856 als professor
der physiologie naar Zurich, en werd 1861 als professor te Turijn beroepen, waar hij met uitstekend
gevolg den prof. leerstoel bekleedt. Van de belangrijke werken door M. reeds geleverd, noemen wij
slechts : Physiologic der Nahrungsmittel (2e druk
Giessen 1859); Der Kreislauf des Lebens (4e druk
Maintz 1863).
Molfetta, 't oude Respa, stad in napolit. prov.
Bari, aan de Adriat. Zee, 6 a 7 uren gaans bezuidoost.
Barletta; circa 22,000 inw.; groote bavenwerken.
Mond, een der zonen van Abisur en Abihail ;
I Cbron. 2; '29.
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trachtte M. de semi-pelagiaansche opvatting van de
leer der genade met die van Augustinus in overeenstemming te brengen, en geraakte daardoor in twistgeschrijf, vooral met de Dominicanen, die zich aan
de stellingen van Thomas Aquinas hielden ; de beide
twistende partijen werden nit dien hoofde Molinisten
en Thomisten genoemd. De pausen Clemens VIII en
Paulus V, aan wie het geschil ter beslechting werd
voorgedragen, hebben het geen van beiden beslist.
Molinos (Michael), spaansch godgeleerde, geb.
1627 te Patacina in Aragonie, sedert 1662 priester
en biechtvader te Rome, gest. aldaar 29 Dec. 1696,
bekend als schrijver van den Guida spirituale (Geestelijke Leidsman), gedrukt te Rome 1675, in welk
boek de Inquisitie 68 kettersche stellingen ontdekte,
die door paus Innocentius XI werden veroordeeld,
waarop M. in hechtenis werd genornen 1685 ; en na
elf jaren gevangenschap stierf hij eindelijk in den
kerker der Inquisitie. Eene vertaling van M.'s bock
is opgenomen in eene ,,Verzameling van stukken over
het Quietismus" (Amsterdam 1688). De 68 stellingen
van M. zijn ook wederlegd door Bossuet. De stilgodvruchtige dweeperij van M. werd met den naam
van Quietismus bestempeld, en zijne aanhangers werden Quietisten genoemd.
Molionen, of Molionieden, de gemeenschappelijke naam van Eurytus en Cteatus, neven van den
epeischen koning Augias ; ze worden M. genoemd
naar hunne moeder Molione, bij wie ze verwekt waren
door Poseidon (Neptunus); of ook wordt als hun
varier genoemd Aktor (vandaar hunne benaming
Aktorionen of Aktorieden). Ms knapen namen de M.
deel aan eenen tocht der Epeers (in Elis) tegeu
Pylus. Toen Hercules met een leger aanrukte, om
Augias te noodzaken zijn woord gestand te doen,
werd dat leger door de M. overrompeld en op de
vlucht geslagen; doch kort daarna werden zij door
Hercules aangetast, en sneuvelden beiden nabij Cleonw
in Argolis, waar beiden begraven werden.
Molise, het oude Melte, stadje in het Napelsche,
4 uren gaans benoordw. Campo-Basso ; was oudtijds
de hoofdplaats van het graafschap M., dat gesticht
werd door Grimoald, hertog van Benevent, ten behoeve van den bulgaarschen aanvoerder Alzesj (een
der vijf zonen van Asparoesj), toen die begiftigd
werd met de steden Isernia, Bojano, enz. In 1229
schonk Frederik II dit graafschap als leen aan de
beide broeders Godfried en Koenraad van Hohenlohe.
Hoofdplaats van dit graafschap werd later Campobasso; en bij de uitbreiding, die M. erlangd had,
besloeg het nagenoeg geheel het oude Samnium,
waarom het ook wel Sannio genoemd werd. Tot
1860 vormde het eene prov. van het koninkrijk Napels ; sedert is M. eene prov. van het koninkrijk
Italie, 84 vierk. mijlen groot, en bevolkt met circa
377,000 zielen.
Moliterno, stad in de napolit. prov. Basilicata,
11 uren gaans bezuiden Potenza ; 6500 inw.
Molitor (Gabriel Jean Joseph, graaf), maarschalk van Frankrijk, geb. 7 Maart 1770 te Hayange
in 't dept. Moselle, was 1791 reeds kapitein, maakte
van 1792 tot 1815 al de veldtochten mede, en gold
voor een der beste generaals van Napoleon. In 1814
met een kommando bekleed in de armee van Macdonald, screed hij met wanhopigen heldenmoed tot
het laatst, tot op bet oogenblik, toen Napoleon's abdicatie alien verderen strijd doelloos maakte ; toen
onderwierp M. zich aan de Bourbons, en hij werd
dadelijk benoemd tot inspecteur-generaal. Doordien
hij in de Honderd Dagen wader de zijne van Napoleon gekozen had, had hij zijne betrekking van insp.

verloren ; in 1818 ward hij echter opnieuw als zoodanig aangesteld. In 1823 werd hem het kommando
over bet 2e legerkorps in Spanje toevertrouwd ; en
zijne doortastende handelingen droegen Met weinig
bij tot de spoedige beeindiging van dien oorlog ; hij
werd dan ook ter belooning benoemd tot maarschalk
en pair van Frankrijk. Onder Lodewijk Filips werd
M. kommandant der Invalieden, onder het presidentschap van Lodewijk Napoleon grootkanselier van het
legioen van eer. Hij stierf 28 Juli 1849.
Molivo, of Mollevah. Zie MOLLEVAII.
stad. Zie MELK.
Molkwerum, vlek in Friesland, I uur gaans
bezuidoosten Hindeloopen, en 6 uren gaans bezuidw.
Sneak; 300 inw.; was voorheen bet grootste dorp
der grietenijHemelumer- Oldephaert-en-Noordwolde.
In 1400 hadden de Friezen bier eene scbans, die
door de Hollanders onder Walraven van Brederode
(uit Stavoren) bestormd werd ; doch de aanvallers
werden met groot verlies afgeslagen.
M011endorf (Richard Joachim Heinrich von),
pruis. generaal, geb. 1725 op Lindenberg in de
Priegnitz, was in de Silezische oorlogen vleugeladjudant van Frederik den Groote, nam deal aan de
voornaamste veldslagen van den Zevenjarigen oorlog,
onder Frederik Wilhelm III veldmaarschalk (1793),
werd 1794 opperbevelhebber der pruis. armee aan
den Rijn, gaf 1806 als 81-j. grijsaard nog gevolg
aan zijns konings oproeping te waren, doch geraakte,
na den slag bij Jena, te Erfurt in fransche krijgsgevangenschap. Hij stierf 28 Jan. 1816 te Havelberg.
Mollevah, of Molivo, het oude Methymna,
stad op de noordkust van het eiland Metelino, 11
uren gaans benoordw. Castro.
Morns, marktvlek in 't zwits. kanton Glarus,
circa 2 uren gaans benoorden Glarus ; 2000 inw.;
minerale bron ; bereiding van Schabziger (zekere
groene kaas).
M011n; of Mien, stad in 't Lauenburgsche amt
Ratzeburg, aan de Stecknitz en aan het Mullen-~Weer;
3400 inw. Op het kerkbof te M. is bet graf van
Tijl Uilenspiegel, die, volgens bet opschrift op een
der gra fzerken, in 1350 aldaar begraven is.
Mollwitz, of Molwitz, dorp in pruisisch Silezie,
ruim 9 uren gaans bezuidoosten Breslau ; 630 inw.;
10 April 1741 overwinning van Frederik II op de
door Neipperg aangevoerde Oostenrijkers.
Moloch, of gelijk hij in bet 0. T. genoemd
wordt Molech (zie dat art.), een metalen afgodsbeeld
der Pheniciers en Carthagers, zoomede der Ammonieten en Moabieten, wordt door sommigen beschouwd als identiek met Saturnus. Levende menschen, vooral kinderen, werden als offerande aan M.
geslacht. Hij ward voorgesteld in de monsterachtige
gedaante van eenen mensch, meestal met den kop
van een es of van een kalf. De naam M. beteekent
honing. In het N. T. wordt hij vermeld Hand. 7: 43.
Molodetsjno, vlek in 't russ. gouvt. Minsk,
15 uren gaans benoordw. Minsk. Uit M. dagteekende
Napoleon I zijn 29e bulletin, 3 Dec. 1812, na de
totale mislukking van zijnen russiscben veldtocht.
Mologa, stad in 't russ. gouvt. (en 14 mijlen
ten W. N. W. van de stad) Jaroslawl ; 4700 inw.;
ligt aan de uitwatering van de rivier M., die zich
Kier in de Wolga outlast na een loop van 82 mijlen.
Molokath, lat. Mulucha of Malva, rivier in het
noordwestelijk gedeelte van Afrika, kwam van het
Atlas-gebergte, liep in noordwaartsche richting langs
Herpis en Calaa, en scheidde Mauritania Tingitana
van Mauritania Cesariensis, om zich te ontlasten in
de Middellandsche Zee.
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Molossen

Molossen, een grieksche volksstam, die onder
aanvoering van Molossus uit Thessalia kwam verhuizen naar Epirus, en zich nederzette in het landschap, dat zich, beoosten Thesprotia, uitstrekte van
Dodona of tot aan bet grondgebied van Ambracia ;
die landstreek ontving naar hen den naam van Molossia of Molossis, en reeds spoedig waren de M. het
machtigste yolk van geheel Epirus. Beroemd waren
de groote Molossische jachihonden.
Molossia, Molossis en Molossus. Zie MOLOSSEN.
Molpia, godin der kindergeboorten. Zie het
art. HEMITHEA.
Molsheim, of Moltzen, stad in 't fransche dept.
Beneden-Rijn, aan de Bruche, ruim 5 uren gaans ten
W. Z. W. van Straatsburg; 4000 inw.
MolUcco, een door de rivier M. besproeid
landschap op het zuidelijk schiereiland van Borneo,
grenst ten N. aan de zoogenaamde Vorstenlanden,
ten Z. 0. en ten W. bijna aan de zee, werd 1812
door den sultan van Bandjermasin in bezit gegeven
aan A. Hare, een engelsch koopman te Malacca, die
voor deze destijds geheel onbewoonde landstreek
van den gouverneur Rallies eerie uitzending van kolonisten verkreeg, zoodat ongeveer drie duizend
menschen zich daar kwamen nederzetten op PoeloeLam0. Ofschoon door het gouvernement ruim ondersteund met geld als anderszins, is deze kolonie
door het wanbeheer van den eigenaar (A. Hare) geheel verloopen en te niet gegaan.
Moluccos (Gouvernement der). Zie MOLUKEEN.
Molukken, de Moluksche eilanden, ook Specerij-eilanden genaamd, en bij de nederlandsche
zeelieden bekend onder den naam van de Groote Oost
en ook onder dien van de Sultans-eilanden, eene
zich ver uitstrekkende eilandzee in nederl. 0. I., in
den Indischen Oceaan, tusschen de eilanden Celebes
en Nieuw-Guinea, bestaat nit drie eilandgroepen, ril.
de Banda-groep (in het Z.), de Amboina-groep of
Ambousche eilanden (in het midden), en de eigenlijke M. De eilanden dezer laatste groep (ook genaamd
de Ternataansche eilanden) beslaan eene gezamenlijke grondsoppervlakte van 1130 vierk. mijlen, bevolkt met ruim 98,000 zielen. Al de M. te zamen
vormen een gouvernement, dat onder het opperbestuur staat van eenen bijzonderen nederlandschen
gouverneur, die op Amboina resideert, doch ondergeschikt is aan den gouverneur-generaal van nederl.
India. Het gouvernement der M. is tegenwoordig
ingedeeld in vier residentschappen, nl. Amboina,
Banda, Ternate, Menado (of Manado), elk bestuurd
door eenen aan den gouverneur ondergeschikten
nederlandschen resident (die van Amboina voert
slechts den titel van adsistent-resident). Die vier
residentschappen zijn ingedeeld als volgt: 1) Amboina bevat de afdeelingen Amboina, Saparoea en
Haroekoe, Hila en Larike, Boero en Wahaai op het
eiland Ceram ; 2) Banda bevat de Banda-eilanden,
met name Banda-Neira, Groot-Banda, Ai, Bozengain
en Rhun ; wijders het oostgedeelte van Ceram, de
Zuidwester- en de Zuidooster-eilanden, zoomede het
eiland Nieuw-Guinea, uitgenomen dat gedeelte, hetwelk tot het gebied van den sultan van Ternate behoort, die (ofschoon vasal van Nederland) nog verscheidene eilanden onder zijn gezag heeft; 3) Ternate bestaat nit de eilanden Ternate, Gilolo, Batjan,
zoomede de Soela-, Banggaai- en Tomboekoe-eilanden ; wijders het landschap Banggaai op Celebes, en
het tot het gebied van den sultan van Ternate behoorende gedeelte van Nieuw-Guinea ; 4) Menado
of Manado bevat de afdeelingen Menado, Kema, Tondano, Amoerang, Belang, de ads.-resid. Gorontalo,

Dlommsen
en de Sangir- en Talaut-eilanden. — De M. werden
in 1511 ontdekt door den portugeeschen zeevaarder
Antonio de Abreu, en van deze ontdekking trokken
de Portugeezen een korten tijd in het grootste geheim al de voordeelen, die hun echter, zoodra de
Spanjaarden van die ontdekking de lucht kregen,
door Spanje betwist werden ; doch bij bet tractaat
van Saragossa (1529) deed Karel V afstand van alle
aanspraken op de M. aan Jan III van Portugal, die
hem daarvoor 350,000 gouden dukaten betaalde als
schadeloosstelling. Sedert dien tijd bleven de M. uitsluitend in de macht der Portugeezen, totdat in 1599
de Nederlanders er aankwamen ; deze veroverden
1605 de postvesting op Tidor, legden daar 1607 het
fort Oranje aan, en breidden hunne macht van lieverlede uit, totdat in 1663 de laatste Portugeezen genoodzaakt waren de M. te verlaten. Sedert dien tijd
stonden de M. onafgebroken onder het nederlandsch
gezag, uitgezonderd alleen van 1809 tot 1814, toen
de M. aan de Engelschen behoorden.
Molukken (Straat der), zeeengte in nederl.
0. I., ,tusschen de eigenlijke Moluksche eilanden en
het eiland Celebes.
Moluksche Zee, dat gedeelte van den Grooten Oceaan, dat de Moluksche eilanden bevat.
Moluques, fransche naamsvorm v. Molukken.

Molwitz. Zie MOLLWITZ.
Mombaza, Mombaca of Mombas, eiland in de

Indische Zee, aan de oost-afrikaansche kust Zanguebar, met omstr. 3000 bewoners, en een (in 1594)
door de Portugeezen aangelegd fort bij de havenstad
M. Dit eiland ward 1497 bezocht door Vasco de
Gama, behoorde van 1519 tot 1720 aan de Portugeezen, van 1824 tot 1826 aan de Engelschen, en
staat thans onder het gezag van den imam van
Maskat.
Mombuy, stad in de spaansche provincie
Barcelona ; 3600 inw.; de beroemde spaansche badinrichting Caldas de M. en zwavelbronnen.
Momiers, d. i. Momdragers (huichelaars),
schipnaam voer eerie partij der Methodisten in Zwitserland, die, door mevrouw Kriidener aangemoedigd
en door engelsche Methodisten oudersteund, het eerst
te voorscbijn trail te Geneve 1817 of 1818, en onder de predikanten Empaytaz, Malan, Gautfen, Bost
en Galland vergunning bekwam eigene gemeenten
te vormen. In het kanton Waadt werd 20 Mei 1824
een verbod tegen hen uitgevaardigd, ten gevolge
waarvan verscheidene bunner predikanten gebannen
werden. In 1848 hebben de verschillende gemeenten
zich vereenigd tot een Evangelisch Kerkgenootschap.
Mommsen (Theodor), gab. 30 Nov. 1817 te
Garding in Sleeswijk, werd 1848 als professor der
rechtsgeleerdheid naar Leipzig beroepen, doch 1850
afgezet, wegens zijne deelneming aan de bewegingen
van 1848 en 1849. Daarop aanvaardde hij 1852 bet
professoraat te Zurich, verwisselde dat 1854 tegen
een leerstoel te Breslau, en werd 1857 professor te
Berlijn, waar hij de leiding op zich nam van den
Corpus inscription= latinaruni (dl. I, Berlijn 1863).
De voornaamste werken, die als de vruchten der
veelomvattende studien van dezen geleerde reeds het
Licht zien, zijn : Die unteritalienischen Dialekte (Leipzig 1850); Corpus inscriptionum Neapolilanarum
(Leipz. 1851); Inscriptiones confcederalionis Helvetica,
(Zurich 1854). Behalve eene reeks grondige monographien over romeinsche oudheden en romeinsch
yacht, noemen wij nog zijne uitmuntende Rtimische
Geschichte (3e druk dl. 1-3, Leipzig 1861); zijne
Geschichte des rOm. Miinzwesens (Leipzig 1860); Die
rim. Chronologie bis auf Cam- (2e druk Berlijn 1859).

Momonia
Momonia, prov. van Ierland. Zie MUNSTER.
IVIompach, dorp in 't groothertogdom Luxem-

Moncey
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den Dublin, en heeft 3500 inw.; het is de boofdplaats van het graafscbap M. (in de prov. Ulster),
groot 23 a 24 vierk. mijlen met slechts 142,000
bewoners.
Monaldeschi (Giovanni, marchese), uit eene
oud-adellijke italiaansche geb. te Ascoli,
ging jong naar Zweden, werd 1652 opperstalmeester van koningin Christina, en vergezelde haar, na
hare abdicatie, op hare reizen , als haar bevoorrechte
lieveling. Tijdens haar verblijf in Frankrijk schijnt
M. aan zijne kouinklijke minnares stof tot jaloerschheld te hebben gegeven ; althans op haar bevel werd
hij 10 Nov. 1657 in het kasteel te Fontainebleau
door gehuurde moordenaars om het leven gebracht.
Monastier, stad in 't fransche dept. HauteLoire, 3 a 4 uren gaans bezuidoosten Puy ; 3000 inw.
Monastir, 1) zeestad in Tunis, aan de Golf
van Sidra, bewest. kaap M. (Dionysiipromontorium),
circa 3 mijlen bezuidoosten Soeza (Susa) en 10 mijlen bezuidoosten Tunis; 12,000 inw. — 2) M. of
Bitolia, ook wel Toli-Monastir genaamd, het oude
Octolophum, stad in enrol). Turkije (Roemelie), 23
mijlen bezuidw. Salonica ; 40,000 inw.; beheerscht
als strategisch punt de gemeenschap van turksch
Albania met Macedonia; werd 1806 wreedelijk geplunderd door Ali-Pacba.
Monboddo (James Burnett, lord), scbotsch
philosoof, geb. 1714 te Monboddo (in Kincardine),
sedert 1767 magistraat aldaar, gest. 1799 ; heeft
zich inzonderheid bekend gemaakt door Origin and
progress of language (6 din. Londen 1773-92);
Metaphysics of the ancients (6 dln.Lond.1779-99).
Moncada, stad in Spanje, derdhalf uur gaans
benoordw. Valencia ; 2500 inw.
1Vioncada, een oud-adellijk spaansch geslacht,
van 1170 tot 1290 in 't bezit van Bearn, heeft verscheidene merkwaardige personen voortgebracht,
o. a.: M. (Hugo de), spaansch veldheer, eerst in
dienst van Frankrijk's koning Karel VIII, toen van
Cesar Borgia, daarna van Gonsalvo de Cordova ; koos
de partij der familie Colonna tegen pans Clemens VII,
bemachtigde 1527 het Vaticaan en liet bet plunderen, deed zich kort daarna benoemen tot onderkoning van Napels, en sneuvelde 1528 in een gevecht,
terwijl bij Napels verdedigde tegen Lautrec en Doria.
M. (Francisco de), graaf van Osolia, geb. 29
Dec. 1586 te Valencia, spaansch veldheer en staatsman, het laatst gouverneur der Nederlanden en opperbevelhebber der spaansche troepen in ons land,
sneuvelde 1635 bij het beleg van Goch in het land
van Cleve. Hij is de schrijver der klassieke Historic

burg, circa 2 uren gaans ten Z. Z. 0. van Echternach, aan de beak M.
nEtimpelgard,duitsche naam van Montbéliard.
Mompox, of Monpox, stad in Nieuw-Granada,
staat Magdalena, aan de Magdalena-rivier ; 10,000
inwoners.
Momus, god der spotternij en bijtende scherts,
zoon van de Zon en van den Nacht, maakte de goden
en de menschen belachlijk. Hij wordt afgebeeld met
een masker of mom voor het gelaat, en met een
zotskapje in de hand.
Mona, oude naam van het eiland Anglesey in
de Iersche Zee, was een hoofdzetel der Druieden, en
berucht door de offerdienst (er werden menschen
geslacht als offeranden). Verscheidene geleerden
houden M. (doch ten onrechte) voor het eiland Man.
Monabia, oude naam van het eiland Man in de
Iersche Zee.
Monachium, nieuw-lat. naam voor Munchen.
Monachodamum, lat. naam van Monnickendam.
Monaco, in oude fransche boeken Mourges genaamd, het oude Herculis Monceci portus, stadje op
eene in de Middellandsche Zee uitstekende rots, 3
uren gaans beoosten Nizza, heeft 1300 inw., en is de
geboorteplaats van den beeldhouvver Bosio en van
den toonzetter Langle ; het heeft eene haven, en is
zoowel door de natuur zelve als door de werken van
vestingbouwkunde een duchtig versterkt punt, heeft
een vorstelijk paleis, en is de hoofdstad van het
kleine prinsdom M., de kleinste souvereine staat in
Europa, ten 0. begrensd door het fransche dept. Var,
en overigens door de Middell. Zee en het voormalig
sardische grondgebied. Oudtijds was M. slechts eene
heerlijkheid, die sedert de 10e eeuw toebehoorde
aan de familie Grimaldi, een der machtigste familien
van Genua. In de 16e eeuw voerde de titularis van
M. den titel van ))Prins". De voogd van Honorius II
stelde het prinsdom 1605 onder protectoraat van
Spanje; doch in 1641 stelde Honorius II zelf het
onder protectoraat van Frankrijk, waarvoor hij zijne
leengoederen in Spanje verbeurd zag verklaren, voor
welk verlies hij echter door Frankrijk schadeloos
gesteld werd met het hertogdom Valentinois en meer
andere gewichtige leenen. Toen de mannelijke linie
Grimaldi in 1731 uitstierf, kwam het prinsdom door
bet huwelijk der dochter van den laatsten Grimaldi
aan Jacques Francois Leonard de Goyon-Matignon,
graaf van Thorigny, die nu den naam van Grimaldi
de la expedition de Catalones y Aragoneses contra
aannaln. Bij het tractaat van Parijs 20 Nov. 1815
Turcos y Griegos (Barcelona 1623 ; Madrid 1777 en
werd M. onder protectoraat van Sardinia gesteld,
1805 ; ook opgenomen in Ocboa's Tesoro de histowelk rijk de souvereiniteit van M. erkende, doch zich
het recht voorbehield, sardische garnizoenstroepen riadores esparioles", Parijs 1840).
Moncaglieri, of Moncalieri, stad in Piemont,
in het prinsdom te leggen, en steeds den plaatskom2 uren gaans bezuiden Turijn, aan den Po ; 9100 inw.;
mandant der stad M. te benoemen. Twee gemeenkoninklijk paleis.
ten, tot het prinsdom behoorende (Mentone en Roc111oncalvo, of Moncal, stad in Piemont, 5 uren
cabruna), werden 18 Sept. 1848 door koning Karel
gaans bezuidw. Casale ; 4000 inw.
Albert ingelijfd hij Sardinia. Prins Florestan I (die
Moncayo, lat. Caunus, een berg der Iberische
zijn in 1841 te Parijs gestorven broeder Honorius V
keten (in Spanje), op de grensscheiding der proopgevolgd was, en die zelf 20 Juni 1856 stied) en
vincien Soria, Calatayud en Saragossa. Aan den voet
zijn opvolger Karel hebben niet opgehouden tegen
van den M. liggen de vlakten van Araviano, bekend
die inlijving te protesteeren, totdat laatstgenoemde,
door het tragische uiteinde der zeven infanten van
toen Nizza aan Frankrijk afgestaan was, bij verdrag
Lara ; in diezelfde vlakten werden 1539 de Castiliavan 2 Febr. 1861 genoegen heeft genomen met eene
nen verslagen door den graaf van Trastamara.
scbadeloosstelling van 4 millioen francs, waarvoor
Moncey (Bon Adrien Jeannot), hertog van
hij Mentone en Roccabruna aan Frankrijk heeft afConegliano, maarschalk van Frankrijk, geb. 31 Juli
gestaan.
Monaghan, stad in Ierland, aan den grooten 1754 te Moncey bij Besancon, was de zoon van een
weg naar Londonderry, ligt 12 a 13 mijlen benoor- 44. advocaat bij het parlement van Franche-Comte, trail

Moncontour

Moneins

op zijn 15e jaar in krijgsdienst, en was 1791 kapitein. In 1793 aan het hoofd der Cantabrische jagers
naar de Pyreneen gezonden, onderscheidde hij zich
derwijze, dat hij reeds spoedig bevorderd werd tot
brigade-generaal ; werd 1795 benoemd tot opperbevelbebber van het leger der West-Pyreneen, en
volbracht een schitterenden veldtocht tegen Spanje,
dat door hem genoodzaakt werd, om den vrede te
verzoeken. In den tweeden Italiaanschen veldtocht
(1800) gedroeg hij zich zoo roemrijk, dat hij bij de
oprichting van het keizerrijk onder de eersten behoorde, die tot maarschalk verheven werden (1804),
en reeds kort daarna ontving hij den titel van hertog
van Conegliano. Toen de spaansche oorlog uitbrak
werd M. opnieuw derwaarts gezonden ; hij versloeg
de opstandelingen van Valencia in den bergpas van
Almanza (1808), en droeg het zijne bij tot de bemachtiging van Saragossa (1809). In de Iaatste jaren
van het keizerrijk nam hij geen deel aan de oorlogen,
die hij niet goedkeurde; eerst in 1814 als generaalmajoor der nationale garde, deed hij eene uiterste
poging om Parijs te verdedigen (30 Maart), en legde
de wapenen niet neder, dan toen de capitulatie geteekend was. Na de abdicatie des keizers werd M.
tot pair verheven. Docli toen hij na de Honderd
Dagen weigerde bet presidium waar te nemen in
den krijgsraad, die over maarschalk Ney vonnis
moest spreken, werd hij wegens die weigering overgebracht naar het fort Ham, waar hij drie maanden
gevangen bleef, vervallen van al zijne waardigheden ;
eerst in 1819 mocht hij weder zittiug nemen in de
kamer der pairs. In 1823 den Spaanschen veldtocht
medemakende aan het hoofd van het 4e armeekorps,
sloot hij 2 Nov. van datzelfde jaar met Mina eene
voordeelige capitulatie. Sedert 1833 gouverneur der
Invalieden, nam hij 1840 de asch van Napoleon I in
ontvang, en stierf 20 April 1842, om zijn edel karakter bemind bij alien, die hem kenden.
Moncontour, 1) stad in bet fransche dept.
Cotes-du-Nord, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten SaintBrieuc; 1900 inw. 2) vlek of dorp in 't fransche
dept. Vienne, 4 uren gaans bezuidw. Loudun ; 750
inw.; Hendrik Ill (destijds hertog van Anjou) gaf
Kier 1569 de nederlaag aan de Hugenoten onder
Coligny.
Moncrif (Franc. Aug. Paradis de), geestig
fransch schrijver en dichter, geb. 1687 te Parijs,
gest. 13 Nov. 1770. Vooral zijne romances zijn nitmuntend. Oeuvres completes gedra kti 751,1768,1801.
Monda, het oude Munda, stad in Spanje, 8 uren
gaans bewesten Malaga ;11,000 inw. Zie MUNDA.
Mondego, 1) de oude Munda, rivier in Portugal, prov. Beira, komt uit de Sierra d'Estrello, loopt
eerst N., dan W., daarna Z. W.; stroomt langs Celorico, Coimbra (wordt bier bevaarbaar), Monternoro-Velho, en valt na een loop van 24 mijlen in den
Atlant. Oceaan. — 2) rivier in de brazil. prov. MatoGrosso, dient gedeeltelijk als grensscheiding tusschen Brazili6 en Paraguay, en ontlast zich na een
loop van 36 mijlen in den Paraguay, bij Fort Miranda.
Mondejaren, of Mondexaren, in Spanje de na
de verovering van Granada onder het gezag der
Christenen gekomene Mooren.
Monden, zoo noemt men de uitwateringen van
rivieren. Naar zulke riviermonden droegen zes verschillende departementen van het eerste fransche
keizerrijk hunnen naam (zie 8 regels verder); en
naar de M. der Rhone is een departement genoemd
van het tegenwoordige Frankrijk, nl. le departement
des Bouches-du-Rhone, gevormd nit het zuidwesterdeel van Provence, is 109 a 110 vierk. mijlen groot,

bevolkt met 507,000 zielen, ingedeeld in drie arrondissementen (Marseille, Aix, Arles), en heeft tot
hoofdplaats Marseille.
De voormalige deppt. zijn die der
1) M. van de Elve (Bouches de l'Elbe), van 1811
tot 1814, gevormd uit de stad en het grondgebied
van Hamburg, en kleine gedeelten van Hanover,
Brunswijk en Lauenburg ; het strekte zich uit tot
aan den mond der Trave in de Oostzee de hoofdpl.
was Hamburg.
2) M. van de Maas (Bouches de la Meuse), van
1810 tot 1814, bevattende nagenoeg bet noorderdeel
van Zeeland en de zuidelijke helft van Holland ;
hoofdpl. 's-Gravenhage.
3) M. van den Rijn pouches du Rhin), van 181Q
tot 1814, gevormd uit het oosterdeel van Braband ;
hoofdpl. 's-Hertogenbosch.
4) M. van de Schelde (Bouches de l'Escaut), van
1810 tot 1814, bestond nit het grootste deel der
tegenw. prov. Zeeland ; hoofdpl. Middelburg.
5) M. van de Weser (Bouches du Weser), van 1811
tot 1814, bestond uit de stad Bremen en gedeelten
der hertogdommen Bremen, Oldenburg en Hanover;
hoofdpl. Bremen.
6) M. van den 1Jsel (Bouches de l' Y ssel), van 1810
tot 1814, nagenoeg de tegenw. prov. Overijsel ;
hoofdpl. Zwolle.
Monderkange, fransche naam van 't luxemb.
dorp Monnerich.
-.
Zi M ONTDIDIER
h start.. Zie
f
Mondidier, fransche
1VIondotledo, het oude Mindonia, spaansche
stad in bet oude Galicie, in de tegenwoordige prov.
Lugo, 6 mijlen ten N. N. 0. van Lugo ; 6000 inw.
Mondonbleau, fransch stadje, dept. Loir,
Cher, 6 uren gaans benoordw. Vendome; 1800 inw.
Mondorff, dorp in 't grooth. Luxemburg, 5
kwartier gaans bezuidw. Remich, en vierdhalf uur g.
bezuidoosten Luxemburg ; 650 inw.; de Hooge Kern
is een overblijfsel van yen ouden romeinschen weg.
Mondovi, stad in Piemont, 7 a 8 uren gaans
bezuidoosten Turijn, en circa 6 uren g. ten 0. Z. 0.
van Coni, is de geboorteplaats van den scheikundige
Beccaria, en heeft 18,000 inw., eene citadel, enz.
Gesticht in 1232, was M. ongeveer anderhalve eeuw
onafhankelijk, doch werd 1396 onderworpen door
den hertog van Savoje. Bij M. 22 April 1796 overwinning van Bonaparte op de Piemonteezen ; in 1799
dreef generaal Soult hier 40,000 in opstand gekomene boeren uiteen.
1Viondragon, 1) stad in Spanje, 5 uren gaans
bezuidw. Placencia, aan den weg van Bayonne naar
Vitoria ; 2600 inw.; warme bronnen. — 2) stad in
't fransche dept. Vaucluse, arrondiss. Orange; 2400
inwoners.
Mondragone, stad in het Napelsche, prov.
Lavoro, 7 uren gaans bezuidoosten Gaeta ; 2300 inw.
Mono (Franz Jos.), duitsch geschiedschrijver,
geb. 12 Mei 1796 te Mingolsheim bij Heidelberg,
eerst prof. te Heidelberg, toen te Leuven, sedert 1835
geheim archivaris te Carlsruhe, is inzonderheid gunstig bekend door: Geschichte des Heidenthums i'111
neirdlichen Europa (2 dln. Heidelberg 1822-23);
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(Tubingen 1838); Urgeschichte des badischen Landes
(2 dln. Carlsruhe 1845); Die gallische Sprache and
ihre Brauchbarkeit fUr die Geschichte (Carlsruhe
1851); Celtische Forschungen (Heidelberg 1857).
Moneins, bet oude Monesi, stad in 't fransche
dept. Basses-Pyr6nees, vierdhalf uur gaans benoorden Oloron, en 4 a 5 uren gaans bewesten Pau ;
1200 inw.

Monembasia
Monembasia, zooveel als Malvasia (zie dat
art.). Zie ook NAUPLIA.
Monema–Walda, of Monewald, voormalig
dorp in Fivelgo, prov. Groningen, vermeld bij Emo
als anno 1222 't tooneel van oorlog tusschen die
van Hunsingo en die van Fivelgo.
Monestier–de–Clermont, eertijds Clermont-en-Dauphine genaamd, dorp 't fransche
dept. Isêre,8 uren gaans bezuiden Grenoble ; 700 inw.
Money, britsch consul op Java, heeft zich inzonderheid bekend gemaakt door het schrijven van
zijn hoogstbelangrijk en veel opzien gebaard hebbend
werk Java, or how to manage a colony, bevattende
de volledige opgaven van ontvangsten en uitgaven in
Nederland voor de 0. I. kolonien van 1834 tot 1857,
geput uit oliicieele stukken, waarvan (nl. over de
jaren 1834-46) nooit aan eenig Nederlander vergrind was inzage te namen, zoodat het niet weinig
afkeuring in de Tweede Kamer der Staten-Generaal
uitlokte, dat dergelijke documenten als bij voorkeur
aan eenen vreemdeling waren medegedeeld.
Monfalcone, stad en vesting in 't oostenrijksche graafschap GOrtz, ruim 6 uren gaans benoordw.
Triest, aan de Adriatische Zee ; 3600 inw.
Monflanquin, stad in 't fransche dept. LotGaronne, aan de Ude, 4 tiren gaans benoorden Villeneuve ; 5000 inw.
Monforte, 1) stad in Spanje, 7 uren gaans
bewesten Alicante; 3500 inw. — '2) M.-de-Lemos,
stad in Spanje, 11 uren g. bezuidoosten Lugo ; 5000
inw. — 3) M.-de-Rio-Librc, stad in Portugal, 3 uren
gaans beoosten Chaves; 4000 inw.
Mongatsj, stad in Hongarije. Zie MUNKAGS.
Monge (Gaspard), graaf van Muse, fransch
wiskundige, geb. 10 Mei 1746 to Beaune, was de
zoon van een onvermogend man, die met negotie den
kost won. Door zijn uitstekenden aanleg trok M.
reeds jong de opmerkzaambeid, werd 1780 prof. der
hydraulica te Parijs, zag zich, als ijverig voorstander
van de omwenteling, 1792 benoemd tot minister
van marine, en stelde al het mogelijke iu bet work,
om Frankrijk de noodige verdedigingsmiddelen to
verschaffen. Als medestichter van de Polytechnische
school, aanvaardde hij daarbij het professoraat voor
de wiskunde ; hij vergezelde Bonaparte naar Egypte,
en werd president van het instituut van Cairo. Door
Napoleon werd hij benoemd tot senateur en tot
graaf van Muse, en overladen met eerbewijzen. Dat
alles werd hem afgenomen bij de tweede Restauratie,
en hij stierf 18 Juli 1818. Bovenaan in de rij van
M.'s verdiensten staat de uitvinding van de beschrijvende geometric. Hij gaf o. a. in het licht : Lecons de
gdometrie descriptive (7e dr. Par. 1846); Application
de l'analyse a la gdometrie des surfaces du ler et 2nd
degres (5e druk Parijs 1849); Traite éldmentaire de
statique (1788 ; 5e druk Parijs 1845); L'art de
fabriquer les canons (Parijs 1796). Buitendien is M.
een der voornaamste bewerkers geweest van de
Description de l'Egypte.

Monghyr, of Monghyr, ook Boglipoer genaamd,
stad in 't britsch 0. I. presidentschap Bengalen, aan
den Ganges, 16 mijlen beoosten Patna ; 30,000 inw.;
was voorheen veel gewichtiger dan thans ; werd
1763 veroverd door de Engelschen, en is de hoofdplaats van het district M. (121 vierk. mijlen met
800,000 bewoners).
Mongibello, een ital. naam van berg Etna.
Monglat. Zie MONTGLAT.
Mongolen, een aziatisch yolk. Zie MoNcome.
Mongolia, duitsche naamsvorm Mongolei, een
uitgebreide landstreek van bet Chineesche rijk, staat
H.
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met het eigenlijke China in gemeenschap door de
vier poorten van den Grooten Muur. Het bevat het
gansche plateau tusschen Siberia en China, OpperTartarij6 en Mandzjoerie, is aan alle zijdon omringd
door zeer hooge Bergen, en bestaat nit onafzienbare
steppen, die doorsneden worden door groote meren
(Dalai, Poejoer, Kossogol, Tsjahan) en door groote
rivieren (Huang-ho, Amur, Selenga, enz.). Een grunt
gedeelte der woestijn van Kobi behoort tot M. Deze
uitgebreide 90,000 vierk. mijlen grout zijnde landstreek wordt in twee deelen gescheiden door de
chineesche prov. Kang-soe en Chineesch Turkestan.
Het noordoost-gedeelte is het grootste, en bevat:
Tsjarra-Mongolie (Charra-M.) in bet oosten, het land
der Khalkas in bet midden, en Dzongarije in het westen ; het bevat slechts weinig steden (Karakorum,
Barinkhoto, enz.); men vindt er de tempels van
Sjakia-moeni te Dzjaroet, en van Boeddha te Roejuan-ming-soe, zeer vele ruinen, enz. Het zuidwestgedeelte, dat kleiner is, vormt bet land van Khoekhoenoon De Mongolen, die ten onrechte door sommigen
verward worden met de Tartaren, zijn Met alleen
in het eigenlijke M., maar ook in een gedeelte van
Tibet en in aziat. Rusland verspreid. De meeste
stammen der M. zijn schatplichtig aan de Chineezen.
Hunne stammen of aimaks (56 in getal) staan elk
onder een eigen hoofd, in wiens familie de vorstelijke waardigheid erfelijk overgaat van vader op zoon.
De Mongolen splitsen zich in drie hoofdgroepen, nl.:
de Oost-Mongolen, de Kalmukken en de Bureten. In
het eigenlijke M. wonen omstreeks derdhalf millioen
Mongolen, benevens een half millioen Chineezen. De
Bureten en een tak der Kalmukken nomadizeeren op
russisch. grondgebied. Het voornaamste bedrijf der
Mongolen is de veeteelt ; hunne godsdienst is het
Boeddhismus, en den Dalai-Lama erkennen zij als
hun geestelijk opperhoofd. Niet zelden bebben zich
verscheidene stammen der Mongolen aaneengesloten
om cone soort van Bond to vormen onder een gemeenschappelijk opperhoofd, aan Wien al de vorsten
van lien bond ondergeschikt waren. Doch eerst in
de 13e eeuw wordt die Mongolen-bond van wezenlijke beteekenis voor de algemeene geschiedenis der
wereld. Omstreeks 1206 had Gengis-khan al de
Mongolen-stammen onder zijn oppergezag vereenigd ;
en nadat de Tartaren van Middel-Azie door hem
overwonnen waren, werden, zoo door hem als door
zijne zonen, aan zijne heerschappij onderworpen :
Kharizm, Perzie, ruim de heeft van Europeesch Rusland ; dock toen hij zich gereedmaakte om het zuiderdeel van China to gaan veroveren (dat later door
zijne opvolgers onderworpen werd) stierf Gengiskhan (1227), het grootste rijk nalatende, dat ooit
bestaan heeft. Bij zijnen flood werd zijn rijk gesplitst
in vier groote rijken, Kaptsjak, Iran, Djaggathai
en Mongolia propria : de koningen der drie eerstgenoemde rijken voerden slechts den titel van khan,
die van het laatstbedoelde heette Opper-khan of
Groot-khan, en alle vier bleven ze (zooals het heette),
met elkander verbonden, slechts 66n groot en ondeelbaar rijk vormen. China werd onderworpen, het
kalifaat Bagdad veroverd, de sultan van lconium
cijnsplichtig gemaakt. Nadat de Mongolen 1257 Rusland onderworpen hadden, drongen zij allesverwoestend door Nolen voorwaarts (1210) tot Silezié,
van waar zij (zie WAHLSTATT) na eene beslissende
overwinning op de Duitschers (9 April 1241) hunne
richting namen naar Moravia; en daar 21 Juni 1241
cone bloedige nederlaag gevonden hebbende voor
Olmutz, trokken zij verder naar Hongarije, totdat ze
wegens binnenlandsche onlusten in 1243 teruggeroe37
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pen werden naar Azle. Het toppunt van hunne
macht bereikten zij in de tweede heeft der 13e eeuw ;
doch nu ook was het reusachtige rijk zijne ontbinding nabij, en in het laatst der 13e eeuw, onder den
vierden groot-khan, splitste het zich in verscheidene
onafhankelijke rijken. De vier groot-khans, die na
den dood van Gengis geregeerd hebben, zijn: Oktai
(1227-41), Gajoek (1242-51), Mangoe (1251—
59), Kublai (1259-94). De voornaamste der nieuwe
mongoolsche rijken waren (lie in China, in Turkestan,
in Siberie, in Zuid-Rusland (Kaptsjak, Kiptschack),
en in Perzie. Doch reeds in 1368 werden de Mongolen uit China, en in de 15e eeuw uit Rusland verdreven : en ook in Middel- en Voor-Azie zou de
mongoolsche heerschappij teniet zijn gegaan, indien
niet Timoer (Tamerlan) aldaar een nieuw mongoolsch
rijk had gesticht 1569, dat echter ook weder zijn
einde bereikte in 1468. Maar opnieuw beurde de
mongoolsche tnacht zich op, doordien Baboer (de
kleinzoon van Tamerlan), die in Djaggathai regeerde
sedert 1494, ornstreeks 1505 zijne veroveringen in
Hindostan begon, en daar een nieuw rijk stichtte, dat
gewoonlijk het rijk van den Groot-Mogul genoemd
wordt (zie het volgende art.).
Mongoolsche Rijk (het) in indict, of het
rijk van den Groot-Mogol, gesticht 1505 door Baboer,
den kleinzoon van Tamerlan, bestond aanvankelijk
sleeks uit het noorderdeel van Hindostan benevens
Khorassan, doch breidde zich derwijze nit, dat het
onder Akbar I geheel Hindostan en het oosterdeel
van het Perzische rijk in zich begreep. Intusschen
behielden verscheidene districten van Indict ook toen
nog hunne eigene vorsten (radzjahs), die op den
troon bleven als vasallen van den Groot-Mogol. De
landen, die weer bepaald en rechtstreeks onder zijn
gezag stonden, waren ingedeeld in 12 groote provincien, die elk weder ingedeeld waren in verscheidene
nabobiên. De hoofdstad van bet M. in Indict was
Delhi. Dit uitgebreide rijk was gedurende anderhalve
eeuw (1555-1706) het machtigste en prachtigste
van geheel Azie ; doch zijn tenietgang, waarvan de
kiem reeds dagteekende uit de tweede helft der regeering van Aureng-Zeyb, ging het onder diens opvolgers met rassche schreden tegemoet. Door den
inval van Nadir-Schach en de eerste plundering van
Delhi (1739) werd de ondergang van het M. nog
verhaast. De Abdalis, de Mahratten, de Rohillas,
eindelijk de Franschen, en vooral de Engelschen
hebben zich beijverd, orn het ongelukkige M. te verbrokkelen ; meet dan drie vierde-gedeelten daarvan
zijn door Engeland buitgemaakt, en de laatste koning,
Schach-Alem II, heeft 12 jaren van zijn leven doorgebracht als gevangene van de Britsch Oost-Indische
Compagnie.
Naamlijst der Groot-Mogols.

of
Aureng-Zeyb
Baboer
Alemguir I
1657
Hoemajoem, voor
de le mail 1530-1541 Azem-Schach en
(6 usurpators, nl.:
Schach-Alem I 1706
Sjir-Schach 1541-46; Schach-Alem I (al1707
Selim-Schach 1546-48;
leen)
Feroz-Schach,
Djihander-Schach 1712
Faroeksiar
Adel-Schach,
1713
Rafioe-der-Dzjat
I brah i m-khan,
Achtned-khan of Sikan(3 maanden) 1716
der-Schach,1552-55.) Schach-Djihan II 1716
Hoemajoern, voor
(Nekossiar, mededinger)
1555 Mohammed-Schach 1717
de 2e tnaal
1747
Akbar I
1555 Achmed-Schach
1753
1605 Alemguir II
Geangir
1627 Schach-Alem H
Schach-Djihan
1759

Monmouth
Monica, de heilige, moeder van den heiligen
Augustinus, geb. 322 in Afrika nit christen-ouders,
bekeerde Karen man Patricius (uit Tagaste in Numidie) tot het Christendom; zij stierf op eene reis,
te Ostia in Italie. Kerkelijke gedenkdag 4 Mei.
Monima, eerie grieksche vrouw van buitengewone schoonheid, geboortig uit Stratonicea, boezemde eenen onwederstaanbaren hartstocht in aan
Mithridates, die haar tot vrouw nam. Toen hij eenigen tijd later door Lucellus overwonnen was en aan
alle uitredding wanhoopte, zond hij aan M. het bevel om zich zelve het leven te benemen. Dienovereenkomstig deed zij eene poging om zich to wurgen
met Karen diadeem, doch de band brak af, en toen
liet zij zich doorsteken met een zwaard.
Monistrol, stad in 't fransche dept. HauteLoire, 4 uren gaans benoorden Yssengeaux ; 4000 inw.
Monk (George), hertog van Albemarle, engelsch
veldheer, geb. 6 Dec. 1608 te Potheridge in 't engelsche graafschap Devon, deed zijne eerste wapenfeiten in Spanje en in Vlaanderen. In de burgeroorlogen hield hij aanvankelijk de zijne des konings,
en ontving vaa Karel 1 den rang van generaal-majoor
der Iersche brigade ; doch door Fairfax krijgsgevangen gemaakt (1644) zag hij zich, ten einde de vrijheid terug te erlangen, genoodzaakt in dienst te treden bij de armee van het Parlement. Van dat tijdstip
af toonde hij zich ijverend voor Cromwell, en werd
een der geduchtste tegenstanders van de koningsgezinde partij ; in 1653 bevocht hij eene overwinning ter zee op den hollandschen admiraal Tromp,
onderwierp vervolgens de Schotten, en werd benoemd tot gouverneur-generaal van Schotland. Maar
na den dood van Cromwell sloot hij zich weder aan
de koningsgezinden aan, rukte met een leger Engeland binnen, deed het Long-Parlement ontbinden, en
riep Karel II als koning uit te Londen 8 Mei 1660.
Door den nieuwen koning werd hij met eerbewijzen
overladen, tot hertog van Albermarle verheven, en
tot gouverneur der graafschappen Devon en Middlesex
benoemd. In 1666 kommandeerde hij onder den
hertog van York de engelsche zeemacht tegen de
hollandsche vloot, bevocht 25 Juni van dat jaar bij
North-Foreland eene overwinning op De Ruyter, en
stierf 3 Jan. 1670. De titel hertog van Albemarle
stierf uit met zijnen zoon Christoph (gest. 1688).
Monmouth, 1) stad in den n.-amerik. staat
New-Jersey, 8 uren gaans bezuidoosten NieuwBrunsvvijk ; 5000 inw.; in 1778 bracht Washington
bier de nederlaag toe aan de Engelschen. — 2) stad
in den n.-amerik. staat Maine, 6 a 7 uren gaans
bezuidw. Augusta ; 2000 inw.
Monmouth, 3) stad in het engelsche graafschap Monmouth (27 vierk. mijlen; 175,000 inw.),
aan de vereeniging van de Wye en de Monnow, 7
uren gaans bezuiden Hereford, en 27 mijlen benoordw.
Londen ; 5700 inw.; zeer oude stad, was in den
romeinschen tijd een militair station. Het is de geboorteplaats van Hendrik V; in het nabij M. gelegen
Troy House wordt diens wieg bewaard, alsook de
wapenrusting, die hij aanhad in den slag van Azincourt. Ook de geschiedschrijver Geoffrey van Monmouth was te M. geboren.
Monmouth (James, hertog van), natuutlijke
zoon van Karel II van Engeland, geb. te Rotterdam
1649, in de ballingschap zijns vaders. Na diens herstel op den troon bevocht M. de in opstand zijnde
Schotten (1679); doch hij werd van het hof verwijderd op aanzoek van den hertog van York (later Jacobus 11), die in hem een gevaarlijken mededinger
voorzag. Alsnu werd M. de ziel eener samenzwering,

Monmouthshire
die ten doel had den hertog van York van den troon
nit te sluiten, waarop hij (M.) zeif aanspraak maakte.
Het komplot werd echter ontdekt; en ofschoon aan
M. vergiffenis werd geschonken, werd hij naar de
Nederlanden gebannen. Na de troonsbeklimming van
Jacobus H knoopte M. opnieuw eerie samenzwering
aan met den graaf van Argyle, landde 11 Juni 1685
te Lyme-Regis in Dorsetshire, aan het hoofd van eene
gewapende bende, doch werd 5 Juli 1685 door den
graaf van Feversham verslagen en gevangen genomen te Sedgemoor; en tien dagen later, na vergeefsche pogingen om Jacobus II te vermurwen tot
genade, werd M. op Tower-Hill onthoofd.
Monmouthshire, het engelsche graafschap
Monmouth.

Monnerich,ofMonerich,fransch

Mondercange,

dorp in 't groothertogdom (derdhalf uur gaans bezuidw. de stad) Luxemburg; 1200 inw.
Monnickendam, lat. Monachodanum, stad
in Noord-Holland, derdhalf uur gaans benoordoosten
Amsterdam, aan de Goudzee (kleine baai der Zuiderzee); 2500 inw.; was vroeger veel bevolkter dan
thans ; werd 1492 door Albrecht van Saksen met
1200 gl. boete belast ; werd 1499 en 1514 (of 1515)
geteisterd door brand; 1504 mislukte de aanslag
der Gelderschen, die na een moorddadig scheepsgevecht de vlucht moesten nemen ; 12 a 13 Maart
1571 werd M. geplunderd door de Watergeuzen ;
1572 koos M. de zijde van Oranje; roemrijk schoot
M. de hollandsche vloot te hulp in den zeeslag voor
de stad Hoorn tegen den graaf van Bossu 5 en 6 Oct.
1573; in 1574 bevochten die van M. eene glorierijke
overwinning op spaansch krijgsvolk en spaanschgezinde Amsterdammers, die strooptochten deden
op het platteland rondom M.; Aug. 1623 vloog te M.
een kruitmolen in de lucht ; watersnood Nov. 1775
en Febr. 1825.
Monnikenbroek, oude naam van het dorp
Broek-in-Waterland.
Monnikendam, nieuwe spelling voor Monnickendam.
Monnikenhof, voormalig klooster der Tempeliers in 't Land van Heusden, 3 uren gaans westelijk benoorden 's-Hertogenbosch ; werd 1313 vernietigd.

Monnikenzyl,r h
—e—UNNEKENZUL.
Zi M
Monnikoog, oude naam van het eiland Schiermonnikoog.

Mono—Emugi, of Nineanai, de naam van een
denkbeeldig rijk in het binnenland van Afrika, dat
geacht werd te liggen tusschen Zanguebar, Monomotapa en Congo, maar dat nooit bestaan schijnt te
hebben.
Monomotapa, voormalig rijk in het landschap Sofala, in 't oostelijk gedeelte van Zuid-Afrika,
bewoond door Kaffers, had tot hoofdstad Zimbanoi,
doch is sedert de helft der 18e eeuw verbrokkeld
tot een aantal onbeduidende rijkjes: de Maravi, de
Cazemben, de Boruros, de Meropua, de Movizas zijn de
voornaamste volkeren, die zich onafhankelijk gemaakt hebben ; het machtigste rijkje, dat nit het
verbrokkelde M. te voorschijn is getreden, is Mocarangua. In de 16e eeuw hebben de Portugeezen vergeefsche pogingen aangewend om meester te worden
van de rijke ijzer- en goudmijnen in M.
Monongahela, rivier in Noord-Amerika, ontstaat in bet graafschap Marion in Virginie, en vereenigt zich bij Pittsburg in Pennsylvanie met den
Alleghany, waarmede zij den Ohio vormt. Aan de
M. ligt, in het pennsylv. graafschap Washington, eene
stad M. met 2000 inw.

Monroe
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Monophysieten, de aanhangers eener kerkelijke partij, die slechts eene (de goddelijke) natuur in Jezus Christus erkennen. Deze leerstelling
werd in de 5e eeuw verkondigd door Eutyches (zie
dat art.), en vond weldra eenen grooten aanhang.
De uitspraak van het concilie van Chalcedon (451)
dat er twee naturen in Christus aanwezig geweest
waren onvermengd, doch ongescheiden vereenigd tot
den persoon, was niet in staat een einde aan den
twist te maken; evenmin het Henotikon, in 482 uitgevaardigd door keizer Zeno ; onder de roomschgezinde keizers Justinus en Justinianus scheurden
de M. zich geheel en al van Rome's Kerk los. Zij
splitsten zich in vele secten. Het sterkst bleven de
monophysitische gemeenten in Egypte, Syria en
Mesopotamie, waar ze de zelfstandige kerkgenootschappen der Jacobieten en der A rmeniers vormden.
Monopoli, havenstad in het Napelsche, prov.
Bari, 11 uren gaans bezuidoosten Bari, aan de Adriatische Zee ; 15,000 inw.; in de nabijheid van M. de
rumen van het oude Egnatia.
Monotheleten, of Monothelieten, de aanhangers eener kerkelijke partij, die wel twee naturen,
doch slechts een wil in Christus erkenden. De opwerper van deze ketterij was keizer Heraclius (622),
wiens leerhegrip verdedigd werd door de patriarchen
Cyrus van Alexandria en Sergius van Constantinopel,
terwiji het bestreden werd door den patriarch Sophronius van Jeruzalem, en veroordeeld door pans
Martinus I. De M. brachten eene scheuring in de
Kerk teweeg ; de Maronieten zijn een overschot der M.
Monovar, stad in Spanje, 8 uren gaans benoordw. Alicante, aan den Vinolapo ; 7000 inw.
Monpon, stad in 't fransche dept. Dordogne,
8 uren gaans bezuidw. Riberac ; 1400 inw.; werd in
1616 verwoest door de Calvinisten.
Monpox, Zie MOMPDX.
Monreale, stad op Sicilia, 1 uur gaans van
Palermo ; 14,500 inw.; een der rijkste benedictijner
abdijen. Met het klokje op bet kasteel aldaar werd
1282 het sein gegeven tot de Siciliaansche Vesper.
Monroe, naam van een aantal steden in de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika ; de voornaamste zip: I ) in Michigan, nabij de uitwatering van
den Raisin in het meer Erie ; 5000 inw. — 2) in
Tennessee, 23 mijl. benoordw. Knoxville ; 2600 inw.
Monroe (James), president der Vereenigde
Staten, geb. te Monroe's Creek in Virginie 28 April
1758, trad tijdens den onafhankelijkheidsoorlog als
vrijwilliger in dienst, onderscheidde zich bij den
slag van Brandywine, en werd door Washington benoemd tot kolonel. Toen de oorlog geeindigd was,
werd M. gekozen tot afgevaardigde bij het congres,
en ging 1794 naar Parijs als gevolmachtigd minister
bij de Fransche republiek. In 1810 benoemd tot
gouverneur van Virginie, in 1811 tot secretaris van
staat, 1814 opperbevelhebber der amerikaansche
legers in den oorlog tegen Engeland, werd M. in
1817 gekozen tot president, en als zoodanig herkozen 1821. Onder zijn presidentschap kwain de Unie
in het bezit van Spaansch Florida. Ten aanzien van
het oogmerk der Heilige Alliantie, om in den omwentelingsoorlog der spaansch-amerikaansche kolonien te intervenieeren ten gunste van het absolutistische beginsel, ging van M. de gewichtige verklaring nit, dat iedere poging, die door de europeesche mogendheden beproefd zoo worden om de
reeds door de Unie erkende nieuwe republieken weder onder bet juk der europeesche overheersching
te brengen, beschouwd moest worden als eene
daad van vijandschap tegen de Vereenigde Staten

Monrovia

Montague

van Noord- Amerika (deze stelling, waardoor Europa
onbevoegd verklaard werd zich in de zaken van
Amerika te mengen, is de zoogenaamde Monroe-leer,
waaraan men in de Unie steeds is blijven vasthouden). Then M. het presidentschap nedergelegd had
begaf hij zich naar zijn geboortegrond, werkte daar
nog veel goeds, stichtte de universiteit van Virginia,
en stierf 4 Juli 1831 (te New-York).
Monrovia, eene stad (met kleine haven), als
noord-amerikaansche kolonie gesticht in 1821 in de
negerrepubliek Liberia (in Noord-Guinea); 2000
inw.; is M. genoemd ter eere van president Monroe.
Mons, hoofdplaats der belgische prov. Henegouwen (zie BERGEN). In Mei 1852 werd het bronzen standbeeld onthuld, opgericht ter eere van den
te M. geboren beroemden componist Orlando di Lasso
(Roland de Lattre).
Mons, lat. naam voor Berg:
M. Alaunus, het Waldai-gebergte.
M. Brennius, de Brenner.
M. Cetius, de Kahlenberg.
M. Pyrenceus, de Brenner en al de passen over de
Tiroler en Rhetische Alpen.
M. Serenus, de Petersberg bij Halle.
M. Sylvius, de Monte-Rosa.
Monselice, stad in het Venetiaansche, 5 uren
gaans bezuidw. Padua ; 8000 inw.
Mons–en–Puelle, of M.-en-Pewelle, dorp in
bet fransche dept. Nord , ruim 4 uren gaans bezuiden Rijssel ; 1800 inw.; Filips de Schoone versloeg
bier in 1304 de Vlamingen.
.._ESURADO.
1VIonserado. Zie M
Monserrat. Zie MONTSERRAT.
Monsieur (zonder naam er achter) was voorheen in Frankrijk de titel van den eenigen of oudsten broeder des regeerenden konings. De twee laatste prinsen, die den titel van M. gedragen hebben,
waren: de graaf van Provence (Lodewijk XVIII) onder de regeering van Lodewijk XVI, en de graaf van
Artois (Karel X) onder de regeering van Lodewijk XVIII.
Monsigny (Pierre Alexandre), fransch componist, geb. 17 Fehr. 1729 te Fauquemberg in Artois,
sedert 1800 directeur van het Conservatoire te Parijs,
gest. 15 Jan. 1817, trad 1759 op als opera-componist, en bewerkte zulk eene doortastende omwenteling in de theatrale muziek, dat hij beschouwd kan
worden als de schepper der fransche opera-comique.
Monster, I) dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans ten Z. Z. W. van 's-Gravenhage; 1200 inw.
2) naam, die in de wandeling gegeven work aan
de buurtschap Dussen-Munsterkerk in 't Land van
Altena (Noord-Braband). — 3) voormalig dorp op
het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd bij den
watervloed van 1532 geheel verzwolgen ; niet ver van
de plaats, waar dit M. gestaan heeft, is later het dorp
Borssele aangelegd.
Monstrelet (Enguerrand de), fransch kronijkschrijver, geb. omstr. 1390 in Vlaanderen, gest. 1453.
De door M. geschrevene kronijk loopt van het jaar
1400 tot 1453.
Montagnac, stad in 't fransche dept. Hdrault,
6 a 7 uren gaans benoordoosten Beziers ; 3500 inw.
Montagnana, stad in het Venetiaansche, aan
de Etsch, 9 uren gaans bezuidw. Padua ; 7700 inw.
Montagnards, d. Bergbewoners. Under
dezen naam verstaat men sedert de fransche omwenteling de leden der zoogenaamde Bergpartij. Zie het
art. MONTAGNE.
Montagne (la), d. i. de Berg(partij), dezen
naam gaf men aan de ultra-revolutionaire partij in

de Conventie (de Jacobijnen en de Cordeliers), omdat de leden dier partij zitting hadden op die zitplaatsen, die zich in de zaal het boogst boven den
beganen grond verhieven ; de partij der Girondijnen,
die in het centrum der zaal zetelde, werd integenstelling /a Plaine genoemd, d. i. de Vlakte(partij),
De Bergpartij voerde lang den boventoon in de Conventie, wierp de partij der Girondijnen omver 31 Mei
1793, en werd tegelijk met Robespierre zelve omvergestooten 9 Thermidor jaar II (1794).
Montagne (pays de la), voormalig landschapje
in het noorden van het bertogdom Burgundie, met
de steden ChAtillon aan de Seine (de hoofdplaats)
en Bar-sur-Seine. De M. maakt tegenwoordig deel
uit van de fransche departementen Cote-d'Or en
Aube.
Montague, of Montagu (Edward), graaf van
Sandwich, engelsch admiraal en generaal, was een
afstammeling van Drogo de Monte-Acuto (een der
krijgslieden, die met Willem den Veroveraar naar
Engeland kwamen). Hij was geboren in 1625 ; diende
eerst in de Parlements-armee tegen Karel I, werd
lid van het Parlement, en onder Cromwell aangesteld bij het ministerie van finantien. Na Cromwell's dood werkte M. voor het herstel der Stuarts,
en was Monk behulpzaam, onder wiens bevelen hij
diende. Hij werd door Karel II met gunsten overladen, verheven eerst tot baron, toen tot graaf van
Sandwich, en eindelijk benoemd tot admiraal. Hij
behaalde eenige voordeelen op de zeemacht der Hollanders (1664); loch in 1672 werd zijn admiraalschip door een hollandschen brander aangeloopen,
en hij kwam om in de vlammen, liever dan zich over
te geven.
Montague (Mary Pierrepont, lady Wortley-),
geb. 1690 te Thoresby in 't engelsche graafschap
Nottingham, dochter van hertog Evelyn Pierrepont
van Kingston, trad 1712 in den echt met lord Edward Wortley-Montague, en ging met hem 1716
naar Constantinopel, waar hij totil 719 britsch gezant
was. In die drie jaren leerde zij de Turksche taal,
en stond in zoo hooge gunst bij sultan Achmed III,
dat haar de toegang vergund werd tot het serail:
zoodoende werd zij met de turksche zeden beter
bekend, dan iemand voor haar in de gelegenheid
geweest was. Tijdens haar verblijf in Turkije leerde
zij het gebruik kennen der inenting tegen de kinderziekte ; zij bracht dit in toepassing op haren
eigenen zoon, en maakte dit middel vervolgens in
Europa bekend. In Engeland teruggekeerd, opende
zij haar huis te Londen voor alle mannen van talent ;
dock van de Tories, wier staatk. beginselen zij bestreed, eenige onaangenaamheden ondervonden hebbende, begaf zij zich naar Venetie (1739), waar zij
22 jaren metterwoon gevestigd bleef; tot den dood
van haren man (1761). Toen keerde zij om de familiezaken te regelen naar Engeland terug, en stierf aldaar
21 Aug. 1762. Hare Letters and works zijn het best
uitgegeven door Wharncliffe (3 dln. Londen 1837).
— M. (Edward Wortley-), zoon nit het huwelijk
van lady M., geb. Oct. 1713, heeft zich doen kennen
door zijne zucht naar avonturen. Driemaal droste
bij nit de ouderlijke woning: eerst werd bij kajuitsjongen op een oorlogschip ; later werd hij ezeldrijver
in Portugal ; eindelijk werd hij te Parijs in het Châtelet gevangen gezet, beschuldigd van oplichterij ;
vervolgens deed hij reizen door Azle, werd ten laatste Mahomedaan, en stierf 2 Mei 1776 in Italie. Hij
heeft eenige werken geschreven, o. a. de niet onverdienstelijke Reflections on the rise and fall of
ancient republics (Londen 1759).
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Montague

Montanisten

Montague (Elizabeth), eene engelsche dame,
geb. 1720, gest. 1800, was de dochter van Matthew
Robinson, en trouwde 1742 met een afstawmeling
van den graaf van Sandwich (zie 2 artikels vrocger). Reeds spoedig weduwe, stelde haar vermogen
haar in staat om haar huis te openen voor alle mannen van talent.
Montague (Charles), graaf van Halifax. Zie

van vestingbouwkunde, ontwikkeld in zijn werk
La fortification perpendiculaire (Parijs 1776 ; nieuwe
druk 11 dln. 1796); in 't Duitsch vertaald door
Hoyer onder dezen titel Die Vertheidigung starker
als der Angriff (4 dln. Berlijn 1818-20). — M.
(Marc Rend Anne Marie, graaf de), zoon van den
vorige, geb. 10 Juli 1777 te Parijs, emigreerde 1792,
en diende als kapitein bij een korps emigranten, dat
aangevoerd werd door zijn varier. Toen 1799 de
armee van Conde ontbonden werd, trad M. in engelsche dienst, maakte de veldtochten in Egypte, Indic
en Spanje mede, en klom op tot den graad van kolonel. Bij de Restauratie in Frankrijk teruggekeerd,
werd hij 1819 pair, was 1826-30 fransch gezant
te Stokholm, en stierf 20 Juni 1831.— M. (Charles
Forbes, graaf de), zoon van den vorige, geb. 10 Maart
1810 to Parijs, trail vroeg op als tegenstander van
bet stelsel van onderwijs in Frankrijk, doch werd
vooral bekend als vertegenwoordiger der roomschkatholieke belangen. Behalve een aantal kerkelijke
en staatkundige vlugschriften, zijn o. a. to noemen
Histoire de Ste.-Elisabeth de Hongrie (Parijs 1836 ;
dikwijls herdrukt); Du vandalisme et du catholicisme
dans les arts (Parijs 1840); Les wines d'occident
(6 dln. Parijs 1860--62).
Montalivet (Jean Pierre Bachasson, graaf van),
fransch staatsman, geb. 5 Juli 1766 to Sarreguemines
(Saargemund), was reeds op 19-j. leeftijd raadsheer
bij bet parlement van Grenoble. Na verscheidene
andere ambtsbetrekkingen bekleed te hebben, werd
hij 1 Oct. 1809 minister van binnenl. zaken, en was
als zoodanig met hart en ziel werkzaam ter verwezenlijking van al de grootsche plannen van Napoleon I.
Na diens val (1814) keerde M. tot het ambtelooze
leven terug, nam echter 1819 zitting in de kamer
der pairs, en stierf 23 Jan. 1823. — M. (Marthe
Camille Bachasson, graaf van), zoon van den vorige,
geb. 25 April 1801, was onder de Juli-dynastic van
1830 tot 1839 driemaal minister van binnenl. zaken
en met hart en ziel aan den honing gehecht. Vervolgens werd hij tot 1848 intendant der koninkl.
Civiele lijst, en onttrok zich toen voor goed aan het
staatstooneel.
Montalto, lat. Mons altus, stad in de Italiaansche Marken, 4 uren gaans benoordoosten Ascoli ;
4000 inw.; geboorteplaats van Sixtus V.
Montanaro, stad in Piemont, 6 uren gaans
ten N. N. 0. van Turijn ; 4400 inw.
Montanehes, lat. Muns Anguis, stad in Spanje,
ruim 8 uren gaans benoorden Merida, op een berg ;
5000 inw.
Montanismus. Zie MONTANISTEN.
Montanisten, de aan hangers eener dweepende
christen-secte, dus genoemd naar Montanus, die
omstreeks de heeft der 2e eeuw leeraarde to Pepuza
in Phrygie, en zich door zijne predikingen, wonder-.
dadige genezingen en allerlei mirakelen reeds spoedig eenon sterken aanhang verschafte, o. a. twee
aanzienlijke phrygische vrouwen, met name Priscilla
en Maximilla, zoomede Sabellius en den beroemden
Tertullianus. De M. onderscheidden zich door eene
groote strengheid van zeden ; niemand, die eenig
misdrijf gepleegd bad, werd aan het Nachtmaal des
Heeren toegelaten ; het aangaan van een tweede huwelijk was onder hen verboden ; en zij hielden zeer
strenge vasten. Reeds omstr. 170 werden de M., die
ook Kataphryges en ook Pepuzianen genoemd worden, door de aziatische bisschoppen van de kerkelijke
gemeenschap afgesneden. Montanus stierf anno 212;
doch het Montanismus hield zich in Azie als kerkgenootschap staande tot in de 6e eeuw.

HALIFAX.
Montaigne (Michel Eyquem de), fransch pbilosoof, geb. 28 Febr. 1533 op Montaigne in Perigord,
uit ouders yen engelsche afkomst, werd na volbrachte studien reeds in 1554 benoemd tot raadsbeer bij het parlement van Bordeaux, waar hij de
boezemvriend werd van La Boetie. Het duurde echter niet sang, of hij ging reizen voor zijn verrnaak ;
hij doorliep Frankrijk, Duitschland, Zwitserland en
Italie, en werd bij zijn terugkeer benoemd tot mire
van Bordeaux, waar hij 13 Sept. 1592 stierf. Een
der eersten, die het in Frankrijk gewaagd hebben
zelfstandig te denken, trachtte M. door zijne geschriften een bemiddelaar te worden tusschen de
Roomsch-katholieken en de Protestanten; doch hij
oogstte voor zijnen edelen ijver slechts den haat van
beide partijen. Intusschen heeft bij zijnen naam
wereldberoemd gemaakt door zijne Essais [2 din.
Parijs 1580-88 ; dikwijls herdrukt, o. a. (bezorgd
door Amaury-Duval) 6 din. Par. 1822-26 ; (bezorgd
door Leclerc) 5 dln. Par. 1826-27], die echter te
Rome op den Index staau.
Montaigu, 1) stad in 't fransche dept. Vendee,
aan de Maire, ruim 8 uren gaans bezuidoost. BourbonVendee; 1600 inw.; werd 1578 veroverd door de
Gereformeerden, 1588 door den hertog van Nevers,
in de Vendee-oorlogen gedeeltelijk platgebrand, en is
vooral bekend door de overwinning, die de Vendeers
op de Republikeinen bevochten 21 Sept. 1793. —
2) M.-les-Combrailles, stadje in het oude Auvergne,
tharis dept. Puy-de-Dome, 10 uren gaans benoordw.
Riom ; 1800 inw.
Montaigu (P. Guerin de), uit eene adellijke
familie in Auvergne, werd 1208 verkoren tot grootmeester der Hospitaal-ridders van St.-Jan van Jeruzalem, verleende hulp aan de armenische Christenen,
en behaalde eenige voordeelen op Soliman, den sultan van Iconium. In 1228 bewerkte bij, dat de pans
een met de Musulmannen gesloten wapenstilstand
te niet deed, en stierf 1230.
Montaigut, stad in 't fransche dept. TarnGaronne, 6 a 7 uren gaans benoorden Moissac ; 4200
inwoners.
Montalban, twee steden in Spanje, nl.; 1) circa
8 uren gaans bezuiden Cordova ; 2800 inw.; werd
onder de Mooren versterkt. — 2) circa 13 uren
gaans benoorden Teruel; 3000 inw.
Montalban (Renaud van). Zie HEEMSKINDEREN.
Montalboddo, ital. havenplaats aan de Adriatische Zee, 8 uren gaans bewesten Ancona ; 5500 inw.
Montalcino, lat. Mons Alcinus, stad in het
Toskaansche, 10 uren gaans bezuidoosten Siena ;
7300 inw.
Montalegre, 1) stad in Brazilie, prov. Para,
aan de Amazone, 20 mijlen bewesten Almeirim ;
4000 inw. — 2) marktvlek in Portugal, prov. Trazos-Montes, 3 mijlen ten W. Z. W. van Chaves.
Montalembert, dorp in het fransche dept.
Deux-Sévres, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Melle ;
800 inw.
Montalembert (Marc René, markies de),
fransch generaal, geb. 15 Juli 1714, gest. 26 Maart
1800, werd de grondlegger van een nieuw stelsel
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Montanus

Montanus, de stichter van het Montanismus.
Zie MONTANISTEN.

Montargis, stad in het fransche dept. Loiret,
16 a 17 'men gaans ten 0. N. 0. van Orleans, en 19
a 20 uren g. bezuiden Parijs ; 7600 inw.; was voorbeen eene vesting en de hoofdplaats van Gatinais;
werd 1427 tevergeefs door de Engelschen belegerd,
viel 1431 door verraad in hunne handen, en bleef in
hunne macht tot 1438; veel heeft M. geleden in de
religie-oorlogen ; nabij M. werd Aubry de Montdidier vermoord ; zie AUBRY.
Mont—Armance, stad in de Franschc republiek. Zie SAINT-FLORENTIN.
Montauban, 1) lat. Mons Albanus, ook wed
Mons Aureolus, stad in Frankrijk, hoofdplaats van
bet dept. Tarn-Garonne, aan de Tarn, 22 mijlen
bezuidoosten Bordeaux ; 25,000 inw.; werd gesticht
1114 door Alfons, graaf van Toulouse, aan den voet
van den berg Alban (mons Albanus), en bevolkt met
bewoners van het vlek Montauriol; in 1558 omhelsde M. het Calvinismus, en werd een der hechtste
vestingen van de Hugenoten ; werd tevergeefs belegerd 1580 door Montluc en 1621 door Lodewijk XIII,
loch 1629 veroverd door Richelieu, die de vestingwerken deed slechten. Veel teed M. door de beruchte
Dragonnaden. Het is de geboorteplaats van Cahusac,
van Lefranc de Pompignan, van Guibert, enz.
2) stad in het fransche dept. Ille-Vilaine, anderhalf
uur gaans benoordw. Montfort ; 3000 inw.
Montauban (Charles Guillaume Marie Apollinaire Antoine Cousin-), graaf van Palikao, fransch
generaal, geb. 24 Juni 1796 te Verneuil, eerst in
noord-amerikaansche krijgsdienst, nam 1840 deel
aan de poging van Lodewijk Napoleon um eene landing te doer te Boulogne, trad vervolgens in dienst
bij de fransche armee in Afrika, klom op tot divisiegeneraal, werd 1857 teruggeroepen naar Frankrijk,
en bekleed met het kommando der 21e divisie te
Limoges. Als opperbevelhebber van bet expeditiekorps in China kweet hij zich loffelijk van zijne taak,
en werd deswege verheven tot graaf van Palikao.
Montausier (Charles de Sainte-Maure, hertog
van), fransch diplomaat, geb. 6 Oct. 1610, diende
eerst loffelijk in Italie en in Duitschland, went op
28-j. leeftijd marechal-de-camp, was vervolgens
gouverneur van den Elzas, van Saintonge, van Normandie, en maakte zich vooral geacht en geeerd door
zijne strikte rechtvaardigheid; in de woeiingen der
Fronde bleef hij getrouw aan den koning ; in 1668
henoemde Lodewijk XIV hem tot gouverneur van
den Dauphin, werd later diens kamerheer, en stied
17 Mei 1690. — Hij was in 1645 gehuwd met Julie
Lucine d'Angennes, geborene markizin van Rambouillet (geb. 1607, gest. 15 Nov.1671), eene vrouw,
die zich beroemd heeft gemaakt door hare begaafdheid des geestes en door hare deugden : haar huis
was een vereenigingspunt voor al de geleerden, kunstenaars, en talentvolle rnannen barer eeuw. VOOr
haar huwelijk had de hertog haar onder de benaming van Guirlande de Julie een poetische hulde
vereerd, bestaande nit bloemen, geteekend door den
schilder Robert, met dichtregelen, geschreven door
den schoonschrijver .tarry: van die guirlande werd
indertijd veel ophef gemaakt, en sedert 1784 zijn
daarvan verscheidene editien in druk verschenen.
Montaut (Philippe de), beer van Navailles. Lie
NAVAILLES.

Montbard, stad in 't fransche dept. Cote-d'Or,
4 uren gaans benoorden aan de Brenne en
aan 't kanaal van Bourgogne; 2700 inw.; geboorteplaats van Butron en van Daubenton.

Montbrun
Montbars, bijgen. Verdelger (Exterminateur)
aanvoerder van flibustiers in de 17e eeuw, geb. in
Languedoc, kenmerkte zich door zijnen haat tegen
de Spanjaarden. Uit Havre vertrokken in 1667, ging
hij de Spanjaarden bevechten in de Antillen en op
de kusten van Honduras, en richtte een verschrikkelijk bloedbad onder hen aan.
Montbas (Jean Barthon de), een Franschman,
gehuwd met eene dochter van Hugo de Groot, was
commissaris-generaal der Staatsche ruiterij, waarmede bij in Juni 1672 Brie punten op de Betuwe
moest bezetten, tusschen Huissen en het Tolhuis te
Lobith, ten einde de Franschen te bezetten daar in
ons land te vallen. Doch zoodra Conde zich gereedmaakte om den Rijn over te trekken, retireerde M.
naar Nijmegen, werd wegens deze lafhartige of Verraderlijke bonding door den krijgsraad ter dood veroordeeld, doch had zich door de vlucht weten te
redden. Sedert diende bij in de fransche armee, en
woonde o. a., onder den hertog van Luxemburg, den
tocht naar Woerden bij (Oct. 1672).
duitsch Mompelgard, stad in
't fransche dept. Doubs, aan de Halaine, ruim 10
mijlen benoordoosten Besancon; 5900 inw.; zeer
veel horlogiemakers; het is de geboorteplaats van
Cuvier. Het was lang de hoofdplaats van een zelfstandig graafschap, dat tot het Heilige Roomsche
Rijk behoorde ; de laatste graaf van M. in 1396 gestorven zijnde, kwam bet graafschap M., door bet
huwelijk zijner dochter Henriette in het hertogelijke
huis van Wurtemberg, en 1723 aan den regeerenden
hertog van Wurtemberg, die zijne residentie kwam
houden in de stad M. In 1667 werd de stad M. bij
verrassing ingenomen door den hertog van Luxemburg, en 1674 werd zij veroverd door Lodewijk XIV;
Frankrijk hield het graafschap M. onder sequester
van 1723 tot 1748; eindelijk maakte zich de Fransche republiek meester van M. 1792, en sedert lien
tijd is het aan Frankrijk verbleven,
Mont—Blanc, de hoogste berg der Pennijnsche Alpen, en van al de bergen in Europa, verheft
zich volgens de jongste berekeningen 14.808 vt.
boven den spiegel der Middellandsche Zee, terwiji
er tegenwoordig 50 a 60 uren vereischt worden om
hem te beklimmen ; de eerste, die den M.-B. beklornmen heeft, is Saussure (in 1787). De M.-B. ligt
tusschen het dal van Chamouni en de Vallee-Blanche,
op de grens tusschen Savoje en Aosta. — Onder het
fransche keizerrijk gaf deze berg zijn naam aan het
department M., dat nit Savoje gevormd was, en
Chambery tot hoofdplaats had.
Montbrison, stad in bet fransche dept. Loire,
aan de Vizezi ; 7500 inw.; in de nabijheid minerale
bronnen ; sedert 1441 was M. de hoofdplaats van
Forez ; bet Teed veel in de religie-oorlogen, en werd
later de hoofdplaats van bet dept. Loire.
Montbron, of Montberon, stad in 't fransche
dept. Charente, 6 a 7 uren gaans beoosten La Rochefoucauld ; 3000 inw.
Montbrun, dorp in 't fransche dept. DrOrne,
in het oude Dauphine, 8 uren gaans bezuidoosten
Nions ; 1100 mw.
Montbrun (Charles Dupuy, beer van), bijgenaamd de Dappere, een der heldbaftigste aanvoerders der Protestanten in Frankrijk, geb. 1530 op bet
kasteet van Montbrun,uit roomsch-katholieke ouders,
werd door Theodorus Beza tot de geloofsbelijdenis
der Hervormden gebracht, die hij vervolgens deed
omhelzen door al zijne vasallen en onderhoorigen ;
hij sloeg al de veldoversten af, die de koning tegen
hem uitzond, verbond zich 1562 met den baron des

Montecuculli

Montcalm de Saint-V6ran
Adrets, het hoofd der Protestanten in Dauphine, en
werd diens opvolger in het opperbevelhebberschap.
Hij deed wonderen van dapperheid bij Jarnac en bij
Moncontour, en plunderde 1574 de bagagewagens
van Hendrik III, die Livron belegerde. Hierover werd
de koning zoo woedend, dat hij eene verpletterende
overmacht uitzond tegen M., die, na een allermoorddadigst en hardnekkig gevecht, eindelijk moetende
zwichten, over eene vaart of kanaal wilde springen,
daarbij het heupbeen brak, en zoodoende gevangen
genomen werd: door een krijgsraad te Grenoble ter
flood veroordeeld, werd hij 1575 onthoofd.
Montcalm de Saint—Vèran (L. Joseph,
markies van), fransch generaal, geb. 1712 op het
kasteel van Candiac bij Nimes, werd in 1756 als
marechal-de-camp bekleed met het opperbevel over
de fransche troepen in Noord-Amerika. Hij behaalde
verscheidene voordeelen op de engelsche generaals;
doch in 1759 genoodzaakt aan eenen overmachtigen
vijand slag te leveren °rider de muren van Quebec,
werd hij reeds in den aanvang van den strijd doodelijk gekwetst, en stierf twee dagen later.
Montcalm de Candiac (J. L. P. Elisabeth),
een wonderkind, geb. 1719 op het kasteel van Candiac bij Nimes, in 1726 (dus op zevenjarigen leeftijd) gestorven aan waterzucht in de hersenen, had
in dies korten leeftijd, behalve zijne rnoedertaal,
Latijn, Grieksch en Hebreeuwsch aangeleerd, benevens de rekenkunst, de mythologic, heraldic, geographic en het grootste deel der gewijde en ongewijde
geschiedenis. Zijn gouverneur of leermeester Dumas
(die misschien wel zijn vader was) had tot zijn gerief het »bureau typographique" uitgedacht.

Mont-Cenis. Zie CENTS.
1VIontcontour. Zie.e M ONCONTOUR.
Mont—de—Marsan, stad in 't fransche dept.
Landes, aan de samenvloeiing van Douze en Midou,
13 mijl. bezuid. Bordeaux ; 5200 inw.; gestichtil 38.
Montdidier, stad in 't fransche dept. Somme,
9 uren gaans ten Z. Z. 0. van Amiens ; 4200 inw,;
eertijds vesting, en in de 12e eenw residentie van
verscheidene koningen van Frankrijk ; werd verscheidene malen belegerd door de Spanjaarden ; het is
de geboorteplaats van Fernel, Parmentier, enz.
Montdidier (Aubry de). Zie AUBRY.
Mont d'Or, de oude Mons Duranius, ook
Mont-Dore, eene bergketen van vulcanischen aard in
het fransche dept. Puy-de-Dome, tusschen Allier,
Dordogne en Sioule ; de 5814 vt. hooge Puy-de-Sancy,
lie tot deze keten behoort, is de hoogste berg van
Frankrijk.
Monte—Aperto, dorp in de sicil. prov. Girgenti ; 1000 inw.; was tot in onzen tijd een schuilriest van boosdoeners.
Monte-Baldo, berg in Lombardije, provincie
Verona, tusschen het Garda-meer en de Etsch, met
zeldzame planters en versteeningen ; bij den M. 12
en 13 Jan. 1797 veldslag tusschen de Franschen
(crder Joubert) en Oostenrijkers (onder Alvinczy)
waarin laatstgenoemden overwinnaars bleven.
Montebello, I) marktvlek in het Venetiaansche, 4 uren gaans bezuidw. Vicenza ; 3700 inw.;
12 Nov. 1796 overwinning der Oostenrijkers (onder
Alvinczy) op de Franschen. — 2) dorp in Piernont,
derdhalf our gaans benoordoosten Voghera ; 9 Juni
1800 streden de Oostenrijkers bier met leeuwenmoed
tegen den franschen generaal Lannes, die hij de oprichting van bet fransche keizerrijk verheven werd
tot hertog van M. (zie LANNES); 20 Mei 1859 werden
de Oostenrijkers bier verslagen door de sardo-fransche
armee onder generaal Forey.
E
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Montebelluna, marktvlek in Lombardije,
5 uren gaans ten W. N. W. van Treviso ; 6500 inw.
Montebourg, vlek in 't fransche dept. Manche,
2 uren gaans bezuidoosten Valogne; 2600 inw.
Montecalvo, stad in het Napelsche, in Principato ulteriore, 4 uren gaans benoordoosten Ilenevent; 6400 inw.
Montecarlo, stad in het Toskaansche, 6 mijlen ten W. N. W. van Florence ; 3000 inw.
Montecasino. Zie CASINO.
Montecatini, stad in het Toskaansche, 6 mijlen bewesten Florence; 6500 inw.; beroemde brounen.
Montecchio, I ) marktvlek in 't Modeneesche,
aan de Lenza, ruim 3 uren gaans bewesten Reggio ;
5000 inw. — 2) M.-Maggiore, marktvlek in Lombardije, 3 uren gaans bezuidw. Vicenza ; 4600 inw.
Monte-Cenisio, fr. Mont-Cenis. Zie CENTS.
Monte-Cerboli, of Lardarello, stadje of vlek
in het Toskaansche, circa 4 uren gaans bezuiden
Volterra, aan den voet van een berg ; beroemde warme
bronnen.
Montech, stadje in 't fransche dept. TarnGaronne, ruim 3 uren gaans bezuidoosten CastelSarrazin ; 2400 inw.
Montechiaro, 1) vlek in Lombardije, 5 uren
gaans bezuidoosten Brescia, aan den Chiese ; 6900
law.; overwinning der Franschen op de Oostenrijkers
1796. — 2) M.-d'Asti, dorp in Sardinie, 11 uren
gaans ten W. N. W. van Alessandria ; 2000 inw.
Monte-Corvino, stad in het Napelsche, in
Principato citeriore, ruim 4 uren gaans beoosten
Salerno ; 4800 inw.
Monte-Cristo, een tot in 1860 aan Toskarieu
behoord hebbend eilandje in de Midclellandsche Zee,
6 mijlen bezuiden Elba, is eene 2000 vt. hooge graniet-wassa met de rumen van eene abdij en van een
fort, is slechts gedeeltelijk bewoond (door eenige
visschers); het is wereldvermaard geworden door de
meesterlijke fictie van Alexandre Dumas (zip roman
Monteehristo).

Montecuccolo, vlek in het Modeneesche, 10
uren gaans bezuidw. Modena, heeft zijnen naam gegeven aan het geslacht Montecuculli, dat eigenlijk
zoo moeten heeten Montecuccoli.
Montecuculli (Sebastiano de), italiaansch
edelman, geboortig nit Ferrara, kwam met Catharina de Medicis naar Frankrijk, en word als schildknaap toegevoegd aan den dauphin, den oudsten
zoon van Frans I. Dien jongen prins vergezellende
op cone reis naar Tournon, gaf M. hem een glas
koud water to drinken, terwijl hij (de prins) zeer
verhit was: dientengevolge werd de dauphin ongesteld, en stierf den vierden (lag daarna. Beschuldigd
dat hij den prins vergif toegediend had, word M. op
de pijnbank gebracht, bekende schuld, en werd tot
straf levend gevierendeeld (1536). Intusschen pleit
alles voor zijne onschuld, en voor het vermoeden,
dat de pijnigingen, die men hem deed ondergaan,
hem eene bekentenis afpersten, die in strijd was
met de waarheid.
Montecuculli (Raimond,graaf van), beroemd
oostenrijksch veldheer, geb. 1608 in het Modeneesche, diende eerst als vrijwilliger onder een zijner
ooms, die artillerie-generaal was bij de keizerlijke
armee; hij werd 1639 bij Hofkirch krijgsgevangen
gemaakt door generaal Bank., doch was nauwlijks
weder op vrije voeten of verschafte zich eene schitterondo voldoening, doordien hij de Zweden verdreef
nit Bohemen. In 1657 benoemd tot maréchal-decamp, hielp hij Johan Casimir, honing van Polen, en
den koning van Denemarken tegen de Zweden ; drong
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vervolgens de Turken terug uit Hongarije, en behaalde op hen eerie schitterende overwinning (1664)
bij St.-Gothard. In 1673 snelde hij de Hollanders to
hulp tegen de Franschen, en stond 1675 tegenover
Turenne, die door den flood overvallen werd op het
oogenblik, toen die twee uitstekende veldheeren op
het punt stonden elkander eenen beslissenden slag
to leveren (1675). Daarop kwam M. het beleg opslaan voor Hagenau, doch werd door Conde genoodzaakt het op to breken. Met dozen veldtocht besloot
M. zijne krijgsmansloopbaan. Door keizer Leopold II
verheven (1679) tot pries van het Heilige Roomsche
Bijk, en door den koning van Napels beleend met
het hertogdom Melfi, stierf M. 16 Oct. 1681 to Lintz.
Zijne Commentarii bellici (Kenton 1704; Weenen
1718; nieuwe editie 2 dln. Turijii 1821) worden
voor klassiek gehouden, en hebben hem den eernaam verschaft van den ,moderneti Vegetius".
Montefalcione, vlek in het Napelsche, in
Principato ulteriore, 5 a 6 uren gaans bezuidoosten
Benevent ; 5500 inw.
Montefalco. Zie MONTFAUCON (Bernard de).
Montefalcone, twee vlekken in het Napelsche: 1) prov. Molise, 6 uren gaans benoordw. Larino ; 3500 inw. — 2) prov. Capitanata, district
Bovino; 5000 inw.
Montefano, vlek in de Italiaansche Marken,
prov. Macerata; 3400 inw.; naar dit vlek hoot de
orde der Silvestrijnen ook Orde van M.
Montefeltro (graven van), oud italiaanscli
geslacht, dat ziju grafelijken titel ontleende aan het
kasteel Montefeltro in de Mark van Ancona. Dit geslacht stood in de 13e en 14e eeuw aan het hoofd
der Gibellijnen, en had de steden Pisa, Urbino en
verscheidene andere onder zijn gezag. De voornaamste leden van doze familie zijn geweest:
M. (Guido de), door die van Pisa tot aanvoerder
gekozen 1290 om oorlog to voeren tegen de Florentijnen, Luckeezen en Genueezen; hij maakte zich
omstr. 1294 van de stad Urbino meester, die sedert
onder het gezag der familie M. bled. — M. (Frederik de), regeerde van 1444 tot 1482, en was de
eerste, (lie den titel van hertog van Urbino voerde,
welke titel aan hem geschonken werd door pans
Sixtus IV, wiens neef Giovanni (Jan) de la Rovers
getrouwd was met zijne tweede dochter. M.
(Guid'Ubaldo de), zoon van den vorige, en laatste
hertog van Urbino nit het geslacht M. Hij werd 1502
van den troon gestooten door Cesar Borgia, doch in
hetzelfde jaar hersteld, en stierf 1508, zip rijk nalatende aan F. Maria de la Rovero, zijn aangenornen
loon, een neef van Julius II.
Montefiascone, lat. Faliscorum, stad in den
Kerkelijken Staat, aan het moor van Bolsena, 4 uren
gaans benoordw. Viterbo, op eenen berg ; 5500 inw.;
oud kasteel. De muskaatvqn van M. is beroemd onder den naam van Est-est-est; de legende verhaalt,
dat de prelaat Joannes Fugger zijnen knecht vooruit
trot reizen, met de opdracht om overal, waar hij
goeden wijn vond, dit, op de deur der herberg aan
to duiden met bet woordje est (.= is, dos: bier is
hij good); den wijn in M. overheerlijk vindende, begreep de knecht dit niet beter to kunnen uitdrukken, dan met driemaal est, en daarom schreef hij op
de stadspoort Est, est, est.
Monteforte, twee marktvlekken : 1) in de
napolit. prov. Principato '2 uren gaans bezuidw.
Avellino ; 4000 low. — 2) in Lombardije, 6 uren
gaans beoosten Verona; 2000 inw.
Monte--Fortine,vlek in den Kerkelij ken Staa t,
10 uren gaans benoordw. Frosinone, werd 1557 op

Montemolin
bevel van pans Paulus IV geslecht, omdat het een
schuilnest was van roovers.
Monte-Frio, lat. Hipponova, stad in Spanje,
nabij den Xenil, 9 uren gaans benoorden Alhama ;
9000 inw.
Montefusco, het oude Fuseulunt, napolit. stad
in Principato ult., 4 urea gaans benoorden Avellino ;
000inwt.e_
3031n
Gibello, op Sicilie de gewone benaming voor den berg Etna.
Montego, havenstad met 4000 inw. ter noordwestkust van Jamaica, 7 uren gaans bewesten Falmouth.
Monte-Ilermoso, stad in Spanje, 6 uren
gaans bezuidw. Placentia ; 4000 inw.; eene in 1825
ontdekte goudmijn in de nabijheid.
Monteil (Adhernar de). Zie ADHEMAR.
Monteleone, naam van verscheidene steden
in Itali8; het voornaamste M. (ook wel Bivona genaamd) is het oude Vibo Valencia, in bet Napelsche,
in Calabria ulteriore 2a, vijf kwartier gaans van de
golf van Santa-Eufemia ; 8000 inw.; gesticht door
Frederik II ; bijna geheel verwoest door de aardbeving van 1783.
Montelimart, stad in het fransche dept.
Dröme, aan de samenvloeiing van den Roubion en
den Jabron, 11 uren gaans bezuiden Valence ;11,500
inw.; was oudtijds bewoond door de Cavaren, en
heette in de middeleeuwen Mons (of Montilium)
Adhemari (vandaar de tegenwoordige naam).
Montella, napolit. stad, in Principato ulteriore,
8 uren gaans bezuidoosten Montefusco; 7000 inw.;
geboorteplaats van den geneesheer Bartoli, die (volgens de ltalianen) de uitvinder is van den Thermometer (hij leefde in de 17e eenw, 1635-76).
Montellano, stad in Spanje, 13 uren gaans
ten Z. Z. 0. van Sevilla ; 4600 inw.; moorsche citadel.
Montelovez, of Monclova, ook Cohahuila genaamd, stad in den rnexicaanschen staat Cohahuila,
26 mijlen benoordw. Monterey; 4000 inw.
Montemaggiore, stad in de sicil. prov. Palermo, 6 mijlen bezuidoosten Palermo; 6500 inw.
Montemarano, napolit. stad, in Principato
ulteriore, 4 uren gaans beoosten Avellino; 4000 inw.
Montemayor, I) het oude Ulia, stad in
Spanje, 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Cordova ;
3400 inw. — 2) stad in Portugal; zie het artikel
MONTEMOR-O-VELHO.

Montemayor (Jorge), portugeesch dichter
en krijgsman, gob. omstr. 1520 to M. (of Montemor)
bij Coimbra, gest. omstr. 1562, werd door zijne beroemde Diana (eerste druk 1545) de schepper van
den herderroman.
Montemolin (don Carlos Lodewijk Maria Ferdinand van Bourbon, graaf van), pries der Asturien,
gob. 31 Jan. 1818 to Madrid, oudste zoon van den
pretendent don Carlos (zie CARLOS), en door diens
abdicatie sedert 18 Mei 1845 legitieme koning van
Spanje, hield, van zijnen troon beroofd en uit zijn
land verdreven, eerst in Frankrijk verblijf, vervolgens
to London, van waar hij, aangemoedigd door zijne
aanhangers in Spanje (de Montemolinisten), in April
1849 eene vergeefsche poging deed om in Spanje
to komen. Bij gelegenheid van den Maroccaanschen
oorlog (in 't laatst van 1859) deed hij gezamenlijk
met zijnen brooder don Fernando (die 2 Jan. 1860
stierf) opniouw eene poging om door den bijstand
van den spaanschen generaal Ortega op den troon to
komen. Ook doze poging mislukte; Ortega werd
doodgeschoten ; doch M. werd weder op vrije voeten
gesteld, nadat hij 23 April 1860 van alle aanspraak

585

Montemor

Monterey

op den spaanschen troo p formed afstand gedaan had.
Doch reeds 15 Juni van datzelfde jaar herriep hij
(uit Keulen) die acte van afstand, en hield vervolgens verhlijf te Triest, waar hij 13 Jan. 1861 kinderloos stierf. 14 was gehuwd met de zuster van
koning Ferdinand H van Napels.
Montemor, twee steden in Portugal, namel.
1) M.-o-Novo, prov. Alemtejo, 7 uren gaans henoordwesten Evora ; 3000 inw. — 2) M.-o-Velho, prov.
Beira, aan den Mondego, 6 uren gaans bezuidw.
Coimbra ; 2600 inw.; geboorteplaats van den reiziger
Mendez Pinto ; het werd in de 9e eetriv door Ramirus I, koning van Oviedo, ontweldigd aan de Arabieren, die het echter heroverden en het in een puinhoop herschiepen ; in 1080 werd M. weder opgebouwd.
Montemurlo, vlek in Toskanen, 5 uren gaans
benoordw. Florence ; in 1538 bevocht Cosmos de
Medicis hier eene overwinning op Filips Strozzi, het
hoofd der florentijnsche republikeinen.
Montemurro, napolit. stad in Basilicata, 8
mijlen bezuidw. Matera ; 5000 inw.
Montenay, stadje in 't fransche dept. Mayenne, 5 uren gaans bewesten Mayenne ; 2500 inw.
Monten (Dietrich), duitsch schilder, wiens
veldslag-stukken beroernd zijn, geb. te Dusseldorf
1799, gest. 13 Der . 1843.
Montendre, stadje in 't fransche dept. Charente-Inferieure, ruim 4 uren gaans bezuiden Jonzac ; 2600 inw.; warme bron.
Montenegro, slaw. Czernagora (Tsjernagora),
turksch Karadagh (al die namen beduiden : het Land
der Zwarte Bergen), een vorstendom van 70 a 90
vierk. mijlen grootte, met 135,000 zielen bevolkt,
en met Cetinje tot hoofdstad en residentie van den
vorst, ligt tusschen Dalmatie (waardoor het van de
zee gescheiden is), Hertzogewina, Bosnie en Albanie,
wordt doorloopen door de Dinarische Alpen, en
vormt een als het ware door rotsen afgesloten bergland, dat slechts door enkele weinige bergpassen
genaakbaar is. Tusschen de bergen strekken zich de
dalen uit, die besproeid worden door den bovenloop
van de Moratsja en de zich daarin ontlastende rivieren. Tegenwoordig is M. ingedeeld in het eigenlijke
Czernagora (het bergland) en de Berda ; elk dezer
beide deelen is weder ingedeeld in vier nahidn of
districten. Het geheele M. bevat ongeveer 240 plaatsjes, waaronder vele, die slechts uit ettelijke huizen
bestaan. De bewoners van M. heeten Montenegrijnen
of Czernagorzen (Tsjernagortzen). Oudtijds maakte
M. deel uit van Illyrie, vervolgens van Nieuw-Epirus;
onder Heraclius werd het de woonplaats der slawische volkeren, die nu eens onafhankelijk, dan weder
(hoezeer slechts in geringe mate) onderhoorig aan
Servie, in 1389 onder bet Turksche juk gebracht
werden in naam, ofschoon ze metterdaad zoo goed
als onafhankelijk bleven. In de 15e eeuw zagen de
Montenegrijnen zich echter genoodzaakt de wijk to
nemen in het gebergte, waar het 1485 door vorst
Iwan gestichte klooster Cetinje de zetel der regeering word. In 1516 deed George Czernowitz afstand
van het bewind, en droeg dat over op den eersten
hoogwaardigheid-bekleeder onder de geestelijkheid
(op den metropoliet), naast wien nog een wereldlijk
opperhoofd (vladika) aangesteld werd, wiens macht
intusschen slechts zeer beperkt was. Het wereldlijk
gezag werd erfelijk in de familie Radowitsj, het geestelijke sedert 1658 in de familie Petrowitsj-Njegosj.
Nadat van 1787 tot 1830 de dappere Petrowitsj I
geregeerd had, werd hij opgevolgd door den (te St.Petersburg zijne opleiding genoten hebbenden)

edelaardigen en verheven-denkenden Petrowitsj II,
die het geestelijk en wereldlijk oppergezag in zijne
hand vereenigde, met den besten uitslag werkte
aan de beschaving van zijn yolk, en 31 Oct. 1851
stierf, opgevolgd wordende door zijn neef Danielo I.
Herhaalde geschillen met de Turken (o. a. reeds
begonnen in 1840, leidden eindelijk 1852 tot eenen
hardnekkigen oorlog, waarin de Montenegrijnen
kloeken weerstand boden aan het turksche leger onder opperbevel van Omer-Pacha, totdat, door de tusschenkomst van Oostenrijk, door de Porte werd afgezien van het plan orn de Montenegrijnen tot onderwerping te brengen. Binnenslands had Daniel°
het hoofd te bieden aau de woelingen eener oppositie-partij, waartegen hij optrad met maatregelen van
geweld ; en nadat er 1858 op nieuw gevechten aan
de Turken waren geleverd, werd 12 Aug. 1860 vorst
Daniel° door een pistoolschot doodelijk gekwetst,
waarop 14 Aug. zijn neef Nikita (Nicolaas), noon
van Mikka Petrowitsj, als vorst van M. uitgeroepen
werd onder den naam van Nicolaas I PetrowitsjNjegosj. Onder dozen vorst kwam het wederom tot
eenen openbaren oorlog met de Turken. Nadat hij
het Turksche ultimatum van 9 April 1862 verworpen had, deden de Turken (onder Omer-Pacha) den
aanval, bevochten de overwinning in den slag bij
Ricka (24 en 25 Aug.), en bezetteden 13 Sept. 1862
Cetinje, waarop vorst Nicolaas de hem gestelde
voorwaarden aannam. De grenzen van M. bleven onveranderd, en vorst Nicolaas I behield zijne macht ;
hij moest echter toelaten, dat langs den weg van de
Hertzegowina naar Scutari blokhuizen aangelegd en
van turksche bezetting voorzien wierden.
Montenegrijnen, de bevolking van Montenegro (zie bet vorige art.).
Montenotte, dorp in Piemont, 9 uren gaans
bewesten Genua, in de Apennijneu; Bonaparte versloeg
hier (zie CARCARA) de Oostenrijkers 12 April 1796.
Onder het fransche keizerrijk gaf M. zijnen naafi) aan
het departentent
waarvan Savona de hoofdpl. was.
Montensis ducatus, lat. naam van het hertogdom Berg.
Montepeloso, napolit. stad in Basilicata, ruim
9 uren gaans benoordoosten Potenza; 7000 inw.
1Viontepulciano, toskaansche stad, 10 uren g.
bezuidoost. Siena, aan de Chiana ; 2500 inw.; geboorteplaats van A. Politianus en van kardinaal Bellarmin.
Montereau, of Montereau-Fault-Yonne, lat.
Condate, ook Monasterioluin, stad in 't fransche dept.
Seine-Marne, aan de samenvloeiing vau den Fault
en de Yonne, vijfdhalf uur gaans beoosten Fontainebleau ; 5500 inw.; in de nabijheid het kasteel van
Surville. Op de brug van M. werd Jan zonder Vrees,
hertog van Burgundie, doodgeschoten 1419 door
Tanneguy du Chatel, bij zijn mondgesprek met den
dauphin (later Karel VII). Napoleon gaf hier de
nederlaag aan de Geallieerden 18 Febr 1814.
Monterey, 1) hoofdstad van den Mexicaanschen staat Nieuw-Leon, aan den San Juan, die zich
in den bovenloop van den Rio-Tigre outlast, ligt 23
mijlen bezuidoosten Cobahuila, en heeft 14,000 inw.;
werd '24 Sept. 1846 ingenomen door de armee der
n.-amerik. Unie. — 2) M., of San Carlos de M., havenstad in den n.-amerik. staat California, aan den
Stillen Oceaan (aan de baai van M.) ; 7000 inw. In
de haven van M. werd 6 Juli door commodore Stoat
(bevelhebber der n.-amerik. Zuidzeevloot) eene proclamate uitgevaardigd, waarbij hij het land your de
Vereenigde Staten in bezit nam. — 3) stad en vesting in Spanje, prov. °reuse, aan den Tamega, heeft
slechts 120 inw.; in de nabijheid groote tinmijnen.
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Monte–Rosa, de Mons Sylvius der ouden, na
den Mont-Blanc de hoogste berg der Alpen, heeft
verscheidene pieken, van welke de hoogste berekend
wordt op 14,284 vt. De vijf naar het Z. en Z. 0.
van den M. uitloopende dalen worden bewoond door
acht gemeenten, welker bevolkingen (Sy/viers genaamd) Duitsch spreken. De eerste, die den M. beklommen heeft, is Mayward (in 1813); de eerste, die
den top bereikte, was Zumstein (in 1820). Onder
degenen, die den M. sedert beklommen hebben,
merken we op de gebroeders Schlagintweit (van hen
is de bovenvermelde hoogte-berekening).
Monte-Rotondo, 1) lat. Mons Rotundas, het
oude Eretunt, stadje in den Kerkelijken Staat, 4
uren gaans benoordoosten Rome; 1000 inw.; — in
1867 wereldvermaard geworden als hoofdkwartier
van Garibaldi, tijdens zijn beraamden aanslag tegen
de wereldlijke macht van den Paus. Onzc bladz. 524
was reeds afgedrukt toen de afloop van Garibaldi's
onderneming bekend werd, zoodat wij 't art. MENTANA
niet daarin konden plaatsen : zie dus NomENTum.— 2)
de hoogste berg van Corsica (8230 vt.), ligt midden
op het eiland.
Montesa, vlek in de spaansche prov. Valencia,
vierdhalf nor g. benoordw. San-Felipe; 1250 inw.;
ruinen van een kasteel; was de zetel der militaire
orde van den Heiligen Verlosser, gesticht 1317.
Monte-San-Angelo, napolit. stad in Capitanata, 3 uren gaans benoorden Manfredonia; 12,000
inw.; bedevaartplaats.
Monte-San-Giuliano, stad in de sicil. prov.
Trapani, 2 uren gaans benoorden Trapani, op den
berg M.-S.-G. (den ouden Eryx); 12,500 inw.; in
de nabijheid ruinen van het oude Drepanum.
Monte-Sano, napolit. marktvlek, in Principato citeriore, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten Diano;
3000 inw.
Monte-San-Savino, stad in 't Toskaansche,
5 uren gaans ten Z. Z. W. van Arezzo; 7000 inw.
Monte–Santo, I) Ital. naam van den berg
Athos. — 2) stad met 6000 inw. op een berg nabij
de Adriatische Zee, 4 uren gaans ten 0. N. 0. van
Macerata. — 3) dorp met 1500 inw., 6 uren gaans
benoordoosten Spoleto.
Montesarchio, napolit. stad, in Principatoulteriore, 10 uren gaans benoordoosten Nape's; 8000
inw.; titel van een prinsdom, toebehoorende aan de
familie d'Avalos.
Monte-Scaglioso, napolit. stad, in Basilicata, 3 uren gaans bezuiden Matara ; 7000 inw.
Montespan, dorp in 't fransche dept. HauteGaronne, derdhalf uur gaans bezuidw. St.-Gaudens;
1000 inw.; eertijds titel van een markizaat.
Montespan (Francoise Athenais, markizin
van), een der aanzienlijke bijzitten van Frankrijk's
koning Lodewijk XIV (dochter van Gabriel de Rochechonart, hertog van Montemart), geb. 1641, in
1663 gehuwd met den markies van Montespan, trok
als dame d'bonneur der koningin weldra des konings
opmerkzaamheid, evenzeer door hare verstandelijke
begaafdheden en hare aanminnigheid, als door hare
schoonheid. De gekroonde wellusteling had niet
zoodra zijn oog op mevrouw M. laten vallen, of de
zachte Lavalliere werd ter zijne geschoven, en van
1668 of regeerde mevrouw M. despotiek over het
hart van den grooten Lodewijk, die verscheidene
kinderen bij haar verwekte , o. a. den hertog van
Maine en den graaf van Toulouse, welke beiden eene
rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Frankrijk. Toen deze ontuchtige betrekking 14 jaren geduurd had, begon Lodewijk XIV het eenigszins

Montesquiou
moede te worden zich zoo geheel en al door mevr.
M. te laten regeeren ; daarbij kwam, dat zijn geweten
(beter laat dan nooit) hem al de zonde begot' te
verwijten, die er gepleegd werd door zulk een dubbel overspel ; en daarom onttrok hij zich aan de
trotsche mevrouw M., die nu als koninklijke bijzit
echter vervangen werd door mevr. de Maintenon, die
door mevr. M. aangesteld was als gouvernante bij
hare kinderen. Intusschen bleef mevr. M. nog tot
1687 ten hove verschijnen ; toen bewees zij de waarheid van het spreekwoord: als zekere lieden oud
worden gaan zij onder den preekstoel zitten. Zij
sleet hare laatste levensjaren in strenge vruomheid,
en stierf 28 Mei 1707 te Bourbon-l'Archambault,
waar zij zich be yond om de baden te gebruiken.
Montesquieu, twee steden in 't fransche dept.
Haute-Garonne: 1) zeven uren gaansten zuiden van
Muret ; 4000 inw.; ingenomen en verbrand 1586
door Joyeuse. — 2) M.-Lauragais, derdhalf uur g.
benoordw. Villefranche ; 1700 inw.
Montesquieu (Charles de Secondat, baron de
la Bréde et de), fransch philosoph.-staatk. schrijver,
geb. 18 Jan. 1680 te Brede, president van bet parlement te Bordeaux, gaf 1721 zijne Lettres persanes
in het licht, die een ongeloofelijken opgang ['Pakten,
en verkocht 1726 zijn presidents-ambt, om uitsluitend voor de letterkunde te kunnen leven tot aan
zijnen deed 10 Fehr. 1755 te Parijs. Behalve zijn
beroemde werk Esprit des lois (2 dln. Geneve 1748),
waaraan hij 20 jaren gewerkt heeft, verdient ook
vooral melding: Considerations sur les causes de la
grandeur et de la decadence des Romains (Parijs 1734).
Van de Oeuvres van M. bestaan schier ontelbare
editien, o. a. van Auger (8 din. Parijs 1819), van
Destntt de Tracy en Villemain (8 din. Parijs 1827),
van Lefebvre (2 dln. Parijs 1839).
Montesquiou, stad in 't fransche dept. Gers,
derdhalf uur gaans benoordw. Mirande; 2200 inw.;
was eertijds een der vier baronien van het oude
Armagnac, en heeft Karen naam gegeven aan de
familie M., wier oorsprong opklimt tot de oude
hertogen van Gascogne.
Montesquiou, oud-adellijk fransch geslacht,
dat zich in 1443 in twee linien splitste, nl. M.-de
Marsan en M.-d'Artagnan. De eerstgenoemde linie
bekwam 1777 de erfelijke waardigheid der graven
van Fezensac, 1815 de pairs-waardigheid, 1821 de
hertogelijke waardigheid. De ineestbekende leden
van het geslacht M. zijn : M. (de baron van), kapitein der garden van den hertog van Anjou (later
Hendrik III), die, bij den slag van Jarnac (1569),
laaghartiglijk Lodewijk I, prins van Conde, vermoordde, toen deze krijgsgevangen en ontwapend
was. — M. (Anne Pierre, markies van), luitenantgeneraal, geb. te Parijs 1741, schildknaap van den
graaf van Provence (later Lodewijk XVIII), lid der
Staten-generaal in 1789, was een der eersten, die
zich aansloten hij den Derden stand (tiers-etat).
Onder de republiek opperbevelbebber der Zuiderarmee, bezette hij 1792 Savoje; doch reeds kort
daarna werd hij under een ijdel voorwendsel in staat
van beschuldiging gesteld, en hij nam de wijk naar
Zwitserland ; eerst 1795 kon hij in Frankrijk terugkeeren, en stierf 30 Dec. 1798. — M. (Francois
Xavier Marc Antoine), geb. 1757 in de nabijheid
van Auch, voerde den titel van abbe, werd door de
geestelijkheid van Parijs afgevaardigd ter Statengeneraal, nam na 10 Augustus de wijk naar Engeland met den graaf van Provence (later Lodewijk
XVIII), met wien hij nauw bevriend werd, keerde
na 9 Thermidor in Frankrijk terug, om de belangen
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der Bourbons voor te staan, op wier herstel op den
troop hij aandrong in zijn vermaarden open brief aan
consul Bonaparte, door wien hij echter nit Frankrijk
gebannen werd. In 1814 was hij een der eerste leden
van het voorloopig bewind, werd 13 Mei 1814 door
Lodewijk XVIII benoemd tot minister van binnenl.
zaken, en bleef dat tot aan Napoleon's terugkeer. Na
de tweede restauratie werd hij verheven 17 Aug.
1815 tot pair, 30 April 1821 tot hertog, en hij stierf
4 Fehr. 1832. — M. (Pierre), maarschalk van
Frankrijk onder Lodewijk XIV, kommandeerde den
rechtervleugel der armee bij Malplaquet (1709), en
stierf 1725. — M. (Ambroise Anatole Auguste,
graaf van), brigade-generaal, geb. 8 Aug. 1788, sedert 1841 pair, was onder Lodewijk Filips eereridder der koningin, en vergezelde de hertogin van
Orleans 1848 op hare vlucht uit Parijs. — M. (Alfred Felix, graaf van), broeder van den vorige, was
indertijd ordonnans-officier van Napoleon I, en
maakte '28 Aug. 1847 door zelfmoord een einde aan
zijn !even.
Montesson (Jeanne Beraud de la Haie de Riou,
markizin van), geb. 1737 nit ouders, die tot de
aanzienlijkste familien van Bretagne behoorden, trail
jong in den echt met den luitenant-generaal markies de M., die haar op haar 32e jaar achterliet als
weduwe. Vol aanminnigheden en talenten, boezemde
zij eerie!, onwederstaanbaren hartstocht in aan den
hertog van Orleans, kleinzoon van den regent, met
wien zij 1772 trouwde ; doch hun huwelijk moest
geheim blijveu. Zij bereidde haren gemaal een allergenoegelijkst Leven, totdat zij 1785 andermaal weduwe werd. Zij doorleefde de republiek, zag het
eerste keizerrijk stichten, werd door Napoleon met
onderscheiding behandeld, en stierf1806. Hare werken (tooneelstukken, blijspelen, poezien, romans,
enz.) werden verzameld gedrukt onder dezen titel ;
Oeuvres anonymes (8 dln. 1782).
Monte—Tonale, berg op de grensscheiding
tusschen de lombard. prov. Sondrio en het tiroolsche
district Sultzberg; 6287 vt. bog ; over dien berg
loopt sedert omstreeks de helft der 19e eeuw een
belangrijke weg.
Monteux, vlek in 't fransche dept. Vaucluse,
5 kwartter gaans bezuidw. Carpentras; 5000 inw.
Monteverde, stad in het Napelsche, in Principato ulteriore, 3 uren gaans bewesten Melfi, aan
den Ofanto; 3000 inw.
Monteverdo (Claudio), componist, geb. 1565
te Cremona, kapelmeester der Marcuskerk te Venetic,
gest. Oct. 1649; het verdienstelijkst als operacomponist.
Montevideo, of San-Felipe, versterkte hoofdstad en gewichtigste havenplaats tier zuid-amerik.
republiek Uruguay, op den linkeroever van den Riode-la-Plata, 25 mijlen van de uitwatering dier rivier
in de baai van M.; 38,000 inw.; gesticht 1726 als
kolonie van Buenos-Ayres; Teed veel in den oorlog
tusschen die republiek en Brazilie; werd van 1842
tot 1848 door die van Buenos-Ayres geblokeerd.
Het is tevens de hoofdplaats van bet departement
M., dat ten N. W. aan Paraguay, ten 0. aan Brazilie, ten Z. 0. aan den Oceaan, ten Z. aan BuenosAyres, ten W. aan Entre-Rios grenst, doorsneden
wordt door den Uruguay, en overigens besproeid is
door den Rio-Negro. Dit landschap, in 1821 aan den
staat Buenos-Ayres ontweldigd door de Brazilianen,
die het Cisplatijnsche provincie noemden, weed 1828
als onafhankelijk erkend, en vormde toen een departement der republiek Uruguay.
Montez (Lola). Zie LOLA-MONTEZ.

Montezuma, laatste koning van Mexico, regeerde aldaar sedert 1502, en had door zijne veroveringen zijn grondgebied aanmerkelijk vergroot,
toen de Spanjaarden, onder aanvoering van Cortez,
zijn rijk overweldigden 1519 op eene geveinsde manier. Na gastvrij en gut door hem ontvangen te zijn,
maakten ze zich van zijn persoon meester, onder
voorwendsel, dat hij hen verraderlijk bejegende. In
eenen opstand, die zijne onderdanen beproefden om
hem te bevrijden (1520), werd hij gekwetst op het
oogenblik, waarop hij voorwaarts trail om hen tot
onderwerping aan te maven. Hij weigerde alle geneeskundige hulp en zelfs alle voedsel, besloten (gelijk hij dan ook werkelijk deed) zich te laten doodhongeren. Hij had verscheidene kinderen, van welke
het vierde door de Spanjaarden gedoopt werd onder
den naam van don Pedro, die vervolgens de stamheer
werd der graven van M. en van Tula. — Een andere
M., bijgenaaind de Oude, had reeds over Mexico
geregeerd voor de komst der Spanjaarden(1445-83).
Montfaucon, 1) dorp met 700 inw. in het,
fransehe dept. Maine-Loire, vierdhalf uur gaans bezuidw. Battpreau ; in dit M. 18 Jan. 1800 vredesverdrag tusschen de fransche republiek en de vendeesche aanvoerders. — 2) stadje in 't dept. HauteLoire, 4 uren gaans benoordoosten Yssengeaux ; 1600
inw. — 3) stadje in 't fransche Maas-dept., 8 uren
gaans bezuidw. Montmedy ; 1100 inw.; oude (in
650 gestichte) abdij. — 4) eene hoogte bij Parijs,
tusschen de voorsteden St.-Martin en du Temple.
Deze hoogte was eertijds het galgenveld van Parijs;
verscheidene galgen zag men daar, opgericht in 't
begin der He eeuw, volgens sommigen door Enguerrand de Mariguy of door Pierre de la Brosse,
volgens anderen door Pierre Remy; als men de overlevering gelooven mag, was juist de oprichter van
die galgen de eerste, die er aan opgehangen werd.
De lijken der met den strop gestrafte misdadigers
bleven aan die galgen hangers, totdat ze geheel vergaan waren. Later werd aan dit afzichtelijke schouwspel een einde gemaakt : de galgen werden weggenomen, en M. werd de vergaderplaats van alle vuilnis en onreinheden nit Parijs; doch ook deze bestemming hield 1841 op, en daarmede hield M. op
eene plaats van verpesting voor Frankrijk's hoofdstad
te zijn.
Montfaucon (Bernard de), geleerd Benedictijn, gewoonlijk Montefalco genaamd, geb. uit adellijke ouders 13 Jan. 1655 op Soulage in Languedoc,
diende aanvankelijk met lof onder Turenne; doch
zeer kort na elkander zijnen vader en zijne moeder
verloren hebbende, verliet hij de krijgsdienst, en
-werd 1675 benedictijner monnik te Toulouse, kwarn
1687 naar Parijs, maakte daar kennis met Ducange,
bezocht vervolgens de voornaamste steden van Italie,
inzonderheid Rome, waar hij (1698) met groote
welwillendheid ontvangen werd bij den pans, en
stierf in het klooster St.-Germain te Parijs 21 Dec.
1741. Voornaamste werken ; Palwographia Graca
(Parijs 1708); L'antiquild expliquec et représentée
en figures (fransch en latijn 15 dln. Parijs 1719-24);
Les monuments de la monarchic francaise (fransch
en lat. 5 dln. Parijs 1729-33); Diarium Italicum
(Parijs 1702); Colleclio nova patrum et scriptorum
Grwcorum (2 dln. Parijs 1706).
Montferrand. Zie C_LERMONT-FERRAND.
Montferrat, it. Monteferrato, voormalig markgraafschap, sedert 1573 hertogdom in Italie, grensde
ten N. en ten W. aan Piemont, ten Z. aan de republiek Genua, en ten 0. aan bet Milaneesche, was 50
vierk. mijlen groot, en had Casale tot hoofdstad. In
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1797 werd M. ingelijfd bij de Cisalpijnsche republiek,
maakte 1805 deel uit van het toenmalige koninkrijk
Italie, werd 1815 toegevoegd aan Sardinia, en behoort thans tot het nieuwe italiaausche koninkrijk.
Montferrat, aanzienlijk geslacht in Lombardije, vooral vermaard in de geschiedenis der kruistochten. Als stamheer van dit geslacht wordt genoemd Alderamus, die 967 door Otto den Groote
verheven werd tot markgraaf (markies) van M. —
M. (Willem IV van), bijgenaamd de Oude, vergezelde keizer Koenraad HI op den Tweeden kruistocht
(1147), koos later partij voor Frederik Barbarossa
tegen de vrije steden van Italie, en stierf 1179. —
M. (Reinier van), een der zonen van Willem IV,
trouwde met eene dochter van Manuel Comnenus,
keizer van Constantinopel, en ontving als bruidschat
het koninkrijk Thessalonica (1179), dat 1183 aan
zijnen broeder (Bonifacius III van M.) kwam, en
lang in zijne familie bleef. M. (Willem V van),
oudste zoon van Willem IV, was een der helden van
den Derden kruistocht, en verwierf door zijne dapperheid den eernaam van Langzwaard. Ter belooning
voor zijne diensten, schonk Boudewijn de Melaatsche,
koning van Jeruzalem, hem de hand zijner zuster
Sibylla met het graafschap Joppe. Hij stierf 1185. —
M. (Koenraad van), tweede zoon van Willem IV,
onderscheidde zich in het Oosten, vooral bij de verdediging van Tyrus tegen Saladijn, werd verheven
tot heer van Tyrus, en regeerde over die stad van
1187 tot 1192. Hij trouwde met eene dochter van
Amaury (Amalrik), koning van Jeruzalem, en betwistte den troon van Jeruzalem aan Guido van Lusignan, zijnen schoonbroeder ; op het punt om te
zegevieren, stierf deze M. vermoord 1192. —
(Bonifacius III van), regeerde gelijktijdig over Montferrat en over het koninkrijk Thessalonica (11831207). Hij werd gevangen genomen in den slag bij
Tiberias (1187), en kort daarna uitgewisseld tegen
zijnen broeder Koenraad. In 1202 werd hij gekozen
tot hoofd van den Vierden kruistocht, droeg veel bij
tot de inname van Constantinopel, en werd 1204 verheven tot koning van Thessalia. In 1207 sneuvelde hij
bij Satalieh, in een gevecht tegen de Sarraceenen.
M. (Willem VI van), bijgenaamd de Groote,
1254-1292. Eerst bondgenoot van Karel van
Anjou, was hij hem in de verovering van het koninkrijk Napels behulpzaam, doch keerde zich toen
tegen hem, omdat Karel geheel Lombardije onder
zijn gezag zocht te brengen. Verceil, Ivrea en verscheidene andere steden bracht deze M. door geweld
van wapenen aan zijne familie, en speelde de rol van
condottiere. Toen de bevolking van Alexandria tegen
hem in opstand gekomen was, viel hij in hunne handen, en werd opgesloten in eene ijzeren kooi, waarin
hij 17 jaren gevangen werd gehouden, totdat hij
1292 stierf. Hij liet eenen zoon na (Jan II van 1V11.),
die kinderloos kwam te overlijden, en eene dochter,
met name Jolanda, die de vrouw werd van Andronicus Paleologus, keizer van het oostersch-rom. rijk.
Deze erfde Montferrat bij den flood van zijnen broeder (1305), en van hem ging het over op zijnen
tweeden zoon Theodorus Paleologus, die het hoofd
werd van eenen tweeden tak der markiezen van M.;
hij regeerde van 1305 tot 1338, had aanvankelijk
zijn erfgoed te verdedigen tegen den markgraaf van
Saluzzo en tegen Karel II, koning van Napels ; doch
hij liet zich erkennen door Hendrik VII, en regeerde
eindelijk, zonder dat iemand hem het gezag betwistte. — M. (Johannes Paleologus van), zoon van
den vorige, en zoo ook zijne opvolgers, waren aanhoudend in oorlog met hunne naburen, inzonderheid

met de Visconti en de Sforza, heeren van Milaan.
Het geslacht M. begon van lieverlede te dalen, en
eindigde met Johannes George Paleologus, die 1533
kinderloos stierf. Zijue landen gingen toen over aan
Frederik II van Gonzaga, markies van Mantua, die
gehuwd was met een der nichten van den laatsten
Paleologus.
Montfoort, lat. Mons[ortis, d. Sterkenburg,
stadje aan den IJsel, in de nederl. prov. Utrecht, 3
uren gaans bezuidw. Utrecht en 2 uren g. benoordw.
Use'stein ; 2000 inw.; was vroeger vesting, doch de
vestingwerken werden 1574 door de Spanjaarden
vernield ; 21 Juni 1672 ingenomen door de Franschen; in 't begin der 18e eeuw werd M. door een
fellers brand geteisterd, waarbij de kerk en ruim 70
huizen totaal in de arch gelegd werden. Het voormalige Slot of Kasteel van M. speelde eene belangrijke rol in de oorlogen der utrechtsche bisschoppen ;
in Nov. 1672 lieten de Franschen dit kasteel in de
lucht springer.
Montfort, naam van verscheidene fransche
steden: 1) in 't dept. Landes, aan de Louts, vijfdhalf
uur gaans beoost. Dax; 1700 inw. —2) M.-l'Amaury,
in 't dept. Seine-Oise, vierdhalf uur g. benoorden
Rambouillet; 1800 inw.; geboorteplaats van Simon
van Montfort. — 3) M.-le-Rotrou, in 't dept. Sarthe,
aan de Huisne, 4 uren gaans beoosten Mans; 1100
inw. — 4) M.-sur-Meu, of M.-la-Cane, in 't dept.
Ille-Vilaine, 5 uren gaans bewesten Rennes ; 1500
inw.; ijzerhoudende minerale bron; oude augustijner
abdij. — 5) M.-sur-Rille, in 't dept. Eure, vierdhalf
uur gaans bezuidoosten Pont-Audemer ; 700 inw. —
6) fransche naamsvorm van 't nederl. stadje Montfoort. — 7) dorp in nederl. Limburg, 2 uren gaans
bezuiden Roerrnonde; 700 inw.; het voormalige kasteel van dit M. was zeer sterk, en werd o. a. in 1388
gedurende vier maanden tevergeefs belegerd door
Floris van Wevelinkhoven, 50sten bisschop van
Utrecht ; in de nederlandsche oorlogen werd dit kasteel verwoest ; ruinen daarvan zijn nog in wezen.
Montfort (Simon, baron, later graaf van), berucht door zijne krijgstoch ten tegen de Albigenzen,
nam eerst deel aan den kruistocht, die 1199 gepredikt werd door Fulco van Neuilly, en onderscheidde
zich in Palestina. Na zijne terugkomst werd hij (1208)
door de baronnen gekozen tot aanvoerder in de kruisvaart, welk in Frankrijk ondernomen werd tegen de
Albigenzen, die aangevoerd werden door Raymond,
graaf van Toulouse. Gaf M. in dien verfoeienswaardigen oorlog doorslaande bewijzen van moed en dapperheid, niet minder toonde hij zich een wreedaard
van den eersten rang. In 1209 bemachtigde hij Beziers, waar hij 60,000 menschen deed omkomen ;
daarna veroverde hij Carcassonne, versloeg 1213,
voor de stad Muret, den bondgenoot der Albigenzen,
Petrus II, door wien die stad belegerd werd, ontweldigde den graaf van Toulouse zijne landen, en
liet zich zelven daarmede beleenen door pans Innocentius III. Hij werd door een steenworp gedood bij
het beleg van Toulouse, dat 1218 in opstand gekomen was. Hij werd den Macchabetis van zijne eeuw
bijgenaamd. — M. (Amalrik van), Amaury de
Montfort, oudste zoon van den vorige, was niet bij
machte om zich in bet bezit van de door zijnen vader
gemaakte veroveringen te handhaven, en zag zich
genoodzaakt ze of te staan aan Frankrijk's honing
Lodewijk VIII, die dus het graafschap Toulouse aan
de kroon trok (1226), terwijl M. benoemd werd tot
connetable van Frankrijk. — Een andere zoon van
Simon speelde eene groote rol in Engeland ; zie bet
volgende art.

Montfort
Montfort (Simon van), graaf van Leicester, op
een na de oudste zoon van den beruchten Simon (zie
het vorige art.) en van eene engelsche dame, erfde
de aanzienlijke bezittingen in Engeland, die door
zijns vaders huwelijk in zijne familie waren gekomen,
en ging zich omstreeks 1236 in dat land metterwoon
vestigen, ten gevolgeyan eene woordenwisseling, die
hij gehad had met Lodewijk IX, koning van Frankrijk. Hij werd zeer goed ontvangen door Hendrik III,
die hem het bewind over Gascogne toevertrouwde
met den titel van senéchal, en hem zijne zuster tot
vrouw gaf. Doch M. maakte zich als bewindvoerder
gehaat, en viel vervolgens ook in ongenade bij Hendrik, die hem van verraad betichtte. Om zich te
wreken, hitste hij nu de engelsche baronnen tot den
opstand aan, stelde zich 1258 aan hun hoofd, noodzaakte den koning een buitengewoon parlement bijeen te roepen te Oxford, en perste hem de concession af, bekend onder den naam van (Statutes of)
Provisions of Oxford. Gedurende verscheidene jaren
oefende M. eene onbeperkte macht uit in Engeland;
en toen de koning eene poging deed om dat juk af
te schudden, leverde M. hem slag, nam hem en zijnen zoon gevangen, en noodzaakte here tot eene
vernederende schikking (1264). In 1265, na nieuwe
voordeelen op Hendrik behaald te hebben, riep Simon
van M. een parlement bijeen, waarin, behalve de
geestelijkheid en de adel, ook vertegenwoordigers
van de gemeenten zitting namen : dit was de oorsprong der Gemeenten van Engeland. Doch ziende
dat verscheidene zijner partijgangers misnoegd over
hem waren, gaf M. aan Hendrik het middel om zijn
gezag weder op te beuren. Des konings zoon, prins
Eduard, die door M. gevangen word gehouden, vond
gelegenheid om te ontsnappen, en kwam hem nu
reeds spoedig slag leveren bij Evesham, waar M. eene
totale nederlaag Iced (Aug. 1265). Leicester en diens
oudste zoon sneuvelden daarbij.
Montfort (Jan van), broeder van Jan III, den
hertog van Bretagne, en mededinger van Karel van
Blois. Zie JAN IV.
Montfort (graaf van), dezen titel voerde de
ex-koning van Westfalen, Jerome Bonaparte.
Montgaillard (Bernard de Percin de), bekend onder den naam van Petit Feuillant, geb. 1563
op bet kasteel Montgaillard in Languedoc, kwam
omstr. 1579 naar Parijs, ging in de orde der Feuillants, en predikte hartstochtelijk voor de Ligue en
tegen het koninklijk gezag. Na de inname van Parijs,
nam pater M. de vlucht naar Rome, waar pans Clemens VIII hem minzaam ontving, en hem liet overgaan in de orde van Citeaux. Uit Rome begat M. zich
naar de Nederlanden, werd daar prediker van aartshertog Albertus, zag zich benoemd tot abt van Nivelles en van Orval, en stierf in laatstgenoemde abdij
1628. — M. (Guillaume Honore Rocques, genaamd
abbe de), fransch historiograaf, geb. 1772 op het
kasteel Montgaillard inLanguedoc uit adellijke ouders,
deed in zijne jeugd eenen val, waardoor hij ongeschikt werd voor de krijgsdienst, studeerde een korten tijd in een seminarie, doch emigreerde uit Frankrijk, en keerde eerst 1799 derwaarts terug, vervulde
onder het consulaat en het keizerrijk eenige administratieve betrekkingen, en stierf te Parijs 1825.
Men heeft o. a. van hem: Revue chronologique de
l'histoire de France depuis la convocation des notables
(Parijs 1820); Hisloire de France depuis la fin du
rêgne de Louis XVI jusqu'en 1825 ; enz.
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Montgeron (L.-Basile Carre de), raadsheer
't parlement van Parijs, geb. aldaar 1686, leidde in
zijne jeugd een tamelijk los leven, en was op het
punt van godsdienstig geloof allesbehalve een steinpilaar der Kerk, totdat hij 1731 ooggetuige werd
van de mirakelen, die op het kerkhof St.-Medard
pleats grepen op het jansenisten-graf van Paris. Alles wat hij daar zag gebeuren beschreef hij in een
lijvig boekwerk : La vérite des miracles de Paris (3
din. in 4., 1737-48), welk werk hij aan den koning dacht te gaan aanbieden, waarin hij echter
verhinderd werd, doordien men hem wegens het
schrijven van dat boek (dat te Rome veroordeeld is)
in de Bastille opsloot, en hem vervolgens in ballingschap zond, zoodat hij 1754 te Valence stierf els
balling. Zooals het doorgaans gaat, zijne aanhangers
beschouwden hem als een held en martelaar; zijne
tegenstanders hielden hem voor krankzinnig. Men
mag echter veilig aannemen, dat M. met eigen oogen
alles gezien had wat hij beschreven heeft. Wanneer
men uitgaat van den stelregel (die mettertijd wel
als algemeene waarheid zal gelden), dat mirakelen,
van welken aard ook, niets enders zijn dan ja de
groote menigte verbazende, doch niettemin zeer natuurlijke voorvallen, zoo niet de goochelvertooningen
van sluwe bedriegerij, dan voorzeker kan men germstelijk aannemen, dat M. in zijne mirakelen-beschrijving volkomen ter goedertrouw en volkomen bij
zijne gezonde zinnen is geweest.
Montglat (markies de), marechal-de-camp onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, geb.1610, gest.
1675, schreef beiangr. Memoires (4 din. Parijs 1727).
1VIontgolfier (Joseph Michel en Jacques Etienne), twee broeders, benoemd els uitvinders van de
luchtvaart-kunst, beiden geboren te Vidalon-lesAnnonay, de eerste in 1740, de andere 5 Jan. 1745,
waren de zonen van een papierfabrikant. Ofschoon
de jongste broeder eigenlijk het eerst op het denkbeeld van eenen luchtballon schijnt gekomen, hebben
zij de eer der uitvinding samen willen deelen. De
eerste proef daarmede werd 5 Juni 1783 door hen
genomen te Annonay ; daarop kwam Etienne naar
Parijs, om hunne ontdekking bekend te maken aan
het hof, en eene nieuwe proef werd daarmede genomen
20 Sept. 1783 te Versailles. Er werden medailles
ter eere van de twee broeders geslagen, en hun vader werd tot den adelstand verheven. Door bet uitbarsten van de revolutie geraakten zij echter spoedig in het vergeetboek ; doch later herinnerde men
zich hunne uitvinding, en trok partij daarvan bij gelegenheid van den slag van Fleurus, om de bewegingen van den vijand gale te slaan. Etienne stierf 2
Aug. 1799 te Serviéres; Joseph, die zich ook beround heeft gemaakt door het uitvinden van de
waterschroef, stierf te Parijs 26 Juni 1810.
Montgomery, 1) stadje met 1300 inw., en
ruinen van het oude versterkte kasteel van Montgomery, in het noorden van het engelsche prinsdom
Wallis, aan de Severn, 8 uren gaans bezuidw.
Schrewsbury ; in de nabijheid van M. de laatste
veldslag (1294) tusschen die van Wallis en de Engelschen. Het is de hoofdplaats van het graafschap
M. (ruim 38 vierk. mijlen ; 67,000 zielen).
Montgomery, 2) oud fransch graafschap in
Normandie, bewesten Lisieux, maakt tegenwoordig
deel uit van het dept. Calvados, en heeft zijnen naam
gegeven aan het geslacht Montgomery (zie verder).
Montgomery, 3) naam van verscheidene
graafschappen en steden in de noord-amerik. Unie,
o. a. M. de hoofdstad van den staat Alabama, aan
den Alabama ; 10,000 inw,
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Montgomery, een oud geslacht, welks aanzien opklimt tot Roger de M., normandisch edelman,
die Willem den Bastaard vergezelde tijdens de verovering van Engeland, en met een gewichtig kommando bekleed was in den slag van Hastings. — Robert, een zoon van lien Roger, genoot insgelijks de
gunst van koning Willem ; loch toen 14 de partij
van Robert Kort-heup koos tegen diens broeder
Hendrik I, werd hij uit Engeland gebannen, en nam
de wijk naar Schotland, waar zijne familie eene
groote rol speelde. Een zijner afstammelingen,
Hugo de M., werd 1502 door Jacobus IV verheven
tot graaf van Egland of van Eglintoun. — Het fransche geslacht de Lorges beweerde of te stammen van
de schotsche familie M., en voerde zelf den naam M.
sedert 1543, toen kapitein de Lorges in 't bezit
kwam van bet graafschap Montgomery in Normandie.
Montgomery (Gabriel de), zoon van Jacobus
de Lorges, was kapitein der Schotsche garden van
Hendrik II van Frankrijk, had het ongeluk bij een
tornooispel 30 Juni 1559 (lien koning een oog uit
te steken, en zoodoende onwillekeurig de oorzaak te
worden van diens dood. Om zich aan den haat van
koningin Catharina de Medicis te onttrekken, nam
hij na dat beklagenswaardige voorval de wijk naar
Engeland. Daar omhelsde hij het Protestantisrnus ;
en toen de religie-oorlogen uitbarstten, kwam hij
naar Frankrijk terug, en werd een der geduchtste aanvoerders der Hugenoten. Hij verdedigde Rouaan
tegen de koninklijke armee, en bevocht verscheidene
voordeelen op de Roornsch-katholieken, voornamelijk in Bearn. Door het parlement van Parijs werd hij
ter dood veroordeeld, en aan zijne beeltenis werd
dat vonnis voltrokken ; doch bij den vrede van SaintGermain werd hij gegratieerd. Slechts door eene
overhaaste vlucht ontkwam hij aan de parijsche
Bloedbruiloft (1572), snelde La Rochelle te hulp
(1573), en deed wonderen van dapperheid in Normandie; doch in Domfront aangetast door maarschalk
Matignon, werd hij door den verreweg overmachtigen
vijand genoodzaakt te capituleeren (27 Mei 1573)
waarbij hem echter uitdrukkelijk de voorwaarde van
lijfsbehoud ingewilligd werd. Desniettegenstaande
liet Catharina de Medicis, die zich geen gewetensbezwaar maakte van woordschennis, M. voor een krijgsraad terecht staan; en door dit even schandelijke als
gedwe8 werktuig van haren wil, werd M. ter dood
veroordeeld, en 27 Mei 4574 onthoofd.
Montgomery (Richard), amerikaansch geneneraal, geb. 1737 in Ireland, had eerst als engelsch
officier in den oorlog in Canada gediend tegen de
Franschen (1756), en zette zich vervolgens metterwoon te New-York neder. Bij de onafhankelijkverklaring koos hij de partij der Amerikanen, en beproefde
om de Engelschen uit Canada te verdrijven; voor
een groot gedeelte was dit hem gelukt, toen hij bij
het beleg van Quebec sneuvelde (1775).
Montgomery (James), dichter en publicist
van de liberale richting, geb. 4 Nov. 1771 te Irvine
in Schotland, gest. 30 April 1854 bij Sheffield, heeft
vooral naam gemaakt met zijne Poetical works (4
dln. Londen 1854). Door Holland en Everett werd
in 't licht gegeven eene verzameling van de Memoirs
of M.'s life and writings (7 din. Londen 1855-56).
Montgomery (Robert), godsdienstig dichter,
geb. 1807 te Bath, geestelijke te Londen, gest. 3 Dec.
1855 te Brighton. Het meest opgang maakte zijn
dichtstuk The omnipresence of the Deity (Londen
1828 ; 26e druk 1857).
Montgomery - Martin (Robert), engelsch
statisticus, geb. 1803 in het ierscbe graafschap Ty-
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rone, 1843-46 beambte op Hongkong, legde als
schrijver eenen ongemeenen werkijver aan den dag.
Zijne voornaamste werken zijn : History of the
British colonies (5 dln. Londen 1834-35 ; dikwijls
herdrukt) ; Britsh colonial library (10 dln. Londen
1838-43); China (2 dln. Londen 1847) ; Ireland
before and after the union with Great-Britain (3e
druk Londen 1848).
Montherme, marktvlek in 't fransche dept.
Ardennes, aan de Maas, vierdhalf uur gaans benoorden Mezières ; 2000 inw.
Montholon (Charles Tristan de), graaf van
Lee, een der trouwste dienaren van Napoleon, geb.
1782 te Parijs, trad reeds als jongen van 10 jaren in
dienst bij de marine. ging op zijn 15e jaar bij de
kavallerie over, maakte de veldtochten in Italie,
I)uitschland en Polen merle, klom door zijne dapperheid op tot den rang van kolonel, nam als aide-decamp van Berthier roemrijk Teel aan den slag van
Wagram, waarbij hij 5 blessuren ontving, en werd
1809 benoemd tot kamerheer des keizers. In de Honderd Dagen was hij, met den rang van brigade-generaal, aide-de-camp van Napoleon, vergezelde here
naar St.-Helena, werd door hem benoemd tot medeexecuteur-testamentair en tot bewaarder van een
gedeelte van Napoleon's manuscripten, en gaf
diens dood gezamenlijk met Gourgaud in bet licht
Memoires pour servir d l'histoire de France sous
Napoleon, arils d Ste-Helene sous sa dictee (8 dln.

Parijs 1823 en v.). In 1840 nam M. deel aan de samenzwering, die den aanslag van Lodewijk Napoleon
te Boulogne ten gevolge had; deswege tot 20 jaren
gevangenis veroordeeld, ontving M. eenigen tijd
later gratie, en stierf 24 Aug. 1853.
Monthyon (Jean Baptiste Robert Auget,
baron de), juister gespeld Montyon, geb. te Parijs in
Dec. 1733, sedert 1780 kanselier van den graaf van
Artois, van 1790 tot 1815 geemigreerd, gest. 29
Dec. 1820 te Parijs, vermaakte zijn aanzienlijk vermogen aan nuttige stichtingen (deels liefdadige instellingen, deels ter bevordering van kunst en wetenschap) ; het nicest bekend is de reeds in 1782 door
hem gestichte deugd-prijs, genaamd Prix Monthyon;
die prijs werd door de Conventie opgeheven, doch
1816 door M. vernieuwd.
Monti (Vincenzo), ital. dichter, geb. 19 Febr.
1754 in de nabijheid van Fusignano, is bekend als
een ijverig aanhanger van Napoleon I, en gest. 13
Oct. 1828 te Milaan. Opere varie Milaan 1825-27 (8
din.); Opere inedite e rare (5 dln. Milaan 1832-33).
Montiel, vlek in Spanje, in La Mancha, derdhalf uur gaans bezuidoosten Villanueva-de-los-Infantes ; 1300 inw. In 1369 werd Peter de Wreede, koning van Castilie, bier doodgestoken door zijnen
broeder Hendrik van Trastawara, die hem eenige
dagen te voren bier overwonnen had.
Montignac, vlek in 1 fransche dept. Dordogne,
ruim 4 uren gaans benoorden Sarlat ; 4000 inw.
Montigny, 1) dorp in de belgische prov. Henegouwen, district Charleroi; 8600 inw. — 2) M. leItoi of M.-le-Meuse, stad in 't fransche dept. HauteMarne, aan de Maas, ruin] 4 uren gaans benoordoosten Langres ; 1200 inw. — 3) M.-sur-Aube, plaatsje
in 't fransche dept. Cote-d'Or, ruim 4 uren gaans
benoordoosten ChAtillon-sur-Seine ; 650 inw.
Montijo, spreek uit: Mon-tieg-cho, stad in
de spaansche prov. Badajoz, 7 uren gaans bewesten
Merida, aan den Guadiana ; 6000 inw.; oud kasteel
der graven van M. De erfelijke titel van vgraaf van
M." werd 1697 door Karel 11 verleend aan Jan van
Porto-Carrero. De stamheer van bet geslacht der
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graven van M. was een Genuees, met name Egidius
Bocanegra, die in 1340 naar Spanje werd gezonden
om Alfons XI te helpen tegen de Mooren, en door
hem verheven werd tot admiraal en graaf van Palma,
en zich in Spanje vestigde metterwoon. Zijn kleinzoon betrouwde met de erfdochter van Porto-Carrara den naam en het geslachtswapen Bier familie,
en een latere afstammeling den titel der graven van
Teba. Van dezen stamt of de tegenwoordige keizerin
der Franschen (zie EUGENIE). Haar varier, graaf van
M., hertog van Penaranda, koos in den oorlog van
Spanje tegen Napoleon als otficier de partij van laatstgenoemden, diende, nadat de Franschen verdreven
waren, in de fransche armee, werd later in Spanje
lid van den senaat, en stierf 1839.
Montilla, lat. Montallia of Montulia, stad in
Spanje, 10 uren gaans bezuidoosten Cordova; 15,000
inw. ; fraai paleis der hertogen van Medina-Celi;
is de geboorteplaats van Gonzalvo, bijgenaamd van
Cordova. Eertijds was M. versterkt, doch Ferdinand
de Katholieke liet 1508 de vestingwerken slechten.
Montrone (Val di), de Campi macri der
mien, eene dalvlakte tusschen Parma en Mutina
(Modena), waar nog in Strabo's tijd groote volksvergaderingen gehouden plachten te warden, die in de
middeleeuwen verlegd werden naar de Roncalische
velden bij Piacenza.
Montivilliers, stad in 't fransche dept. der
Beneden-Seine, aan de Lezarde, derdhalf uur gaans
benoordoosten Havre ; 4000 inw.; oude (in 682
gestichte) abdij.
Montjoie, of Montschau, stad in Rijnpruisen,
6 uren gaans beznidoosten A ken ; 3000 inw.
Montlhery, lat. Mons Letherici, vlek in 't
fransche dept. Seine-Oise, 4 uren gaans benoordw.
Corbeil ; 1600 inw.; in de nabijheid ruinen van eenen
toren van het voormalige kasteel der heeren van M.
Niet ver van M. werd in Juli 1465 een onbeslist blijvende veldslag geleverd tusschen Lodewijk XI en de
verbondenen der Ligue du Bien public, die hem niet
konden verhinderen zich eenen doortocht te banen
naar Parijs.
Montlieu, stad in 't fransche dept. CharenteInfer., 6 a 7 uren g. bezuidoosten Jonzac; 2000 inw.
Montlosier (Francois Dominique REYNAUD,
graaf van), geb. 11 April 1755 te Clermont-Ferrand,
werd door den adel van Riom afgevaardigd ter Statengeneraal 1789, was een der voornaamste woordvoerders van de rninderheid, emigreerde 1791, dirigeerde in Engeland le Courrier de Londres, Welk blad
ophield te verschijnen kort na zijnen terugkeer in
Frankrijk : want in 1800 kwam M. naar Parijs, door
de Bourbons met de taak belast om Bonaparte te bewegen, het gezag weder in hunne handers te geven;
doch in plaats daarvan liet hij zich door Bonaparte
overhalen, om zich aan den nieuwen staat van zaken
aan te sluiten. Niettemin begroette hij met blijdschap
de Restauratie, en gaf 1814 in het licht La Monarchie
[rancaise depuis son etablissement (3 dln.; herdrukt
1815 in 4 dln.), waarin hij het herstel van de oude
feodaliteit aanprees. Hij werd algemeen gehouden
voor een ultra, totdat hij in 1826 in het licht zond
zijn Menzoire a consulter tegen hetgeen hij de inmenging van de parti-prétre in staatszaken noemde ;
daarop volgde een tweede betoogschrift, getiteld:
Les Jesuites, les Congregations etc. Die beide geschriften brachten hem in aanzien bij de liberalen,
doch deden hem bij Karel X in ongenade vallen, en
werden veroordeeld te Rome. Als aanhanger van de
Juli-dynastie werd M. 1832 tot .pair benoernd, en
stierf 9 Dec. 1838.
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Mont—Louis, 1) tijdens de fransche omwenteling Mont-Libre, vestingstad in 't fransche dept.
der Oost-Pyreneen, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Prades ; 1200 inw.; was oudtijds de hoofdstad van de
fransche Cerdagne. — 2) stad in 't fransche dept.
Indre-Loire, 3 uren gaans beoosten Tours, aan de
Loire ; 2600 inw. — 3) tegenw. het kerkhof Perela-Chaise te Parijs; zie LA CHAISE.
Montlue (Blaise de), fransch veldheer, geb.
omstr. 1502 op het kasteel Montluc in Guyenne,
gest. 1577, diende dapper onder de regeering van
Frans I, Hendrik II en Frans I1, nam roemrijk deel
aan de krijgstochten in Italie, en verdedigde gedurende 8 maanden Siena tegen Karel V. Onder Karel
IX versloeg hij de, Hugenoten in verscheidene gevechten, voornamelijk bij Ver (1562), en werd benoemd tot luitenant-generaal van Guyenne (1564).
Ten einde de ketterij uit te roeien, liet hij zoo ontzettend veel menschen ter flood brengen, dat de
Protestanten hem den royalistischen Beul noernden.
Door Hendrik III werd hij vereerd met den maarschalksstaf. — M. (Jean de), broeder van den vorige, had den geestelijken staat omhelsd, doch werd
door Hendrik II als diplomaat gebruikt in Italie,
Engeland, Schotland, Duitschland, Portugal, en droeg
er veel toe bij, dat Hendrik van Frankrijk (Hendrik
III) tot koning van Polen verheven werd. Door den
invloed der koningin van Navarre, werd deze M.
1553 tot bisschop van Valence benoemd ; zijne levenswijze was alles behalve bisschoppelijk; hij stierf
1579.
Montlugon, stad in 't fransche dept. Allier,
aan den Cher, 15 uren gaans bezuidw. Moulins; heeft
9000 inwoners.
Montluel, stad in 't fransche dept. Ain, 6 uren
gaans bezuidoosten Trdvoux, aan de Sereine; heeft
3000 inwoners.
Montmartre, vlek of dorp met 23,000 inw.
benoorden Parijs, waarvan het eene voorstad vormt;
het ligt op de hoogte genaamd butte Montmartre,
van waar men geheel Parijs overzien kan. Volgens
sommigen is de naam M. herkomstig van het latijnsche Mons Maras, omdat tiler oudtijds een aan god
Mars gewijde tempel stond ; volgens anderen komt
M. van 't latijnsche Mons Martyrunt, omdat de herlige Dionysius (Denis) hier met drie zijner medgezellen den marteldood onderging. Door de Noormannen werd M. in 887 verwoest ; Lodewijk de
Dikke stichtte hier 1133 eene benedictijner abdij,
die bestaan bleef tot 1789. In 1814 werd bier tang
en hardnekkig gevochten tusschen de geallieerden
en de troepen die Parijs verdedigden.
Montmedy, lat. Mons Medius, in de middeleeuwen Mons Maledictus, stad in het fransche Maasdept., aan den Chiers, 11 mijlen benoorden Bar-surOrnain ; 2700 inw.; maakte eertijds deel uit van
Luxemburg, werd door de Franschen ingenomen
1541 en 1553, en behoort sedert 1657 aan Frankrijk.
Montmeillan, ital. Montemigliano, waarschijnlijk het oude Mantala, stad in het tegenw.
fransche dept. Neder-Savoje, 4 urea gaans bezuiden
Chambery, aan de Isere; 1300 inw.; ingenomen
1600 door Hendrik IV, 1691 door Catinat, en opnieuw door de Franschen bemachtigd 1792.
Montmirail, 1) plaatsje in 't fransche dept.
Sarthe, 12 a 13 uren gaans bezuidoosten Mamers,
nabij de Braye ; 820 inw. — 2) stad in 't fransche
dept. Marne, 19 uren gaans bezuidw. Epernay, nabij
den Petit-Morin ; 2600 inw.; beroemde molensteengroeven ; het is de geboorteplaats van kardinaal de
Retz; Napoleon bevocht hier 11 Febr. 1814 eene
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danken aan zijne geboorte, en aan zijne onbeduischitterende overwinning op de Geallieerden.
dendheid, waardoor hij een geschikt werktuig was
3) vroeger een landgoed, sedert 1766 een hernhutt.voor de oogmerken van Catharina de Medicis. Hij
opvoedingsgesticht voor meisjes, aan het meer van
M. (Hendrik I, hertog
Neufchatel.
stierf op 49-j. leeftijd.
van), tweede zoon van Anne, was degene, die den
Montmorency, 1) rivier in Neder-Canada,
prins van Conde gevangen nam in den slag van
ontlast zich 2 mijlen heneden Quebec in den St.Dreux ; hij vocht dapper in den slag van Saint-Denis,
Laurentius-stroom met een 230 vt. hoogen waterval.
Montmorency, 2) M.-Beaufort, vlek in 't vvaarin zijn varier doodelijk gekwetst werd (1567).
In weerwil van al zijne uitstekende verdiensten, was
fransche dept. Aube, 8 uren gaans benoorden Barhij gehaat bij Catharina de Medicis en bij de Guisesur-Aube, bij het (kleine) bosch van M.; 500 inw.
Montmorency, 3) M.-Enghien, stad in 't partij ; hij had dan ook, ofschoon met hart en ziel
Roomsch-katholiek, het behoud van zijn leven in den
fransche dept. Seine-Oise, 4 uren gaans benoorden
Bartholomeiisnacht alleen hieraan te danken, dat hij
Parijs, op eene hoogte nabij bet Bosch van M.; 2200
in tijds uit Parijs gevlucht was naar Languedoc,
inw.; nabij M. de buitenplaats Ermitage, indertijd
waar hij het stadhouderschap bekleedde. Hier plaatste
bewoond door J. J. Rousseau, later door Gretry.
hij zich nu aan bet hoofd der misnoegden, die
Aan den voet van den heuvel van M. is sedert 1820 't
Politiques genoemd werden, en regeerde er als souhekoorlijk gelegen dorp Enghien ontstaan, rondom
vereine vorst tot de troonsbeklimming van Hende drukbezochte zwavelbronnen (bains d'Enghien).
Montmorency, een der oudste en aanzien- drik IV. Deze koning zond aan M. den degen van
connetable (1595). Bij het leven zijns vaders voercle
lijkste geslachten van Frankrijk, ontleent zijnen
Hendrik van M. den titel van heer van Darnville; als
naam aan de voormalige baronie M. nabij Parijs, en
eene opmerkelijke bijzonderheid dient,dat deze allesheeft tot stamheer Bouchard, heer (sire) van M.,
zins uitstekende man niets van de schrijfkunst vergest. omstr. 980. De hoofden van dit geslacht voerstond, zoodat hij niet eens in staat was zijnen naam
den eertijds den titel van premier baron chretien en
M. (Hendrik II, hertog van), zoon
te zetten.
dien van premier baron de France. In den loop der
van den vorige, geb. 1595 te Chantilly, stood in
eeuwen heeft dit geslacht zich in een aantal takken
blakende gunst bij Hendrik IV, die peet over hem
en linien gesplitst. Onder Matthieu H, bijgenaamd
was. Door Lodewijk XIII werd deze M. op 17-j.
le Grand Conndtable (gest. 1230), ontstonden twee
leeftijd verheven tot admiraal (1612). In de religiehoofdtakken, nl. die der baronnen van M. (de oudoorlogen, waarvan Languedoc voornamelijk het tooste) en die van M.-Laval (de jongste). De oudste tak
neel was, 1620-1628, pewees hij bet hof vele goede
splitste zich in de 15e eeuw door de drie zonen van
diensten te land en ter zee. Benoemd tot luitenantbaron Jean H de M. (geb. 1402, gest. 1477) in drie
linien, nl. M.-Nivelle (later graven van Horses of generaal der koninklijke troepen in Piemont, verwierf hij als zoodanig door zijne krijgsbedrijven den
Hoorne ; zie HooRNE), M.-Fosseux, en de linie der
maarschalksstaf (1629). Misnoegd over Richelieu,
baronnen (later hertogen) van M. Het geslacht M.
liet hij zich overhalen tot den opstand door Gaston,
heeft aan Frankrijk geleverd tien connetables, en
broeder van Lodewijk XIII; hij bracht Neder-Laneen groot aantal maarschalken en generaals, van
guedoc in opstand, en leverde aan de troepen des
welke wij er bier slechts eenigen zullen noemen:
konings slag bij Castelnaudary (1632). In dien onM. (Anne de), geb. te Chantilly 1493, gest. 1567,
gelijken strijd overwonnen en overdekt met wooden,
volbracht zijne eerste wapenfeiten bij Marignano, en
viel hij levend in handen van den koning, die hem
werd 1522 verheven tot maarschalk. Bij den slag
voor een krijgsraad te recht liet staan te Toulouse,
van Pavia, werd bij even als Frans I gevangen genowaar hij, ter dood veroordeeld, zijn vonnis ondermen; zoodra hij weder op vrije voeten was, beijverde
ging als een man. Hij was pas 38 j. oud, en liet geen
hij zich om de hinderpalen uit den weg te ruimen,
kinderen na. — M. (Matthieu Jean Fdlicité, eerst
waarmede Karel V de invrijheidstelling van Frans I
vicomte, later hertog van), geb. 1767 te Parijs,
vertraagde. Voor zijne goede diensten werd hij bediende in den Amerikaanschen oorlog, omhelsde de
loond met aanstellingen tot stadhouder van Languebeginselen der omwenteling, werd 1789 afgevaardoc, tot grootmeester van Frankrijk, enz. Na het
digde ter Staten-generaal, deed zich daar als een
hervatten van de vijandelijkheden, verijdelde hij door
voorstander van de staatkundige vrijheid kennen, en
zijne behoedzaamheid en zijne dralende taktiek al de
stelde de afschaffing van alle adellijke titels voor.
berekeningen des keizers, verschafte zich zoodoende
Toen de republiek geproclameerd was, nam hij de
den eernaam van franschen Fabius, en ontving 1538
wijk naar Zwitserland, keerde eerst na 9 Thermidor
den degen van connetable. De kuiperijen zijner bein Frankrijk terug, en bleef onder het keizerrijk
nijders brachten het ten hove zoo ver, dat hij 1547
ambteloos. Na de restauratie openbaarde hij geheel
naar zijn landgoed gebannen werd ; hij bleef in onandere beginselen dan die, welke hij in zijne jeugd
genade tot aan de troonsbeklimming van Hendrik
voorgestaan had, werd benoemd tot pair, 1822 tot
In 1557 bij St.-Quentin door de Spanjaarden verminister van buitenl. zaken, 1825 lid der Academie
slagen en gevangen genomen, werd bij wederom ter
en gouverneur bij den hertog van Bordeaux, en stierf
zijde geschoven, en bleef zonder aanstelling gedurende de zeventien maanden der regeering vanFransII. 1826. — M.—Bouteville; zie BOUTEVILLE.
Eerst onder Karel IX trad M. weder op, en vormde M.—Luxembourg; zie LUXEMBURG (F. H. de M.).
in 1561, Om aan de Calvinisten het hoofd te bieden,
Montmorillon, stad in het fransche dept.
Vienne, aan de Gartempe, 12 a 13 uren gaans beeen vermaard driemanschap met den hertog van
zuidoosten Poitiers ; 5000 inw.
Guise en den maarschalk de Saint-Andre. In 1562
won hij op den prins van Conde den slag van Dreux,
Montmorin, dorp in 't fransche dept. Puyde-Dome, 6 uren gaans bezuidoosten Clermontwaarbij hij zelf ecbter gevangen genomen werd ; in
Ferrand ; 1250 inw.
't volgende jaar in vrijheid gesteld, verdreef hij de
Engelschen uit Havre; hij sneuvelde 1567 in den
Montoire, 1) stad in 't fransche dept. LoirCher, aan den Loir, 4 uren gaans bewesten Vendome;
M.
slag bij Saint-Denis tegen de Hugenoten.
3000 inw. — 2) stad in 't fransche dept. Loire(Frans, hertog van), oudste zoon van den vorige,
Inferieure, 4 uren bewesten Savenay; 4600 inw.
had al zijne titels en den maarschalksstaf louter te

Montolieu
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Montolieu, het oude Castrum Melasti, stadje een schitterend huwelijk te sluiten ; doch telkens
kwam er het een of ander tusschenbeide, waardoor
in 't fransche dept Aude, 4 uren gaans benoordw.
het afsprong. Zij was bestemd geweest om de vrouw
Carcassonne ;1450 inw.
te worden van Lodewijk XIV ; maar zij verloor de
Montolmo, of San-Pansula, het oude Monsgenegenheid van lien vorst, doordien zij in de oorUlmi, stad in de prov. Macerata der italiaansche
logen der Fronde partij koos tegen hem. Eindelijk,
Marken, aan den Chienti, ligt op eene rots bezuiden
op 42-j. leeftijd, vatte zij eene hartstochtelijke liefde
Macerata, heeft ruim 8000 inw. en sterke muren,
op voor zekeren edelman, nl. graaf Lauzun, met wien
die oudtijds voor onneembaar gehouden werden.
Montorio, twee napolit. steden: 1) circa 2 zij in het geheim in den echt trad ; doch op aanstoken van mevr. Montespan werd Lauzun weldra in
uren gaans bezuidoost. Larino ; 1600 inw.-2) 3 uren
hechtenis genomen, en zuchtte 10 jaren in den kerg. bezuidw. Teramo ; 2500 inw.
ker, in weerwil dat Mademoiselle alle moeite aan1VIontoro, 1) het oude Epora, stad in de spaanwendde om zijne invrijheidstelling te bewerken.
sche prov. Cordova, vierdhalf uur gaans benoordNadat haar dit eindelijk met groote opofferingen geoosten Bujalance, dicht bij den Guadalquivir ; 12,000
lukt was, ging zij echter eenige jaren later (1685)
inw.; groote olijfboomgaarden. — 2) marktvlek in
van hem af, sleet hare overige dagen in godsvrucbt,
de napolit. prov. Principato citer., ruim 4 uren gaans
en stierf 5 Maart 1693. Hare Memoires (beste editie
benoorden Salerno ; 9000 inw.
Montpelier, hoofdstad van den n.-amerik. 8 dln. Amsterdam 1746) zijn belangrijk voor de
geschiedenis van het hof. — (Ant. Phil. van Orstaat Vermont, aan den Onion en aan het Winooskileans, hertog van), broeder van den hertog van Charmeer, 7 a 8 mijlen beoosten het meer Champlain ;
tres (later koning Lodewijk Filips), was geb. 3 Juli
3000 inw.
Montpellier, bet oude Mons Puellarum, in de 1775, diende in de omwenteling onder Dumouriez,
onderscheidde zich bij Valmy en bij Jemmapes, en
middeleeuwen Mons Pessulanus, stad in het fransche
ging vervolgens bij de armee van Italie over. Op een
dept. Herault, waarvan het de hoofdplaats is, 3 uren
bevelschrift van bet Comae van openbaar welzijn
gaans van de Middellandsche Zee, 15 mijlen ten W.
werd hij in hechtenis genomen en te Marseille opN. W. van Marseille ; 52,000 inw.; geboorteplaats
gesloten, waar hij 43 maanden in strenge gevangenvan den heiligen Roch, van Barthez, Broussonnet,
schap doorbracht ; eerst toen zijn oudere broeder
Cambacdrês, Cambon, Boucher, van den sterrekund.
(Lodewijk Filips) naar Amerika vertrokken was,
Poitevin, de schilders Séb. Bourdon en Vien. In de
werd hij op vrije voeten gesteld, vertrok toen (1797)
10e eeuw was M. slechts een dorp, een kwartmijl
insgelijks naar Amerika, kwam 1800 naar Engelaud.
van Maguelone gelegen ; naarmate Maguelone veren stied aldaar 18 Mei 1807 te Twickenham. Men
viel, nam M. toe in bloei ; het werd weldra eene
heeft van hem Memoires (Parijs 1824). — M. (Anheerlijkheid, en kwam 1204 door huwelijk aan de
koningen van Aragonie ; het maakte deel uit van het • toine Marie Philippe Louis van Orleans, hertog van),
jongste zoon van Frankrijk's koning Lodewijk Filips,
koninkrijk Majorca (1276), en werd 1349 aan Frankgeb. 31 Juli 1824 te Neuilly, diende met lof in Alrijk afgestaan door Jayme (Jacobus) II ; 16 jaren later
genie en klom op tot den rang van brigade-generaal,
(1365) stond Karel V het af aan Karel den Slechte ;
trad 10 Oct. 1846 te Madrid in den echt met Marie
eerst onder Karel VI kwam M. weder aan Frankrijk.
Louisa Ferdinande van Bourbon, de zuster van koHet teed veel in de godsdienstoorlogen, was onder
ningin Izabella II. Dit huwelijk, het resultaat van eeu
Hendrik III een hoofdzetel der Hugenoten, en onwelberekend overleg van Lodewijk Filips om metterderwierp zich aan Lodewijk XIII in 1622. Van 1162
tot 1259 werden te M. vijf concilien gehouden.
tijd een tak van zijn geslacht op den spaanschen
Montpensier, dorp in 't fransche dept. Puy- troon te zien komen, was voor de staatkunde van
Engeland eene gewichtige teleurstelling. Doch de
de-Dome, ruim 4 uren benoordoosten Riom; 600
fransche koning heeft de vruchten van zijne berekeinw.; versterkt kasteel tot 1634; koning Lodening niet mogen zien, gelijk de hertog van M. die
wijk VIII stierf hier 1226. — Lang had M. eigene
waarschijnlijk nooit zal mogen plukkrn. Even als zijne
heeren ; in het laatst der 12e eeuw kwam deze beerfamilie door de Februari-omwenteling uit Frankrijk
lijkheid, door huwelijk, in de familie Beaujeu, vergedreven, nam hij eerst de wijk naar Engeland, van
volgens in 't begin der 14e eeuw in de familie Dreux.
daar naar Holland, begat zich toen naar Spanje, en
In 1384 werd zij verkocht aan Jan van Frankrijk,
vestigde zich metterwoon te Sevilla.
hertog van Berri ; het was toen een graafschap. Zijne
dochter Maria bracht dit graafschap in de familie
Mont-perdu, een 10,482 vt. hooge piek der
Pyreneen, in het fransche dept. Hautes-Pyrenees.
Bourbon door haar huwelijk met Jan I, hertog van
Bourbon. In 1525 werd het door Frans I verbeurd
Montpezat, twee fransche steden : 1) dept.
Tarn-Garonne, 6 a 7 uren gaans benoordoosten Monverklaard, doch later aan de familie Bourbon terugtauban ; 3000 inw. — 2) dept. Ard êche, 5 uren gaans
gegeven. In 1608 ging het door huwelijk over aan
benoordw. L'Argentiére ; 2700 inw.
den tak van Orleans.
Montpont, stad in 't fransche dept. SaoneMontpensier (hertogen van), een jongere tak
Loire, derdhalf uur gaans bezuiden Louhans ; 2400
van het geslacht Bourbon, ontving met Lodewijk II
inwoners.
van Bourbon (geb. 10 Juni 1513, gest. 23 Sept. 1582)
den titel van hertog van M. Zijne vrouw M. (CaMontrado, of Montradak, "een wet een I uur
gaans lengte beslaand vlek op het soendasche eiland
tharina Maria van Lotharingen, hertogin van), geb.
Borneo, in het vorstendom Sambas, 20 uren g. be18 Juli 1552, eene dochter van den hertog van Guise
zuidw. Sambas ; in den omtrek een aantal goud(die voor Orleans vermoord werd), met hem gemijnen. In Sept. 1824 wilden de Nederlanders,
huwd 1570, en gest. 6 Mei 1596, speelde yan 1587
krachtens geslotene tractaten, M. in bezit nemen;
af eene belangrijke rol in de Ligue. M. (Anne
doch onze troepen werden met verlies van eenige
Marie Louise van Orleans, hertogin van), bekend
manschappen en stukken geschut door de overmacht
onder den naam van Mademoiselle, geb. 29 Mei 1627,
der Chineezen teruggeslagen, in weerwil van de goede
was eene dochter van hertog Gaston van Orleans,
den broeder van Lodewijk XIII. Een der rijkste erftrouw, ons bij die gelegenheid door de sultans van
Sambas en Pontianak betoond.
genamen in Europa, was zij twintigmaal op het punt
38
H.
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Montrichard, stad in 't fransche dept. LoirMontreal, drie plaatsen in Frankrijk: 1) stad
Cher, aan den Cher, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Blois:
in 't dept. Aude, ruim 4 uren gaans bewesten Car2100 inw.; was voorheen eene zeer sterke vesting.
cassonne ; 3700 inw.; ingenomen door Simon van
Montrose, of Montross, bavenstad in het schotMontfort 1212, door de Engelschen 1355, door de
sche graafschap Forfar, aan de Zuider-Esk, nabij de
Hugenoten 1594. — 2) stad in 't dept. Gers, ruim
zee, ruim 7 mijlen bezuiden Aberdeen ; goede haven ;
3) dorp
3 uren g. bewesten Condom ; 2900 inw.
14,500 inw.; in 1296 werd hier door Baliol de kroon
in 't dept. Yonne, 3 uren g. benoordoosten Avallon ;
van Schotland overgegeven aan Eduard I van Enge650 inw.; oud kasteel, waar Brunehaut resideerde, en
land ; het is de geboorteplaats van den finantiedat ook door Frans I bewoond is.
Montreal, 4) stad in Neder-Canada, op de hervormcr Joseph Hume, en (volgens sommigen)
ook van den markies van Montrose.
zuidkust van het eiland M., in het door de St.Laurentius-rivier gevormde meer St.-Louis, heeft
Montrose, of Montross (James Graham, markies van), een der wakkerste verdedigers van Kaeene goede haven en 86,000 inw., en is de volkrijkrel I, geb. 1612 te Edinburg (of te Montrose), had
ste en voornaamste koopstad van Britsch Noordeerst de partij der Covenanters gekozen ; doch met
Amerika. In 1640 gesticht onder den naam Villeeene zending bij Karel I belast, werd hij door dies
marie, 1760 veroverd door de Engelschen, 1775 beminzaamheid geheel en al gewonnen voor de belanmachtigd door de Amerikanen, doch reeds kort
gen van het koningschap, die hij van dat oogenhlik
daarna aan de Engelschen teruggegeven, heeft M.
of met hart en ziel diende. In 1645 stelde hij zich
zich snel ontwikkeld in bloei, vooral sedert 1815
aan bet hoofd der schotsche en iersche koningsge(toen telde het slechts 15,000 inw.), en sedert 1843
zinden, versloeg de Covenanters bij Inverlochy (Dec.
is het de hoofdstad van geheel Neder-Canada.
Montreal d'Albano, of Fra Moriale, pro- 1644) en bij Kilsyth (15 Aug. 1645), doch ontving
zelf de nederlaag bij Selkirk (13 Sept. 1645). Na
vencaalsch edelman en ridder van St.-Jan van Jenog een korten tijd eenen partijgangers-oorlog geruzalem, diende eerst (als condottiere) Lodewijk
voerd te hebben, legde hij de wapenen neder, op het
den Groote, koning van Hongarije, in de Napolitaanuitdrukkelijke bevel, dat hem daartoe gewerd van
sche oorlogen, en bleef in het Napolitaansche voortKarel I, toen deze zich onvoorzichtiglijk in handen
gaan met krijgvoeren na het vertrek van Hongarije's
der Schotten gesteld had. Nu nam M. de wijk naar
koning (1351). In het volgende jaar overwonnen en
Duitschland, waar hij spoedig den rang bekleedde
uit het land verdreven door Malatesti, beer van Rivan keizerlijk generaal. Na de terechtstelling van
mini, stelde M. zich aan het hoofd van eene talrijke
Karel I keerde M. naar Schotland terug in dienst van
bende avonturiers, en ging brandschatting heffen te
Karel II, in wiens belang hij eenen aanslag op NoordSiena, te Florence en te Pisa. Vervolgens verimurde
Schotland beproefde, doch hij werd verslagen, en
hij zijne bende aan eene ligue, die zich in Lombartrachtte zich te redden door de vlucht ; hij werd
dije gevormd had tegen de familie Visconti, waarna
echter (zie ASSYNT) verraderlijk overgeleverd aan
hij zich met een niet zeer talrijk troepje waaghalzen
zijne tegenpartij, en toen veroordeeld om opgehannaar Rome begaf; doch hij werd gevat, ter dood
gen en daarna gevierendeeld te worden ; hij onderveroordeeld, en op bevel van Rienzi onthoofd (1354).
Montredon, marktvlek in 't fransche dept. ging de doodstraf te Edinburg 21 Mei 1650.
Montrouge, fabriekdorp in 't fransche dept.
Tarn,10 uren gaans benoordoost. Castres; 5000 maw.
Montrejeau, stad in 't fransche dept. Haute- Seine, bezuiden Parijs, 5 kwartier gaans benoorden
Sceaux ; 8000 inw.
Garonne, vierdhalf uur gaans bewesten St.-Gaudens ;
Mont–Saint–Jean, belgisch dorp, een half
3000 inw.
Montrósor, vlek in 't fransche dept. Indre- uur gaans bezuidoosten Waterloo; de slag van Waterloo werd door de Franschen Bataille de M.-St.-J.
Loire, aan de Indroye, vierdhalf uur gaans beoosten
genoemd.
Loches; 800 inw.
Mont–Saint–Michel, dorp in het fransche
Montrêsor (Claude de Bourdeilles, graaf van),
Kanaal-dept., 3 uren gaans bezuidw. Avranches, op
gunsteling van Gaston (hertog van Orleans, broeder
eene rots, die bij hoog water herschapen is in een
van Lodewijk XIII), nam met dien prins deel aan
eilandje ; boven op die rots een sterk kasteel, dat
twee komplotten tegen Richelieu, doch werd door
thans tot staatsgevangenis client : het was vroeger
Gaston in den sleek gelaten, en zag zich genoodzaakt
eene (in de 8e eeuw gestichte) abdij, waar de orde
naar Engeland te vluchten.Na den dood van Richelieu
van St.-Michel haar kapittel Weld.
(1642) in Frankrijk teruggekeerd, intrigeerde hij
tegen Mazarin, trad in verstandhouding met kardiMont–Saint–Vincent, dorp in 't fransche
dept. Saone-Loire, ruim 8 urea gaans bewesten Chãnaal Retz, en speelde eene bedrijvige rol in de Fronde.
lons-sur-Saone ; 850 inw.
In 1653 verzoende hij zich met het hof, en onttrok
zich geheel aan het staatstooneel. Men heeft van hem
Montserado. Zie MESURADO.
Montserrat, 1) de oude Mons Edulius, een
Mdmoires (Keulen 1663).
Montreuil, verscheidene plaatsen in Frankrijk : 3800 vt. hooge berg in de spaansche prov. Catalonie,
Mons Serratus genaamd, omdat de vele pieken op de
1) M.-sur-mer, stad en vesting in 't dept. Pas-detanden eener zaag (Serra) gelijken. Op dezen berg
Calais, 8 uren gaans bezuiden Boulogne, aan de Cande thans gedeeltelijk verwoeste beroemde oude
che, 4 uren gaans van den mond Bier rivier ; 4000
abdij van M. — 2) een der engelsche Antillen, circa
inw.; is zeer oud, en werd in de middeleeuwen herhaalde malen belegerd. — 2) M.-sous-Bois, ook wel 8 mijlen benoordw. Guadeloupe ; 8000 bewoners ; op
de zuidwestkust de hoofdplaats Plymouth. In 1493
M.-les-Péches, vlek in 't dept. Seine, 2 urea gaans
ontdekt door Columbus, behoort M. sedert 1528 aan
beoosten Parijs, in de nabijheid van Vincennes ; 3800
de Engelschen.
inw.; veel tuinbouw. — 3) M.-Bellay, stadje in 't
dept. Maine-Loire, aan den Thouet, 4 urea gaans
Mont–Terrible, een 2910 vt. hooge berg in
bezuidw. Saumur; vroeger vesting, ontmanteld in de het zwits. kanton Bern, district Pruntrut (fr. Poren15e eeuw; 1800 inw. — 4) M.-te-Chdiif, dorp in 't troy); op dezen berg hadden de Romeinen een kamp
dept. Sarthe, 8 urea gaans ten W. Z. W. van Ma- opgericht. — M.–T. (departement), een naar dien
berg genoemd departement van Frankrijk, was gemers, 1300 mow.

Mont-Tonnerre
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vormd van het bisdom Bazel, een gedeelte van het
prinsdom Montbeliard, enz.; dit dept. werd 1801 ingedeeld bij het dept. van den Boven-Rijn ; in 1815
bleef sleeks een gedeelte daarvan aan Frankrijk, en
werd ingedeeld bij de deppt. Haut-Rhin en Daubs.
Mont—Tonnerre, berg in Beieren (Rijn kreis) ,
gaf zijnen naam aan een departement van het eerste
fransche keizerrijk ; het grootste gedeelte van dat
dept. M. (dat Maintz tot hoofdplaats had) vormt
tegenw. Rtnbeieren ; de rest behoort tot HessenDarmstad.
Montucla (Jean Etienne), fransch wiskundige,
geb. 5 Sept. 1725 te Lyon, gaf 1758 in het licht
zijne Histoire des mathematiques (2e druk 4 dln.
Parijs 1799-1802), werd 1761 benoemd tot secretaris der intendance te Grenoble, vergezelde 1764
Turgot, die in last had te Cayenne eene fransche
kolonie te stichten, was daarna 1766-92 opperintendant der koninklijke gebouwen te Parijs, en
stierf te Versailles 18 Dec. 1799.
Montyon. Zie MONTHYON.
Montzingen. Zie MONZINGEN.
Monvel (Jacques Marie BOUTET, genaamd),
tooneelspeler en blijspelschrijver, geb. 1745 te Luneville, debuteerde 1770, moest 1781 op bevel der
politie (waarom weet men niet) Frankrijk verlaten,
ging naar Zweden, waar hij voorlezer des konings
werd, keerde 1789 naar Parijs terug, werd onder
het keizerrijk leeraar aan het Conservatoire, werd
ook lid van bet Instituut, en stierf 1811. Een der
vele kinderen, waarmede M. de wereld verrijkt heeft,
was de vermaarde mademoiselle Mars.
Monza, het oude Modoetia of Mogontia, stad in
de lombardische prov. Milaan, aan de Lambro, derdhalf uur gaans benoordoosten Milaan, waarmede het
in gemeenschap staat door eenen spoorweg ; 19,000
inw. In de domkerk van Sint-Jan werd, onder andere
reliquien en kostbaarheden, ook de Iheren kroon der
oude longobardische koningen bewaard.
Monzingen, spreek uit Montzingen, marktvlek in 't pruis. reg.-district Coblentz, kreis Kreutznach ; 1200 inw.; spoorwegstation.
Monzon, stad in de spaansche prov. Huesca,
aan den Cinca, 13 a 14 uren gaans bezuidoosten
Huesca ; 4700 inw.; sterke citadel.
Moodkee, dorp in noordwestelijk Hindostan,
in Radzjpoena, omstr. 6 mijlen bezuidoosten Ferozepoor (Firozpoer) ; 6000 inw.; in 1845 te M. het
eerste gevecht tusschen de Sikhs en de britsch troepen.
Mook, oudtijds Moldijck, dorp in nederl. Limburg, aan de Maas, 14 uren gaans benoordw. Roermonde ; 650 inw.; de ijsgang in de Maas veroorzaakte
groote schade te M. 19 Febr. 1799 en 20 Jan. 1820.
Bij dit dorp ligt de vermaarde Mooker-Heide, die
thans echter niet meer, gelijk eertijds, eene dorre,
zandige heidevlakte is. In die vlakte 14 Maart 1574
de bloedige veldslag, waarbij de Spanjaarden (onder
d'Avila) eene schitterende overwinning bevochten
op het Staatsche leger, en waarbij ook de graven
Lodewijk en Hendrik van Nassau sneuvelden. Diegenen der Staatschen, die door de vlucht aan dit
bloedblad ontkwamen, hadden daar in zulk eenen
nijpenden angst verkeerd, dat er sedert dien tijd
eene zware verwensching opgesloten lag in de woorden:
wou dat je op de Mooker-Hei zat".
Mooltan, engelsche spelling voor Moeltan.
Moons (Magdalena), geb. omstr. 1544 woonde
te 's-Gravenhage bij haren broeder, die raadsheer
was bij het Hooge Gerechtshof van Holland. Slechts
met veel moeite liet hare familie zich bewegen toestemming te geven tot hare verloving met den

Spaanschen veldoverste Franciscus de Baldez (of
Valdez) ; toen deze Leiden belegerde, besloot hij die
stad stormenderhand te veroveren, doch liet zich van
de bestorming weerhouden, door de beden en bedreigingen zijner geliefde. Na Leiden's ontzet liet hij
Naar met hare zuster naar Antwerpen komen, waar
het huwelijk voltrokken werd. Daar hij zich echter
niet in Holland durfde wagen, bleven zij te Antwerpen metterwoon gevestigd tot aan zijnen dood
(1580). Toen in Holland teruggekeerd, trad Magd.
M. in het huwelijk met jonkheer Willem de Bie, en
na diens dood hertrouwde zij nogmaals, met jonkbeer Jurriaan van Lennep, een Cleefsch edelman.
Hare Brie huwelijken bleven kinderloos, en zij stierf
op hooge jaren te Utrecht.
Moordrecht, oudtijds Moerdrecht, bij verkorting Moord genaamd, een dorp in Zuid-Holland,
aan den IJsel, en aan den straatweg tusschen Rotterdam en Gouda ; 1700 inw.; bij M. 17 Juni 1489
totale nederlaag der Hoekschen (onder jonkheer
Frans van Brederode) door de Keizerltken.
Moore (sir John), engelsch generaal, geb. 1761
te Glasgow, trad op zijn 15e jaar in dienst als vaandrig bij de infanterie, diende in Amerika, en werd na
den vrede van 1783 ontslagen. Opnieuw in dienst
getreden 1788, maakte hij 1794 den krtgstocht
tegen Corsica mede, ontving 1796 bevel eene brigade
over te brengen naar de West-Indien aan sir Ralph
Abercromby, die hem het bewind over St.-Lucie
opdroeg ; doch wegens de ongezondheid van dat
eiland moest M. reeds 1797 naar Engeland terugkeeren. Nu werd hij naar Ierland gezonden, waar
zijne wapenfeiten hem de bevordering tot generaalmajoor verschaften. In 1799 screed hij in Holland.
Onder sir Ralph Abercromby maakte hij 1800 den
krijgstocht naar Egypte mede, en werd bij zijn terugkeer benoemd tot ridder der Bath-orde. In 1808
werd hij als opperbevelhebber van 10,000 man
hulptroepen naar Zweden gezonden, om den koning
van dat rijk bij te staan tegen de Russen, Denen en
Franschen ; doch zich over den zweedscben koning
te beklagen bebbende, keerde hij met zijn legerkorps
naar Engeland terug, en werd nu als opperbevelhebber der engelsche troepen naar Portugal gezonden,
rukte in Spanje voorwaarts tot bij Burgos, doch kon
zich niet met de overige korpsen zijner armee tot
een geheel vereenigen, zoodat hij met versnelde
marschen naar Cordia trok, om zich weder in te
schepen. Er was echter voor die inscheping Diets in
gereedheid ; de Franschen overvielen hem, en in den
bloedigen slag van Cora& (16 Jan. 1809) sneuvelde hij.
Moore (Thomas), engelsch (iersch) dichter en
schrijver, geb. 28 Mei 1779 te Dublin, gest. 26 Febr.
1852 te Sloperton-Cottage in Wilts. Voornaamste
poetische werken : Lalla Rookh (Louden 1817; dikwijls herdrukt) ; Irish melodies (1817-37); Sacred
songs (1816). Wijders verdienen van zijne vele verdienstelijke werken inzonderheid melding: Memoirs
of Lord Edward Fitzgerald (2 dln. Londen 1831) ;
Travels of an Irish gentleman (2 dln. Londen 1853);
History of Ireland (4 dln. Louden 1835; dikwijIs
herdrukt). Door lord John Russell zijn uitgegeven
de Memoirs, journal and correspondence of Thomas
Moore (4 dln. Louden 1853).
Mooren, lat. Mauri, ook Maurusii en Mauritani,
d. Mauritaniers. Bij de ouden werden onder dezen
naam enkel verstaan de bewoners van Mauritania. De
M. waren een yolk, dat met de Numidiers verwant was,
en tot den grooten volkerenstam der Berberen behoorde. Hun naam komt van 't arabische Maghreb, d.
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Westelijk gelegen land, daar ze bewesten Muluchas
(Molokath) woonden ; eerst later werden ook M.
genoemd de bewoners van dat gedeelte van Numidie,
dat in Mauritania Cesariensis herschapen werd. In
den Bijbel wordt van de M., zoomede van hun land
(het Moorenland) veelvuldig gewag gemaakt, nt. in
het 0. T.: II Chron. 12:3; 14: 9, 12, 13; 16:8 ;
21:16; Esther 1 :1 ; 8:9; Job 28:19; Ps. 68: 32;
87 : 4; Jezaia 11 :11; 18:1; 20:3, 4, 5; 43:3;
45:14; Jerem. 46:9; Ezech. 29:10; 30:4, 5, 9;
38:5; Dan. 11:43; Amos 9:7; Nah. 3:9 ; Zeph.
2 :12 ; 3:10; en in het N. T.: Hand. 8:27. — In
de middeleeuwen, na de verovering van Mauritania
door de Mahomedanen, begon met den naam M. ook
uit te breiden tot de uit arabisch en oud-mauritaansch
bloed gesprotene bevolking van Barbarije, inzonderheid in de steden en in de kuststreken. Zoodoende ging tie naarn M. ook over op de met M. vermengde Arabieren, die Spanje veroverden; en sedert
dien tijd vinden wij den naam M. gebezigd als synoniem met Arabieren en Sarraceenen. lntusschen moet
men die namen in de gescbiedenis van Spanje Diet
verwarren : het tijdperk der verovering van Spanje
en van het kalifaat van Cordova is Arabisch ; flat der
Almoravieden, Almohaden en Alharnarieden (van
Granada) is Moorsch. Afstammelingen van de M.
waren de Moriscos, d. i. de M., die, na de omverwerping van de mahomedaansche heerschappij te Granada door Ferdinand den Katholieke, schijnbaar het
Christendom aangenomen haclden ; doch die, toen
Filips II hunne volkomene bekeering of algeheele
uitroeiing besloten had, door allerlei verdrukking en
vervolging derwijze tot het uiterste werden gedreven,
dat ze eindelijk in het jaar 1568 in eenen openbaren
opstand kwamen, die eerst 1570 onderdrukt werd,
en ten gevolge waarvan over de 100,000 M. uit Spanje
werden verdreven naar Noord-Afrika. De destijds
alsnog in Spanje overgeblevene M. werden 1609 uit
het land gebannen, zoodat het roomsch-kalholieke
Spanje toen your goed van de M. gezuiverd was, op
ettelijke onbeduidende resten na, die zich tot op
den huidigen dag in de gebergten van Granada hebhen voorgeplant.
Moorenland.
. Zie MOOREN.
Moorkerk, of Moorskerke, oude naam van het
zeeuwsche dorp Groede.
Moors, een verbasterd dialect van het Hindostani, wordt voornamelijk door de zeelieden van Bengalen gesproken .
Moorshedabad. Zie MOERZJED-ABAD,
Moorslede, stad in de belg. prov. WestVlaanderen, 4 uren gaans benoordoosten Yperen ;
5500 i n w .
Moosbu.rg, stad in Beieren, kreis Oberbaiern,
district Treising, aan de Isar; 2300 inw.
Moose-river, rivier in britsch Noord-Amerika,
komt vereenigd met den Abbitibbe in de James-baai,
na een noordwestwaartschen loop van omstreeks
50 mijlen.
. Zie MEMPHIS .
Mopt.
Moplahs, of Moplays, ook Mapilas, de afstammelingen van de reeds in de eerste eeuwen na Mahomed naar Indie (inzonderheid naar de kust van
Malabar) verhuisde Arabieren. Ze vormden daar tot
omstreeks de helft der 18e eeuw een bloeiend rijk,
met de residentie Cannanore. Hun geestelijk opperhoofd (de Tangoel) resideert te Ponany.
Mopsuerene, d. i. de Bron van Mopsus, stad
in Cilicia-Campestris, in de nabijheid van Tarsus en
aan den voet van den Taurus. Te M. stierf keizer
Constantius II anno 361.
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Mopsuestia, d. i. het Altaar van Mopsus, het
tegen woordige Messis, stad in Cilicia-Campestris, aan
den Pyramus, tusschen Mallus ten Z. en Anazarbus
ten N.; werd verfraaid door Adriaan ; was in de 5e
eeuw bisdom ; is de geboortepl. van Theodorus van M.
Mopsus, 1) een Lapithe uit Echalia, zoon van
Ampyx of Ampycus, en van de nimf Chloris, nam als
ziener of wichelaar deel aan den tocht der Argonauten, en stierf aan de gevolgen eener slangenbeet in
Libya, waar hij sedert als afgod vereerd werd, en
een orakel had. — 2) zoon van Rhacius van Creta
(of van Apollo) bij de profetes Manto, was priester
van Apollo te Clarus, en tevens vermaard als veldbeer; met Calchas had bij eenen wedstrijd, om te
toouen wie van beiden het knapst was in bet toekomst-voorspellen, waarbij M. zegevierde (zie CALCHAS). Na zijnen terugkeer nit Troje stichtte hij
Matins in Cilicie, gezamenlijk met Amphilochus, den
zoon van Amphiaraus; toen de stad gebouwd was,
geraakten zij in twist met elkander, wie er het
hoogste gezag zou uitoefenen, welke twist zoo hoog
liep, dat zij elkander doodstaken (of doodsloegen).
Sedert werd M. te Mallus als haifgod vereerd, en had
daar een benoemd orakel.
Moquegua, stad in 't zuiden van Peru, 19
mijlen bezuidoosteu Arequipa; 11,000 inw.
Maquis, een stam der half tot beschaving gebrachte Pueblo-Indianen in Nieuw-Mexico, omstreeks
10,000 zielen sterk, waarvan ongeveer de helft in
hunne grootste piaats, nl. Oriva.
Mora, naam van verscheidene steden in Spanje,
o. a. 1) circa 8 uren gaans bezuidoosten Teruel;
4000 inw. — 2) acht uren g. bezuidoosten Toledo;
5000 inw. — 3) M.-de-Ebro, circa 9 uren g. benoorden Tortosa; 3500 inw.; bezochte minerale bron.
Mora, de hoofdstad van Mandara, in MiddelAfrika, pas gesticht in 1814.
Mora (Jose Joaquin de), geb. 1783 te Cadix,
lang rijks-ambtenaar in Chili, Peru en Bolivia, sedert
1856 boliviaansch consul-generaal te Londen, heeft
zich door vele geschriften doen kennen als een verdienstelijk dichter, geschiedschrijver en politicus.
Mora (Jose Maria Luis), schrijver ;van Mejico
y sus revoluciones (8 dln. Parijs 1836) en Obras
sueltas (2 dln. Parijs 1838).
Morabieten. Zie MA RABOET en ALMORAVIDEN.
Moradabad, of Morabarl, stad imbritsch 0.1.,
aan den Ramganga, 10 mijlen benoordw. Bareili ;
58,000inw.; hoofdplaats van het district M.,gevormd
van het oostelijk gedeelte van Delhi, 140 vierk. mijlen
grout, bevolkt met 1,140,000 zielen .
Moral-de—Calatrava (El), spaansche stad
in La Mancha, 8 uren gaans bewesten Villanuevade-los-lnfantes; 5000 inw.
Morales (Luis), spaansch schilder, geb. 1509
te Badajoz, gest. aldaar 1586, werd om zijn talent
bijgenaamd el Divino, d. i. de Goddelijke.
Morales (Ambrosio), spaansch geschiedschrijver, geb, te Cordova 1513, gest. 1590, omhelsde den
geestelijken staat, werd benoemd tot historiograaf
van Filips II, en leverde o. a. een Vervoig op de
kronijk van Ocampo (Alcala 1574-77, alsook de
beschrijving van eene Reis door het koninkrijk
Leon, Galicia en de Asturian.
Morand (P. de), fransch tooneeidichter, geb.
1701 te Arles, gest. 1757. Oeuvres (1751).
Morand (L. L. Ch. A. A., graaf), fransch luitenant-generaal, geb. 1770 te Pontarlier, gest. 1835,
ging 1792 als vrijwiiliger in dienst, en kiom op tot
den rang van brigade-generaal. Als zoodanig onderscheidde hij zich bij Austerlitz, waar hij benoemd
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werd tot divisie-generaal; bij Eylau, Friedland, Essling en Wagram handhaafde hij zijnen reeds verworvenen roem. In 1812 behoorde hij tot het Groote
Leger, en redde een armeekorps bij Dennewitz. In
de Honderd Dagen bekleedde Napoleon hem met
verscheidene gewichtige kommandementen. Deswege
werd M. onder de tweede Restauratie bij verstek
ter dood veroordeeld, van welk vonnis hij echter
reeds kort daarna eene herziening verkreeg. Na de
omwenteling van 1830 werd hij tot pair benoemd.
Morano, napolit. stad in Calabria citeriore, 4
uren gaans benoordw. Cassano; 9000 inw.
Moras, stad in 't fransche dept. DrOme, 5 mijlen benoorden Valence; 3000 inw.; voorheen vesting.
Moraschtieten, het geslacht, waartoe de
profeet Micha behoorde ; Jerem. 26 : 18; Micha 1 : 1.
Morat, duitsch Murten, stad in bet zwits. kanton (vierdhalf uur gaans benoorden de stad) Freiburg,
op den zuidoever van het 2 uren gaans lange en drie
kwartier gaans breede Meer van M. (duitsch Martensee) aan den grooten weg van Bern naar Lausanne;
1800 inw. Karel de Stoute, hertog van Burgundie,
werd bier 22 Juni 1476 verslagen door de Zwitsers;
op het slagveld werd van de beenderen der gesneuvelde Burgundiers het vermaarde ))Doodsbeenderenmonument van M." opgericht, dat 1798 door de
Franschen vernietigd werd, zijnde in 1822 op dezelfde plaats eene stee p en obelisk gezet tot aandenken.
Moratalla, stad in Spanje, ruim 8 mijlen benoordw. Murcia ; 8500 inw.
Moratin (Nicol. Fernandez de), spaansch dichter, geb. 20 Juli 1737 te Madrid, gest. aldaar 11
Mei 1780. Obras sueltas (Barcelona 1821 ; Londen
1825). — M. (Leandro Fernandez de), zoon van
den vorige, geb. 10 Maart 1760 te Madrid, een der
beroemdste hedendaagsche dramatische dichters, die
Spanje noemen kan, was tijdens den inval der Franschen directeur der koninkl. bibliotheek te Madrid,
sloot zich aan Napoleon aan, zag zich later deswege
genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht, nam
de wijk naar Frankrijk, en stierf als balling te Parijs
21 Juni 1828. Van zijne blijspelen, alsook van zijne
Lierdichten, hebben ontelbare edition het licht gezien;
en ook in vele talen zijn de meeste overgezet. Eene
verzameling van zijne Obras poeticas bezorgde hij
zelf (3 dln. Parijs 1825 ; 2e druk 1826). In de editie
zijner Obras completas (6 dln. Madrid 1830--31) is
ook opgenomen zijne Geschiedenis van den oorsprong
van het Spaansche tooneel.
Moratsja, Moratscha, rivier in het westen van
europ. Turkije, ontspringt op den Dormitor in de
Dinarische Alpen, doorstroomt het oostgedeeite van
Montenegro, en outlast zich in het meer van Scutari.
-ORAWA.
.e M
Morava. Zie
Moravie, lat. Moravia, duitsch _Wren, in de
landtaal Moratva, sedert 1526 een kroonland der
Oostenrijksche monarchie, grenst ten 0. aan Bohemen, waarvan het gescheiden is door het zoogenaamde Moravische gebergte, ten W. aan Hongarije,
waarvan de Carpaten het scheiden, ten Z. aan Silezie,
dat van M. gescheiden is door de Sudeten, en ten
N. aan Oostenrijk. De voornaamste rivier van M. is
de March ; de hoofdstad is Brunn ; M. is circa 404
vierk. mijlen groot, en heeft 1,870,000 hewoners,
meerendeels Slawen van den czechischen stam (op
omstr. 484,000 Duitschers na). Ten tijde der Romeinen was M. bewoond door de Quaden en Marcomannen ; vervolgens werd het de woonplaats der
Rugiers (naar wie het een korten tijd Rugiland
heette) , daarna kwamen zich de Herulen er neder
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zetten, die uit Italie waren verdreven door Theo(lorik den Groote. In 548 vestigden zich de Slawen
,op de oevers der Morawa (March), en stichtten er
bet koninkrijk 111., dat zich oostwaarts uitstrekte
tot aan den Gran. In 805 schuddeden de Slawen het
juk of van de Awaren en Bohemers, die hen onderworpen hadden, en stelden zich onder het protectoraat van Karel den Groote ; in 870, onder de regeering van Swatopulk of Zwentibold, bevatte het
koninkrijk M., behalve het tegenwoordige M., tevens
Bohemen, Voigtland, Meissen, de Lausitz, Brandenburg, Pommeren, Silezie en een gedeelte van Pannorule en van Dalmatie ; na den dood van Zwentibold
spatte dit rijk ten deele uiteen, en werd geheel en
al te Diet gedaan door de Hongaren (908). Doch eene
eeuw later (1029) werden de Moraviers onderhoorig
aan Bohemen ; en toen dit een koninkrijk was geworden, werd M. (1197) een daaraan onderhoorig
markgraafschap NI., met een eigen moravisch hof
en moravische hofbeambten. Sedert lien tijd bleef
het met Bohemen verbonden ; wel kwam het in de
14e eeuw onder het gezag van het Luxemburgsche
huis, doch behoorde reeds lang weder tot Bohemen,
toen het 1526 daarmede aan het Oostenrijksche
huis kwam. Bij de rijks-constitutie van 1849 ward
het verklaard tot een kroonland der Oostenrijksche
monarchie.
Moravische Broeders, of Boheemsche
Broeders, doordien ze in de tijden der vervolging
hun verblijf onder den grond bielden, ook wel genoemd
Grubenheinzer, d. Holbewoners, een christenkerkgenootschap, dat omstreeks 1450 ontstond uit
de strenge Hussieten te Praag, die ;zich afscheidden
van de Calixtijnen, welke de zoogenaamde Compactaten (d. i. de vredesvoorstellen van het Concilie
van I:Lq e1) van 30 Nov. 1433 aangenomen hadden.
De M. namen 1453 de wijk naar de grenzen van.
Silezie en Moravie, en vonden daar een toevluchtsoord op de landgoederen van den stadhouder George
Podiebrad. Hier vormdeu zij sedert 1457, onder hun
geestelijken herder Michael 13radacz, afzonderlijke
gemeenten, en noemden zich 'Broeders der Wet
Christi" of xUnieteitsbroeders". Hunne geloofsleer
en gemeente-inrichting ontleenden zij uitsluitend
aan den Bijbel. Zij verwierpen de heiligen-vereering,
zoomede de prelaten der Roomsche Kerk, en wilden
niets anders wezen dan leden der alleenzaligmakende
Kerk. De lidmaten hunner gemeente werden onderscheiden in beginners, vorderenden, en volmaakten.
Hunne strenge kerkelijke tucht werd gehandhaafd
door bisschoppen, senioren en consenioren, presbyters of predikers, diakenen, wthlen en akoluthen.
Hunne eerste bisschoppen ontvingen de wijding van
Waldenzer-bisschoppen. Daar zij alle krijgsdienst
weigerden, werden hun al hunne kerken afgenomen.
In 1548 verhuisden duizend leden der Uniteit naar
Polen en Pruisen ; de achterblijvenden hadden hunnen hoofdzetel te Fulnek in Moravie. In den Dertigjarigen oorlog vluchtte hun bisschop Comenius naar
Polen, terwijl zij zelven slechts in het geheirn bleven
voortbestaan. De broeders, die 1721 de wijk namen
naar de Lausitz, vonden daar veiligheid en gewetensvrijheid te Berthelsdorf, bij graaf Zinzendortf,
die de beschermheer en bet hoofd werd van de vernieuwde Broeder-gemeente. Zie HERRNHUT.
Morawa, I) de slawische naam van de March
in Moravie. — 2) de oude Margus, rivier in europ.
Turkije, ontstaat uit de vereeniging van de Bulgaarsche M. met de Servische M., doorstroomt Servie,
wordt bij Tjuprija bevaarbaar, en valt, na 45 mijlen
loop, bij het vervallene fort Kulich in den Donau.
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Moray, schotsch graafschap. Zie ELGIN.
Morbeeque, 1) stad in 't fransche dept. Nord,
1 uur gaans bezuidw. Hazebrouck ; 4500 inw. —
2) belgische stad ; zie MOERBENE.
Morbegno, marktvlek in Lombardije, aan de
Adda, 5 uren gaans bezuidoosten Chiavenna ; 3200
inwoners.
Morben, duitsche naamsvorm van Morbegno.
Morbihan, departement van Frankrijk, in het
noordwesten, gevormd nit een gedeelte van het oude
Bretagne, is circa 124 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 487,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Vannes, Lorient, Ploermel, Pontivy), en
heeft tot hoofdplaats Vannes.
Morbonia, bij de Romeinen de godin der
ziekten en besmettingen.
Morchansk, fransche spelling voor Morsjansk.
Mordeehai, 1) een van de hoofden der wederkeerenden uit Babel; Ezra 2: 2 ; Neh. 7: 7. — 2) de
oom van koningin Esther (zie ESTHER), vooral bekend door de geschiedenis van Haman; zie in het
0. T. bet Boek Esther.
Mordelles, stad in bet fransche dept. IlleVilaine, aan den Meu, ruim 3 uren gaans bezuidw.
Rennes; 2400 inw.
Mordtmann (A. D.), duitsch orientalist, geb.
11 Febr. 1811 te Hamburg, ging in 't laatst van
1845 als gezantschapssecretaris naar Constantinopel,
was daar van Nov. 1847 tot einde Juni 1859 zaakgelastigde der Hanze-steden, en is sedert in Turkije
genaturaliseerd en lid van de rechtbank van koophandel te Constantinopel. Grondig kenner van de
nieuwe talen en letterkunde van Voor-Azie, kent M.
daarvan evenzeer de geschiedenis en de oudheidkunde. Behalve eene duitsche overzetting der arabische Geographie van lstakhri (Hamburg 1845) gaf
hij reeds in bet Licht: Belagerung end Eroberung von
Konstantinopel (Stuttgart 1858) en Die Amazonen
(Hanover 1862). Hoogstverdienstelijk heeft M. zich
bovendien gemaakt door de verklaring van Pehlewimunten, door de ontcijfering van Keil-opschriften
der tweede snort, en door zijne belangrijke studien
over de oude geographie en taalkunde (het Phrygisch) van Klein-Azié : de meeste opstellen daarover
zijn opgenomen in bet .Zeitschrift der Deutschen
morgenland. Gesellschaft" en in de Verslagen (of
xSitzungsberichten") der beiersche akademie.
Morduans, hetzelfde yolk als Mordwinen.
Mordwinen, of Mordwa, een aan de Russen
onderworpen yolk, dat met de Tsjeremissen en
Tsjoewasjen den bulgaarschen tak .in de oegrische
(ugrische) groep van den finschen volksstam vormt.
De M. bewonen het russ. gouvt. Kazan en de ornliggende landstreken, en zijn ongeveer 480,000 zielen sterk. Eene spraakkunst van hunne taal schreef
Ahlquist (Petersburg 1862).
More, een heuvel of berg van het Gilboagebergte ; Richt. 7: 1.
More, de eigenaar van een eikenbosch ; Gen 12:
6 ; Dent. 11 : 30.
More (Thomas). Zie MORUS.
More (miss Hannah), engelsch schrijfster van
godsdienstig gekleurde tooneelstukken en romans,
geb. 2 Febr. 1745 te Stapleton, gest. 7 Sept. 1833
te Clifton. Complete works (11 dln.).
Morea, de oude Peloponnesus, schiereiland, dat
het zuiderdeel van Griekenland vormt, en door de
landengte van Corinthe verbonden is met Hellas ;
het heeft de lonische Zee ten W., den Archipel ten
0., de Middellandscbe Zee ten Z. en de Golf van
Corinthe ten N.; het vormt thans vijf provincien van
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het koninkrijk Griekenland, nl.: Argolis, Acbaia en
Elis, Arcadia, Messenie,Laconie. De naam M. is aan
dit landschap gegeven op grond van de verbazende
menigte moerbezieboomen (mores), waarmede het
in de 6e eeuw als overdekt was. Na tang onafhankelijk geweest te zijn (onder den naam van Peloponnesus), en vervolgens deel uitgemaakt te hebben eerst
van het Romeinsche rijk, daarna van het Oosterschrom. rijk, werd M. na de verovering van Constantinopel (1204) bezeten door de Franschen, na hen
door de Venetianen, kwam tusschen 1463 en 1479
bijna geheel in het bezit der Turken, aan wie het
1687 weder ontweldigd werd door de Venetianen,
die het echter opnieuw verloren 1715, waarna bet
bij den vrede van Passarowitz (1718) voor goed afgestaan werd aan de Porte. De Turken maakten\er
een ejalet of pachalik van, Tripolitza genaamd, ingedeeld in 19 wojwodeschappen of kantons, behalve
Maina, dat feitelijk onafbankelijk was (zie MAINA).
In den vrijheidsoorlog had M. ontzettend te lijden
van de Turken en van de Egyptenaren. Eindelijk
kwam 1828 eene fransche expeditie, onder de bevelen van generaal Maison, de Egyptenaren uit al de
vestingen des lands verdrijven, en verschafte aan M.
zijne onafhankelijkheid. Op de noordkust van M.,
aan den ingang der golf van Lepanto, derdhalf uur
gaans benoordoosten Patras en tegenover het Kasteel
van Roemelie, ligt het Kasteel van Morea, welke
sterkte, in 1482 aangelegd door 13ajazet II, in 1828
het eerste punt was, dat door de Franschen werd
veroverd.
Morêae, stad in het fransche dept. Morbihan,
4 a 5 uren gaans bezuidoosten Pontivy ; 3600 inw.
Moreau (Jacob Nicolas), fransch schrijver, geb.
1717 te St.-Florentin, gest. 1803, was tot aan de
fransche omwenteling bibliothecaris der koningin
en historiograaf van Frankrijk. Van zijne geschriften
noemen wij enkel: l' Observateur hollandais (175559), eene soort van staatkundig tijdschrift in den
vorm van brieven ; Mdmoires pour servir a l'histoire
des Cacouas (1757), door welk werk hij zich den
haat der philosofen op den hals haalde.
Moreau (Jean Victor), een der grootste generaals van de Fransche republiek, geb. 11 Aug. 1761
te Morlaix, waar zijn varier advocaat was, had insgelijks de recbten gestudeerd, toen hij 1792 aan het
hoofd geplaatst werd van een bataillon vrijwilligers;
1793 was hij reeds brigade-generaal, 1794 divisiegeneraal. Onder Picbegru kommandeerde hij toen
het Noorderleger, waarvan bij reeds spoedig opperbevelhebber werd. Vervolgens aan het hoofd van de
Rijn-en-Moezel-armee geplaatst (1796), deed hij
tweemaal op meesterlijke wijze den overtocht over
den Rijn, en versloeg aartshertog Karel, die des genoodzaakt werd terug te trekken naar den Donau ;
doch nu reeds spoedig stuitende op eenen veel te
overmachtigen vijand, bewerkstelligde M. lien meesterlijken terugtocht, die alleen en op zich zelven
voldoende zou wezen om zijnen naam te vereenwigen. Niettemin werd hij nu, verdacht van met Pichegru in verstandhouding te staan, door bet Directoire op krenkende wijze van zijn kommando ontheven ; doch reeds in 1798 benoernd tot inspecteurgeneraal, werd hij 1799 aan bet hoofd geplaatst van
de armee in Italie, waar bij de zaken in eenen helllijken toestand vond, en zich bijna uitsluitend moest
bepalen tot eene verdedigende bonding, in stele
van aanvallenderwijze te kunnen handelen. Bij Novi
redde hij de fransche armee, na den flood van Joubert. In 1800 opnieuw tot opperbevelhebber van bet
Rijnleger benoemd, behaalde hij verscheidene over-
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Morena (Sierra-), een der voornaamste bergwinningen op de Oostenrijkers, drong generaal Kray
ketenen van het Pyreneesche schiereiland, op de
terug tot over den Donau, bevocht daar nog de begrens van Castilie en Andalusia, vormt de waterslissende overwinning bij Hochstedt, en teekende 15
scheiding tusschen de Guadiana en den Guadalquivir,
Juli de wapenschorsing van Parsdorf. Na de hervaten verheft zich in bet Calatravelio-gebergte tot 3000
ting van de vijandelijkheden behaalde bij de schittevt. Under de regeering van Karel III werd de Sierra-M.
rende overwinning bij Hohenlinden, en rukte op
(1767 en v.) gecoloniseerd door Olavidd, die vreemWeenen aan, dat spoedig in zijne macht zou geweest
delingen derwaarts trok, om zich daar te vestigen,
zijn, ware niet 25 Dec. met aartshertog Karel de
hetgeen vooral bet geval werd met Duitschers en
wapenstilstand van Steyer tot stand gekomen, die
gevolgd werd door den vrede van Luneville (1801).
Zwitsers; en het geheele district, over hetwelk die
kolonisten verspreid werden, ontving den naam van
Intusschen begon de Eerste consul (Bonaparte), in
Kolonien der Sierra=M.: de voornaamste steden er
M. eene grootheid te voorzien, die hem vroeg of laat
van zijn Carolina en Carlota. Hoewel die nederzetgevaarlijk konde worden ; en M. van zijnen kant betingen na den val van minister Aranda eer tegengon meer en meer misnoegd te worden over Bonagewerkt zijn dan wel begunstigd door bet spaansche
parte, zoodat hij tegen hem betrekkingen aanknoopte
gouvernement, hebben ze niettemin aan die eertijds
met Pichegru en met George Cadoudal. Doch 15
Febr. 1804 werd M. deswege in hechtenis genomen,
woeste landstreek een geheel ander aanzien gegeven.
en na een allerbelangrijkst proces veroordeeld tot 2
Moreseheth Gaths, vermeld Micha 1 : 14.
jaren gevangenisstraf, welk vonnis gewijzigd werd
Moret, stad in 't fransche dept. Seine,-Marne,
aan den Loing, derdhalf uur gaans bezuidoosten
in verbanning naar de Vereenigde Staten van NoordFontainebleau ; 2000 inw.; in de 8e eeuw werd bier
Amerika, waar M. zich in 1805 ging vestigen te
een concilie gehouden ; van 1420 tot 1430 was M.
Moresville bij Trenton in Nieuw-Jersey. Hier ontin handen der Engelschen ; bet werd versterkt door
ving M. schitterende aanbiedingen van den keizer
Karel VII; oudtijds was M. de titel van een graafvan Rusland, weike aan M. de gelegenheid openden
schap.
om zich op Napoleon te wreken. Hij kwam 1813
naar Europa, begat zich naar Praag, beraamde daar
Moret (Antoine de Bourbon, graaf van), natuurlijke zoon van Hendrik IV en Jacqueline de Beuil,
met keizer Alexander het plan tot den veldtocht, en
gravin van Moret, geb. 1607, koos de partij van Gasin de uniform van russisch generaal vergezelde hij
zijnen nieuwen meester naar het hoofdkwartier der
ton, hertog van Orleans, organiseerde troepen voor
Geallieerden te Dresden. Doch nauwlijks was hij hies
hem in Languedoc, en sneuvelde in 't gevecht bij
aangekomen, of, aan de zijne van Alexander, werd hij
Castelnaudary, waarin de hertog van Montmorency
op de hoogte bij Racknitz door een franschen kanongevangen genomen werd (1632). Volgens sommigen
kogel getroffen, die hem de beide beenen afsclioot
echter is M., van zijne worden hersteld, capucijner
(26 Aug. 1813), ten gevolge waarvan hij eenige damonnik gewordenonder den naam van Jean Baptiste,
gen later (2 Sept.) te Laun overleed. Zijne voeten
en verkoos tot aan zijnen flood onbekend te blijven.
werden op de hoogte bij Rdcknitz begraven, waar
Moreto y Cabana (don Augustin), spaansch
1814 door den russischen prins Repnin een gedenkblijspeldichter, tijdgenoot van Calderon, gest. 28
teeken ter eere van M. opgericht werd ; M.'s lijk
Oct. 1668 als rector van het hospitaal del Refugio to
Toledo. Zijne Comedias (3 dln. Valencia 1676-1703)
werd bijgezet te Petersburg ; en Lodewijk XVIII liet
in 1819 te Parijs een monument ter gedachtenis van
zijn ook opgenomen in dl. 4 van Baudry's Trdsor du
theatre espagnol (Parijs 1838); daaroetder bevindt
M. oprichten.
Mor6e, 1) fransche naamsvorm voor Morea. — zich : El desden con el desden, een der vier klassieke
2) vick in 't fransche dept. Loir-Cher, ruim 4 uren
stukken van bet oud spaansche tooneel.
gaans benoordoosten Vendome; 1000 inw.
Moretta, marktvlek in Sardinia, ruim 8 uren
Morella, 1) het oude Bisgarri, stad in Spanje, gaans bewesten Coni, aan de samenvioeiing van Po
15 uren gaans benoorden Valencia ; 5000 inw.; sterke
en Vraita ; 5000 inw.
citadel ; heeft eene belangrijke rol gespeeld in al de
Moreuil, stad in 't fransche dept. Somme, 4
oorlogen en omwentelingen van Spanje. — 2) hoofduren gaans benoordw. Montdidier; 2000 inw.
stad van den Mexicaanschen staat Mechoacan ; 22.000
Morey, of Morez, marktvlek in 't fransche dept.
inw.; werd 1536 door Cristoval de Olid gesticbt onJura, 7 uren gaans benoordoosten St.-Claude; 3500
der den naam van Valladolid de Mechoacan.
inwoners.
Morellet (Andre), fransch letterkundige, tot
Morg—ab, lat. Margus, rivier in Azie, ontspringt
de Encyclopedisten :behoorende, geb. 7 Maart 1727
op de grensscheiding van Khorassan en bet khanaat
te Lyon, gest. 12 Jan. 1819 te Parijs. Wij zullen
Balk, loopt eerst naar het W. Z. W., dan naar het
enkel van hem noemen : Melanges de littdrature et de N. W., besproeit Khorassan, en outlast zich volgens
philosophic du 18me siècle (4 dln. Parijs 1818); en
sommigen in den Dzjihon, volgens anderen in het
zijne rijk aan inhoud zijnde Mernoires inddits (uitgeg.
meer Badakandir.
door graaf Rüderer, 2 din. Parijs 1821).
Morgagni (Giovanni Battista), ital. ontleedMorelli (Giacomo), bibliograaf, geb. 14 April
kundige, geb. 25 Febr. 1682 te Forli, sedert 1712
1745 te Venetie, bibliothecaris der Marcus-biblioprof. der anatomic te Padua, gest. 5 Nov. 1771.
theek, gest. 5 Mei 1819. Inzonderheid melding verVoornaamste werk : De sedibus et causis morborunt
dient van M.: Bibliotheca manuscriptorum Grcecorum per anatomen indagalis (2 din. Venetie 1761 ; nieuwet Latinorunz (Bassano 1802).
ste editie 6 dln. Leipzig 1827 —29), waardoor hij
Morelly, fransch socialist nit de 18e eeuw,
den grond legde tot de pathologische anatomic.
zoon van een ambtenaar te Vitry-le-Francais, maakte
Morgan (Henri), aanvoerder van engelsche
vooral naam door zijne geschriften : Le Prince (2 din.
bustlers, geb. in bet land van Wallis, verwierf de
Amst. 1751); Basiliade, een staatk. roman, naar bet
vriendschap van den ouden flihustier Mansfield, die
beet gedrukt te Messina (1753); en Le code de la
hem tot zijn vice-admiraal benoemde, en kort daarna
nature (Amst. 1755), zijnde dit laatste het voorstierf (1668). Met 12 vaartuigen, bemand met 700
naamste werk der socialistische litteratuur van de
koppen, tastte M. ecrst cone stad op Cuba aan, en
vorige eeuw.
liet zich daar eene zware sum als brandschatting be-
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talen ; stormenderhand veroverde hij Porto-Bello, en
vernielde bet fort van Maracaibo. Vervolgens begat
hij zich naar Jamaica (1669), met het voornemen
om van hetgeen hij thans rijk was stil te gaan leven ;
loch reeds in 't volgende jaar stak hij andermaal in
zee met eene vloot van 37 schepen, deed eenen
strooptocht langs de kusten van Nicaragua, rukte
met 1300 man op Panama aan (1671), bemachtigde
die stad en stak haar in brand, en handelde op dezelfde barbaarsche manier met Porte-Bello. De koning van Engeland maakte aan die verwoestingen
een einde, door met Spanje vrede te sluiten. Na
zich in Europa wegens zijne handetwijze verantwoord te hebben, keerde M. naar Jamaica terug, trad
daar in het huwelijk,en sleet er zijne overige levensdagen rustig.
Morgan (Sidney, lady), engelsch schrijfster,
geb. 1778 te Dublin, dochter van den tooneelspeler
Owenson, trad in den echt met den geneesheer sir
Charles Morgan, deed met Karen echtgenoot vele
reizen, en vestigde zich na zijnen dood (28 Aug.
1843) in de nabijheid van Londen. Zij stierf 13
April 1859. Hare voornaamste werken zijn de talentvoile schilderingen France (2 dln. Londen 1817) en
Italy (2 din. Londen 1821); de roman The O'Briens
and O'Flahertys (Londen 1827); France in 1829
(Londen 1830); The princess or the beguine (Londen 1835); Wild Irish girl (2e druk Londen 1847).
Morgana, eene fee, zuster van koning Arthur
(Anus), leerling van den toovenaar Merlin, en versmade minnares van Lancelot. Haar naam is een
celtisch woord, dat Witte vrouw" beteekent. Zij
speelt eene groote rol in de ridderromans. In het
Napelsche is nog ten huidigen dage onder het yolk
het geloof vrij algemeen, dat de lichtweerkaatsingsphenomenen, die in deze streek der Middell. Zee
zoo dikwijls worden waargenomen, bet werk zijn
van deze fee, waarom ze dan oak Fata-morgana genoemd worden.
Morgarten, berg in Zwitserland, tusschen de
kantons Schwytz en Zug, aan eene zijne afhellende
naar het meer Egeri. In den bergpas van M. bevochten 1300 Zwitsers uit Schwytz, Uri en Unterwalden
eene schitterende overwinning (1315) op 20,000
Oostenrijkers, aangevoerd door aartshertog Leopold.
De Franschen behaalden hier de overwinning op de
Zwitsers (1798) en op de Oostenrijkers (1799).
Morges, duitsch Morsee, stad in het zwitsersche kanton Waadt, aan eene bocht van het meer
van Geneve, 3 uren g. bezuidw. Lausanne ; 3600 inw.
Morghab, rivier in Azle. Zie MORG-AB.
Morha, friesch dorp. Zie MORRA.
Morhange, stad in 't fransche Moezel-dept.,
5 mijlen bezuidw. Sarreguemines ; 2000 inw.
Morhof (Daniel George), duitsch philoloog,
geb. 6 Febr. 1639 te Wismar, sedert 1666 professor
te Kiel, gest. 30 Juni 1691 (op reis zijnde) te Lubeck. Voornaamste werken Polyhistor (Lubeck
1688 ; 4e druk 2 dln. 1747) ; Unterricht von der
deutschen Sprache and Poesie (Kiel 1682; 3e druk
Lubeck en Leipzig 1718).
Moria, de berg, waar Abraham zijnen zoon
Isaac ging offeren (Gen. 22:2), en waar Salomon
den tempel liet bouwen (II Chron. 3 : 1).
Morino (don Pablo), graaf van Cartagena en
markies de la Puerta , spaansch generaal, geb. 1777
to Fuente-de-Malva, prov. Torn, onderscheidde zich
in den oorlog tegen de Franschen, droeg veel bij tot
de overwinning van Arroyo de Molinos in 1812, was
een der eersten, die Ferdinand VII erkenden als koning, werd 1814 uitgezonden tegen de opstandelin-

gen van Venezuela en Nieuw-Granada, nam Cartagena
in, na den heldhaftigsten tegenstand der bevolking,en
deed zijn intocht in Santa-Fe, waar hij zich geducht
maakte door zijne maatregelen van strengheid en
despotismus. Hij maakte zich gereed om Peru en
Buenos-Ayres te gaan overweldigen, toen Bolivar,
bijgestaan door Pêthion, opnieuw den oorlog begon
(1817). Verscheidene malen door Bolivar geslagen,
herstelde M. telkens de geledene verliezen, behaalde
in den veldtocht van 1818 eenige voordeelen, doch
leed 1819 in den slag bij Boyaca duchtig de nederlaag, sloot met Bolivar 26 Nov. 1820 den wapenstilstand van Truxillo, en kwam te Madrid terug, nadat
in Spanje de omwenteling uitgebroken was. In den
veldtocht van 1823 speelde hij eene dubbelzinnige
rol als kapitein-generaal van Galicie, met welke
waardigheid hij zich bekleed zag door de Cortes.
Zijne houding ter begunstiging van de royalisten werd
door Ferdinand VII slecht beloond ; na diens dood
was hij nog eenigen tijd bevelhebber der Christinos
tegen don Carlos, nam toen de wijk naar Frankrijk
(1834) en stierf daar 1842.
Morimond beroemde Cistercienser abdij in
Champagne (Bassigny), in de diocese van Langres,
was gesticht 1115, had meer dan honderd kloosters
onder zich, en bovendien de vijf militaire orden van
Spanje, nl. Calatrava-, Alcantara-, Montesa, Avisen Christus-orde.
Morin, twee rivieren in Frankrijk :1) Grand-M.,
ontspringt ten W. van Sézanne (dept. Marne), en
valt bij Conde in de Marne, na 13 mijlen loop.
2) Petit-M., ontspringt bij Ecouy (dept. Marne),
loopt langs Montmirail, en valt bij La-Ferte-sousJouarre in de Marne, na 8 mijlen loop.
Morini, gallisch yolk. Zie MORIJNEN.
Morintay, een der Moluksche eilanden.
Moris (JElius), bijgenaamd Atticista, grieksch
taalgeleerde in de 2e eeuw na Chr., schreef een
Lexicon Atticum, het best uitgegeven door Koch
(2 din. Leipzig 1830-31) en door Bekker (met
Harpokration, Berlijn 1833).
1VIoriseos. Zie in 't art. MOOREN.
Morison (Robert), engelsch kruidkundige, geb.
I 620 te Aberdeen, bracht een geruimen tijd in Frankrijk door, was daar gedurende 10 jaren directeur
van den tuin van Gaston, hertog van Orleans, te
Blois, werd door Karel II in Engeland aangesteld als
directeur der koninkl. tuinen, omstr. 1670 prof.
der kruidkunde aan de universiteit van Oxford, en
stierf 1683.
Moritja, of Alor, de zeeengte tusschen het
eiland Ombaai (nederl. 0. I.) en het noordelijker
gelegen eiland Timor.
Moritz, duitsche naamsvorm voor Maurits.
Moritzburg, koninklijk saksisch jachtkasteel,
3 uren gaans van Dresden, in het Friedwald, heette
in de 18e eeuw Dianenburg. Het werd aangelegd
1542 door keurvorst Maurits, werd 1589 miller
Christiaan I voltoOid, was onder August II en August
III het tooneel van schitterende jachtpartijen en
prachtige feesten. Het nieuwe kasteel, in de nabijheid
van bet park, ligt aan den grooten vijver, die roim
een nur gaans in omtrek heeft, en is gebouwd 1769.
Morlaas, stad in 't fransche dept. BassesPyrenees, derdhalf nor gaans benoordoosten Pan ;
1800 inw.; was in de Be eeuw de hoofdstad van het
vicomtd Beam.
Moriaeca, duitsch Vellebith, bet land der
Morlakcn of Morlaclien, die in' t Slawisch Priinorci
heeten en in hunne eigene taal (die een dialect van
het Servisch is) Wlassi of Moro-Wlas.si, zijnde een
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yolk, dat echter nog zeer weinig in beschadapper
de nieuwerwetsehe Mazes met zijn adjudant Hiram
eenen vrij grooten aanhang. Hij vertaalde het van
ving is gevorderd, doch kloeke zeelieden levert, die
de kern uitmaken van de oostenrijksche marine; ze 'God ontvangene hieroglyphen-schrift, en gaf die vertaling in 1830 in het licht onder dezen titel: Book
bewonen het bergachtige kustland tangs de Adriaof the Mormons (in het Duitsch overgezet door John
tische Zee, tusschen Dalmatia en Croatia ; hunne
voornaamste steden zijn Carlopago en Zengg. De Taylor Das Buch Mormon, Hamburg 1832). Dit geschrift is eigenlijk niets antlers dan een werkje, geStroat van M. is de ruim eene halve mijl breedte
schreven door zekeren geestelijke, met name Salomon
hebbende zeeengte, waardoor de illyrische en dalSpaulding (gestorven 1816), die daarin in bijbelstijl
matische eilanden Veglia, Arbe en Pago gescheiden
verhaalt hoe in den overouden tijd eene volkplanting
worden van het vasteland.
uit Judea zich is komen nederzetten in Amerika ;
Morlaix, of Morlais, in 't Bretonsch Montroules,
verder vertelt hij daarin, dat Jezus Christus, na
stad in 't fransche dept.Finisterre, aan de uitwatering
zijne verrijzenis uit het graf, het Evangelic is gaan
van den Jarlot en den Kesflent, die te zamen de
verkondigen in Amerika, en dat een vrome Christen,
haven van M. vormen, ligt 7 mijlen ten 0. N. 0. van
met name Mormon, 330 jaren na Christus' BeBrest, heeft 13,000 inw. en een sterk kasteel, dat
boorte gezorgd heeft voor de instandhouding van het
de reede bestrijkt, en is de geboorteplaats van MoChristendom ; zijn zoon, Moroni genaamd, voltooide
reau. Het is eene zeer oude stad, die tang een twistden Mormonen-bijbel (omstr. 420). Volgens dien
appel was tusschen de prinsen van Leon en de herBijbel zijn de oorspronkelijke bewoners van Amerika
togen van Bretagne ; in 1374 door de Engelschen
afstammelingen geweest van de Hebreers ; zij leeren
bemachtigd, doch door de bewoners zelven weder
dat de Doop vernieuwd moet worden aan de volwasvrijgemaakt, kwam M. 1381 terug aan den hertog
senen, en verlangen, dat dit geschiede door algevan Bretagne; veel Teed M. in de oorlogen der Ligue,
heele indompeling in stroomend water. De M. leven
en 1594 gaf het zich aan Hendrik IV.
in veelwijverij. — In 1830 vettrok Joe Smith met
Morlaken. Zie MORLACCA.
zijn broeder Hiram en verderen aanhang uit den staat
Morlaquie,fransche naamsvorm voorMorlacca.
New-York, en vestigde zich in de nabijheid van InMorlot (Francois Nicolas Madeleine), aartsbisdependence in den staat Missouri ; doch hunne aanschop van Parijs, geb. 28 Dec. 1795 te Langres, werd
houdende twisten met de leden van andere kerkge1839 bisschop van Orleans, 1842 aartsbisschop van
nootschappen hadden ten gevolge, dat de M. reeds in
Tours, 1853 kardinaal, en 1857 aartsbisschop van
1838 uit Missouri werden verdreven. Nu namen zij
Parijs. Als kardinaal en als lid van den franschen
de wijk naar Illinois, waar ze in 1839 aan den Missenaat nam hij zeer werkdadig deal aan den loop
sissippi eene nieuwe stad begonnen te stichten onder
der staatkunde in Frankrijk, en verstond de bijzonden naam van Nauvoo, d. i. de Schoone ; doch ook
dere kunst, om zoowel met Rome als met de Tuilehier gaven zij door de toepassing van hunne leer
rien op eenen goeden voet te blijven. Hij stierf 27
reeds spoedig aanstoot en aanleiding tot ongeregeldDec. 1862.
heden : Joe Smith en zijn broeder Hiram werden in
Mormanno, napolit. stad in Calabria citeriore,
hechtenis genomen en in de gevangenis te Carthago
7 uren gaans benoordw. Cassano; 6000 inw.
gebracht, waar beiden 27 Juni 1844 door een zwerm
Mormant, stadje in 't fransche dept. Seinerazend gepeupel vermoord werden. Tot opvolger van
Marne, ruim 4 uren gaans benoordoosten Melun ;
Joe Smith, dat wil zeggen tot tweeden profeet der
1200 inw.
M., werd verkoren BRIGHAM-YOUNG (zie dat art., dl. I,
Mormoiron, stadje in 't fransche dept. Vanbladz. 576), die de verhuizing der M. bestuurde,
cluse, 3 uren gaans beoosten Carpentras ; 1700 inw.
toen ze 1846 zich genoodzaakt zagen Illinois te verMormon City, of Stad aan het Groote Zoutlaten. In 1847 bereikten zij het dal van het Groote
meer. Zie MORMONEN.
Mormonen, of Heiligen van den Jongsten Zoutmeer, waar ze eenen priesterstaat vormden, die
thans eene bevolking telt van omstr. 60,000 zielen,
Dag (Latter Day Saints) eene godsdienst-secte, in
en reeds sedert 1850 als territorium Utah erkend
1827 in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
is (zie UTAH). Hunne zendelingen of missionarissen,
gesticht door Joe (of Jozef) Smith, geboren 1805 te
die zich .Apostelen der heiligen" noemen, zijn sedert
Sharon in den staat Vermont, later met zijne familie
dien tijd ijverig in de weer geweest om proselieten
verhuisd naar Palmyra, in bet noorderdeel van den
te maken, vooral in Groot-Britannia en Ierland,
staat New-York. Even als alle bekwame volksbedriezoomede in Frankrijk, Denemarken en Noorwegen,
gers, begreep hij, dat er geen beter middel was om
in 1866 ook een oogenblik in de Nederlanden (o. a.
opgang te maken, dan stoutweg gebruik te maken
te Gorinchem), wijders in Azie, in Afrika en op de
van dezelfde logen, waarmede reeds zoovele groote
Zuidzee-eilanden ; en daar er altijd menschen gemannen voor hem er in geslaagd zijn, hervormers
vonden worden, die zich tot het een of tot het ander
te worden van de godsdienstige begrippen der mewillen laten bekeeren, zijn ook de zendelingen der M.
nigte en stichters van eene nieuwe leer. Hij begon
reeds menigmaal in hunne zendingstaak naar wensch
dus met te verkondigen, flat hij 22 Sept. 1827 in
geslaagd, en hebben reeds verscheidene nieuw-beeerie eenzame grot bezocht was door een engel, die
keerden naar het Mormonenland overgebracht.
door God nit den hemel tot hem gezonden was, om
hem twee metalen platen ter hand te stellen, volgeMornant, stad in 't fransche dept. Rhone, 4 a
5 uren gaans hezuidw. Lyon ; 2500 inw.
schreven met hieroglyphen, terwijl meteen de Heilige
Mornay (Philippe de), beer van Plessis-Marly,
geest op hem gekomen was, urn hem in staat te stelgeb. 5 Nov. 1549 te Bully in Normandie, werd, hoelen dat hieroglyphen-schrift te ontcijferen. Men ziet
bet, eene parodie op de gesehiedenis van Mozes met
wet zijn varier roomsch-katholiek was, door zijne
moeder heimelijk opgevoed in de protestantsche
de twee steenen tafelen; ook liet Joe Smith zich ter
kerkleer, die hij na zijns vaders flood (1560) openlijk
zijde staan door zijnen broeder Hiram (dus een
omhelsde. In 1575 trad hij in dienst van den koning
nieuw exemplaar van Aaron). Doch hoe armzalig,
van Navarre (later Hendrik IV), onder wien M. tot
vat de vinding betreft, het sprookje (gelijk met alle,
tot zelfs met de ongerijmdste sprookjes het geval
grooten invloed kwam, en die hem, zoodra hij als
koning van Frankrijk erkend was, tot staatsraad en
is) vond lichtgeloovigen in menigte, en spoedig had
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tot gouverneur van Saumur benoemde. Zoodra Lodemi,* XIII op den troop kwam, werd M. als gouverneur van Saumur afgezet, daar die monarch besloten
had bet Protestantismus zoo mogelijk den kop in te
knijpen. Metterdaad was M. gedurende eene halve
eeuw het hoofd der fransche Protestanten ; hij bezat
eene veelomvattende geleerdheid, en werd gewoonlijk de Paus der Hugenoten genoemd. Hij stierf den
11 Nov. 1623 op Laforét-sur-Sévre in Poitou. Zijne
Mémoires et Correspondance (1624; nieuwe druk 12
din. Parijs 1824) zijn belangrijk voor de geschiedenis
van Frankrijk.
Morny (Charles Auguste Louis Joseph, graaf),
zoon van den graaf van Flahault en van koningin
Hortensia van Holland, geb. 23 Oct. 1811, diende
1830-38 in de fransche armee, en wijdde zich
daarna aan den landbouw. Sedert 1842 afgevaardigde, ondersteunde hij het ministerie Guizot, had
1848 en 1849 zitting in de Constituante en in de
Wetgevende vergadering, en behoorde tot de warmste
voorstanders van Lodewijk Napoleon. Nadat hij van
2 Dec. 1851 tot 23 Jan. 1852 minister van binnenl.
zaken geweest was , werd hij Maart 1852 lid van het
Wetgevend lichaam, 1853 senateur, 1854 president
der Wetgev. vergadering. Van Mei 1856 tot Aug.
1857 was M. fransch gezant te Petersburg, waar hij
19 Jan. 1857 in het huwelijk trad met prinses Sophia Troedetzkoi. Sedert 24 Juni 1863 president
van het Wetgevend lichaam, stierf hij Maart 1865.
Moron, het oude Arunci, stad in de spaansche
prov. (en ruirn 10 uren gaans bezuidoosten de stad)
Sevilla ; 13,000 inw.; moorsche burg.
Moropoea, Moropua, een negerrijk in bet binnenland van Zuid-Afrika, bewoond door het yolk
der Moloewa (Moluwa).
Morosina, eene bekoorlijke dame te Rome,
was de bijzit van kardinaal Bembo, die verscheidene
kinderen bij Naar verwekte.
Morosini (Francesco), doge van Venetie, een
der grootste veldheeren van die republiek, geb. te
Venetie 1618, onderscheidde zich reeds op zijn 20e
jaar in den oorlog tegen de Turken, werd aan het
hoofd van de vloot geplaatst (1651), die tegen hen
uitgezonden werd, en reeds kort daarna benoemd
tot generalissimus. In 1668 belast met de verdediging van Candia tegen de Turken, hield hij gedurende 28 maanden het beleg nit met eene volharding, die de bewondering trok van geheel Europa,
doch zag zich eindelijk genoodzaakt het eiland aan
de Turken over te geven, en kwam naar Venetie terug, waar hij zich wegens die overgave verantwoordde, en bekleed werd met de waardigheid van
procurator van St.-Marcus. Toen de oorlog opnieuw
uitbrak, aanvaardde hij het opperbevelhebberschap
nogmaals, ontweldigde verscheidene eilanden en yestingen aan de Turken, en gaf bun de totale nederlaag 1687 in de nabijheid der Dardanellen. Bij zijne
terugkomst werd hij tot doge verkoren (1688), en
stierf 1694.
Morotoi, een der Sandwich-eilanden.
Morpeth, stad in bet engelsche graafschap
Northumberland, 5 uren gaans benoorden Newcastle ; 5000 inw.; werd 1215 platgebrand door de
bevolking zelve, om koning Jan buiten de rnogelijkheld te stellen zich daar te nestelen.
Morpheus, god van den slaap en van de droomen, zoon van den Nacht, nam allerhande gedaanten
aan, om de menschen te misleiden. Hij wordt afgebeeld als een grijsaard, met vleugelen, en met eenen
boom in de hand, waarmede hij slaapverwekkende
geuren uitstort.

llortagne
Morphy

(Paul Charles), geb. 22 Juni 1837 te

Nieuw-Orleans, sedert 1857 procureur aldaar, heeft
zich zoowel in Europa als in Amerika den roem verschaft, een der grootste schaakspelers te zijn van
onze eeuw.
Morra, 1) napolit. vlek in Principato ulteriore,
t'—Angelo—di—Lombardi
uur gaans ten 0. N. 0. van San
; 4500 inw. — 2) vlek in Pidmont, aan
den Tanaro, 3 uren gaans bezuidw. Alba 3600 inw.
Morra, of Morrha, ook Morha, dorp in Friesland, 2 uren gaans benoordoost. Dockum; 350 inw.
Morrhius (Gerardus), of Gheert Morrhe, geb.
te Kampen, studeerde aan de akademie te Parijs,
bleef daar nog een tijd als docent, schreef verscheidene
geleerde werken over de grieksche en latijnsche tales,
waaronder een Lexicon Graeco Latinum (Parijs 153(1);
hij keerde echter spoedig naar zijne geboorteplaats
terug, was daar 1537 gezworene, van 1538 tot 1548
lid van den raad ; 1566 leefde hij- nog ; hij was
bevriend met Erasmus.
Morrison (Robert), protestantsch zendeling,
geb. 5 Jan. 1782 te Morpeth in 't engelsche graafschap Northumberland, stichtte 1818 te Malacca bet
Anglo-Chinese College, werd later door de Britsche
regeering in hare geschillen met China als agent
gebruikt, en stierf 1 Aug. 1834 te Canton. Zijne
grondige kennis van de Chineesche taal heeft hij
inzonderheid aan den dag gelegd door zijn ChineeschEngelsch Woordenboek" (6 dln. Macao 1815-19).
— M. (John Robert), zoon van den vorige, geb. te
Malacca 1814, opvolger zijns vaders als secretaris en
tolk der britsche factorij te Canton, gest. 29 Aug.
1843 te Hongkong; heeft zich insgelijks hoogstverdienstelijk gemaakt, door aan Europa nadere bekendheid omtrent China te verschaffen.
Morristown, stad in den n.-amerik. staat
Nieuw-Jersey, 12 uren gaans benoordw. New-York;
6000 inw.
Mors, bet grootste eiland in den Liimfjord,
behoort tot Jutland (stift Aalborg), is 6 vierk. mijl.
groot, met 12,500 bewoners; hoofdpl. Nykj8bing.
pruis. stad. Zie MEURS.
MOrsburg, pruis. stad. Zie —EERSBURG.

Morschansk, duitsche (Morshanskengelsche)
naamsvorm van Morsjansk.
Morse (Samuel Finley Breese), uitvinder van
den schrijftelegraaf, geb. 27 April 1791 te Charlestown in Massachusetts, aanvankelijk schilder, bezocbt tweemaal Europa (1829-32), legde zich
ijverig toe . op het bestudeeren van het electromagnetismus, en maakte zijnen naam wereldberoemd
door de uitvinding van den schrijftelegraaf (1835).
— M. (Jedidiah), varier van den vorige, amerikaansch geestelijke, geb. 23 Aug. 1761 te Woodstock in Connecticut, gest. 9 Juni 1826 te Newhaven, heeft zich door vele historische en geographische werken bekend gemaakt, en is te beschouwen
als de schepper der amerikaansche geographic.
Morsee. Zie MORGES.
Morsjansk, stad in 't russ. gout. Tambow,
12 mijlen benoorden Tainbow ; 12,500 inw.
Mortagne, naam van verscheidene fransche
steden, 0. a.: 1) M.-sur-Husine, in 't dept. Orne, 9
uren gaans beoosten Alencon ; 5000 inw.; middelpunt van eene drukke linnenvervaardiging, was eertijds de hoofistad van Perche, werd 997 ingenomen
door Frankrijk's koning Robert II, en iced veel in de
oorlogen der Ligue ; 3 uren gaans benoorden M. een
beroemd Trappisten-klooster, dat gesticht is 1140.
— 2) M.-sur-Shre, in de Vendee, 3 a 4 uren gaans
benoordw. Manleon ; 900 inw.; minerale bronnen ;
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gevecht tusschen de Republikeinen en de Vendedrs
1793. — 3) M.-sur-Gironde, in 't dept. CharenteInfdrieure, arrondiss. Saintes ; 1500 inw. — 4) M.,
in 't Kanaal-dept., 9 mtlen bezuidw. St.-LO; 1700
inw. — 5) M., in 't dept. Nord, arrondissement
Valenciennes: 1400 inw.
Mortain, stad in 't fransche Kanaal-dept., 8
uren gaans beoosten Avranches; 2600 inw.; mine.
rale bron.
Mortara; stad in Pidmont, aan 't kanaal, dat
de Agogna met de Po verbindt, 3 uren gaans benoorden Lumello ; 5700 'inw.; stormenderhand aan
de Piemonteezen ontweldigd door de Oostenrijkers
21 Maart 1849.
Mortay, een der Moluksche eilanden.
Morteau, stad in 't fransche dept. Doubs, 6
uren gaans benoordoosten Pontarlier; 1500 inw.;
in de nabtheid vormt de Doubs een fraaien waterval ; bekend is het feest, fête du Saut-du-Doubs genaamd, dat te M. gevoerd wordt.
Mortefontaine, of Morfontaine, dorp in 't
fransche dept. Oise, 2 uren gaans bezuiden Senlis ;
450 inw.; prachtig kasteel met een park, dat beroemd is om zijne heerlijke waterpartijen en vijvers;
behoorde vroeger aan Conde, later aan koning Jozef.
In 1800 werd bier een tractaat gesloten tusschen
Frankrijk en de Vereenigde Staten.
Mortemer, lat. Mortuum mare, vlek in 't fran-

Mortimer (Roger, graaf van), invioedrijd engelsch edelman, geb. omstr. 1285, was 14 jaren Lang
een der trouwste dienaren van koning Eduard H,
die hem tot stadhouder van lerland benoemde; doch
in 1320 maakte hij gemeene zaak met de misnoegde
baronnen tegen de Spensers (des konings gunstelingen), en ontrolde de vaan van den opstand. Hij werd
echter gevangen genomen, en opgesloten in den Tower
te Londen ; doch bet gelukte hem te ontsnappen en
naar Frankrijk te vluchten, waar hij zich bij koningin
Izabella vervoegde, die mode de wijk derwaarts genomen had. Reeds spoedig stond hij met die vorstin
in ougeoorloofde liefdebetrekking. Beiden kwamen
tot bet besluit, gewapenderhand naar Engeland terug
te keeren ; met de p ulp, die hun verleend werd door
den graaf van Henegouwen, brachten ze een klein
leger op de been, en deden 1326 eene landing te
Suffolk. Het gelukte hun, de bevolking in opstand te
brengen ; zij maakten zich meester van den persoon
des konings, die vervolgens op last van Mortimer in
de gevangenis vermoord werd (1327), en plaatsten
den jeugdigen Eduard III op den troon. Gedurende
eenigen tijd oefende M., als minnaar der koninginweduwe, in den naam van den jongen koning eene
onbeperkte macht uit, leverde allen, die hem in den
weg stonden, aan den beul over, spaarde zelfs de
graven van Kent en van Lancaster (de ooms des
konings) niet, en maakte zich algemeen gehaat. Toen
hij uit hebzucht Robert Bruce erkend had als koning
van Schotland, was de maat zijner wandaden vol;
er werd eene samenzwering gesmeed tegen hem (ten
voordeele van koning Eduard III); hij werd gevangen genomen, en 29 Nov. 1330 opgehangen bij
Smithfield. — De titel van hertog van M. werd later
gevoerd door Eduard Mortimer (gest. 1381), die in
den echt trad met Philippine van Clarence, dochter
van Lionel, den tweeden zoon van Eduard III. Diens
zoon Roger, hertog van M., werd 1385 verklaard tot
erfgenaam der kroon; doch bij stierf 1399, slechts
eene dochter nalatende, nl. Anna van M., die door
haar huwelijk met Richard van York de aanspraken
van hare familie op den troon van Engeland overbracht in dat geslacht. Vandaar de oorlog der Twee
Rozen tusschen bet huis van York en dat van Lancaster.
Mortimer's Cross, d. Kruis van Mortimer,
eene plaats in het engelsche graafschap Hereford, op
den never van den Lugg, derdhalf uur gaans benoordw. Leominster ; gedenkzuil van den bloedigen
veldslag, die bier in den oorlog der Twee Rozen geleverd werd 1 Febr. 1461 tusschen de troepen van
Eduard IV van York, aangevoerd door hem in persoon, en die van Hendrik VI van Lancaster, aangevoerd door den graaf van Pembroke: de beslissende
overwinning, hier bevochten, verzekerde aan koning
Eduard het bezit van den troon van Engeland.
Morton (James, graaf van), geb. te Dalkeith
1530, studeerde te Parijs, keerde 1554 naar Schotland terug, en verbreidde daar de hervorming. Door
Maria Stuart tot kanselier benoemd, had hij desniettegenstaande de hand in bet vermoorden van Rizzio,
den gunsteling der koningin, en ook in het moordbedrijf, waardoor haar gemaal H. Darnley om het
levee kwam. Daarna bewerkte M. den val van Bothwell, die koningin Maria gedwongen had, hem te
trouwen. In 1572 werd M., door de bescherming van
koningin Elizabeth, benoemd tot rijksbestuurder of
regent; doch hij maakte zich door zijne knevelarijen

sche dept. Seine-Inferieure (in 't oude Normandie),
derdhalf uur gaans beoosten Neufchatel; 320 inw.;
eertijds cistercienser-abdij; veldslag tusschen Willem den Bastaard, hertog van Normandie, en Hendrik I, koning van Frankrijk (1054), waarin eerstgenoemde overwinnaar bleef.

Mortier (Edouard Adolphe Casimir Joseph),
hertog van Treviso, pair en maarschalk van Frankrijk, geb. 13 Febr. 1768 te Cateau-Cambresis, waar
zijn varier koopman was, trad 1791 als
in dienst, was 1799 reeds divisie-generaal, ondersteunde Bonaparte met doortastende vastberadenheid 18 Brumaire, maakte zich 1803 meester van
Hanover, werd 1804 tot maarschalk verheven, onderwierp 1806 Hessen-Cassel en rukte Hamburg
biunen, werd na den slag van Friedland verheven
tot hertog van Treviso (1807), kommandeerde van
1808 tot 1811 in Spanje, waar hij o. a. in groote
mate deel had aan de gedenkwaardige overwinning
bij Ocana (19 Nov. 1809). In den russischen veldtocht (1812) waren M. en Ney degenen, die het
meest hijdroegen om de overblijfselen der armee te
redden ; in 1813 deed M. in Duitschland zijn uiterste
best, en decide het kommandement van Parijs met
Marmont in 1814, gelijk hij dan ook de capitulatie
mede-onderteekende. Onder de eerste Restauratie
werd hij tot pair van Frankrijk benoemd, doch sloot
zich in de Honderd Dagen weder aan bij Napoleon ;
in 1815 weigerde hij zitting te nemen in den krijgsraad, die Ney moest vonnissen, en werd daarop vervallen verklaard van het pairschap ; hij was lid der
Kamer van afgevaardigden 1816-19, werd toen
hersteld als pair, was van Nov. 1834 tot April 1835
minister van oorlog onder Lodewtk Filips, aan wiens
zijde hij, bij gelegenheid der Juli-feesten, door het
zoogenaamde helsche werktuig van Fieschi gedood
werd 28 Juli 1835.
Mortiere, voormalige heerlijkheid op 't zeeuwsche eiland Walcheren, met een dorp M., dat in de
15e eeuw te niet gegaan is; het lag dicta bij Middelburg aan de Z. O. zijde, beoosten de Oude-haven,
waar ook een reguliersklooster bestaan heeft, genaamd bet Huis-te-M.
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derwijze gehaat, dat hij zich 1578 genoodzaakt zag
het regentschap neder te leggen. Reeds kort daarna
kwam hij echter weder aan het bewind ; doch op-
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nieuw misbruik van macht makende, werd hij 1581
in staat van beschuldiging gesteld wegens boog verraad, ter dood veroordeeld, en te Edinburg onthoofd.
Morton (Samuel George), amerikaansch ontleedkundige, geb. 26 Jan. 1799, gest. 15 Mei 1851
als professor der anatomie en physiologie te Philadelphia, is door zijne craniologische nasporingen de
sticbter van eene bijzondere ethnologische School
geworden (de zoogenaamde Amerikaansche school).
Zijne voornaamste werken zijn : Crania Americana
(Philad. 1840); Crania ,Egyptzaca (Philad. 1844).
Morumbidzji, of Murrumbidgee, rivier in
Australia, ontspringt met verscheidene takken in
Nieuw-Zuidwallis, ontvangt van het noorden den
Lachlan, en outlast zich na 200 mijlen loop in den
Murray.
Morungen. Zie MOHRUNGEN.
Morus (Thomas), eigenlijk More, geb. 1480 te
Londen, was aanvankelijk procureur, werd door Hendrik VIII tot verscheidene diplomatieke zendingen
gebruikt, en, toen Wolsey in ongenade gevallen was,
verheven tot grootkanselier, welke hooge waardigheld hij, na die twee jaren bekleed te hebben, 1532
nederlegde, omdat hij zich niet kon vereenigen met
de hervormingen, die de koning in het kerkelijke
invoeren Wilde. Dit beschouwde Hendrik VIII als
eene oorlogsverklaring tegen zijn gezag; en toen M.
weigerde den suprematie-eed of te leggen (1534)
werd hij in hechtenis genomen, en na eene smadelijke procedure ter dood veroordeeld 6 Mei 1535,
welk vonnis twee maanden later voltrokken werd:
6 Juli werd M. onthoofd. Van M.'s Werken (Engelsch,
Londen 1559; Latijn, Leuven 1566) is het bekendste:

Colchis; de andere tak, die eene voortzetting had in
Armenia, scheidde Catarzene en Chorzene van
Basilicene ten N. en van Caranitis ten Z.
Mosehus, grieksch idyllendichter nit Syracuse,
leefde in de laatste helft der 3e eeuw v. Chr.; hij
was een leerling en vriend van Bion van Smirna ;
fragmenten van M. zijn met die van Bion gedrukt te
Venetia 1746 (Grieksch-Latijn), en te Londen 1795
(editie van Bentley).
Moscou, fransche spelling voor Moskou.
Moscovie, de naam, die oudtijds aan GrootRusland gegeven werd, naar de hoofdstad Moskou.
Moscovieten, oude naam der Russen.
Mosdok, stad en vesting in 't russ. gouvt.
Caucasie, aan den Terek; 10,000 inw.
Mosel, duitsche naamsvorm der riv. de MoezeL
Moselgouw, lat. Pagus Ttfosellensis, oudtijds
de landstreek aan de Moezel ; maakt thans voor een
klein gedeelte deel nit van 't groothertagdom Luxemburg ; voor het overige behoort het deels aan Pruisen, deels aan Frankrijk.
Mosella, lat. naam der rivier de Moezel.
Mosellane, of Opper-Lotharingen, voormalig
hertogdom, opgericht in 959 door Bruno, aartsbisschop van Keulen, bevatte den Elzas, Lotharingen (Lorraine), Luxemburg en Trier; het werd M.
genoemd, omdat de Moezel (Mosella), van haren
oorsprong tot aan hare uitwatering, deze landstreek
besproeide. In lateren tijd, toen de Elzas, Luxemburg en Trier van dit hertogdom afgescheiden werden, hield ook de naam M. op. Vergelijk LOTHARINGEN.
Moselle, duitsch Mosel, hall. Moezel, de Mosella
der ouden, rivier in Frankrijk en Duitschland, ontspringt in het fransche dept. der Vogesen, in de
nabijheid van Tay, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten
Remiremont, doorstroomt de departementen Vogesen, Meurthe en Moselle, in haren eerst N., dan
N. W., daarna N. 0. loop de steden Remiremont,
Epinal, Toul, Pont-b-Mousson, Metz, Thionville besproeiende ; bij Apach Frankrijk verlatende, komt de
M. (over eene lengte van 10 uren gaans het groothertogdom Luxemburg begrenzende, en daarvan o. a.
Remich en Grevenmacher besproeiende), in de pruisische Rijnprovincie, besproeit Trier, Berncastel,
Zell, en valt bij Coblentz in den Rijn, na eenen loop
van 80 mijlen, waarin zij verscheidene kleinere rivieren in zich opgenomen heeft, o. a. de Meurthe,
door welke rivier zij beneden Toul bevaarbaar wordt.
De M. geeft haven naam aan twee departementen van
Frankrijk (voor bet eene zie het art. RIJN-EN-MOEZEL ;
voor het andere zie bet hier volgende art.).
Moselle (departement de la), bet Moezel-departement, een departement van Frankrijk, heeft het
dept. Meurthe ten Z., het dept. van den BenedenRijn ten ;O., het dept. der Maas ten W., en Luxemburg, Pruisen en Beieren ten N.; het is gevormd nit
een gedeelte van Lotharingen, is circa 111 vierk.
mijlen groot, heeft f446,500 bewoners, is ingedeeld
in 4 arrondissementen (Metz, Sarreguemines, Briey,
Thionville), en heeft tot hoofdpl. de stad Metz.
Moser (Joh. Jac.), duitsch publicist, geb. te
Stuttgart 18 Jan. 1701, sedert 1751 landscbapsconsulent aldaar, om zijne vrijmoedige verdediging
van de rechten der stenden 1759 gevangen gezet op
de vesting Hohentwiel, kwam eerst in 1764 weder
in vrijheid, werd toen hersteld in zijn atnbt en stierf
30 Sept. '1785. Van zijne vele hoogstbelangrijke
rechtsgeleerde werken (hij scbreef er over de 400)
zullen wij hier enkel noemen: Deutsches Staatsrecht
(50 din. met suppl. en register, Neurenberg 173754); Neves deutsches Staatsrecht (21 din. Stuttgart
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(Leuven 1516; dikwijls herdrukt ; in 't Duitsch vertaald door Oettinger, Leipzig 1846).
Morvan, oudtijds een klein landschap in Frankrijk (in Bourgogne en Nivernais), thans begrepen in
het Z. W. van 't dept. Cdte-d'Or, in het N. W. van
't dept. Saone-Loire, en in het W. van 't dept. Niévre.
De hoofdplaats van M. was Château-Chinon.
Morven, bergketen in 't schotsche graafschap
Caithness, verheerlijkt door de zangen van Ossian
als de schouwplaats der heldendaden van Fingal.
—URVIEDRO.
Morviedro. Zie M
Morvilliers, of Liffol, ook Liffol-le-Grand
genaamd, vlek in het fransche dept. der Vogesen,
2 uren gaans bezuidw. Neufchateau ; 1800 inw.; was
eertijds eene gewichtige stad. Karel IV, hertog van
Lotharingen, versloeg bier Du Hallier in 1641.
Morijnen, lat. Morini, fransch Morins, y olk in
Gallia, in Belgica 2a, aan het [return Gallicum, benoorden de Ambianen en Atrebaten, bezuiden en
bewesten Germanica 2a. De M. strekten zich naar
het W. uit tot aan de zee; hunne voornaamste steden waren: Taruenna Gesoriatum en MorinorumCastellum (thans Cassel). Hun land besloeg ongeveer het noorderdeel van Artois en geheel Vlaanderen.
Mosa, rivier in Gallia; thans de Maas.
MosaIsk. Zie MOJAISK.
MosaIsmus, al de staatkundige en kerkelijke
instellingen, door Mozes aan de lsraelieten gegeven.
Mosa—wala, lat. naain voor het Land tusschen
Maas en Waal (prov. Gelderland).
Moschi, oudtijds een yolk in 't zuiden van
Colchis, om de bronnen van den Phacis (Hdt. 3, 94.
4, 77.). Een gedeelte van den Caucasus werd naar
de M. genoemd. Zie volgend art.
Moschisch gebergte, lat. Moschici, tegenw.
Amasintha, bergketen in lilein-Azie, vormde twee
takken, waarvan de eene zich uitstrekte ten 0. van
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en Frankf. 1761-75; al zijne werken over het
europeesch positieve volkenrecht, dat door M. het
eerst tot een stelsel gebracht werd. De levensbeschrijving van M. (3e druk 4 dln. Frankfort en Leipzig
1777-83) is een werk van groot belang.
Miser (Justus), duitsch schrijver, geb. 14 Dec.
1720 te Osnabruck, waar hij zijn geheele (even in
hooge ambtshedienirgen doorbracht en 8 Jan. 1794
stierf. Van zijne Werken (compleet in 10 din. Berlijn
1842-43) zullen wij enkel noemen zijne meesterlijke Osnabrfickische Geschichte (2 dln. Osnabrfick
1768; 2e druk Berlijn 1820; di. 3 uitgegeven door
Herburt von Bar, Berlijn 1824); Patriotische Phantasien (Osnabr. 1775-86; 3e druk :4 din. Berlijn
1804). In 1836 is hem te Osnabruck een standbeeld
opgericht.
Mosera, of Moseroth, een der legerplaatsen van
de Israelieten op hunne 40-jarige omzwerving; te
M. stierf Aaron; Num. 33: 30, 31; Dent. 10: 6.
Moses. Zie MOZES.
Moshaisk, of Mosaisk, russ. stad. Zie MOJAISK.
Mosheim (Joh. Lorentz von), duitsch protest.
godgeleerde, geb. 9 Oct. 1694 te Lubeck, sedert
1747 prof. der theologie te Gottingen, waar 14 als
kanselier der universiteit 9 Sept. 1755 stierf, was
als kanseiredenaar beroemd, en heeft zijnen naam
vereeuwigd als uitstekend kerkelijke-historieschrijver. Voornaamste werken zijn: Institutiones historice
ecclesiasticw (Helmstedt 1755; nieuwe druk 1764;
in 't Duitsch door von Einem, 9 dln. Leipzig 1769
—78 en door J. Rad. Schlegel, 7 dln. Heilbron
1786-1796); Yersuch eine). unparteiischen Ketzergeschichte (2 din. Helmst. 1746-48); Sittenlehre
der Heiligen Schrift (voortgezet door J. Peter Miller ;
nieuwe druk 9 dln. Helmst. 1770-78).
MOsien, duitsche spelling voor Mesie.
Moskau, duitsche spelling voor Moskou.
Mosken en Moskenas, twee der zuidelijke
Loffoden ; tusschen deze twee eilandjes de Malstrom,
die door de Noorwegers Mosken-stroom of MoskOestroom genoemd wordt.
Miiskirch, of Messkirch, stad of dorp in den
badener Meerkreis, aan de Ablach ; 1750 inw.; overwinning der Franschen (onder Moreau) op de Oostenrijkers (onder Kray) 5 Mei 1800.
Mosktie, het Loffoden-eilandje Mosken.
Moskou, russ. Moskwa, lat. Mosqua, stad in
europ. Rusland, aan de Moskwa en twee andere rivieren, was tot aan de stichting van Petersburg de
eenige en eigenlijke hoofd- en residentiestad van het
Russische rijk, en nog tegenwoordig de tweede stad
en tevens de kroningstad der russische keizers, iigt
nagenoeg in het middelpunt van europ. Rusland, in
het gouvernement M., dat circa 602 vierk. mijlen
groot, en met 1,600,000 zielen bevolkt is. De stad
M., die door eenen spoorweg in gemeenschap staat
met het 104 mijlen noordwestelijk van daar gelegene
Petersburg, heeft circa 390,000 inw., beslaat eene
grondsoppervlakte die 6 mijlen in omtrek heeft, en
hestaat uit vijf hoofddeelen of wijken, die deels door
muren, deels door boulevards met elkander verbonden zijn. Wereldvermaard is bet Kreml of Kremlin,
dat een half nur gaans in.. omtrek heeft, en omringd
is door eenen dikken, van vele wachttorens voorzienen muur. Daar zetelden eeuwen tang de russische
tsaars, daar ontving Napoleon voor bet eerst een
recht besef van de kleinheid van den mensch in al
zijne grootheid, daar is 1849 het nieuwe keizerlijke
residentie-paleis gebouwd. Nog altijd is M. de hoofdzetel der industrie en het middelpunt van de handelsbeweging van geheel Rusland, gelijk het ook de

woonpiaats is van de oudste en aanzienlijkste familien des lands. — VOOr vorst Joeri Wladimirowitsj
Dolgoroeki van Kiew, was M. slechts een onbeduidend dorp, zoodat die vorst genoemd wordt als de
stichter van M. (1147). De tenietgang van het
grootvorstendom Kiew door de Mongooische overweidiging (1235) en de inbezitname van het geheele zuiderdeel van Rusland door de Gouden Horde,
deed M. als van zelf een bepaald overwicht eriangen,
terwiji de linie der vorsten van M., te beginnen met
Jaroslaw H (1238) de dynastie der grootvorsten of
tsaars van Rusland werd ; en van het oogenblik af,
waarop Jan Danilowitsj (1328) zijne residentie van
Wiadimir naar M. veriegde, werd M. feitelijk de
hoofdstad van geheel Rusland. Verscheidene malen
werd M. belegerd of ingenomen : door Olgjerd 1369
—70 ; door T.oktamoeisj 1382; door Jedigei 1408;
door Dmitri-Khemiaka 1445; door de Tartaren 1451
en 1477 ; door Otrepjeff 1605 ; door de Poien- onder
aanvoering van Ladislas, den zoon van Sigismund III,
in 1611. Maar in weerwil van al die rampeu, en zelfs
in weerwil dat tsaar Peter de Groote in 1703 zijne
residentie van bier veriegde naar Petersburg, bleef
M. aanhoudend toenemen in bioei, in rijkdom en in
luister. De zwaarste ramp trof M. in 1812 ; nauwlijks
had het fransche leger bezit van M. genomen, nauwlijks be yond Napoleon zich in het Kremlin, in het
eeuwen-oude paleis der tsaars, of er barstte in M.
een allesvernielende brand los, die van 14 tot 21
Sept. woedde, en waardoor drie vierdegedeelten der
door de bevolking verlatene stad in de asch werken
gelegd. Het geheele plan, om M. door de viammen te
laten verteren zoodra de Franschen er bezit van namen, was door den gouverneur van M. met name
Rostopsjin, op uitdrukkelijk bevel van keizer Alexander I, zoo goed beraamd en ten uitvoer gelegd,
dat er geen mogelijkheid bestond om dien brand te
blusschen. Veel is er geschreven om dit werk der
vernieling te doen voorkomen als eene daad, door
de Franschen gepleegd ; loch al die betoogen, met
hoeveel talent ook ontwikkeld en voorgedragen, stuiten af op deze waarheden : dat de stad, toen de Franschen er in kwamen, zoo goed ais door de gansche
bevolking verlaten was, en dat de brand van M., in
dat klimaat, onvermijdelijk den totalen ondergang
moest veroorzaken van het Fransche leger, zooals
dan ook de geheele veldtocht naar Rusland dientengevolge in een beklagenswaardig werk des ongeluks werd herschapen. De troon van den eersten
franschen keizer werd er door aan 't wankelen gebracht; maar M. werd spoedig weder opgebouwd,
nog schooner en pracbtiger dan te voren, en is nog
altijd de heilige stad der Moscovieten. Onder den
naam van Vrede van M. heeft men te verstaan het
tractaat van 1686 tusschen Rusland en Polen, waarbij
Sobieski groote concession deed aan Rusland, om
den steun van dat machtige rijk te verkrijgen tegen
de Tartaren en tegen de Turken.
Moskovieten, oude naam der Russen.
Moskowa, de rivier Moskwa.
Moskwa, 1) russ. naam der stad Moskou. —
2) rivier in europ. Rusland, ontspringt in 't gouvt.
Smolensk, stroomt oostwaarts tangs Mojaisk en Zwenigorod tot Moskou, neemt dan eene zuidoostelijke
richting, en ontlast zich bij Kolomna in de Oka, na
eenen loop van 61 mijlen. Naar deze rivier wordt de
slag van Borodino (7 Sept. 1812) ook wel genoemd
Slag aan de M.; en de fransche maarschalk Ney, die
daarin eene schitterende dock bloedige overwinning
bevocht, ontving ter beiooning daarvoor den titel van
Prins van de Moskwa.
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Moslem

Moslem (meervoud Moslemim), verbasterd in
Musulman, beteekent Rechtgeloovige, d. Belijder
van den Islam, dus zooveel als Mahomedaan.
Moslemah, arabisch veldheer, een der zonen
van kalif Abd-el-Melek, kommandeerde de musulmansche legers onder de regeering van zijne broeders Walid I, Soliman, Jezid II en Hezjam. Zijne
voornaamste wapenfeiten zijn de verovering van
Pontus en van Armenia (705), het beleg van Constantinopel, dat ruim twee jaren duurde (717), zijne
overwinning op Jezid-ibn-Mhaleb en op de turksche
Khazaren, en de onderwerping van Sjirwan. Zijn
sterfjaar is 739.
Mosoul, fransche spelling voor Mossoel.
Mosquito–kust, of Mosquitia, eene kuststreek in Middel-Amerika, aan de Caraibische Zee,
binnenslands met onbestemde grenzen aan Nicaragua
en Honduras palende, is omstr. 800 vierk. mijlen
groot, door omstreeks 19,000 menschen bewoond
(waarvan een gedeelte Mosquito-Indianen zijn). Het
opperhoofd van deze landstreek, de zoogenaamde
koning, resideert te Bluefields (de voornaamste havenplaats dezer kust), en is onderhoorig aan bet
gezag van Groot-Britannia.
Moss, stad in Noorwegen, aan het Skager-Rack,
ruim 13 uren gaans bezuiden Christiania; 4400 inw.
Mossdorf (Friedrich), geb. 1757 te Eckartsberge, sedert 1785 hof- en justitie-kanselarij-secretaris te Dresden, gest. aldaar 16 Maart 1843, heeft
zich doen kennen als een kundig en bekwaam schrijver over de Orde der Vrijmetselaars. Onder het pseudoniem bLenning" o. a. leverde hij eene Encykloptidie
der Freimaurerei (3 dln. Leipzig 1822-28), waarvan 1862 een tweede druk in het licht kwam onder
dezen titel : Allgemeines Handbuch der Freimaurerei.
MOssingen, marktvlek in den wurtembergschen Zwartewoudkreis,ruim 3 uren gaans bezuidw.
Reutlingen; 2900 inw.
Mossoel, Mossoul, Mossul, stad in aziat. Tarkije, hoofdplaats van het ejalet of pachalik M., aan
den Tigris, 46 a 47 mijlen benoordw. Bagdad ;
20,000 inw.; 20 moskeen, 15 kerken der Nestorianen en Jacobieten, en eene hoogeschool der Mahomedanen ; het was oudtijds de groote metropolis der
mesopotamische Christenen. Voorheen was M. beroemd om de vervaardiging van metaal- en lederwaren, en vooral katoenen stoffen (vandaar de naam
Moesseline); doch zoowel de industrie als het handelsvertier van M. is bijna geheel te niet gegaan.
Ten deele is M. gebouwd op de plaats van het oude
Ninive, waarvan nog ruinen in de nabijheid van M.
liggen. Lang had M. eigene sultans, die onderhoorig
waren aan de kalifen ; het werd herhaalde malen
geplunderd (door Saladijn,de Mongolen enTamerlan);
in 1741 belegerde Nadir-Schach het tevergeefs.
Mostacfy–Billah, abbassidische kalif van
Bagdad, bekloni 944 den troon. Te veel vertrouwende op zijnen emir Moez-ed-Daulah, werd hij,
na 16 maanden geregeerd te hebben, door dien
stoutmoedigen minister afgezet, van het gezicht beroofd, en in eene gevangenis geworpen, waarin hij
vier jaren zuchtte totdat hij 949 stierf.
1VIostadher–Billah, abbassidische kalif van
Bagdad, zoon en opvolger van Moctady, kwam op
16-j. leeftijd op den troon 1094, en stierf 1118, na
eene regeering van 25 jaren. Grootmoedig en een
begunstiger van de letterkunde, had M. evenwel niet
de hoedanigheden van eenen vorst : hij kwam onder
bet juk van Barkiaroc. Onder het kalifaat van M.
maakten de Kruisvaarders zich meester van Jeruzalem (1199).

Mostasem
Mostady-Biamr-Allah, abbassid. kalif,
volgde 1170 zijnen vader Mostandzjed op den troon,
en :stied' in 1180 na eene roemrijke regeering.
Zijn kalifaat is vermaard door de onderwerping van
Egypte, dat door zijn veldheer Saladijn bevrijd werd
van het juk der fatimitiscbe kalifen.
Mostaganem,het oude Cartenna of Murustoga,
havenstad in Algerie, 10 mijlen benoordoosten Oran,
aan de uitwatering van den Chêlif (Sjelieff); 7300
inw werd 1833 door de Franschen bezet.
Mostaln, abbassidische kalif van Bagdad in
862, liet zich leiden door de raadgevingen zijner
gunstelingen, en zag zijne onderdanen herhaalde
malen in opstand komen tegen zijn gezac,. Door de
opstandelingen belegerd in Bagdad, zag M.b zich eindelijk genoodzaakt afstand van den troon te doen
ten behoeve van zijnen neef Motaz, die hem ter dood
liet brengen (866), maar die zeif slechts 3 jaren
mocht regeeren.
Mostandzjed, abbassidische kalif van Bagdad,
volgde 1160 zijnen vader Moctafy op den troo p . Hij
had eerst eenen opstand te onderdrukken, tegen hem
verwekt &oar een zijner broeders ; vervolgens regeerde hij vreedzaam en verstandig, doch stierf reeds
1170 ten gevolge van vergiftiging.
Mostanser, abbassidische kalif van ',Bagdad,
volgde 1226 zijn vader Dhaher op den troon, was
bij zijne onderdanen bemind om zijne grootmoedigheid en om de bescherming, die bij verleende aan
kunsten en wetenschappen. In de laatste jaren zijner
regeering sloeg hij de Mongolen af, die eenen inval
in zijn rijk kwamen doen. Hij stierf 1243 op 51-j.
leeftijd. M. (Acbmed), eerste abbassid. kalif van
Egypte, broeder van den vorige, ontkwam aan den
moord, waardoor zijne familie uitgeroeid werd na
de verovering van Bagdad door Hoelagoe, onder
Mostasem : hij vluchtte naar Egypte, werd in 1260
als kalif erkend door Bibars, die daar te lande regeerde, en ontving van dien vorst de noodige hulp
om Bagdad te gaan heroveren ; doch zijn krijgstocht
mislukte geheel en al, en nog in datzelfde jaar sneuvelde hij in den strijd tegen de Tartaren. — M.,
koning van Tunis in 1249, werd aangetast door den
heiligen Lodewijk, die in 1270 het beleg opsloeg
voor Tunis. Doch de pest begon :vreeselijk in bet
kamp der Franschen te woeden, en alleen hieraan
had M. het te danken, dat Filips de Stoute hem eenen
eervollen vrede toestond. In 1276 stierf M.
Mostar, versterkte stad in europ. Turkije,
hoofdplaats der Hertzogewina, aan de Narenta, 10
mijlen benoordw. Trebinje; 10,000 inw.; oude romeinsche brug.
Mostardzjed, abbassidische kalif van Bagdad,
volgde 1118 zijn vader Mostaher op den troon. Na
eerst eenen opstand van zijnen broeder gedempt te
hebben, trachtte M. zich vrij te maken van de tirannie der emirs; doch deze gewaagde onderneming
bracht hem ten val. Hij werd overwonnen en gevangen genomen door een zijner veldheeren (1135), en
kort daarna vermoord.
Mostasem, laatste abbassidische kalif van Bagdad, zoon en opvolger van Mostanser, beklom den
troon 1243. Louter voor vermaak levende, liet hij het
regeeringsbeleid over aan zijne vrouwen en gunstelingen. Er bestond destijds een godsdiensttwist tusschen de Sunnieten en de Sjyleten ; M. liet de bezittingen van laatstgenoemde plunderen zij hadden
echter een beschermer in M.'s vizier Mowajed-Eddin,
die, om zich te wreken, Bagdad overleverde aan
Hoelagoe, den broeder van den khan der Mongolen.
Terwij1 het moorden en plunderen in de ongelukkige

Moster
stad in vollen gang was, begaf M. zich naar het kamp
van Hoelagoe, die hem echter met zijne twee zonen
ter dood liet brengen (1258); M. was 42 jaren oud,
en had er 15 geregeerd ; met hem eindigde de eerste
dynastie der Abbassieden, die gedurende 508 jaren
te Bagdad geregeerd had.
Moster, of Mostenie, eilandje aan de zuidwestkust van Noorwegen, amt Zuid-Bergenhuus ; op dit
eilandje werd in 997, onder koning Olaf Tryggvason,
de eerste christenkerk van Noorwegen gebouwd.
Mosyneken, in de oudheid een woest bergyolk in Pontus, ten W. van Trebizonde.
Mosyr, of Mozir, stad in het russ. gouvt. (en
18 a 19 mijlen bezuidoosten de stad) Minsk, aan
den Pripet ; 4600 inw,
Mota–del–Cuervo, stad in Spanje, 6 a 7
uren gaans benoordoosten Alcazar, aan den weg van
Madrid naar Valencia ; 3500 inw.; bekend is M. door
Don Quijote's avontuur met de windmolens.
Motadhed, abbassidische kalif, volgde in 892
zijnen oom Motamed op den troon, regeerde met
evenveel beleid als vastheid, hield de landsgrooten
in behoorlijk ontzag, verminderde de op het yolk
drukkende lasten, begunstigde de geleerden, en stierf
902, na 9 jaren geregeerd te hebben.
Motadi–Billah, abbassid. kalif te Bagdad in
869, had pas elf maanden geregeerd toen hij vermoord werd, omdat hij hervormingen Wilde invoeren
in de volkszeden, in de godsdienst en in de krijgstucht.
Motamed, abbassid. kalif van Bagdad, volgde
870 zijnen neef Motadi op den troon. Hij regeerde
23 jaren, zonder zich ooit met de staatszaken te
bemoeien , daar hij het gansche bewind overliet aan
zijnen broeder Mowaffek. Hij stierf 892, op 51-j.
leeftijd, tengevolge van eene zwelgpartij ; hij werd
opgevolgd door zijnen neef Motadhed.
Motassem, vierde zoon van Haroen-al-Razjid,
en achtste abbassid. kalif van Bagdad, regeerde van
833 tot 842 ; hij onderscheidde zich door zijue onverdraagzaamheid in de godsdiensttwisten, en door
zijne wreedheid in de oorlogen met keizer Theophilus. Door M. werd de turksche militie opgericht, die
in lateren tijd de kalifen van den troon stiet ; hij
stichtte de stad Sermenrai, en liet (837) den sectaris Babek ter dood brengen.
Motawakkel, laatste abbassidische kalif van
Egypte, leefde onder de regeering van den mameluk
Kansoe-al-Ghauri, met wien hij oorlog voerde tegen
den turkscheu keizer Selim I (1516), in welken
oorlog hij gevangen genomen werd, en zich gedwongen zag afstand te doen van al zijue rechten. Hij
bleef vier jaren gevangen te Constantinopel, en keerde
toen terug naar Egypte, waar hij in 1538 stierf.
Met hem eindigde de titel van kalif, die zijne familie
gedurende 8 eeuwen gedragen had.
Motaz, kalif van 866 tot 869. Zie MO5TA1N.
Motazilieten, mahomedaansche sectarissen,
een onderdeel uitmakende van de secte van Ali ; zij
verwerpen de eeuwige-ongeschapenheid van den
Koran, en houden vast, datde mensch een volkomen
vrijen wil heeft.
Motenebbi, arab. dichter, geb. 915 te Koefa,
werd 965 door Bedoeienen vermoord. Zijn Divan,
met de commentarien van Wahidi, werd in 't licht
gegeven door Dieterici (Berlijn 1858-61) en door
Hammer-Purgstall ( Weenen 1823).
Motherwell (William), schotsch dichter,
geb. 13 Octob. 1797 te Glasgow, gest. aldaar 1 Nov.
1835. Poems (Glasgow 1832).
Motier, eiland in nederl. 0. I., in den Molukschen archipel. Zie MOTIR.
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Motiers, of Motiers-Travers, dorp in 't zwits.
kanton Neufchatel, 6 uren gaans bezuid w. Neufchatel,
aan de Reuse, in het Val de Travers; circa 1000
inw.; 't voormalige kasteel client thans tot gevangenis. Van 1762 tot 1765 hield J. J. Rousseau verblijf
te M., en schreef hier zijne Lettres de la Montagne.
Motir, of Motier, ook wel Motil, doch wegens
de vele pottebakkerijen, die er zijn, in de wandeling
bekend onder den naam van Pottebakker, eiland in
den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), bezuiden
Tidor en bewesten Gilolo, behoort tot de Ternataansche eilanden, was in vorige eeuwen een roofnest.
Door de Motireezen werd Ternate overvallen en gedeeltelijk geplunderd in 1284 en in 1290. De vier
koningen der Molukken sloten 1322 op bet eiland
M. een verbond, waarbij bepaald word, dat die van
Gilolo de eerste in rang zou zijn ; dan volgde Ternate,
dan Tidore, en eindelijk Batjan. Laatstgenoemde
verzette zich tevergeefs daartegen ; zelfs baatte het
hem niet, dat hij in herinnering bracht, hoe de draken-eieren, waaruit hun aller dynastic (van alle vier
die koningen) uitgebroeid was, gevonden waren door
zijn voorzaat Riko Tjigara. Op verzoek van de Ternatanen werd in 1609 door de Nederlanders op M.
de steenen vesting Nassau aangelegd ; doch 1625
werd die geslecht, en verplaatst naar Makjan. Na het
oproerig gedrag van den koning van Ternate in 1630
werd hij tot vasal der 0.1. Compagnie verlaagd; sedert
dien tijd behoort ook M. dus aan de Nederlanders ;
krachtens de overeenkomst van 31 Jan. 1652 tusschen
den nederl. gouverneur-generaal en den koning van
Ternate, werken op M. al de nagelboomen uitgeroeid ;
van toen of hield M. op van veel gewicht te zijn.
Motley (John Lothrop), amerik. geschiedschrijver, geb. 15 April 1814 te Dorchester in Massachusetts, vooral benoemd door Rise of the Dutch
Republic (3 dln. Londen 1856) en History of the
United Netherlands (2 dln. Londen 1860). Beide
werken zijn in 't Hollandsch vertaald ; zie het art.
BAKRUIZEN VAN DEN BRINK.

Motola, stad in de napolit. prov. Otranto, 7
uren gaans benoordw. Taranto; 3400 inw.
Motril, het oude Firm= Julium, rijke en
bloeiende stad in de spaansche prov. Granada, 2
uren gaans van Malaga ; 11,000 inw.; het ligt nabij
de Middellandsche Zee, en heeft Calahonda tot haven;
in de nabijheid loodmijnen.
Motta, verscheidene italaansche steden, o. a.:
1) M.-del-Friuli, in Lombardije, aan de Livenza, 8
uren gaans benoordoosten Treviso ; 4700 inw. —
(2 M.-Santa-Lucia, in Calabrie, 5 urea gaans bezuiden Cosenza ;3000 inw.
Motteville (Francoise Bertaut, mevrouw de),
geb. 1621 in Normandie, gest. 1689, had eerie
spaansche moeder, en tot oom den dichter Bertaud.
Reeds vroeg aan het hof van Anna van Oostenrijk,
werd zij in ongenade gestort door Richelieu ; toen
nam zij de wijk naar Normandie, trouwde daar 1639
met N. Langlois, beer van M., en werd twee jaren
later weduwe. Na den dood van kardinaal Richelieu
riep Anna van Oostenrijk haar terug aan het hof, en
maakte haar al spoedig hare grootste vertrouweling.
Mevr. de M. heeft geschreven : Memoires pour servir
a l'histoire d' Anne Autriche (1723), waarin belangrijke bijzonderheden over het leven der koningin
en over de Fronde.
Mottra. Zie MATTRA.
Mouchy (Antoine de), bijgenaamd Demochares, kardinaal van Noyon, geb. nabij Compiegne,
gest. 1574 to Parijs, is berucht geworden door zijnen
ijver tegen de Hugenoten, en werd benoemd tot In-
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quisiteur. Naar M. werden al de huurlingen, die hij
als speurhonden gebruikte om ketters op te sporen,
Moucharts genoemd, Welk woord nog ten huidigen
dage in Frankrijk de schimpnaam is voor },stille
dienders" of ',stifle verklikkers".
Mouchy (Philippe de Noailles, hertog van),
maarschalk van Frankrijk, geb. 1715, maakte al de
veldtochten van Lodewijk XV mede, en was gouverneur van Versailles toen de omwenteling uitbarstte.
Zijne gehechtheid aan Lodewijk. XVI kostte hem het
leven : 27 Juni 1794 viel zijn hoofd op het schavot
der revolutionairen.
Moudania. Zie M
_OEDANIA.
Moudon, duitsch Milden, lat. Minidunum, stad
in 't zwits. kanton Waadt, aan de Broye, 6 uren gaans
benoordoosten Lausanne ; 2500 inw.; romeinsche
rumen ; behalve een oud, door Berthold van Zahringen gesticht kasteel (de Staff's) nog de beide kasteelen Carouge en Rochefort. Lang was M. de hoofdstad
van Waadtland, doch geraakte in verval sedert dit
land 1536 onder het gezag van Bern was gekomen.
Mouhy (Charles de Fieux, ridder van), fransch
romanschrijver, geb. te Metz 1702, gest. 1784.
Onder zijne vele romans: Mille et une faveurs; Le
Masque de Fer ; enz.
Moukden, of Moekden, Mookden, Mnkden,
hoofdstad van de chineescheprov. Sjing-Kiang en van
geheel Chineesch Mandzjoerie, aan eene rivier, die
zich in den Lias ontlast, ligt op eenen berg, omstr.
50 mijlen benoordoosten Peking. Het was de laatste
residentie der Mandzjoe-keizers, eer ze China vetoverden ; verscheidene der eerste keizers van de
thans regeerende dynastie zijn te M. begraven. Thans
zetelt te M. een chineesch stadbouder van den hoogsten rang.
Moulins, i) M., in de middeleeuwen Molina,
fransche stad aan den Allier, hoofdplaats van het
dept. Allier, en van het voormalige hertogdom Bourbonnais; 18,000 inw.; volgens sommige schrijvers
zou M. gesticht zijn in 1370, ter plaatse van het
oude Gergovia der Bojers, en zou het M. zijn genoemd naar de vele watermolens langs de oevers
van den Allier. In 1566 hielden de Staten-generaal
hunne zitting te M. — 2) M.-Engilbert, stad in 't
fransche dept. Nièvre, ruim 3 uren gaans bezuidw.
Chateau-Chinon ; 3800 maw.; had vroeger een eigen
beer; werd 1474 veroverd door Karel den Stoute,
en 1475 hernomen door den hertog van Bourbon. —
5) M.-la-Marche, dorp in 't fransche dept. Orne, 4
uren gaans benoordoosten Mortagne ; 1000 inw.;
minerale bron.
Moultan. Zie MOELTAN.
Mounier (Jean Joseph),fransch rechtsgeleerde,
geb. 12 Nov. 1758 te Grenoble, 1789 afgevaardigde
ter Staten-generaal, was een der invloedrijkste mannen in bet begin der omwenteling, die hij (tegen
zijnen wil) hielp bevorderen. In 1790 echter verliet
hij Frankrijk, bezocht Zwitserland en Engeland, en
vestigde zich toen op het kasteel Belvedere bij
Weimar, waar hij eene kostschool opende voor engelsche jongelieden. Na 18 Brumaire in Frankrijk
teruggekeerd, stierf hij 26 Jan. 1806 als staatsraad.
Voornaamste werken: Recherches sur les causes qui
ont empechd les Francais de devenir litres (2 dln.
1792) ; en lie l'influence attribude aux philosophes,
aux francs-macons et aux illumines sur la revolution
deFrance (Tubingen 1801; nieuwe druk Parijs 1821).

Mounin (Archipel van), ook wel Archipel van
Magellaan genoemd. Zie BONIN-EILANDEN.
Mount–Holly, steden in Noord-Amerika,
o. a.: 1) staat Nieuw-Jersey, 6 a 7 uren gaans be-
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zuiden Trenton ; 3000 inw. — 2) staat Vermont,
ruim 11 mijlen ten Z. Z. W. van Montpelier; 1800 inw.
Mount–Mellick, marktvlek in lerland, prov.;
Leinster, Queen's Connty, derdhalf nor gaans benoordw. Maryborough ; 3600 inw.
Mount–Morris, stad in den n.-amerik. staat
New-York, 3 uren gaans ten Z. Z. 0. van Genesee;
5000 inw.
Mount–Pleasant, steden in Noord-Amerika,
o. a.: 1) staat New-York, 25 mijlen bezuiden Albany; 9000 inw. — 2) staat Pennsylvania, 37 mijlen
bewesten Harrisburg; 600 inw. — 3) staat Ohio,
25 mijlen ten 0. N. 0. van Columbus ; 2000 inw.
Mountrath, marktvlek in Ierland, pron.
Leinster, Queen's County, 6 uren gaans ten 0. N. 0.
van Roscrea ; 2000 inw.; nonnenklooster.
Mount-Sorrel, eigenlijk Mount Soar-hill,
marktvlek in Engeland; graafschap Leicester, 3 uren
gaans benoorden Leicester; 2000 inw.; sterk kasteel.
Mount–Vernon,verscheidene steden,dorpen,
enz. in de n.-amerik. Unie, o. a. :A) staat Maine,
6 uren gaans benoordw. Augusta ; 1600 inw. —
2) staat Ohio, 8 mijlen ten N. N. 0. van Columbus;
4000 inw. — 3) Mount Vernon House, buitenplaats
in Virginia, aan den Potomac, derdhalf uur g. van
Alexandria, werd tang bewoond door Washington,
die bier 14 Dec. 1799 stierf, en wiens huis, graf en
gedenkteeken nog bier in wezen zijn.
Moura, I) stad in Brazilie, prov. Para, aan den
Rio-Negro, circa 10 mijlen ten W. N. W. van Airao. —
2) steden in Portugal; zie MOURO.
Mourmelon, dorp in 't fransche dept. Marne,
nabij Chalons ; 5000 inw.; is onder het tweede keizerrijk zeer in bloei toegenomen sedert de oprichting
van het groote kamp van Chalons.
Mouro, of Moura, twee steden in Portugal,
beiden in de prov. Alemtejo: — het eene is het
Nova civitas Aruccitana der ouden, ligt 8 uren gaans
benoordoosten Beja, nabij de vereeniging van den
Guadiana met de Ardilla, en heeft 4000 inw. — het
andere ligt insgelijks nabij den Guadiana, 12 uren
gaans bezuidoosten Evora, en anderhalf uur g. van
het vorige, en heeft 2500 inw.
Mouscron, dorp in de belgische prov. OostVlaanderen ; 7000 inw.; grensstation tusschen Belgie
en Frankrijk op den spoorweg van Gent naar Rijssel.
Bij M. versloegen de Franschen 28 April 1794 de
Oostenrijkers onder Clerfait.

Moustiers. Zie MOUTIERS.
Moutier, duitsch Muster,

vlek in het zwits.
kanton Bern, in het door den Birs besproeide Munsterdal of Dal van M.; 950 inw.
Moutiers, fransche steden: 1) dept. BassesAlpes, 6 a 7 uren gaans bezuiden Digne; 2000 inw.—
2) M.-en-Tarentaise, in het dept. Opper-Savoje, aan
de uitwatering van den Doron in de Isere, ligt 5
uren gaans bezuidoosten Chambdry, en heeft 2700
inw. Het is het Darantasia of Centronum civitas der
ouden, was reeds in de 4e eeuw een bisdom, in de
9e aartsbisdom, en sedert 1827 weder bisdom;
vroeger behoorde dit M. tot Sardinia, doch is onder
het nieuwe keizerrijk weder aan Frankrijk gekomen.
Eertijds versterkt ; doch 1336 werden de vestingwerken geslecht. Het is de geboorteplaats van paus
Innocentius V. — 3) M.-les-Maufaits, in de Vendee,
6 a 7 uren gaans beoosten Sables d'Olonne; 600 inw.
Mouton (George), fransch generaal. Zie het art.
LOBAU

(graaf van).

Mouton-Duvernet,

fransch generaal, geb.
te Parijs, was 1813 divisie-generaal, 1815 lid van de
Kamer van afgevaardigden (in de Honderd Dagen),

Mouzala
en gouverneur van Lyon 2 Juli ; werd Maart 1816
in hechtenis genomen, en te Lyon gefusilleerd 19
Juli hij was een der velen, die bij de Restauratie
het slachtoffer worden van hunne gehechtheid aan
Napoleon.
1VIouzaIa, fransche spelling voor Moezaja, berg
in Algerie, in de eerste Atlas-keten, tusschen Blidah
en Medeah. Aan den voet van dezen berg eene zeer
gevaarlijke bergengte, genaamd Teniah de M., waar
de Franschen verscheidene gevechten hebben geleverd, en die in 1840 door hen geforceerd werd. In
de nabijheid de dorpen Mouzaiaville, Bou-Rourni en
El-Afroun, die 2 Jan. 1867 in een minuut tijds door
eene geweldige aardbeving ten onderste boven gekeerd en in drie groote pninhoopen herschapen werden, waarbij nagenoeg de gansche bevolking van
die drie dorpen omkwam. Van de huizen te Blidah
werd bij die gelegenheid het vier-vijfdegedeelte vernield of althans onbevvoonbaar.
Movers (Frans Karel), duitsch exegeet, geb.
17 Jnli 1806 te Koesfeld in Westfalen, sedert 1839
prof. der oud-testamentelijke theologie aan de
rootnsch-kath. faculteit te Breslau, gest. 28 Sept.
1856, heeft vooral naam gemaakt door zijne phenicische stndien. Voornaamste werk: Die Phônizier
(3 din. Breslau 1840-56).
Mowa, stad in britsch O. I., staat Jeypoor
(Dzjeypoer), 14 mijlen bewesten Agra; 10,000 inw.
Moxos, een Indianenstam in Bolivia en Brazilie. Ze hadden indertijd hunnen naam gegeven aan
een district van het departement Santa-Cruz, in
welk district o. a. de plaatsen Exaltacion, Trinidad,
Loreto en Concepcion lagen.
Moyenvic, stad in 't fransche dept. Meurthe,
anderhalf uur gaans bezuidoosten Château-Salins,
en een half uur beoosten Vic ; 3100 inw.; saline;
was voorheen versterkt.
Moyotte, of Mayotta, een der Comorische
eilanden.
Moys, dorp nabij GOrlitz, bekend nit den Zevenjarigen oorlog door het gevecht 7 Sept. 1757
tusschen de Pruisen (onder den hier gesneuvelden
Winterfeld) en de Oostenrijkers, die onder Nadasdy
de overwinniug bevochten.
Moza, stad in stam Benjamin ; Jozua 18:26.
Moza, I) een zoon van Kaleb; I Chron. 2 : 46.—
2) een afstammeling van Saul; I Chron. 8 : 36, 37;
9:42, 43.
Mozambique, het 250 mijlen lengte beslaande
kustland aan de oostzijde van Zuid-Afrika, zich
strekkenrde van de Delagoa-baai tot kaap Delgado,
is rijk aan goudmijnen, en staat onder eenen portugeeschen gouverneur-generaal, die resideert te M.,
eene goed versterkte stad met 8500 inw. op een
eilandje nabij de kust. Reeds in 1498 werd de kust
van M. aangedaan door Vasco de Gama ; doe') eerst
in 1508 kwamen de Portugeezen er eene nederzetting vestigen. De kust van M. is ingedeeld in zes
districten. Lang was de kust van M. een der vruchtbaarste leveranciers voor den slavenhandel; (loch
de aanhoudende vertoogen daartegen, inzonderheid
van de zijne van Engeland, hebben ten gevolge gehad,
dat het gouvernement van Portugal in doze zijne
kolonie met meer klem tegen (lien verfoeilijken
handel is opgetreden.
Mozaraben , dat is : ,,Onechte Arabieren",
zoo noemden de Mooren van Spanje de Christenen,
die met behoud van eigene wetgeving en godsdienst
onder het Moorsche gezag leefden. flunne liturgie(de
oud-gothische) werd in de 6e eeuw verdrongen door
de zoogenaamde Mozarabische Lilurgie, opgesteld
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door den heiligen Leander, bisschop van Sevilla, en
aangevuld door zijnen opvolger, den heiligen Isidorus. In de 1 le a 12e eeuw werd de Mozarabische
ritus verdrongen door den Latijnschen ; dit kostte
echter niet weinig moeite: herhaalde bevelen van den
pauselijken Stoel en van de koningin van Castilie
en Arogonie waren noodig, om het yolk er toe te
brengen hunne geliefde nationale liturgie te laten
varen.
Mozart (Joh. Chrysostomus Wolfgang Gottlieb,
gemeenlijk genaamd Wolfgang Amedeiis), een der
grootste toonzetters van Duitschland, geb. 27 Jan.
1756 te Salt zburg, deed als klavierspeler zijne eerste
groote kunstreis 1763-66 naar Parijs, Londen en
de Nederlanden, en trail ook reeds toen op als componist ; 1769 "termer-n(1 tot concertmeester te Saltzburg, deed hij uit die stad herhaalde kunstreizen,
0. a. 1770 door Italie, maakte zijnen naam vooral
beroemd als opera-componist (Don Juan; Figaro's
Hochzeit ; Zauberflôte ; Titus), en stierf 5 Dec. 1791.
In zijne geboortestad is hem 1841 een bronzen
standbeeld opgericht.
Mozdok, stad in Zuid-Rusland, gouvt. Caucasus, aan den Terek, 45 mijlen bezuidoosten Stawropol ; 8000 inw.
Mozes, bevrijder en wetgever der Israelieten,
zoon van Amram en Jochebeth, nit den stam Levi,
geb. omstr. 1725 v. Ch. in Egypte, werd door zijne
moeder in eene biezen mand te vondeling gelegd op
den Nijl, in de hoop Item zoodoende te redden van
het moordbevel, uitgevaardigd door den koning van
Egypte, dat alle joodsche kinderen van het mannelijk
geslacht ter dood gebracht moesten worden. De
plaats, gekozen om hem te vondeling te leggen, was
in de onmiddellijke nabijheid van de plek, waar des
konings dochter, prinses Thermutis, gewoon was
zich te komen baden. Zij nam bet kind tot zich,
stelde joist de moeder van M. als min aan, en liet
den knaap vervolgens in al de wetenschappen der
Egyptenaren onderwijzen. Omstreeks 40 jaren oud
zijnde, ontdekte M. het geheim zijner geboorte,
waarop hij vaarwel zeide aan bet hof, ont voortaan
onder de Israelieten te wonen; zoodoende had hij
gelegenheid van nabij gale te slaan, hoe groot de
verdrukking was, waarin zij leefden ; en op zekeren
dag ziende dat een Gunner mishandeld ward door
eenen Egyptenaar, vatte hij de partij van den verdrukte op, en sloeg den Egyptenaar dood. Alsnu
beducht voor de straf, die op tnanslag stond, viuchtte
hij naar de woestijn van Midian, en trouwde daar
met de dochter van een joodsch priester, genaamd
Jethro. In zijne afzondering gewerd hem can bevel
van God, om zijne geloofsgenooten te verlossen nit
de verdrukking van het egyptische juk, waarop hij
zich tot den koning begaf, om van dezen te verkrijgen, dat de lsraelieten nit de dienstbaarheid ontslagen worden en ongehinderd nit Egypte trekken
mochten. Aanvankelijk (aving hij op (lit aanzoek
Diet anders dan weigeringen ; om loan den koning
vices aan te jagen voor de gevolgen zijner weigerachtigheid, bezocht M., als werktuig van God, het
egyptische volk met ramp op ramp, bekend onder
den naam van de lien Plagen van Egypte; eerst
na de Gentle plaag begreep de koning, flat het maar
zaak was aan het verlangen van N. toe te geven ;
en bet Israelitische yolk begon omstr. 1645 v. Chr.
den gedenkwaardigen uittocht nit Egypte, onder
aanvoering van M., die hen droogvoets door de Roode
Zee bracht op bet tijdstip eener ebbe, die inderdaad
te beschouwen is als een natuurwonder. Nativvlijks
waren de Israelieten vertrokken, of de koning van
39
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Egypte had berouw, zijn land van zoovele nijvere
slavenhanden beroofd te hebben, zoodat hij een sterk
leger liet oprukken, om de Israelieten te achterhalen
en weder in de slavernij terug te brengen. Doch
juist op het oogenblik, waarop deze armee zich in
de lage dalstreek be yond, die door de ebbe was
drooggelegd, kwam de vloed weder opzetten met
zulk eene plotselinge hevigheid, dat de gansche
egyptische Iegermacbt door de golven der Roode Zee
verzwolgen werd. Zoo had M. het Israelitische yolk
nit Egypte verlost; maar nu ving de omzwerving aan
door de woestijnstreken, Welke omzwerving veertig
jaren daurde eer de Israelieten in het Beloofde Land
kvvamen, dat M. zelf intusschen niet mocht betreden,
omdat hij dens had gewankeld in zijn vertrouwen
op God. Want in die veertig jaren had M. met ongeloofelijke moeilijkheden te worstelen, waaronder
niet de geringste waren oproerige bewegingen onder
de Israelieten zelven, enschieraanhoudende oorlogen
met de volken, wier landen zij moesten doortrekken.
Van de wonderers, door M. in dien tijd verricht, en
van zijne samenspraken met den persoon Gods zullen
wij hier geen melding maken: zij, die aan dergelijke
Bingen gelooven, kunnen dat alles nalezen in het
0. T. Genoeg zij bet hier, dat M. zich ontegenzeggelijk in de geschiedenis der wereld vertoont als een
der grootste mannen, die ooit geleefd hebben. Nadat
God hem vergund had bet Beloofde Land in de
verte te zien, waartoe hij zich op den berg Nebo bad
begeven, stierf hij op dien berg anno 1605 v. Chr.
op 120-j. leeftijd. Hij heet de schrijver te zijn
van de Pentateuch (d, i. de Vijf Boeken Mosis),
waarmede het 0. T. aanvangt. Het eerste (Genesis)
bevat de geschiedenis van de schepping der wereld
en van de aartsvaders ; het tweede (Exodus) en
vierde (Numeri) behelzen het verhaal van den uittocht der Israelieten nit Egypte en van de omzvvervingen door de woestijn ; het derde (Leviticus) bestaat hoofdzakelijk uit voorschriften voor de levitische
godsdienst ; in het vijfde boek (Deuteronomiurn)
wordt de Wet herhaald en toegelicht.
Mozes van Khorene, armenisch geschiedschrijver, geb. omstr. 370 na Chr. te Khorene in
Armenia, maakte zijne grondige studie van de
grieksche letterkunde, bezocht Antiochie, Alexandria,
Rome en Constantinopel, werd bij zijn terugkeer
bewaarder van het patriarchaats-archief, later aartsbisschop van Pakrevant en Arsjaroeni, en stierf omstr.
489. Van zijne werken (Venetia 1843), waaronder
ook hymnen en eene rhetorica, verdient inzonderheid
melding de .Geschiedenis van Armente" (te Londen
uitgegeven 1738 door Whiston, en met fransche
vertalin c, van Le Vaillant de Florival te Venetia
1841, 2e druk 2 dln. Parijs 1849).
Mpongwe, een tamelijk is beschaving gevorderd negervolk, aan den benedenloop van den Gaboen
in West-Afrika, spreekt eene eigene taal, die tot den
grooten zuid-afrikaanschen taalstam behoort.
Msta, rivier in Rusland, komt nit het meer
Mstino (gouvt. Twer), besproeit bet gouvt. Nowgorod, en ontlast zich 3 uren gaans bezuidw. Nowgorod in het Ilmenmeer, na eenen loop van 60 mijlen.
Mstislawl, stad in 't russ. gouvt. Mohilew,
ruim 11 mijlen benoordoosten Mohilew, aan de
Wechra ; circa 7000 inw.; gesticht 1180; werd
dikwijls veroverd, en door CatharinaIl bij Rusland
ingelijfd 1772.
Mtzensk, russ. stad. Zie MZENSK.
Muata, de voort van Cazembe.
Muchamiel, stad in Spanje, 3 urea gaans benoordoosten Alicante; 4000 inw.

Mfiggelsee
Mucianus (Marcus Licinius Crassus), uit eene
familie, die door adoptie tot bet geslacht Mucius
behoorde, veldheer en vriend van Vespasianus, dien
hij krachtdadig behulpzaam was om Vitellius van
den troon te stooten. Vespasianus, zelf keizer geworden, liet nit erkentelijkheid aan M. eene groote
mate van macht, waarvan M. nu en dan misbruik
maakte. Hij was herhaalde malen consul (52, 70,
74 na Chr.).
Mucidan, stad in 't fransche dept. Dordogne,
6 urea gaans bezuiden Riberac ; 1600 inw.
MuCiuS, een vermaard plebejisch geslacht te
Rome, met den bijnaam DSc63vola", die als eernaam
geschonken was aan den held Cajus M. (507 v. Chr.),
bracht verscheidene rechtsgeleerden voort, en schijnt
uitgestorven onder de keizers. Zie SCXVOLA.
IVIucy-l'Evaque. Zie MUSSY.
Mudania. Zie MOEDANIA.
Mud-River. Ziem- 1SSOURI .
Mude (Stad van der), oude naam van SintAnna-ter-Muiden. Zie MUIDEN 2).
Muemba, negervolk in het binnenland van
oostelijk Zuid-Afrika, tusschen de Chevas en het
land Cazembe.
Muffling (Fried. Ferd. Karl van WEISS, baron
van), pruis. veldmaarschalk, geb. 12 Juni 1775 te
Halle, diende sedert 1792 in alle veldtochten, was
1813 Blucher's kwartiermeester-generaal, had 1815
bij de deeling der saksische troepen groote onaangenaamheden, werd 1815 gouverneur van Parijs,
1820 chef van den generalen staf der pruis. armee,
bewerkte 1829 als gezant te Constantinopel den
vrede van Adrianopel, werd 1841 president in den
staatsraad, en bekwam 1847, op zijn verzoek, eervol
ontslag, werd tot veldmaarschalk verheven, en stierf
16 Jan. 1851. Hij heeft vele oorlogsgeschiedkundige
werken geschreven onder het naamcijfer C. v. W.
Mufti, d. uitlegger van de Wet (nl. van den
Koran), het kerkelijke hoofd der Mahomedanen in
elke stad. De Groot-Mufti of scheik-oel-Islam, die te
Constantinopel resideert, is bij de Mahomedanen
ongeveer hetzelfde wat de Pans is bij de Roomschkatholieken ; hij wordt genoemd .de rechterarm van
Mahomed", en is als Hoogepriester de hoogste autoriteit in alles, wat de verklaring van den tekst en de
bedoelingen van den Koran betreft. Hij is het opperhoofd der wetgeleerden zoowel als der priesters, en
zijne bevelen worden blindelings gehoorzaamd. Bij
de troonsbeklimming des sultans is de Groot-Mufti
degene, die hem den degen aangordt.
MUgeln, stad in Saksen, aan de DOilnitz, 12
uren gaans ten 0. Z. 0. van Leipzig ; 2500 inw. In
de nabijheid het dorpje Altmligeln met 180 inw.
Miigge (Theodoor), geb. 8 Nov. 1806 te Berlijn, studeerde philosophie, loch schreef twee werken, ni.: Frankreich and die letzten Bourbonen (Berlijn 1831) en England and die Reform (Leipzig 1831),
waardoor hij zich alle uitzicht, om ooit aan eene
pruisische universiteit eene aanstelling te erlangen,
voor goed benam. Hij wijdde zich dan ook geheel
en al aan de letterkunde, schreef een aantal romans
en novellen, waarvan wij inzonderheid willen noemen Toussaint Louverture (4 dln. Stuttgart 1840),
leverde ook zeer verdienstelijke reisbeschrijvingen,
en stierf 18 Febr. 1861 te Berlijn.
Maggelsee, het Mfiggel-meer, een meer in
den kreis Teltow van het pruis. reg.-district Potsdam, aan weiks noordelijken oever de Rudersdorfer
kalksteengroeven, terwijl zich langs den zuidelijken
oever de 332 Vt. hooge, boschrijke Miiggels-Bergen
uitstrekkeu.
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Muggensturm

Muiderberg

Muggensturm, marktvlek in Baden, Mittelrheinkreis, oberamt Rastadt; 1500 inw.; 29 Juni
1849 gevecht tusschen de Pruisen en de badensche
opstandelingen.
Miiglitz, mora y . Mohelnice, stad in den moravischen kreis Olmutz, 8 uren gaans benoordw. 01miitz ; 3800 inw. — M., rivier in het saksische
reg.-district Dresden, ontspringt in Bohemen bij het
dorpje M. aan de saksische grenzen, en valt, na
eenen loop van 8 mijlen, beneden Pirna in de Elve.
Mugnano, marktvlek in het Napelsche, '2 uren
gaans ten N. N. W. van Napels ; 7000 inw.
Mugron, stad in 't fransche dept. Landes, aan
den Adorn. , vierdhalf uur gaans bewesten St.-Sever ;
2500 inw.
M
Muhammed. Zie MOHAMMED en MAHOMED.
MUM, twee rivieren (de Groote M. en de Kleine
M.) in Oostenrijk boven de Enns, die beiden alit het
Bohmerwald komen, en naar welke de Miihlkreis
(circa 60 vierk. mijlen, met 197,000 bewoners en
Lintz tot hoofdplaats) genoemd is.
Milhlbach, marktvlek in Tirol, kreis Brixen,
in het Pusterdal, ruim 5 uren gaans bewesten Brunecken, aan de Rientz; 650 inw.; nabij M. ligt de
Miihlbacher Klause, ruine eener sterkte, die de Franschen 1809 in de lucht hebben laten vliegen.
Milhlbach (Louise). Zie MUNDT (Clara).
Milhlberg, I) stad in 't pruis. reg.-district
Merseburg, kreis Liebenwerda, aan de Elve, 21 uren
gaans beoosten Merseburg; 3500 inw.; op de nabij
M. gelegene Lochauer Heide 24 April 1547 overwinning van keizer Karel V op keurvorst Johan Frederik van Saksen. Vergelijk de artikels ANNABURG en
SCHMALKALDISCHE BOND. - '2) vlek in 't pruis. reg.district (en vijfdhalf uur gaans bezuidw. de stad)
Erfurt, aan de Gera ; 1350 inw.; ruine van den
burg M.
Miihlburg, stad in den badener Middelrijnkreis, aan de Alb ; 1800 inw.
Mithldorf, stad in Beieren, kreis Oberbaiern,
aan de Inn, ruim 8 mijlen benoordoosten Munchen ;
1900 inw.; tusschen M. en het dorp Ampfing 28
Sept. 1322 een vermaarde veldslag (zie AMPF[NG).
Milhlenbach, hong. Szasz-Sebes, stad in Zevenbergen, 6 uren gaans bezuiden Carlsburg ; 5700
inwoners.
Mithlenbruch (Christian Friedr.), duitsch
rechtsgeleerde, geb. 3 Oct. 1785 te Rostock, achtereenvolgend professor te Rostock, Greifswalde, Koningsbergen, Halle en Gottingen, met den titel van
Geheim-Justitieraad te Gott. gest. 17 Juli 180, inzonderheid beroemd door zijne kennis van het Romeinsche recht. Voornaamste werken : Die Lehre von
der Cession der Forderungsrechte (3e druk Greifsw.
1835); Doctrina pandeclarurn (4e druk 3 din. Halle
1838-40); Entwurf eines gemeinrechtlichen Civilprocesses. Door M. werd ),Erlauterung der
Pandekten" voortgezet van dl. 35 tot dl. 41 (Erlangen 1833-40).
Milhlhausen, I) stad in pruis. Saksen, aan
de Unstrut, 11 a 12 uren gaans benoordw. Erfurt;
belangrijke fabriekplaats met 16,000 inw.; vroeger
vrije rijksstad ; werd 1802 aan Pruisen afgestaan.
2) stad in Oost-Pruisen, 20 uren g. bezuidw. Koningsbergen ; 1600 inw. — 3) stad in Bohemen, 6
uren g. ten W. N. W. van Tabor; 3000 inw.
4) marktvlek in Beieren, kreis Oberfranken, 5 uren
g. bezuidw. Bamberg; 800 inw.
5) stad in den
Elzas ; zie MULHOUSE.
Mithlheim, I) stad in Rijnpruisen, aan den
Rijn, 5 kwartier gaans benoordoosten Keulen; 8000

inw. — 2) stad in Rijnpruisen, aan de Boer, 6 uren
g. benoordoosten Dusseldorf; 13,500 inw. — 3) vlek
in Wurtemberg, Zwartewoudkreis, aan den Donau,
circa 2 uren gaans benoordoosten Tuttlingen ; 1000
mow.; twee kasteelen ; wordt druk bezocht in den tijd
der bedevaarten.
Muiden, I) of Muyden, oudtijds Amuden, plattelandsstadje in Noord-Holland, aan de uitwatering
van de Vecht in de Zuiderzee, derdhalf nur gaans
oostelijk ten Z. 0. van Amsterdam ; 1900 inw.; was
in 't begin der 16e eeuw slechts eene visschersplaats ;
in de 17e eeuw (1629) dacht men ernstig aan 't
versterken van M., doch het is er niet toegekomen.
Reeds eeuwen vroeger speelt M. eene rol in onze
geschiedenis ; 1197 werd het overvallen en verbrand
door de Kennemers ; 1204 door Wouter van Egmond en Albrecht Banjaart ; in 1296 kwam Willem
van Mechelen, 41e bisschop van Utrecht, met eene
legerinacht voor het Slot te Muiden (zie, verder
hieronder), lief dat hevig bestormen, en veroverde
het; 1356 kwam Jan van Arkel, 47e bisschop van
Utrecht, M. bestormen, was in 4 dagen meester van
de stad en van bet kasteel, en stale beiden in brand;
1374 werd M. op brandschatting gesteld door de
Utrechtschen, 1507 in brand gestoken door hertog
Karel van Gelder, die ook het kasteel bemachtigde;
1576 was de stad M. een oogenblik in bander van
Sonoy, die echter, eer hij het kasteel kon aantasten,
door de Spanjaarden en Amsterdammers weder verdreven werd ; doch 1 Jan. 1577 ging M. bij verdrag voor goed aan den prins van Oranje over. Het
Slot te Muiden, een kasteel, even ten N. N. 0. huiten
de stad, ornstr. 1270 gesticht door graaf Floris V,
werd 1296 diens gevangenis (van 23 tot 27 Juni
sleet hij daar 4 treurige nachten); later was het de
residentie der drossaarden van het Gooiland ; ook de
dichter en geschiedschrijver Pieter Corneliszoon
Hooft heeft dit kasteel bewoond, en er menig genoegelijk uur gesleten met Tesselschade, Huygens,
van Baarle en Vondel. Ingevolge een besluit van
3 Juli 1823 werd in Juni en Juli .1825 herhaalde
malen eene advertentie in de Amsterdamsche courant en in de Haarlemsche geplaatst, waarbij gegadigden werden opgeroepen, daar het kasteel van
Muiden voor afbraak verkocht zou worden ; doch
door de ijverige bemoeiingen van eenige belangstellende personen werd het bedoelde besluit door koning Willem I ingetrokken, en bleef dit gedenkstuk
van Nederlandsche oudheid bewaard. — 2) M. (Ter-),
voluit Sint-Anna-ter-Muiden geheeten, dorp Zeeland, een kwartier gaans bewesten SWs, en even
ver van de Belgische grenzen ; 170 inw, werd 1241
tot eene smalstad verheven 1387 door de Engelschen geplunderd, 1405 door hen platgebrand, en
sedert heeft ter-M. zich niet weder tot den rang van
stad kunnen opbeuren ; 1483 geplunderd door de
t roepen van aartshertog Maximiliaan; veel led.ter-M.
bij de belegering van Sluis door Maximiliaan 1492
en door den hertog van Parma 1587; in 1650 was
ter-M. bijna geheel afgebrand, en twee derden der
gronden, waar het gestaan had, werden 1653 door de
zeegolven overstroornd ; 7 Aug. 1831 werd ter-M.
bezet door de Belgen, die echter onverwijld van daar
werden verdreven door het nederl. garnizoen van
Sluis. — 3) M., of de Piet, voormalig dorp op het
zeenwsche eiland Wolphaartsdijk, verdronk 1378;
de toren van M. is nog bijna anderhalve eeuw
blijven staan, doch ingestort bij den zwaren storm
in bet jaar 1512.
Muiderberg, dorp in Noord-Holland, aan de
Zuiderzee, een half uur gaans oostelijk benoorden
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Muiden ; 300 inw.; graf van de dichters J. F. Helmers en S. J. Wiselius ; 1673 verschansten zich frier
de Franschen om een aanslag op Muiden te doen,
doch moesten reeds 6 Juni opbreken; tijdens den
inval der Pruisen in ons land werden al de buitenplaatsen rondom M., alsook het dorp, jammerlijk
door hen geplunderd ; 11 April 1814 onderging M.
hetzelfde lot.
Muilkerk. Zie DUSSEN-MUILKERK.
Muiscas, een Indianenvolk in de dalen van de
Magdalena-rivier en den Cauca in de republiek Columbia, stond reeds tijdens de aankomst der Europeanen op een tamelijk hoogen trap van beschaving.
Mukden. Zie MOUKDEN.
Mula, stad in de spaansche prov. Murcia, 8
wren gaans bewesten Murcia; 6600 inw.; warme
bronnen.
Mulatten, in Amerika de kleurlingen, die eenen
Europeaan tot vader en eene Negerin tot moeder
hebben.
Mulciber, d. i. de Metaalverwerker, een bijnaam van Vulcanus.
Mulde, rivier in Duitschland, ontstaat nabij
Colditz, in het koninkrijk Saksen, uit de vereeniging
van twee armen (de Zwickauer of Westelijke M. en
de Freiburger of Oostelijke M.), waarvan de westelijke reeds 17, de oostelijke circa 13 mijlen loop afgelegd heeft ; gezamenlijk doorloopen zij nog eene
lengte van 13 mijlen, om zich bij Dessau in de
Elve te ontlasten.
Mulder (Gerardus Johannes), nederlandsch
sclieikundige, geb. 27 Dec. 1802 te Utrecht, sedert
1840 professor der scheikunde aldaar, heeft aan
zijnen naam eene europeesche vermaardheid verschaft door zijne uitmuntende werken over de chemie.
Muley–Abdel–Melek, koning van Fez en
van Marokko, nit de dynastic der sjerifs (1576—
1578), stiet zijnen neef Muley-Mohammed van den
troon, om dien zelf te beklimmen. De onttroonde
vorst ging de hulp inroepen van Sebastiaan, koning
van Portugal, en deze landde met eene armee van
20,000 man in Afrika. Ofschoon ernstig ziek zijnde,
kwam M. den vijand slag leveren, en bevocht de
schitterende overwinning van Alcazar-Quivir ; na den
afloop van den slag, waarin koning Sebastiaan was
gesneuveld, was M. derwijze overspannen en afgemat, dat hij spoedig den geest gaf. Hij werd opgevolgd door zijnen broeder Muley-Achined, die 25
jaren tang vreedzaam regeerde.
Muley–Hassan, koning van Tunis in 1533.
Hij werd aangetast en uit Tunis verdreven door den
veldheer der Turken, den beroemden Barbarossa.
Hij riep de hulp in van keizer Karel V, die Barbarossa versloeg, Tunis heroverde, en M. op den troon
herstelde (1535). Maar zijne onderdanen kwamen
tegen hem in opstand : hij werd verslagen door zijn
eigen zoon Muley-Homaidah, op wiens bevel hij in
de gevangenis geworpen en van het gezicht beroofd
werd. Door de Spanjaarden nit den kerker verlost,
nam M. de wijk naar Italie, waar hij omstreeks 1545
stierf. Zijn zoon Muley-Homeidah werd in 1573 uit
Tunis verdreven door de Turken, en was de laatste
vorst uit de dynastic der Hafsieden.
Muley–Ismael, keizer van Marokko, uit de
dynastic der sjerifs, beklom 167'2 den troon, ontweldigde (1684) Tanger aan de Engelschen, en maakte
zich meester van verscheidene steden, die hij ontnam aan de Spanjaarden, o. a. Larasj in 1689; doch hij
belegerde Ceuta tevergeefs gedurende zesentwintig
Caren. Hij sloot een tractaat van koophandel met
Lodewijk XIV, en ondernam eenen krijgstocht tegen

de Algerijnen (1690), doch Teed daarin de nederlaag.
Op zijnen ouden dag kwamen zijne zonen tegen hem
in opstand. Hij stierf 1727, op 81-j. leeftijd. Zijne
regeering had zich gekenmerkt door verregaande
wreedheden.
IVIulgrave (Constantin John Phipps, lord), engelsch zee-officier, geb. 30 Mei 1734, bekend door
zijne reis (1773) naar de noordpoolstreken, om eene
doorvaart in Noord-Amerika te ontdekken, hetgeen
hem niet gelukken mocht, in weerwil dat hij voorwaarts drong tot den 80sten graad Noorderbreedte.
Hij beschreef dezen tocht in Journal of a voyage
towards the North-Pole (Londen 1774), werd 1775
lid van het Lagerhuis, 1777 commissaris der admiraliteit, 1783 peer, en stierf 10 Oct. 1792.
Mulgrave–archipel, met dezen gemeen-,
schappelijken naam bestempelt men somwijlen de
Marshall's-eilanden en de Gilbert's-eilanden in den
Grooten Oceaan ; inzonderheid echter beet M. de
zuidelijke groep der Radak-eilanden, waarvan Meli
het voornaamste is.
Mulhouse, d uitsch Mithlhausen of Miilhausen,
stad in den Elzas, in 't fransche dept. van den BovenRijn, aan de Ill en het Rhone-Rijn-kanaal, waardoor
het op een eiland ligt, is een der voornaamste fabrieksteden van Frankrijk, en heeft circa 30,000 inw.
Under keizer Frederik II tot stad verheven, werd M.
onder Rudolf van Habsburg vrije rijksstad, vervolgens (1515) bondgenoot der dertien kantons van
Zwitserland, en eindelijk 1798 bij Frankrijk ingelijfd. In 1674 werden nabij M. de Keizerlijken verslagen door Turenne.
Mull, eertijds Drdolin, een eiland der zuidelijke
Hebrieden, door den Mullsound van Morvern gescheiden, behoort tot het schotsche graafschap Argyle, is 14 vierk. mijlen groat, en bevolkt met 18,000
zielen.
Mullem, ook Mulhem, of Mulheim, dorpje in
Noord-Braband, I uur gaans bezuiden Boxmeer.
Milner (Gerhard Friedrich), reiziger en geschiedschrijver, geb. 1705 in Westfalen, gest. 1783,
vertrok reeds vroeg naar Rusland als prof. der geschiedenis en geographic, werd door keizerin Catharina benoemd tot historiograaf, rijks-archivaris, enz„
en uitgezondeu op verscheidene wetenschappelijke
reizen, o. a. vergezelde hij Gmelin op diens reis door
Siberie (1733-43). Behalve verscheidene andere
werken heeft men van M.: Origines geniis et nominis
Russorum (Petersb. 1749).
Muller (Otto Fredrik), deensch natuurkundige,
geb. 1730 te Kopenhagen, gest. 1784, is een der
voornaamste natuurkenners, die de 18e eeuw opgeleverd heeft. Hij is vooral bekend door zijne nasporingen aangaande de infusie-diertjes, en heeft overigens een aantal verdienstelijke natuurk. werken
geschreven.
Vilifier (Andreas), geleerd orientalist, geb.
omstr. 1630 in Pommeren, gest. 1694 te Stettin,
eerst predikant te Bernow in Pruisen, later provoost
der kerk te Berlijn, nam 1667 zijn ontslag, om geheel
voor de studie te kunnen leven. Hij bracht Lien jaren
in Londen door, als medewerker aan den Bijbel in
vele talen (van Walton). Hij maakte zich zeer verdienstelijk op het gebied der aziatische taalstudie,
inzonderheid van het Chineesch. Op zijne eigene
kosten liet hij 66 verschillende alphabets drukken,
en gaf ook in het licht bet Onze Yader in het Chineesch, vergeleken met honderd andere lezingen in
even zoo vele verschillende talen (Berlijn 1676).
Muller (Johannes), wis- en werktuigkundige.
Zie REGIOMONTANUS.
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Muller (Johannes von), zwitsersch geschiedschrijver, geb. 3 Jan. 1752 te Schaffhausen, werd
1786 hofraad van den keurvorst van Maintz ; na de
bemachtiging van Maintz door de Franschen werd
M. 1792 te Weenen tot hofraad bij de rijkskanselarij
benoemd, en 1800 tot custos der keizerlijke bibliotheek ; 1804 ging hij uit oostenrijksche dienst over
in die van Pruisen, aan de akademie van Berlijn ; en
toen Napoleon meester van Pruisen was geworden,
werd M. (Jan. 1808) benoemd tot staatsraad en
directeur-generaal van bet openbaar onderwijs in
het koninkrijk Westfalen, in welke betrekking hij
29 Mei 1809 te Cassel stied. De voornaamste werken van M. zijn: Schweizergeschichte (di. 1-5, afd.
1, Leipzig 1806-8), well( werk hem eene plaats
verzekert in de rij der nitstekendste duitsche geschiedschrijvers ; het is later voortgezet door GlutzBlotzheim, Hottinger, en anderen. Bijzondere melding verdienen ook M.'s Vierundzwanzig Bucher
allgemeiner Geschichte (4e druk 3 din. Stuttgart
1828). Eene complete editie van M.'s werken werd
bezorgd door zijnen broeder Joh. Georg M., professor
te Tubingen, nl.: 27 din. Stuttgart 1810-19; uieuwe
druk 40 din. 1831-35.
Muller (Pet. Erasmus), noordsch ouditeidkundige, geb. 29 Mei 1776 te Kopenhagen, sedert 1830
bisschop van Seeland, gest. 16 Sept. 1834. Voornaamste werken: Sagabibliothek (3 din. Kopenhagen
1816-18); Kritisk Undersbgelse of Danmarks og
Norges Sagnhistorie (2 dln. Kopenh. 1823-30);
Dansk Synonymik (2 dln. Kopenh. 1829 ; 2e otngewerkte druk, van Bald, 1853-55).
Muller (Karl Otfried), duitsch oudheidkundige,
geb. 28 Aug. 1797 te Brieg in Silezid, sedert 1819
prof. der archeologie te Gottingen, gest. 1 Aug. 1840
op eene wetenschappelijke reis te Athene, heeft aan
zijnen naam eenen duurzamen roem verzekerd door
zijne Geschichte hellen. Stamme and Staaten (2e
druk 3 din. Breslau 1844). Van bijzondere waarde
zijn ook : Die Etrusker (2 deelen, Breslau 1828);
Handbuch der Archdologie der Kunst (Breslau 1830;
3e druk 1846); Denkmdlern der alten Kunst (Gott.
1832); Prolegomenen zu einer wissenschaftlichen
Mythologie (Gott. 1825); Geschichte der griechischen
Litteratur his auf das Zeitalter Alexander's (2 din.
Breslau 1841); enz.
Muller (Wilhelm), duitsch dichter, geb. 7 Oct.
1794 te Dessau, onderwijzer aan de Geleerdenschool
aldaar en hertogelijk bibliothecaris, gest.1 Oct. 1827.
Voornaamste werken : Gedichte aus den hinterlassenen
Papieren ernes reisenden Waldhornisten (2 dln. 1821
—24; 2e druk 1826); Lieder der Griechen 5 stukk.,
Dessau en Leipzig 1821-24; nieuwste druk Leipzig
1844). — M. (Friedrich Max), zoon van den vorige,
geb. 6 Dec. 1823 to Dessau, studeerde te Leipzig,
Berlijn en Parijs, ging 1846 naar Engeland, werd
daar 1850 aangesteld als professor te Oxford, en
heeft zich doer kennen als een kundig taalgeleerde
en uitstekend kenner van het Sanskrit. Van zijne
werken verdienen vooral melding: de groote editie,
der .Rigveda- (3 din. Oxford 1849-56 ; kleine
editie dl. 1, Leipzig 1854-57); Suggestions for the
assistance of officers in learning the languages of the
seat of war in the East (2e druk Londen 1855);
History of ancient Indian literature (2e druk Louden 1860); Lectures on the science of languages
(Louden 1862; en in 't Duitsch vertaald door BOtti-

ger, Brunswijk 1863). Wijders zijn hoogstverdienstelijk M.'s studi6n over de zoogenaamde turanische
talen, over de oud-indische philosophic en het
Buddhismus.
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stad in Baden, Bovenrijnkreis, ruim
7 uren gaans bezuidw. Freiburg ; 2800 inw.
Mullingar, stad in leriand, prov. Leinster,
hoofdplaats van het graafschap West-Meath, 9 mijlen benoordw.
aan den spoorweg van Dublin
naar Galway; 11,500 inw.
MUllrose, stad in 't pruis. reg.-district (en
4 uren gaans bezuidw. de stad) Frankfort, aan bet
Miillroser-kanaal, waardoor de Spree met de Oder
in gemeenschap staat ; 2200 inw.
M OELTAN.
Multan. Zi_eM
Multatuli, de gefingeerde naam, waaronder
door Douwes Dekker veel over oost-indische onderwerpen en belangen geschreven is, in eenen scherp
hekelenden geest tegen de zoogenaamde .Oudgasten",
gelijk de streng-conservatieven op koioniaal regeergehied genoetnd worden. Vooral grooten opgang maakte
het eerste werk van M., zijnde zijn in Mien geest
geschreven romantisch verhaal Max Havelaar of de
koffij-veiling en der Nederlandsche Handelmaatschappij

(2e druk 2 din. Amsterdam 1860).
Mummius (Lucius), romeinsch veldheer, consul 146 v. Chr., versloeg Diwns, veldheer der Acheers, vernietigde den Acheischen Bond, nam stormenderhand Corinthe in, en gaf die stad aan de viammen
prijs ; hij onderwierp geheel Griekenland, dat dientengevolge herschapen werd in een romeinsch wingewest, onder den naam van Achaia. Hij werd vereerd met eenen zegepralenden intocht te Rome, en
ontving den bijnaam Achaicus. Het meerendeel der
standbeelden, vazen, schilderijèn en andere kunstschatten, die Athene bezat, liet M. naar Rome overbrengen, doch had zoo weinig begrip van de eigenlijke waarde Bier voorwerpen, dat hij aan degenen,
die met bet vervoer er van belast werden, de waar-

schuwende bedreiging deed, dat ze alles wat ze onder
weg er van verloren (NB) nit him eigen zak zouden
moeten vergoeden.
Mummol (Ennius) burgundisch krijgsman
uit de 6e eeuw, zoon van Pdonius, graaf van Auxerre,
werd 561 in zijns vaders plaats tot graaf verheven
door Gontran, koning van Orleans en Burgundiii.
Vervolgens benoemd tot opperbevelliebber der burgundische troepen, versloeg hij de Longobarden en
de Saksen, ontweldigde Touraine en Poitou aan
Chilperic, koning van Soissons. Doch toen hij (585)
Gontran van den troon zocht te stooten, om er een
gelukzoeker met name Gondobald op te plaatsen,
werd hij in Comminges belegerd en overwonnen,
zoodat hij, gees uitweg meer ziende, zich zelven van
het levee beroofde.

Munatius Plancus (L.), romeinsch redenaar
en veldheer, geb. te Tibor, vergezelde eerst Cesar
naar Galliê, ging later tot de partij van Pompejus
over, doch verliet die weder, om zich opnieuw aan
Cesar aan te sluiten. Later diende hij lang Antonius,
doch verliet diens partij, en schaarde zich aan de
zijne van Octavius. Dat aan dezen door den senaat
de titel van Daugustus" verleend werd, geschiedde
op een daartoe gedaan voorstel van M.-P. Hij was
consul geweest (42) en censor (22 v. Chr.) en had
gewichtige kommandementen bekleed in Galliö en
in Azi6 terwijl hij proconsul in Gallie was, stichtte
hij (41 v. Chr.) de stad Lugdunum (Lyon). Horatius
heeft aan M.-P. de 7e ode van zijn le bock toegezonZie
gen : Laudabunt alii claram Iihodon, enz.
PLANCUS.

Muncer, somwijlen voor MUNTZER.
Munch (Petrus Andreas), deensch geschiedschrijver, geb. 15 Dec. 1810 te Christiania, sedert
1841 prof. der geschiedeuis aldaar, op eene weten-
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schappelijke reis gest. te Rome 25 Mei 1863, heeft
zich ook als noordsch ondheidkundige hoogst verdienstelijk gemaakt. Behalve zijne spraakkunsten
der Runentaal (Christiania 1848), der Oud-noorweegsche taal (Christ. 1847 en 1 849) , der Gothische
taal (Christ.1848), zijn als M.'s voornaamste werken
te vermelden: Det Norske Folks Historie (dl. 1-7,
Christ. 1853-62) ; Nordmaendenes Gudelaere i
Hedenold (Christ. 1847) ; Historisk-geographisk Beskrivelse over Kongeriket Norge i Middelalderen
(Christ. 1 849 ).
Munch (Ernst Herman Joseph von), duitsch
geschicdschrijver, geb. 25 Oct. 1798 te Rheinfelden,
eerst professor te Freiburg, toen te Luik, sedert
1831 geheimhofraad te Stuttgart en particulier bibliothecaris des konings, gest. 9 Juni 1841 te
Rheinfelden. Voornaarnste werken: Geschichte des
Houses und Landes Fiirstenherg (3 dln. Aken 1829
--32); Geschichte des Hauses Nassau- Oranien (3
dln. Aken 1831-33); Allgemeine Geschichte der
neuesten Zeit (6 dln. Leipzig 1 833-35). Zijn eigen
Leven beschreef hij in Erinnerungen und Studien aus
den ersten 37 Jahren eines deutschen Gelehrten (3 dln.
Carlsruhe 1836-38).
Munch—Bellinghausen, adellijk duitsch
geslacht; in 1580 werd door den keurvorst van
Trier tot den adelstand verheven zijn geheinrschrijver Georg Munch, wiens afstammeling Johann Joachim Georg von Munch, geb. 18 Febr. 1701, gest.
2'2 April 1774 als rijks-hofraad, 1745 verheven
werd tot rijksbaron van Bellinghausen. Een kleinzoon van dezen is: M.-B. (Eligius Franz Joseph,
baron van), dichter en dramatisch schrijver onder
den gefingeerden naam Frederik Halm ; geb. 2 April
1806 te Krakau, sedert 1845 eerste custos aan de
keizerlijke hofbibliotheek te Weenen. Behalve eerie
verzameling van zijne dramatische werken (6 dln.
Weenen 1856), verscheen nog van hem: Gedichte
(2e druk Weenen 1857), en nasporingen Ueber die
eilterit Sainmlungen spanischer Dramer (Ween. 1852).
IVIiinchberg, stad in Beieren, kreis Oberfranken, aan den spoorweg Hof-Bamberg ; 3200 inw.
IVItincheberg, stad in 't pruis. reg.-district
Frankfort, kreis Lebus; 3300 inw.
Munchen, lat. Monachium,i tal. Monaco ,f ransch
en engelsch Munich, hoofdstad van Beieren en residentie des konings, aan de Isar, heeft met inbegrip
van de voorsteden 145,000 inw„ vele prachtige gebouwen en kostbare monumenten (o. de 100 vt.
hooge obelisk op het Catharina-plein, het kolossale
ruiterstandbeeld van keurvorst Maximiliaan I op het
Wittelsbacher plein, enz.) ; sedert 1826 de toen nit
Landshut naar M. verplaatste Ludwig-Maximiliaansuniversiteit, met bibliotheek van 160,000 boekdeelen;
de hof- en staatsbibliotheek (800,000 boekdeelen
met 18 a 19 dnizend manuscripten) ; enz. Gesticht
962 (of 1175), op een terrein, dat toebehoorde aan
de 111onniken (duitsch MOnche, vandaar de naam M.)
van het klooster van Schäffelaren, werd M. 1158
door Hendrik den Leeuw verheven tot munt- en
tolstad, en 1253 koos Lodewijk den Strenge, die bier
den Ludwigsburg het bouwen, M. tot residentie.
Zwaar door brand geteisterd 1327, en bijna geheel
vernield door brand 1448, werd M. viermaal door
oorlogsgeweld ingenomen, nl. door de Zweden 1632,
door de Oostenrijkers 1704, 1741, 1743, en door
de Franschen bezet 1800. In weerwil dat reeds door
keurvorst Maximiliaan 1 en zijnen opvolger, en ook
onder Karel Tbeodoor, veel gedaan was ter verfraaiing
van M., bleef het nogtans eene onbeduidende stad,
totdat koning Maximiliaan I in 1817 een begin liet

maken met het optrekken van nieuwe gebouwen,
waarmede onder Lodewijk en onder Maximiliaan II
ijverig werd voortgegaan, zoodat M. thans een der
schoonste steden van Duitschland is, en druk bezocht wordt door vreemdelingen.
Miinchengeatz, stad in Bohemen, aan de
Iser, vierdhalf uur gaans ten N. N. 0. van Buntzlau;
3500 inw.; kasteel, in welks kapel het grafmonument
van Wallenstein; te M. had 1833 de bijeenkomst
plaats van de keizers van Oostenrijk en Rusland en
den koning van Pruisen.
Miinchhausen, oud-adellijk nedersaksisch
geslacht, waarvan wij noemen: (Gerlach Adolf,
baron van), geb. 14 Oct. 1688 te Berlijn, trail in
hanov. staatsdienst, was gedurende 37 jaren geheimT
raad van den keurvorst van Hanover, en werd 1768
diens eerste minister. Hij stierf 26 Nov. 1770.
Vooral verdienstelijk maakte M. zich als hoofdbewerker, dat de universiteit van GOttingen gesticht
werd, waarvan hij sedert 1734 gedurende 32 jaren
curator is geweest. M. (Hieronimus Karel Frederik, baron van), geb. 1720 op Bodenwerder in het
Hanoversche, gest.1797; door de wonder-avonturen,
die hij opdischte als door hem zelven ondervonden in de veldtochten tegen de Turken (1737-39),
werd hij als het ware de schepper der zoogenaamde
Mienchhausiaden. Zijne grotesk-komische blufferijen
werden eerst in geschrift gebracht in de engelsche
taal door den naar Londen gevluchten casselschen
professor en bibliothecaris B. L. Raspe (Londen
1785 ; nieuwe editie geillustreerd 1858) ; en na den
4den druk van het met ongemeene graagte gelezene
werkje van Burger (Londen 1786; '2e druk 1787)
werden ze ook in het Duitsch vertaald en voortgezet
door Schnorr (3 dln. Stendal 1794-1800).
Munda, tegenw. Monda, stad in Hispania, in
bij de Bastuli Pauni, is vermaard door de
overwinning, die Cesar Kier bevocht op de twee
zones van Pompejus (45 v. Chr.), door welke overwinning een einde gemaakt werd aan den burgeroorlog. M., rivier in Hispania, in Lusitanie ;
tegenw. de Mondego.
Milnden, of Hannoversch-Miinden, stad in de
hanov. landdrostij Hildesheim, 6 a 7 wren gaans
bezuidw. GOttingen, aan de samenvloeiing van de
Fulda en de Werra; 4400 inw.; ingenomen en geplunderd door Tilly 1626 ; bezet door de Franschen
1756 en 1805.
Mundi, vasalstaat in den Pendzjab, in den Jullinder Doab (britsch grondgebied), is 36 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 113,000 zielen, en heeft tot
hoofdstad M., aan den Beas, 44 mijlen beoosten
Amritsir, met 7000 inw.
Mundt (Theodor), vruchtbaar dui tsch schrijver,
geb. 29 Sept. 1808 te Potsdam, sedert 1831 tot het
zoogenaamde ,,Jonge Duitschland" beboorende, gest.
30 Nov. 1831 als Universiteits-bibliothecaris le
Berlijn. Behalve een aantal verdienstelijke historische
romans, enz. schreef bij o. a.: Kunst der deutschen
Prosa (2e druk Berlijn 1843); Geschichte der Literatur der Gegenwart (2e druk Leipzig 1853) ;
Allgemeine Literaturgeschichte (2e druk 3 dln. Berlijn,
1847); Geschichte der Gesellschaft (2e druk Leipzig
1856); Die GOtterivelt der alien Volker (2e druk Berlijn
1854). Vooral verdienstelijk zijn ook zijne twee karakteristieke werken : Paris und Louis Napoleon
(2 din. Berlijn 1858) en Italienische Zuskinde (4 dln.
Berlijn 1859-60). — M. (Clara), echtgenoot
van den vorige, met wien zij 1839 gehuwd was, geb.
2 Jan. 1814 te Neubrandenburg, dochter van den
opperburgemeester Muller te Miihlbach, heeft zich
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Muneepoor
als schrijfster beroemd gemaakt onder den gefingeerden naam Louise Mahlbach; hare uitmuntende historische romans zijn in vele vreemde talen
overgezet.
Muneepoor, Munneepoor, Mnnipoer, onafhankelijk vorstendom in het verste oosten van het
britsch 0. I. rijk, tusscben Assam, Katsjar en Birma,
is 358 vierk. mijlen groot, staat sedert 1825 onder
britsch protectoraat, en heeft tot hoofdstad Tsjandrapoer, welke stad ook M. genoemd wordt.
Mungo, in Suriname. Zie AUCKA.
Mungo, de heilige, ook Kentigern genaamd,
bisschop van Glasgow in de 6e eeuw, stamde of van
eene koninklijke familie, en was een leerling van
Palladius. Naar men wil zou M. het St.-Asaph'sklooster gesticht hebben (560), en ook de eigenlijke
stichter zijn van de universiteit van Oxford.
Mungo—Park, schotsch reiziger, geb. 10
Sept. 1771 te Fowlshiels bij Selkirk in Schotland,
eerst geneesheer te Selkirk, later in Indie, werd, na
zijn terugkeer van daar in Engeland, door het Afrikaansch genootschap te Londen uitgezonden op eene
ontdekkingsreis naar Nigritii, welke reis hij volbracht
1795-97, en beschreef in Travels into the interior
of Africa (Londen 1799), welk merkwaardig boek
in bijna alle talen van Europa overgezet is. Na weder
eenigen tijd als geneesheer werkzaam geweest te zijn
aanvaardde hij 1803 eene tweede reis naar de binnenlanden van Afrika, doch verdronk bij Boessa in
het koninkrijk Haussa, nadat men zijne laatste tijdingen ontvangen had gedagteekend 16 Nov. 1805.
Het verhaal van deze tweede reis is in het licht gegeven door majoor Rennel (Londen 1815-16).
Munich, in engelsche en fransche boeken voor
Munchen.
Munich, cuss. generaal. Zie MUNNICH.
Munk (Christina), morganatisch gehuwd met
Christiaan IV van Denernarken, die hij later, om vrij
man te zijn met zijne bijzit Wybeke, door de rechtbank liet veroordeelen wegens echtbreuk, nadat hij
verscheidene kinderen bij haar verwekt had, die
alien eene vrij belangrijke rol in de geschiedenis van
Denemarken spelen. Zij stierf 1568.
Munk (Eduard), duitsch philoloog, geb. 20
Jan. 1803 te Grossglogau, lang leeraar aan de Wilhelmsscbool te Breslau, sedert 1848 stil levende in
zijne geboorte-stad, doch 1861 vereerd met den titel
van professor, heeft o. a. geschreven de uitmuntende
werken, getit.: Geschichte der griechischen Literatur
(2e druk 2 din. Berlijn 1862-63) ; Geschichte
der rômischen Literatur (3 din. Berlijn 1858-61),
beiden evenzeer geacht.
Munk (Salomon), uitstekend orientalist, geb.
14 Mei 1805 to Glogau, tot 1842 custos aan de bibliotheek te Parijs, gest. aldaar Febr. 1867, heeft
zich vooral verdienstelijk gemaakt met betrekking
tot de arabisch-joodsche letterkunde en philosophie
der middeleeuwen, alsook jegens de studie van het
Phenicisch.
Munkacs, of Mongatsj, stad in Hongarije,
hoofdplaats van 't comitaat Beregh, aan de Latorcza,
12 a 13 mijlen benoordoosten Tokay ; 7500 inw.
Een half uur gaans beoosten M. ligt op eene 600 vt.
hooge rots de vesting M., vermaard door verscheidene belegeringen ; o. a. hield de vrouw van Tekely
bier een merkwaardig beleg uit (1685-88). Het
was ook de wapenplaats van Ragotzky gedurende
den oorlog tegen Oostenrijk (1703-11).
Munnekeburen, dorp in Friesland, 3 uren
gaans zuidelijk bewesten Heerenveen ; 400 inw.; Iced
veel door den watervloed Febr. 1825.
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Munnekenzijl, in de wandeling Muntjeszijl,
dorp of Lange buurt in Friesland, 4 uren gaans beoosten Dockum.
Munnich (Burkhard Christoph, graaf van),
russisch generaal, geb. 9 (15) Mei 1863 te Neuhuntorf in het Oldenburgsche, diende als ingenieur onder
prins Eugenius in den Successie-oorlog, ging in
russische dienst over, en word door Peter den Groote
belast met den aanleg van het kanaal van Ladoga.
Na dit belangrijke work voltooid te hebben, word hij
door Peter II en keizerin Anna Iwanowna met eerbewijzen overladen, 1727 onder Peter 11 generaal-enchef der russische legers, 1728 verheven tot graaf,
en onder Anna 1731 tot veldmaarschalk-generaal.
Aan zijne veroveringen in den Turkschen oorlog
sedert 1735, word door den vrede van Belgrado 18
Sept. 1739 een einde gemaakt. Aan M.'s bemoeiingen had hertog Ernst Johan van Koerland (zie
BIREN) het te danken, dat hij door keizerin Anna
als rijksbestuurder aangenomen werd; reeds spoedig
echter werd doze weder in ongenade gestort door
M., die zich nu tot eersten minister liet benoemen,
doch 1741 op zijne beurt naar Siberid gebannen
werd door keizerin Elizabeth, die Biren uit zijne
ballingschap terugriep. Eerst in 1762 werd aan de
ballingschap van M. een einde gemaakt door Peter
III, die hem herstelde in al zijne titels, en hem benoemde tot directeur-generaal der havens aan de
Oostzee. Hij stierf 16 Octob. 1767 te Petersburg.
Munnikendam, I) verkeerde, spelling voor
Monnikendam. — 2) verkeerde benaming voor Muntendam.
Muuioz (Gilles de), tegenpaus onder den naam
van Clemens VIII, was kanunnik van Barcelona.
toen hij door de afgescheidene kardinalen, na den
flood van den tegenpaus Benedictus XIII verkoren
word (1424), waarop hij geinstalleerd werd to Peniscola. De verzoening van Alfons V, koning van
Aragonie, met paus Martinus V maakte aan de
macht van M. een einde. Door genoemden koning
uitgenoodigd om van den pauselijken titel afstand
to doen, gaf M. daaraan gehoor, en maakte zoodoende 1429 een einde aan de scheuring, die de
Kerk sedert 51 jaren verdeeld had. Bij wijze van
schadeloosstelling ontving M. het bisdom Majorca.
Munoz (Sebastiano), spaansch schilder, geb.
1654, was een leerling van Coin°, werd door Karel
II tot hofschilder beroemd, en stierf 1690 door
eenen val, terwijl hij bezig was een koepel te repareeren, geschilderd door Herrera.
Munoz (don Fernando), zoon van een alcalde
to Tarancon in La Mancha, diende in de spaansche
lijfwacht, redde 1833 honingin Christina bet leven,
werd na des konings flood haar kamerheer en vertrouweling, en trail in het geheim met haar in het
huwelijk 28 Dec. 1833; dit huwelijk word eerst 13
Oct. 1844 openbaar ingezegend, bij welke gelegenheid M. verheven word tot grande van Spanje le
klasse en tot hertog van Rianzares.
Miinsingen, 1) stad in Wurtemberg, Donaukreis, aan den Heuberg, circa 10 uren gaans bewesten Ulm ; 1600 inw.; bier 1482 het Munsinger verdrag,
waardoor de beide graven Eberhard het vroeger gedeelde Wurtemberg weder tot din maakten.
2) dorp in 't zwits. kanton Bern, aan den spoorweg
van Bern naar Thun ; 1220 inw.; twee kasteelen.
Munshausen, of Muntzhausen, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans bezuidoosten Clerff.
Munster, 1) iersch Mown, lat. Momonia, een
der vier groote provincien, waarin lerland ingedeeld
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is, en wel de zuidelijkste der vier, grenst ten N. aan
Connaught, ten 0. aan Leinster, ten Z. en ten W.
;tan den Atlantischen Oceaan, is ingedeeld in zes
graafschappen (Clare, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary, Waterford), beslaat eene grondsopperviakte
van circa 434 vierk. mijlen, en heeft eerie bevolking,
die door landverhuizing als anderszins gestadig afneemt (1,857,736 in 1851, slechts 1,503,200 in
1860). — 2) stad in het fransche dept. van den
Hoven-Rijn, vijfdhalf uur gaans bezuidw. Colmar,
aan de Fecht ; circa 4000 inw.; doze stad heeft haar
ontstaan te dankest aan een in 660 gesticht klooster,
aanvan‘olijk gewijd aan den heiligen Gregorius den
Groote, later vereenigd met de congregatie der Benedictijnen van St.-Vannes; vervolgens werd M. eene
vrije duitsche rijksstad, en bleef dit, totdat Lodewijk XIV zich meester van M. maakte, en het ontmantelde. — 3) vlek in 't zwits. kanton Lucern, aan
de Wynen ; 1150 inw.; de eerste boekdrukkerij, die
in Zwitserland werd opgericht, werd hier in 1470 gevestigd door Elias Helin. — 4) vlek in 't zwits. kanton
Bern, in 't Munsterdal; zie MOU TIER. — 5) M. am Stein.
dorp met 350 inw. in 't pruis. reg.-district Coblentz,
kreis Kreutznach, aan de Mahe. — 6) M., in middeleetrwsch Latijn Monasterium, stad in Pruisen,
hoofdplaats der prov. Westfalen, en van bet (ruim
132 vierk. !Rifles] groote, en met 442,500 zielen bevolkte) regeerings-district M„ ligt aan het riviertje
de Aa, heeft 27,500 inw., en onder meer andere
rnerkwaardige gebouwen het historisch vermaard
gewordene raadhuis, waar 14 October 1648 de
Westfaalsche vrede, ook Vrede van Munster genaamd,
gesloten werd. In de plaats der 1818 opgehevene
roomsch-kath. universiteit bestaat thans te M. eene
akademie met kath.-theol. en philosoph. facniteit.
In de 9e eeuw bestond M. uit twee deelen, namel.
Mimigernford (het oudste gedeelte) en Munster (of
het Klooster). Het was voorheen eene vesting, en
had zelfs eerie citadel, doch werd 1765 ontmanteld.
In 1532 werd te M. de Hervorming ingevoerd, en
1535 en 1536 was het 't tooneel van de woelingen
der Wederdoopers, die bier hun iniddelpunt hadden,
met Jan van Leiden aan het hoofd, die den weidschen titel voerde van koning van Munster. Nadat
de stad aan hen ontweldigd was door de Bisechoppelijken, had er eene doortastende reactie plaats ten
voordeele der Boornsch-katholieken, die ook tegenwoordig nog verreweg het meerendeel der bevolking
uitmaken. VOOr 1789 was M. de hoofdstad van bet
Bisdom M. (zie 4 regels lager); in 1806 kwam het
in de macht der Franschen, werd 1809 begrepen in
het groothertogdom Berg, 1810 hoofdplaats van het
fransche dept. der Lippe, en kwam 1815 aan Prossen. — 7) het Wisdom M., als een der staters van
bet Heilige Boornsche Rijk, waartoe bet in de 12e
eeuw verheven was, besloeg een grondgebied van
180 vierk. mijlen met 350,000 bewoners. Sedert
1719 bekleedde de aartsbissehop van Keulen tevens
de waardigheid van Bisschop van M., hoewel M. een
afzonderlijk vorstendom bleef, met zijn eigen gotsvernement. In 1803 geseculariseerd, Imam daarvan
een gedeelte (60 vierk. mijlen met 128,000 bewoners) aan Pruisen, walk gedeelte, tot prinsdom M.
verheven, bij den vrede van Tilsit (1807) can Frankrijk afgestaan moest worden, doch bij het Weever
Congres (1815), op Kioppenhnrg en Vechta na, can
Pruisen teruggegeven werd.
Munster, 1) voormalige benedictijner abdij
te Luxemburg, gesticht 1085 (of 1086) door Koenread graaf van Luxemburg, op de boogie, die nog
tegenwoordig Oud-Munster genoemd wordt ; 1541

afgebroken op last van keizer Karel V, opdat de
Franschen zich niet daar zouden nestelen. De abdij,
toen verplaatst in den Grand (een gedeelte der benederistad), went bij 't beleg van 1684 vervvoest, 1688
weder opgebouwd, en 1795, toen de fransche republikeinen Luxemburg hezetteden, opgeheven.In '1443
(20 Dec.) werd in de abdij M. de vrede gesloten tusschen de hertogen Filips van Burgundie en Willem
van Saksen. — 2) voormalige abdij in Opper-Gelder
(prov. Limburg), in de stad Roerrnonde, 1306 door
Heinald,graaf vanGelre, met rijke inkomsten begiftigd.
Munster (Sebastian), geieerd Hebraist, geb.
1489 te Ingelheim, had te Tubingen de Franciscaner
geioften afgelegd, doch omhelsde met ijver de leerstellingen van Luther, bekleedde eerst een leerstoel
te Heidelberg, sedert 1529 te Bazel, waar hij 23 Mei
1552 stierf. Behalve verscheidene werken over de
Ilebreenwsche taal en over wiskunde, schreef hij de
Cosmographia (Bazel 1544; dikwijls herdrukt), een
voor de geschiedenis der geographische literatuur
belangrijk bock.
IVIunsterberg, stad in pruis. Silezie, aan de
Ohiau, 7 tnijlen bezuidw. Breslau : 5300 inw.; koude
zwaveibron ; nabij M. 't 1222 gestichte cistercienserklooster Heinrichau ; M. was eertijds hoofdstad van
een prinsdom M., dat aan de familie Auersperg
behoorde, doch gekocht werd door Frederik 11.
Munster—dal, dal in het zwits. kanton Bern.
Z ie MOUTIER.

Munster—Geleen, dorp in het voormalige
hertogdom Gulik, thans in nederl. Limburg, een half
uur gaans bezuiden Sittard ; 500 inw.
Munsterkerk, een gehucht. Zie het artikel
DUSSEN-MUNSIERKERK.

Muntaner (En Ramon), geb. 1265 te Perelade in Catalonia, bracht bet grootste gedeelte zijus
levens in krijgsdienst door, en stierf omstr. 1340 te
Valencia. Hij heeft geschreven eene Kronijk van
Aragonie, in het Duitsch vertaald door Lanz (2 dln.
Leipzig 1842), die ook eene editie bezorgde van den
oorspronkelijken spaanschen tekst (Stuttgart 1844).
Hunters (Ter . ), gross. dorp. Zie TERMUNTEN.
Muntendam., op de kaart van Starkenburg
genaamd Olt-Muntendam, dorp in de prov. Groningen, derdhalf uur gaans bewesten Winsehoten ; 1550
inw. Boven-Muntendam heette voor 1655 de
street in Groningen, waar men thans de dorpen
Veendam en Wildervank aantreft.
Muntjeszi,jl. Lie M—UNNEKENZIJI,
Muntok, of Mintao, door de Engelschen Minto
genoemd, stad in nederl. 0. I., op bet soendasche
edam/ Banka, nabij de kust ; 2000 inw.; tinrnijnen.
Muntzer. Zie (duitsche spelling) Minna.
Muntzinger„ Zie (duitsche spell.) M—UNZINGER.
Munychia, tegenw. Porto, vlek en haven in
Attica, tusschen den Pyretis en heap Sunium, was
een der Brie havens van Athene, en een zeer sterk
punt. Te M. stond een zeer beroemde Diana-tempel.
Ittliinzer (Thomas), Th. Muntzer, een der hoofden van de Wederdoopers, geb. 1498 te Stolberg
aan den Harts, aanvankelijk luthersch predikant to
Zwickau, sedert '1523 te'Alstedt, begon eater oproerige preilicatien te honden, waarin hij volkomene
gelijkheid van alien en gemeenschap van goederen
aanbeval. Deswege als predikant afgezet, begon hij
voor stichter van een nieuw kerkgenootschap te
spelen, toog predikend door Thuringen, Zwaben en
Fran:ienland rond, zich overal uitgevende voor een
nieuwen Gideon, die van den hemel in last had, orn
het koninkrijk van Christus op aarde te herstellen
door middel van bet zwaard. In korten tijd had hij
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eenen aanhang van ruim 30,000 menschen, meereudeels boeren en mijnwerkers; hij maakte zich te
Miihlhausen in Frankenland, in vereeniging met een
anderen dweeper (Pfeifer genaamd) van het hoogste
gezag meester; doch door de verbondene vorsten
werd eene behoorlijke troepenmacht tegen hem nitgezonden, en zijne armee werd 15 Mei 1525 bij
Frankenhausen verslagen en grootendeels in (le pan
gehakt; M. zelf en Pfeifer werken gevangen genomen, en met nog 24 hunner geestverwanten onthoofd.
Munzinger (Werner), W. Muntzinger, zwitsersch reiziger, geb. 1832 te Olten in Zwitserland,
ging na volhrachte studies 1852 naar Cairo, 1854
als chef eener handels-expeditie naar de Roode Zee,
en Meld zich daar fang te Massaua op. Sedert 1855
hield hij verblijf te Keren, de hoofdplaats der Bogos,
totdat hij zich 1861 aansloot aan de duitsche expeditie naar Middel-Afrika. Toen echter het boofd diet
expeditie, von Heuglin, in strijd met zijne instruction, naar Abyssinia ging, scheidde M. zich van hem
af, en ging over Chartum (Khartoem) naar OW,
van waar hij zich door Darfoer naar Wadai wilde
begeven. Daar hij echter geen vergunniug kon bekomen om door Darfoer te reizen, keerde hij 1862
terug naar de Nijllanden. Belangrijke bijdragen over
de geographic, ethnographic en linguistiek der door
hem bezochte landen, heeft M. in verschillende tijdschriften openbaar gemaakt. Afzonderlijk verschenen
van hem in het Licht: Die Sitten and das Becht der
Bogos (Winterthur 1859).
Muonio, rivier in russisch Lapland, vormt bij
het dorp Muonioniska een prachtigen waterval, en
outlast zich na eenen loop van 30 mijlen in den

Muota, of Muotta, rivier in het zwits. kanton
Schwytz, komt van de Glattalp, en outlast zich bij
Brennen in het Vierwaldstãtter-meer, na eenen loop
van 8 uren gaans, waarin zij het Muota-dal doorstroomt ; in dat dal ligt een dorp NI., in welts nabijheid 1799 een gevecht plaats had tusschen de
Franschen en de Russen.
Muppim, een der zonen van Benjamin ; Gen.
46: 21.
Mur, rivier in Stiermarken, ontspringt in Saltzburg, en valt, na 56 mijlen loop, beneden Warasdin
in de Drau (Drave).
Mur, twee plaatsen in Frankrijk: 1) dept. COtesdu-Nord, vierdhalf uur gaans bewesten Loudeac ;
2500 inw. — 2) M.-de-Bari-Os, dept. Aveyron, 9 uren
gaans benoorden Espalion ; 1400 inw.
su_tans. Zie MOERAD.
Mural,
, t_ur__sc_h_e sultans.
Muradal, eene plaats in Spanje, in de SierraMorena, 12 uren gaans benoorden Jaen, vermaard
door de overwinning, die bier 1212 op de Mooren
bevochten werd door Brie koningen (van Castilie,
Navarre en Aragonie)..Die veldslag is ook bekend
onder den naam van •Slag de las Navas de Tolosa".
Muralt (Eduard von), geb. 12 Juli 1808 te
Bischofszell in de Thurgau, kwam als onderwijzer
aan een instituut naar Petersburg, en werd daar
1837 aangesteld als conservator der manuscripten
en theol. boeken aan dakeizerlijke bibliotheek. Behalve eenige werken over de grieksche Kerk, en zijne
editie van Minutius Felix (Zurich 1836), zijn van
M.'s werken inzonderheid te noemen : Katalog der
griech. Handschriften der petersburger Bibliothek
(Petersb. 1840); de editie van het Nieuwe Testament naar den Vaticaanschen codex (Hamburg 1846);
Essai de chronographic Byzantine (Petersburg 1855),
de editie der Kronijk van George Hamartolus (Petersburg 1859); enz.
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Murano, marktvlek in de lagunen van Venetie,
een half our gaans benoorden Venetie, op bet eilandje
M.; 3600 inw.; in de 15e eeuw had M. eene bevolking van 30,000 zielen ; sedert de 11e eeuw had bet
wereldberoemde en zelfs tegenwoordig nog zeer belangrijke glas- en glasparelfabrieken.
Murat, 1) stad in 't fransche dept. Cantal, 10
uren gaans benoordoosten Aurillac; 2500 inw.
2) stad in 't fransche dept. Tarn, 12 uren gaans beoosten Castres ; 2800 inw.
Murat (Julie de Castelnan, gravin van), geb.
to Brest 1670, gest. 1716, trouwde op haar 16e jaar
met den graaf van Murat. Verdacht van medeplichtigheid aan de uitgave van een schimpschrift, dat
heleedigend was voor het hof van Lodewijk XIV,
werd zij op aanzoek van mevr. de Maintenon naar
Loches gebannen, en schreef in hare ballingschap
verscheidene romans, die nieerendeels uitmuntten
door sierlijkheid van stijl en goeden smaak. In 1715
maakte de hertog van Orleans aan hare ballingschap
een einde.
Murat (Joachim), koning van Napels, een der
dapperste generaals van Napoleon I, geb. 25 Maart
1771 te La Bastide, bij Cahors, was de zoon van een
herbergier, trad 1791 in krijgsdienst, en was 1794
reeds brigade-generaal. Even als Bonaparte afgedankt na 9 Thermidor, knoopte hij met dien generaal vriendschappelijke betrekking aan, trad tegelijk
met hem weder in dienst, en hielp hem 13 Venderniaire in het verdedigen van de Conventie. Vervolgens vergezelde hij hem als aide-de-camp en vertrouweling naar Halle en naar Egypte, onderscheidde
zich bij iedere gelegenheid door voortvarende onverschrokkenheid en heldenmoed, en werd weldra
bevorderd tot divisie-generaal. Den 18 Brumaire
kommandeerde M. de 60 grenadiers, die den Raad
der Vijfhonderd uiteen dreven ; ter belooning voor
die dienst benoemde Bonaparte hem tot kommandant der Consulaire lijfwacht, en schonk hem de
hand van zijne zuster Caroline (1800). Na den slag
van Marengo, waarin M. het bevel voerde over de
kavallerie, werd hij benoemd tot gouverneur der
Cisalpijnsche republiek, vervolgens tot gouverneur
van Parijs (1804). Zoodra het keizerrijk gesticht
was (1804) ontving M. den maarschalksstaf en de
waardigheid van rijksprins, en werd kort daarna benoemd tot opper-admiraal. Hij had in groote mate
deal aan bet welslagen van den veldtocht in Duitschland (1805), onderscheidde zich inzonderheid bij
Austerlitz, en werd beschonken met bet nieuwopgerichte hertogdom Berg. In 1808 naar Spanje
gezonden, bracht hij koning Karel IV tot het besluit
zich naar Bayonne te begeven, en hoopte zelf op den
troon van Spanje geplaatst te zullen worden ; doch
Napoleon gaf daartoe de voorkeur aan zijnen broeder
Jozef, en schonk aan M. den troon van Napels: 1 Aug.
1808 werd hij geproclameerd als koning der BeideSicilien, onder den naam van Joachim Napoleon ;
doch ziju gezag strekte zich nooit verder nit dan bet
koninkrijk Napels, waar M. vreedzaam regeerde tot
1812. Toen nam hij deal aan den veldtocht naar
Rusland, als opperbevelhebber der kavallerie. Toen
de keizer de armee verlaten had, bestuurde M. den
rampvollen terugtocht van Smolensk naar Wilna,
doch keerde 1815 van Hanau naar Napels terug,
pacificeerde 11 Jan. 1814 met de verbondene mogendheden, die hem zijnen troon lieten behouden
onder voorwaarde, dat hij een napolitaansch contingent zoude leveren tegen Frankrijk ; (loch zoodra NI.
vernam, dat Napoleon van Elba teruggekeerd was,
verklaarde hij zich voor hem, overweldigde Opper-
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Italie, en rukte tegen de Oostenrijkers op. Bij Tolentino versiagen (2 Mei 1815), verloor hij in een
oogenblik zijne armee en zijnen troon. Hij vluchtte
naar het zuiden van Frankrijk, en begaf zich vervolgens naar Corsica, waar hij eenige aanhangers vond,
met wier hulp hij eene poging beproefde om zijn
verloren koninkrijk weder te bemachtigen ; loch
door eenen storm van het gros zijuer strijdmacht
afgescheiden, werd hij nagenoeg alleen staande op
het strand van Pizzo geworpen ; dadelijk gevangen
genomen, werd hij op bevel van koning Ferdinand
voor eenen krijgsraad gebracht, ter flood veroordeeld,
en 13 Oct. 1815 gefusilleerd. Zijne weduwe Maria
Annunciata Carolina, geb. 26 Maart 1782 te Ajaccio,
nam den 'titel aan van gravin van Lipona (het anagram van Napoli, d. i. Napels), en stierf 18 Mei 1839
te Florence. — M. (Napoleon Achille), oudste zoon
van den vorige, geb. 21 Jan. 1801, ernigreerde 1821
naar Noord-Amerika, en stierf 15 April 1847 als
plantage-eigenaar in Jefferson-County, in Florida.
— M. (Napoleon Lucien Charles, prins), tweede
zoon van koning M., geb. 16 Mei 1803 te Milaan,
kwam na de Februari-omwenteling van 1848 uit
Amerika naar Frankrijk, werd herhaaldelijk tot diplomatieke zendingen gebezigd, en 25 Jan. 1852
benoemd tot senateur. — M. (Joachim Napoleon),
zoon van den vorige, dus kleinzoon van koning M.,
geb. 1831, is kavalierie-officier in fransche dienst en
ordonnans van keizer Napoleon III. — M. (de dochters van koning) zijn : Letitia Joséphe, geb. 25 April
1802, gehuwd met graaf Pepoli te Bologna; en
Louise Julie Caroline, geb. 22 Maart 1805, gehuwd
met graaf Rasponi te Ravenna.
Muratori (Ludovico Antonio), ital. geleerde,
geb. 21 Oct. 1672 .te Vignola, gest. 23 Jan. 1750,
was reeds op 20-j. leeftijd als geleerde beroemd,
werd 1694 vereerd met eene aanstelling als conservator aan de Ambrosiaansche bibliotheek te Milaan,
doch keerde 1700 naar zijn geboorteland terug op
aandrang van den hertog van Modena, die hem tot
bibliothecaris en archivaris benoemde. Onder M.'s
werken, waarvan complete editien in 't licht zijn
verschenen te Arezzo (36 din. in 4°,1767-80) en
te Venetic (48 din. in 8°,1790-1810), munten
vooral nit : Rerum Italicarum scriplores (25 din.
Milaan 1725-51); Anliquitales Italicce media wvi
(6 din. Mil. 1738-42); Annali d'Italia (12 din. Mil.
1744-49); Novus Thesaurus veterum inscriptionum
(4 dln. Milaan 1739-42).
Murau, viek in Stiermarken, aan de Mur, 10 uren
gaans bewesteu Judenburg; 1300 inw.; ijzermijnen.
Murawjew, russ. geslacht. Zie MOERAWJEFF.
Murazzano, marktvlek in Piemont, 5 uren
gaans benoordoosten Mondovi ; 2500 inw.
Murbach, beroemde Benedictijuer abdij in het
fransche dept. Haut-Rhin, gesticht 726, werd door
Frankrijk 1680 in bezit genomen, en 1764 geseculariseerd. De abt van M., die den titel van prins voerde, had sedert 1548 zitting en stem in den Duitschen
rijksdag.
Murchison (sir Roderick Impey), engelsch
geognost, geb. 19 Febr. 1792 to Taradale in het
schotsche graafschap Ross, gaf het resultaat van
zijne nasporingen over Engeland in het licht in
The silurian system, en die betretlende Rusland
maakte hij openbaar in zijn voornaamste werk :
Geology of Russia in Europe and the Ural mountains

(2 din. Loud. 1845; 2e dr. Londen 1853). Voorts zijn
nog in 't bijzonder van M. te noemen : Siluria (Louden 1854; 3e druk 1859), en Geological Atlas of
Europe (Edinburg 1856).

Murfreesborough
Murcia, het oude Arcilacis, in de middeleenwen
Vergilia, stad in Spanje, circa 50 mijlen bezuidoost.
Madrid, op den linkeroever van de Segura, heeft
(met inbegrip van hare voorstad op den reciter..
oever dier rivier) ruim 89,000 inw. Het is de hoofdplaats der prov. M. (ruim 210 vierk. mijlen, met
381,000 bewoners). De eerste 'melding, die Nan M.
in de geschiedenis gemaakt wordt, is anno 713;
doch het moet veel ouder zijn. Het behoorde eerst
tot het kalifaat van Cordova (756), werd in de 11e
eeuw de hoofdstad van een zelfstandig moorsch
koninkrijk (zie 3 regeis lager); het werd 1265 ingenomen door de Christenen, en 1810 bemachtigd
en geplunderd door de Franschen. In 1829 heeft M.
veel geleden door eene aardbeving, — M., voormalig,
moorsch koninkrijk in Spanje, aan de Middell. Zee,
tusschen Valencia, Nieuw-Castilie, A ndalusie en. Granada, was 492 vierk. mijlen groot '(thans de provincie Albacete en de prov. M., zie boven), ontstond
in 1056 nit de verbrokkeling van het kalifaat Cordova ; het werd veroverd door Jacobus 1 van Aragonie, ten behoeve van den koning van Castilie, Alfons X (1266), en 1281 aan de prinsen van La Cerda
geschonken, doch 1305 gedeeld tusschen Castilie en
Aragonie. Eene groote rnenigte Catalanen, Aragoneezen en Franschen kwamen zich in M. nederzetten ;
niettemin bleven er nog een aantal Mooren gevestigd tot den tijd van Izabella en Ferdinand den Katholieke. Overigens behieid dit land nog tang zijn
ouden naam, zoo zelfs, dat het nog tegenwoordig
door de kracht der gewoonte ,>koninkrijk M." genoemd wordt.
Mure (la), stad in 't fransche dept. Isere, 8
uren gaans bezuiden Grenoble ; 3500 inw.; eertijds
vesting. — 2) plaatsje in I fransche dept. Rhone,
aan de Azergue, ruim 5 uren gaans benoordwesten
Villefranche.
Murena (L. Licinius), veidheer van Sylia, droeg
veel bij tot de overwinning van Cheronea (87 v. Chr.).
Bij de afwezigheid van Sylia werd aan M. de leading
toevertrouwd van den 2en oorlog tegen Mithridates
(82 v. Chr.); hij maakte zich meester van Comana,
doch ondervond vervolgens eenige tegenheden, en
werd genoodzaakt tot den terugtocht. — M. (L.
Licinius), zoon van den vorige, diende met lof onder
Lucullus in den 3en oorlog tegen Mithridates, en
werd anno 61 v. Chr. benoemd tot consul. Door
Cato beschuidigd, dat hij zich van omkooperij bediend had om tot die waardigheid te geraken, werd
M. verdedigd door Cicero in eene uitmuntende redevoering, die tot ons gekomen is.
Muret, stad in 't fransche dept. Haute-Garonne,
vijklhalf uur gaans bezuidw. Toulouse, aan de Garonne ; 4000 inw.; vermaarde veldsiag 1213, waarin
Pedro II, koning van Aragonie, en de Albigenzen
versiagen werden door Simon van Montfort, terwiji
Pedro II daarbij sneuvelde,
Muret (Marc Antoine Francois), weer bekend
onder zijn verlatijnschten naarn Muretus, fransch
geleerde, geb. 12 April 1526 te Muret bij Limoges
in Frankrijk, gest. 4 Juni 1585 als priester te Borne.
Orationes en Epistoke en Varice lectionis van M. (3
dln. Leipzig 1834-41). Ook te Leiden werd van
M.'s werken eene editie bezorgd door Ruhnkenius
(4 din. 1789).
Murfreesborough, stad in den n.-ainerik.
staat Tennessee, 12 a 13 uren gaans bezuidoosten
Nashville ; 3000 inw.; was tot 1827 de hoofdstad
van den staat ; bij M. een bloedige veldslag 1863 in
den grooten burgeroorlog, waarin het (sedert 1861)
herhaalde malen genoemd is.

Murgentium
Murgentium, tegenw. Ergetio, stad in het
oostgedeelte van het oude Sicilia, was beroemd door
hare wijnen.
Murger (Henri), fransch dichter en schrijver,
geb. 1822 te Parijs nit behoeftige ouders, gest. 28
Jan. 1861, maakte zich na eenige mingeslaagde proeven het eerst bekend door zijne uitmuntende Scenes
de la Vie de Bohéme, en leverde vervolgens onder
died titel eene lange reeks uitmuntende realistische
schetsen uit het leven der letterkundigen van professie. Zijne gedichten zagen 1860 het licht onder
den titel Nuits d'hiver.
Murgis, stad en haven in Bmtica ; thans Almeria.
Muri, twee zwitsersche dorpen: 1) in 't kanton
Bern, een half unr gaans bezuidoosten de stad Bern.
— 2) in 't kanton Aargau, ruim 7 uren g. bezuidoosten Aarau, bestaat nit verscheidene gehuchten
te zamen met 2000 bewoners, en is vooral bekend
door die in 1026 aldaar gestichte benedictijner abdij,
die in 1841 opgeheven is.
Murillo (Bartolorneo Esteban),beroemd spaansch
schilder, geb. 1 Jan. 1618 te Sevilla, was sedert 1660
president der door hem gestichte akademie van
schoone kunsten te Madrid, en stied 3 April 1682.
Murillo (Juan), spaansch staatsman. Zie het
art. BRAVO-MURILLO.
Milritssee, d. het Merits-meer, het grootste
binnenmeer van Noord-Duitschland, circa 4 mijlen
lang en bijna 2 mijlen breed, is ongeveer derdhalve
vierk. mij1 groat, en staat door de Elde in bevaarbare gemeenschap met de Elve.
IVIurmanischekust,of Murmanskische kust,
de russische kust der Witte Zee, van de noorweegsche grens tot kaap Swjetoi-Nos.
Murmerwoude, of Mormerwolde, verkort
Mormwoude, dorp in Friesland, I uur gaans bezuiden Dockurn ; 450 inw. Naar men wil is de Damn M.
eigenlijk eene verbastering van Moordenaarsivoude,
dus genoemd, omdat de heilige Bonifacius daar ter
plaatse vermoord zoude zijn.
Muro, 1) bet oude 1Vumistro, stad in de napolit.
prov. Basilicata, 6 a 7 uren gaans bezuidw. Melti ;
8000 inw.; nabij M. een veldslag tusschen Marcellus
en Hannibal ; in 1382 werd koningin Johanna I van
Napels bier gesmoord. — 2) stad in het binnenland
van 't spaansche eiland Majorca, 8 uren g. benoordoosten Palma ; 5000 inw. — 3) Muro-di-Carini, het
oude Hyccara; zie CABIN!.
Muros, stad in de spaansche prov. Corulia, aan
eene bocht der Middellandsche Zee, 6 mijlen ten
W. Z. W. van Santiago ; 3000 inw.; haven.
Murphy (Arthur), engelsch drama-schrijver,
geb. 27 Dec. 1727 in bet iersche graafschap Roscommon, gest. 18 Juni 1805 te Louden als hoofdarribtenaar bij de Bank van Louden. De meeste
zijner blijspelen, treurspelen, enz. (complete editie
7 dln, Londen 1786) worden nog tegenwoordig
van tijd tot tijd ten tooneele gevoerd.
Murr (Christoph Theophile), duitsch geleerde,
geb. 1733 le Neurenberg, gest. aldaar 1811, beroemd als taalkenner, bibliograaf en oudheidhundige,
heeft verbazend veel geschreven, zoowel in 't Fransch
en Latijn als in het Duitsch. Een catalogus van al
zijne werken leverde hij zetf (1802 en 1805).
Murray, schotsch graafschap. Zie ELGIN.
Murray, de grootste rivier in Australia, ontstaat nit de vereeniging van een aantal beken, die
van de westerhelling der Australische Alpen komen,
doorstroomt Victoria en Zuid-Australia, en outlast
zich beneden Wellington, na 220 mijlen loop, door
't kustmeer Victoria in den Oceaan (Encountrebaai).

Murviedro
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Murray (James Stuart, graaf van), natuurlijke
soon van Jacobus V van Schotland, geb. 1531, was
de oudste broeder van Maria Stuart, en desniettegenstaand e haar bitterste vijand. Daar hij er naar streefde
zelf op den troo p te komen, deed hij al het mogelijke
om Maria ten onder te brengen ; hij plaatste zich aan
het hoofd der protestantsche partij in Schotland ; hij
verlaagde zich tot de rol van spion, eerst van Engeland's koning Eduard VI, daarna van koningin Elizabeth; naar sommigen willen, was M. de bewerker
van den op Henry Darnley, den tweeden gemaal van
Maria Stuart, gepleegden 'mord, en dwong haar vervolgens hare hand te schenken aan Bothwell, den
moordenaar van Henry; daarna bracht hij het
y olk tegen haar in opstand, zoodat zij zich genoodzaakt zag de wijk te nemen naar Engeland, waar zij
bescherming hoopte te vinden bij Elizabeth, die intusschen Diets anders was dan hare gezworene vijandin. Nu liet M. zich benoemen tot rijksbesthurder
(1567), en tijdens Maria's gevangenschap in Engeland was M. degene, die aan Elizabeth het plan mededeelde, door den hertog van Norfolk beraamd om
Maria te hevrijden, wier lot door de verijdeling van
dit plan nog veel treuriger werd. Nadat M. de aanhangers van Maria Stuart bij Langside versiagen
had, werd hij echter 23 Jan.1569 bij Linlithgow vermoord door een schotsch edelman, met name James
Hamilton, wiens vrouw door M. in hare eer was
gekrenkt.
Murray (sir George), engelsch generaal, geb.
6 Febr. 1772 op zijn familiegoed in Pertsbire, trad
1789 in krijgsdienst, was Wellington's kwartiermeester-generaal in den oorlug in Spanje, later bevelhebber der britscbe krijgsmacht in Canada, had
naderhand herhaalde rnalen als lid zitting in verscheidene Tory-ministerien, en werd 1841 benoemd
tot generaal der artillerie. Nadat hij nog de depéches
van den hertog van Marlborough (5 dln. Londen 1845
—46) in het licht gegeven had, stierf M. 28 Juli 1846,
Murray (Lindley), engelsch taalgeleerde, gel).
1745 in Pennsylvanie, gest. 1826, was eerst advocaat te New-York, werd vervolgens koopman, en
ging, na als zoodanig veel geld te hebben gewonnen,
stil leven in Engeland, waar hij zich deed kennen
door bet schrijven van verscheidene nuttige boeken ;
o. a. verscheen 1795 van hem in bet licht eene Engelsche spraakkunst, die bijna eene halve eeuw ook
in ons land bet voornaamste middel geweest is om
de Engelsche taal aan te leeren.
Murre (la), fransche stad. Zie MORE.
Murrhardt, stad in Wurtemberg, Neckarkreis, aan de zich in den Neckar ontlastende Murr,
10 uren gaans benoordoosten Stuttgart ; 2700 inw.
Murrumbidgee. Zie MORUMBIDZJI.
Mursa, twee steden in Neder-Pannonie, nl.:
1) Mursa major, tegenw. Eszek of Osziek, aan de
brave (Draw), nabij de uitwatering dezer rivier in
den Donau. De romeinsche keizer Constans behaalde
bier (350) eene schitterende overwinning op zijnen
medestander naar het keizerscbap Magnentius.
2) Mursa minor, tegenw. Darda, lag dicht bij 't vorige.
..._OERZJEDABAD.
Murschedabad. Zie M
Murten, zwits. stad. Zie MORAT.
MUrtZ,

en Murtzdal. Zie

Murtzuphlus. Zie ALEXIUS V.
Murviedro, het oude Muri veteres, stad in de
spaansche prov. Valencia, aan de Palancia, 5 kwartier
gaans van de zeekust en 6 a 7 uren g. benoordoosten
Valencia, nabij de plaats van 't oude Saguntum; 7000
inw.; in de nabijheid vele roweinsche en moorsche
ruinen.
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Miirz

rivier in Stiermarken, kreis Bruck, ontspringt op den Semmering, doorstrootnt het romantische Miirzthal, en ontlast zich bij Bruck in de Mur.
Murzuk, hoofdstad van Fezzan. Zie MOERZOEK.
Musa, of Moesa, stad in 't arabische landschap
Jemen, 9 uren gaans beoosten Moka.
Musoeus, grieksch dichter, uit den mythischen
tijd, leerling of coon van Orpheus, en vader van Eumolpus, moet geleefd hebben omstreeks de 13e of
14e eeuw v. Chr. — grieksch taalgeleerde nit
het laatst der 5e of begin der 6e eeuw na Chr., schreef
het erotische heldendicht Hero en Leander, het best
in 't licht gegeven door Passow (Leipzig 1810) met
de vertaling in het Duitsch er bij.
Museeus (Johann Karl August), duitsch schrijver, geb. te Jena 1735, als prof. aan bet gymnasium
te Weimar gest. 28 Oct. 1787, schreef o. a. den
roman De). deutsche Grandison (2 dln. Eisenach
1781-82), waarin hij de sentimentaliteit van Richardson bestreed ; wijders Physiognomische Reisen
(4 stukken Altenburg 1778-79), zijnde eene satire
tegen Lavater. Het tneest bekend evenwel is hij
door zijue Volksmeirchen (5 dln. Gotha 1782; dikwijls herdrukt ; pracht-editie Leipzig 1843).
Musella, lat. naam der rivier de Moezel.
Zie MOSELLE.
Musen. Zie MUZEN.
Musi, zoon van Merari, en stanivader der
Musieten ; Exod. 6:18; Num. 3:20, 33; 26:58;
I Chron. 6:19, 47; 23:21, 23; 24 :26, 30.
Musignano, een plaatsje in den Kerkelijken
Staat, delegatie Viterbo, door pans Pius IX tot
prinsdom verheven ten behoeve van Lucien Bonaparte.
Musius (Cornelis), geb. 1503 to Delft, bracht,
na te Leuven zijne stadia) voltooid to hebben,
eenigen tijd in Frankrijk door, keerde toen naar
zijne geboortestad terug, ontving de priesterwijding,
en werd aangesteld als biechtvader van het nonnenklooster van St.-Agatha te Delft. Toen die stad 1572
aan de Staten overging, liet M. zich door prins Willem
I, die in 't St.-Agatha-klooster zijn verblijf vestigde,
bewegen om het klooster niet te verlaten ; loch in
weerwil hij beloofd had te zullen blijven, vertrok M.
heimelijk naar den Haag, waar spaansch krijgsvolk
in garnizoen Nauwlijks echter was hij in eene
ijsslede vertrokken, of de prins kreeg er de litcht
van, zond hem dadelijk Lumey achterna, met tutdrukkelijken last den pater terug te brengen, doch geen
haar op zijn hoofd te krenken. Door den wreeden
Lumey achterhaald, werd M. echter mishandeld, naar
Leiden vervoerd, en daar 10 Dec. 1572 opgehangen.
Hij was ruim 34 jaren biechtvader van 't St.-Agathaklooster geweest, en algemeen geacht en hemind om
zijne deugden en edele hoedanigheden.
Muskaatnoot —eilanden. Zie BANDA-EIL.
Muskau, heerlijkheid in pruis.Silezie,reg.-distr.
Liegnitz, maakte voorheen deel uit van de OpperLausitz, is 9 vierk. mijlen groot en met circa 12,000
zielen bevolkt. Vroeger behoorde deze heerlijkheid
aan de familie Ptickler, doch werd door prins Hermann Ludwig Heinrich Ptickler in 1845 verkocht
aan graaf Edmund von Hatzfeld, en doordezen weder
aan prins Frederik der Nederlanden, die ieder jaar
eenigen tijd aldaar gaat doorbrengen op zijn kasteel,
waarbij het door prins Ptickler aangelegdeengelsche
park, een der prachtigste parken van geheel Europa,
dat zich tangs de beide oevers van de Neisse uitstrekt en ruim 1000 morgen gronds beslaat. De
hoofdplaats dezer heerlijkheid is de stad M., aan
de Neisse, 13 a 14 mijlen ten W. N. W. van Liegnitz,
met 2600 inw. en rninerale bron (Hermannsbad).

Ilusse Burgh
Muskieten—eiland,of Muggen-ei land , in den
St.-Lazarus-archipel, benoordw. Mani pa (neder10.I.).
Muskoghen, yolk in Noord-Amerika. Zie
CR EECKS.
Musone, 1)

rivier in Lombardije, ontspringt
bezuiden Asolo, deelt zich bij Mirano in twee armen,
waarvan de eene zich in de Brenta outlast, terwijl
de andere arm zich 5 kwartier gaans bewesten
Venetie in de Lagunen stort. — 2) rivier in den
Kerkelijken Staat, ontspringt 2 uren pans bezuidw.
Cingoli, loopt noordoostwaarts, en ontlast zich 5
kwartier g. benoordoosten Lorette in de Adriatische
Zee, na 7 mijlen loop. In het door Napoleon 1 gestichte koninkrijk Italie gaf deze rivier Karen naam
aan een departement M., waarvan Macerata de
hoofdplaats was.
Musonius Rufus (Cajus), stoicijnsult wijsgeer, gob. te Volsinium onder de regeering van
keizer Tiberius, opende te Rome eene school, die
druk bezocht werd. Onder Caligula werd M. naar
Gyaros gebannen, keerde terug onder Vitellius, en
won dermate de algemeene achting, dat Vespasianus
aan hem alleen vergunde te Rome te blijven, toen
alle philosofen nit die stad werden gebannen.
Mussaram, dorp op Java, residentie Bagelen,
op eenen berg ; was in Dec. 1829 door de muitelingen tot schuilnest gekozen, doch ze werden er (17
Dec.) door de nederl. troepen aangetast, op de
vlucht gedreven en verstrooid.
Mussato (Albertinus), italiaansch geschiedschrijver en dichter, geb. te Padua 1261, volbracht
verscheidene zendingen bij keizer Hendrik VII,
komrnandeerde de troepen van Padua in de oorlogen
tegen het keizerrijk en tegen Vicenza, en stierf
in ballingschap 1329. Hij heeft nagelaten: De
gestis Henrici VII imperatoris; De gestis Italorum
post Henricum. De Werken van M. verschenen in

het licht (in fol.) Venetie 1636.
Musschenbroek (Johannes Joosten van),
geb. 2 Aug. 1660 te Leiden, werktuigkundige aldaar,
gest. 10 Jan. 1707, en zijn broeder M. (Samuel
Joosten van), geb. 25 Juli 1639, gest. 1682, zijn de
eersten, die in Holland physicalische instrumenten
ervaardigd hebben. M. (Johannes van), oudste
zoon van eerstgenoemden, geb. 9 Aug. 1687, gest.
16 Sept. 1748, was insgelijks werktuigkundige. —
M. (Pieter van). heroemd natuurkundige, brooder
van den vorige, geb. 14 Maart 1692, eerst practiseerend geneesheer, werd achtereenvolgend professor
der philosophic, der wiskunde en der geneeskunde
te Doesburg (1719), te Utrecht (1723) en eindelijk
(1740)te Leiden,vvaar hij 19 Sept. 1761 stierf. Hij was
eon leerling en vriend van 's-Gravesande, en droeg
door zijne lessen, zijne ontdekkingen en zijne geschriften veel bij tot de invoering in Holland van de
proefondervindelijke wijsbegeerte en het Newtonianismus : hij geldt als uitvinder van de zoo beroemde
Leidsche Flesch.
Musselburgh, havenstad en visschersplaats
in het schotsche graafschap Edinburg, derdhalf our
gaans beoosten Edinburg ; ruim 7000 inw.; zeebaden.
Vroeger behoorde M. aan de abdij van Dunfermline ;
het werd door Jacobus VI aan den graaf vaa Lauderdale geschonken, en kwam 1709 aan de hertogin
van Monmouth. In de nabijheid van M. 1547 de slag
van Pinkie, waarin de Schotten verslagen werden
door de Engelschen ; 1568 de nederlaag van Maria
Stuart en Bothwell, waarbij Maria gevangen genomen
werd ; 1745 de slag van Prestonpans, waarbij de
troepen van den Pretendent de overwinning bevochten op de royalisten.
•

Mussel.
Musset (Alfred de), fransch dichter, geb. 11
Nov. 1810, gest. 2 Mei 1857, was reeds op 18-j.
leeftijd een der hoofden van de romantische school.
Van zijne talrijke werken verdienen inz. melding:
Conies d'Espagne el (Parijs 1830) ; Comedies
injouables (2 din. Parijs 1838). Zijne lierdichten
zijn onder den titel van Poesies completes bijeen
gebracht (Parijs 1840). — M. (Paul de), fransch
romanschrijver, broeder van den vorige, geb. 7
Nov. 1804.
Mussidan, fransche stad. Zie MUCIDAN.
Mussomelli, stad op Sicilie, 4 uren gaans
benoordoosten Castro-Novo ; 9000 inw.
Mussy, twee fransche vlekken of dorpen :
1) M.-sur-Seine of M.-l'Eveque, in 't dept. Aube,
vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Bar-sur-Seine ;
1850 inw.; geboorteplaats van den dichter Boursault ; oud kasteel der bisschoppen (evéques) van
Langres. — 2) M.-sous-Dun in 't dept. Swipe-Loire,
6 uren gaans bezuiden Charolles; 1600 inw.
Mustapha, naam van vier sultans van Turkije,
nl.: M. I, volgde 1617 zijnen broeder Achmed op,
doch werd vier maanden later van den troon gestooten en in den kerker geworpen door de Janitsaren,
die Osman II op den troon plaatsten. In 1622 werd
M. teruggeroepen ; toen liet hij Osman ter dood
brengen ; doch een jaar later werd hij opnieuw afgezet, en tegelijk gewurgd (1623). — M. II, zoon
van Mahomed IV, volgde 1695 zijnen own Achmed
II op den troon, versloeg de troepen van Leopold I
voor Temeswar (1696), behaalde verscheidene voordeelen op de Venetianen, de Polen en de Moscovieten, doch ondervond later eenige tegenheden, sloot
toen den vrede van Carlowitz, en nam de wijk naar
Adrianopel, waar hij zich aan werkeloosheid overgaf.
Toen brak er een opstand uit ; M. werd van den
troon vervallen verklaard, en zag zich genoodzaakt
afstand van het gezag te doen ten behoeve van zijnen
broeder (1703) ; M. stierf zes maanden later. —
M. III, zoon van Achmed III, geb. 1716, kwam
1757 op den troon, leefde gedurende zijne gansche
regeering in weelderigheid en vadzigheid, en liet al
wat naar staatsbestier zweemde aan zijne ministers
over, die hem in eenen noodlottigen oorlog met
Rusland wikkelden. Hij verloor Choczim, Moldavie
en een gedeelte van Walachije (1769-71); doch in
den veldtocht van 1773 herstelde hij zijne verliezen
eenigermate, waarop hij in het volgende jaar (1774)
stierf. —M. IV, werd 1807 op den troon gebracht,
door de omwenteling, waardoor zijn voile neef Selim
III als sultan afgezet werd. Al de door zijnen voorganger N'erordende instellingen werden door M. 1V
opgeheven ; hij behaalde eenige voordeelen op de
russische vloot, sloeg de Engelschen af, die zich van
Egypte meester zochten te maken, en streefde naar
eene beperking van de aanmatigingen der Janitsaren;
doch er barstte een opstand uit, en M. werd afgezet
en gewurgd (1808). Zijn opvolger werd Mahmoed
H, zijn broeder.
Mustapha, oudste zoon van Soliman 1, was
bestemd om zijus vaders opvolger te worden, en
beloofde voor het turksche rijk eenrnaal een uitstekend vorst te zither' zijn ; doch zijne sluwe stiefmoeder Roxelane wist bet zoo ver te bren gen, dat
zij hem bij zijnen vader geheel in ongenade stortte,
doordien zij Soliman overreedde, dat M. bet er op
muntte um hem van den troon te stooten. De jonge
pries be yond zich toen op zijnen post als stadhouder
van Amasia ; en Soliman begat zich naar het niet ver
van daar liggende kamp der turksche armee, waar
hij zijn Loon tot zich ontbood: en nauwlijks had M.
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zijne voeten in Soliman's tent, of hij werd op diens
bevel gegrepen en gewurgd, zonder dat het hem
zelfs vergund werd, een woord ter zijner rechtvaardiging te spreken (1553). In het volgende jaar
legde de listige Roxelane het er werkelijk op aan
om Soliman van den troon te werken ; tot dat einde
liet zij een bedrieger optreden, die, zich voor Mustapha uitgevende, eene groote menigte Musulmannen
misleidde, en verscheidene provincien in opstand
bracht : doch de bedrieger werd reeds spoedig gevat
en in zee geworpen.
Mustapha-Bairactar. Zie BAIRACTAR.
Mustoxidis (Andreas), geb. 1787 te Corfu,
was eenigen tijd werkzaam bij het russische gezantschap te Turijn, stood onder het regentschap van
Capodistrias aan het hoofd van het dept. van openbaar onderwijs, werd na diens dood lid van de
Wetgevende vergadering te Corfu, en stierf 17 Juli
1860. Ms geschiedschrijver en philoloog heeft M.
zich zeer verdienstelijk gemaakt ; de meeste zijner
werken zijn in het ltaliaansch geschreven.
Musulani, een afrikaansch yolk aan de zuidergrenzen van Mauritania Cesariensis, bij de woestijnen;
waarschijnlijk zijn de M. niets antlers dan de
Massylen.
Musulmannen, zooveel als Mahomedanen.
Musurus (Marcus), grieksch geleerde, geb.
omstr. 1470 te Retimo op Candia, gest. 1517, kwam
jong in Italie, werd professor aan de universiteit
van Padua, en maakte zich daar door zijne lessen
zoo beroemd, dat pans Leo X hem 1516 naar
Rome beriep, en hem benoemde tot aartsbisschop
van Malvasia in Morea.
Mutfort, of Muthfort, fransch Mouthfort, en op
sommige kaarten verkeerdelijk Montfort gespeld,
dorp in 't groothertogdom (2 uren gaans oostelijk
bezuiden de stad) Luxemburg, aan de Syren.
Mutien (le), fransche naamsvorm voor Muziano.
Mutina, tegenw. Modena, stad in Italie (in
Cisalpijnsch Gallie), bij de Bojers, tusschen den
Gabellus en den Scultenna, werd geacht gesticht te.
zijn door de Etrusken; het was een der lucomonien
van den Etruskischen Noorderbond, en werd 183.
v. Chr. eene romeinsche kolonie. Naar M. noemt
men den Mutinensischen oorlog. Zie MODENA.
Mutius Scoavola. Zie SCIEVOLA.
Mutsen (Partij der), de volkspartij in Zweden
in de 18e eeuw. Zie HOEDEN.
Muttra. Zie M_ATTRA.
Mutzig, stad in 't fransche dept. van den
Beneden-Rijn, aan de Breusch, circa 1 our gaans
bewesten Molsheim ; 4000 inw.; geweerfabriek.
Muy (le), fransch stadje met 1700 inw. in 't
dept. Var, derdhalf uur gaans bezuidoosten Braguignan.
Muy (Nicolas Victor DE FELIx, graaf van), maarschalk van Frankrijk, geb. 1711 te Marseille, woonde
den slag van Fontenoy bij, werd 1748 luitenantgeneraal, 1762 gouverneur van Vlaanderen, 1774
minister van oorlog en maarschalk, en stierf 1775
Muzen, bij de Grieken godinnen der wetenschappen en schoone kunsten, gemeenlijk (zooals bij,
Homerus) de Zanggodinnen genoemd, aanvankelijk.
Brie in getal, dat later aangroeide tot negen, en zoo,
het eerst vermeld door Hesiodus als dochters van
Jupiter en van Mnemosyne, de godin van het geheugen. De names dier negen M. zijn: Clio (de
verkondigende), gesteld over de historie; Thalia
(de bloeiende), over het blijspel ; Melpomene (de
zingende), over het treurspel ; Erato (de streelende),
over de erotische poezie en de elegie ; Calliope (de,
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met eene schoone stem begaafde), over bet heldendicht ; Urania (de hemelsche), over de sterrekunde ;
Polyhymnia (de aan liederen rijke), over de welsprekendheid en de lierzangen; Terpsichore(de dansende),
over de danskunst ; en Euterpe (de opvrolijkende),
over de muziek. Apollo was voorzitter in de vergaderingen der M.; met hem bewoonden zij den
Parnassus, den Pindus, den Helicon of het gebergte
Pierius. Aan de M. "gewijd waren : de Parnassus,
de bronnen Castalia en Hippocrene, en het gevleugelde paard Pegasus. De M. waren maagden; ze
werden afgebeeld jong en zedig. Identiek met de
M. der Grieken waren de Camenen, (Camenae) der
Romeinen; die naam, afgeleid van cano, beteekent :
de Zingenden.
Muziano (Girolamo), fransch le Mutien, een
schilder der lombardische school, geb. 1528 te
Acquafredda bij Brescia, kwam jong naar Rome,
waar hij 1592 stierf.
Muzio (Girolamo), geb. 1496 te Padua, sedert
1525 afwisselend in dienst bij de keizerlijke armee
en bij het fransche leger, mengde zich 1545 in de
kerkelijke twisten, en was sedert 1550, in dienst
van het Heilig Officie te Rome, een algemeen gevreesd
werktuig der Inquisitie. Hij stierf 1576 bij Panaretta.
Mij (Ter-), bij de landlieden de gewone benaming voor bet zuid- poll. dorp Ameide.
Mycale, gebergte in het zuiden van lonie,
tegenover het eiland Samos, tusschen Panionium en
Priene, vormt (in zee uitstekende) bet voorgebergte
Trogilium, vermaard geworden door den zeeslag,
waarin aan de Perzen de nederlaag gegeven werd
door Xantippus en Leotychides (479 v. Chr.) denzelfden dag, waarop Pausanias den veldslag van
Platea won.
Myceme, waarvan thans nog ruinen bij Karwathi aanwezig zijn, stad in Argolis, bewoonden
Argos, nabij bet gebergte Tretos, was volgens sommigen gesticht omstr. 1920 v. Chr. door Mycena,
de dochter van Inachus, volgens anderen door Acrisins of Perseus (van 1462 tot 1431 v. Chr.).Rijk aan
prachtige monumenten, waarvan tegenwoordig nog
slechts ruinen in wezen zijn, was M. van 1431 tot
1190 v. Chr. hoofdstad van 't kleine koninkrijk M.,
dat aan Argos de suprematie over den Peloponnesus betwistte. In de Medische oorlogen was M. alles
behalve vlug in het toezenden van hulp tegen den
gemeenscbappelijken vijand ; hiervan maakte Argos
gretig gebruik om aan M. eenen oorlog te verklaren,
die eindigde met de verdelging van M.'s bevolking
en met den ondergang der stad (425 v. Chr.)
Voornaamste koningen van M.

v. Chr. 1431 Agamemnon (v.Chr.1280
Perseiis
1270
1397 Egisthus
Sthenelus
1263
1367 Orestes
Eurystheus
Hercules omstr. 1330 Tisamenus 1192
Atreus en Thyestes 1307 Penthilusen Cometesi 190
Mycerinus, koning vau Egypte, zoon van
Cheops of van Chephrem, bouwde de 3e der drie
groote pyrarnieden, waar zijne mumie gevonden
is in 1837.
Myconi, grieksch eiland in de Egeische Zee,
ruim 2 vierk. mijlen groot, bevolkt met 6000 zielen;
waarvan 5000 in de hoofdplaats M., eene havenstad, waar men de eenige zoetwaterbron vindt van
het geheele eiland. Zie MYCONUS.
Myconius (Frederik), eigenlijk Mekum geheeten, geb. 26 Dec. 1491 te Lichtenfels in Oberfranken, een aanhanger van Luther, werd als pastoor
te Gotha de hervormer van Thuringen, om de hervorming in te voeren naar Leipzig beroepen.

Hij scbreef eene Historia Beformationis (Gotha
1715), en stierf 7 April 1546. — M. (Oswald), ook
een der hervormers, heette eigenlijk Geissh5sler,
geb. 1488 te Lucern, sedert 1532 predikant en
professor te Bazel, gest. aldaar 14 Oct 1552.
Myconus, thans Myconi, een der Cycladische
eilanden tusschen Tenos teu N., Paros en Naxos ten
Z., lag slechts twee mijlen bewesten Delos. Men lief
er de grafplaatsen der Centauren zien ; het eiland
was overigens slechts zeer scbraal bewoond en zeer
arm, en wend bij herhaling geteisterd door aardbevingen.
Mijdrecht, dorp in de nederl. prov. Utrecht,
zesdhalf uur gaans benoordw. Utrecht, derhalf uur
g. bewesten Loenen ; 1300 inw,; met onderhoorigheden omstr. 2700 bewoners; tot die onderhoorig4
heden behoort de buurtschap bet Groenewoud, aan
den Amstel, tegenover bet dorp Uithoorn, bewoond
door eene godsdienstige secte, die gemeenschap van
goederen predikt; de leden dier secte noemen zich
Nieuw-Jeruzalemmers, dock in de wandeling worden
ze genoemd ,leden van 't Zwavelstokken-geloof",
omdat ze grootendeels bun bestaan vinden (althans
zoeken) in 't maken van zwavelstokken ; sedert de
uitvinding van de lucifers is dit geloof dan ook sterk
achteruit gegaan.
Mygdonen, drie volkeren, die de drie Mygdonien bewoonden. Zie MYGDONIA.
Mygdonia, 1) landschap in Hoog-Azie, aan
weerszijdeu van den bovenloop der rivier Mygdonius,
tusschen den Chaboras en den Tigris, wordt somwijlen begrepen in Mesopotamie, en vormde in de
4e eeuw het romeinsche wingewest Mesopotamie
der diocese van het Oosten (hoofdplaats Amid). —
2) landschap in Macedonie, aan de grenzen van
Thracie, wend begrensd ten N. door den Medischen
muur, ten W. door den Axius, ten 0. door den
Strymon ; bet had eerst Therma, later Thessalonica
tot hoofdplaats. — 3) landschap in Oost-Bithynie,
nabij het Olympisch gebergte, heette M., omdat het
bevolkt was door Mygdonen uit Macedonie.
Myloe, thans Melazzo, stad ter noordkust van
Sicilia, tusschen Naulochus en Tyndaris, heette gesticht te zijn door de Geten, en is vermaard door
twee zeeslagen, nI. 260 v. Chr. toen de Romeinen
de overwinning bevochten op de Carthagers, en 36
v. Chr. toen de vloot van Sextus Pompejus verslagen
wend door Agrippa.
Mylau, stad in Saksen, reg.-district Zwickau,
4 urea gaans benoordoosten Plauen ; circa 4000
inw.; in de nabijheid het beroemde spoorwegviaduct over bet Goltschdal. Zie GOLTSCH.
Myles, in fransche boeken Mylm.
Mylitta, de godin des hemels bij de Assyrians,
onder den naam van Melecheth vermeld in bet 0. T.
(Jerem. 7:18; 44:17-25), is eene personiiicatie
der vrouwelijke teelkracht, en identiek met tie
Venus der Romeinen.
Mylos, dorp in Griekenland, in Morea, 2 men
gaans bezuiden Argos, nabij het moeras van Lerna
(waar Hercules de beruchte Hydra doodde), en waar
in den griekschen vrijheidsoorlog (1821) D. Ypsilanti met 600 man eene overwinning bevocht op
eene ruim dubbel zoo sterke egyptische troepenmacht.

Mynders, verkorte naam voor het friesche
dorp Minnertsga.

Myndus, thans Mentesj, stad in West-Carle,
aan de golf van Jassus, benoordw. Halicarnassus en
bezuidoosten Caryanda, was eene dorische kolonie
van Trezene; het onderwierp zich zeer laat aan
Alexander.

Mijn Heersen

Mzensk

Mijn Heersen, verbasterde naam van 't zuidboll. dorp Middeiharnis.
Mynpoore, district in britsch Oost-Indie,
Noordwest-provincien, wordt besproeid door de
Dzjomna (Jumna), den Kali-Nuddi, verseheidene
kleinere rivieren, en het Ganges-kanaal. Dit district
kwam 1803 onder het gezag van Groot-Britannia;
veel moeite kostte bet hier, een einde te maken aan
het barbaarsche gebruik, de kinderen van het vrouwelijk geslacht dadelijk na de geboorte te dooden.
Mynpooree, stad in britsch Oost-Incl le, hoofdplaats van het district M., ligt omstr. 30 uren gaans
beoosten Agra, heeft 22,000 inw., en een Dzjain(Jain-)tempel, met een Buddhistisch afgodsbeeld.
De opstandelingen werden uit M. verdreven 1857.
Mijns—Heerenland, of gelijk het voluit
beet Mijns-Heerenland-van-Moerkerken, dorp in
Zuid-Holland, 3 uren gaans bewesten Dordrecht. en
anderhalf uur g. ten 0. Z. 0. van Oud-Beierland ;
omstr. 1000 inw.
Myonte, in fransche boeken voor Myus.
Myos Hormos, ook Aphrodites Hormos,
tegenw. Cosseir, haven in Thebais, aan de krabische
golf, was druk bezocht.
Myra, stad in Klein-Azie (Lycie), bij de kust;
thans vervallen; in het N. T. vermeld (Hand. 27 : 5).
Myrina, thans Lemno, stad op het eiland
Lemnos, M. genoemd naar Myrina, dochter van Cretheus en vrouw van Thoas.
Myrioeephal, stad in Klein-Azie. In de
nabijheid de bergpas, waar de armee van Manuel
Comnenus in de pan gehakt werd door Azzeddyn,
sultan van Iconium (1175).
Myrmidonen, yolk in Thessalia, in de omstreken van Phthiotis, maakte deel nit van het
koninkrijk van Achilles. Er waren ook M. op het
eiland Egina. Volgens de label was de gansche bevolking van Egina door eenen grooten watervloed
omgekomen, en toes had Jupiter, op verzoek van
zijnen zoon }Eacus (zie !EAcus) al de mieren op dat
eiland in menschen herschapen (mier, lat. Myrmex).
Volgens anderen waren de M. afstammelingen van
Myrmidon, cen zoon van Jupiter en Eurymedusa.
Door Strabo wordt de naam M. aldus verklaard, dat
dit yolk den landbouw beoefende met groote bedrijvigheid, waarom ze vergeleken werden bij Mieren.
Myrmillonen, eene klasse van gladiatoren ;
ze vochten gemeenlijk tegen de Retiarii. Zie de artt.
GLADIATOREN en RETIARII.
Myron, grieksch beeldhouwer en metaalgieter,
nit Eleuthera, leefde omstr. 450 v. Chr. te Athene.
Zijne »athleten" zijn beroemd; ook zijne »dieren",
die als het ware schenen te leven, vooral >eene koe".
Myronides, atheensch veldheer, maakte zich
beroemd in den oorlog tegen de Lacedemoniers en
de Beotiers (457 v. Chr.), wreekte de nederlaag van
Tanagra, doordien hij de Beotiers versioeg bij
CEnophyta (456), ontweldigde hun al p anne steden
(op Thebe na), onderwierp de Opuntische Locren
en de Phocidiers, en drong door tot in Thessalia.
Myrrha, dochter van Cinyras, koning van
Cyprus, werd verliefd op haren eigen vader, en kwam
op zekeren nacht bij hem liggen in zijn bed. Op die
wijze bezwangerd, werd zij moeder van Adonis.
Toen Cinyras ontdekte, dat hij zelf de vader was van
dat kind, wilde bij zijne dochter dooden ; zij redde
zich door de vlucht naar de woestijn van Arabia, en
werd daar in den mirrheboom veranderd.
Myrtilus, wagenmenner van (Enomaiis, koning
van Pisa. Deze vorst had verklaard, de hand van zijne
dochter slechts aan dengene te zullen schenken

die hem in het wagenmennen overtreffen zou.
Eer Pelops zich aan dies gevaarlijken wedren ging
wagen, moist hij M. om te koopen, om het zoo te
beschikken, dat de raderen van den wagen van
(Enomaiis slechts gebrekkig aan de as vastzaten ;
midden in den wedren stortte dan ook des konings
wagen neder, en (Enomaiis verloor daarbij bet
leven. Toen M. hij den overwinnaar (Pelops) om
het loon voor zijn vcrraad kwam, liet deze hem als
een misdadiger in zee werpen en verdrinken.
Myrtos, eiland in de Egeische Zee, nabij de
zuidpunt van Eubea. De zee rondom dit eiland
heette Zee van M. (Myrtoum mare), en was door
de vele klippen een zeer gevaarlijk vaarwater. De
ouden waren het reeds oneens over de eigenlijke
uitgestrektheid van die zee ; in den ruimsten zin
liep zij van Eubea tot de oostkust van Laconia.
Mysie, lat. Mysia, landschap ter westkust van
Klein-Azle, benoorden Lydie gelegen, wordt o, a. ook
in 't N. T. vermeld (Hand. 16: 7, 8). De uitgestrektheid
van M. is zeer afwisselend opgegeven ; gemeenlijk
stelt men de grenzen aldus: Lydie ten Z., Bithynie
ten 0., de Propontis ten N., en de Egeische Zee ten
W. In den ruimsten zin genomen, bevatte M.: 1) met
eolische steden als bezaaide kusten, of nagenoeg geheel Eolis; 2) Troas; 3) Abrettenum ; 4) Hellespontisch Mysie, insgelijks vol met grieksche zeesteden ; 5) het land der Dolionen of Cyzicum. Men onscheidde ook : Klein-M. (dit was Hellespontisch M.),
en Groot-M., zijnde bet binnenland (Abrettenum,
Cyzicum, enz.). Naar men wil ontving M. zijnen naam
van de bevolking nit M ysie: dat in beide landschappen Dardanen woonden, geeft aan dit vermoeden
wel eenigen grond. Die mesische bevolking werd
ongetwijfeld naar het binnenland verdrongen, en
onderworpen door de grieksche steden Tangs de kust,
of door de onheschaafde koningen der omstreken,
vervolgens door Cresus, en eindelijk door de Perzen.
Onder deze laatstgenoemden werd het niet-grieksche
deel van M. begrepen in de le satrapie des rijks.
Pergamus, de bakermat van de macht der Attalieden,
lag in M., en deze prov., zich eindelijk uitstrekkende
tot den Hellespont (277), behoorde hun geheel en
al, min eenige grieksche steden op het oeverland.
Myson, een landbouwer uit het vlek Chen in
Laconia, wordt door Plato (in zijn Protagoras) meegeteld onder de zeven wijzen van Griekenland, in de
plaats van Periandrus.
1
—A-SSOUR.
Mysore, landstreek in Indie. Zie m
Myus, stad in Carie, aan de uitwatering van den
Meander, eene atheensche kolonie, gesticht door
Codrus ; het was een der 12 ionische steden, welker
burgers later naar Milete verhuisden.
Myvatn, d. i. het water My, een der grootste
meren op IJsland, in het noordelijk gedeelte des
eilands, outlast zijn overtollige water door de Laxrivier in zee.
Mijzen (West-), of West-Mysen, voormalig
dorp in Noord-Holland, een half uur benoorden Alkmaar, is geheel te niet gegaan door brand als anderszins ; in 1744 is de kerk afgebroken, doch de grafzerken, enz. zijn eerst in 1817 weggeruimd; thans
is 't weiland ; het voormalige schoolhuis van West-M.
is herschapen in eene boerendaggelderswoning. Beoosten de plaats, waar dit dorp lag, ligt het gehncbt
Oost-Mijzen, zijnde slechts ettelijke verstrooid liggende boerenwoningen.
Mzensk, of Mtzensk, stad in europ. Rusland,
gouvt. Orel, aan de Soezja, ruim 6 mijlen benoordoosten Orel; 12,500 inw.; behoorde eertijds aan
Litauen, doch werd 1509 aan Rusland afgestaan.
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de kasteelen van Eemnes en Westbroek, en versloeals romeinsch getalmerk = 900 ; met een
gen een leger van 1500 Utrechtschen. In 1486 werd
streepje er boven (ST ) = 900,000.
N. door een vreeselijken brand geteisterd, en nageN op de keerzijde van fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn te Montpellier. noeg geheel in de asch gelegd. Sedert 1489 waren
de dorpen van bet Gooiland verplicht om de helft
der kosten te dragon voor de versterkingswerken
Naab, of Nab, rivier in Beieren, ontstaat uit van N.; doch zij rnoesten 1561 door den baljuw van
het Gooiland gerechtelijk tot betaling worden ge\de vereeniging van de Wald-N. en Heide-N. met
dwongen. Lang had N. de zijde van Spanje gehoude Fichtel-N., welke laatste, die als de hoold-ader
den, doch was eindelijk aan den prins van Oranje
aan te merken is, ontspringt op de oostzijde van den
overgegaan, waarop het in 1572, ofschoon het in
Ochsenkopf; de N. neemt, in haren 24 mijlen langen
onderwerping wilde komen, door de Spanjaarden
zuidwaartschen loop, de Wils, de Pfreimt en de
verraderlijk in bezit genomen werd ; en toen werd
Schwartzach in zich op, is van Kalmuntz af voor
dat gruwelstiik gepleegd, dat waarschijnlijk door
kleine schepen bevaarbaar, en outlast zich in den
geen gruwel ter wereld overtroffen is, namelijk: al
Donau bij Mariaort boven Regensburg.
(le hoofden van huisgezinnen werden opgeroepen
Naaghi, dorp in Afghanistan, 7 uren gaans
om in de kerk bijeen te komen en den eed van
bezuidw. Badzjoer (Bajour). Sommige autoriteiten
trouw aan den koning van Spanje te zweren ; en
hebben N. beschouwd als het Aornus der geschiedtoen op die wijze ruim 400 mannen zich weerloos
schrijvers van Alexander den Groote, Wiens bemachin het kerkgebouw bevonden, werden zij eenstiging van die stad onder zijne grootste wapenfeiten
klaps van alle hanten door spaansche soldaten overwordt gerangschikt.
vallen, en (op slechts vier na, die een zwaren losNaaktloopers. Zie AMSTERDAM (dl. I, biz. 198
prijs konden beloven) gruwelijk vermoord, waarna
en 199).
Naaldwijk, dorp in Zuid-Holland, derdhalf het kerkgebouw in brand werd gestoken ; dit eerste
bedrijf volbracht zijnde, begot] de voortzetting der
our gaans bezuidw. 's-Gravenhage en 2 uren g. behemeltergendste schandbedrijven in de stad: vrouwesten Delft ; 1400 inw.
wen, maagden, tot kinderen zelfs, werden eerst geNahm, een der zones van Kaleb ; I Chron. 4: 15.
schoffeerd en daarna vermoord ; en terwijl alles nitNaama, stad in scam Juda ; hier woonde een
gemoord en uitgeplunderd werd, werden eenigen,
der vrienden van Job; de bewoners van N. werden
die zich door de vlucht poogden te redden, op het
Nadmathieten genoemd ; Jozua 15: 41 ; Job 2: 11 ;
platteland achterhaald, van alle kleederen ontdaan,
41: 1; 20 : 1; 42 : 9.
Naama, moeder van Rehabeam ; I lion. 14: 21, en naakt aan de boomen opgehangen. De dorpelingen nit bet Gooiland waren inmiddels door de Span31 ; II Chron. 12 : 13.
Nahman, I ) zoon van Benjamin en stamvader jaarden geprest om de poorten, muren en torens
van N. af te breken ; en bij een besluit der landder Naiimieten; Gen. 46: 21; Num. 26: 40; I Chr.
voogdes van 6 Nov. 1573 werd N. van alle rechten
8 : 4. — 2) een syrisch veldoverste, werd door den
en voorrechten vervallen verklaard. Eene eeuw later
profeet Eliza van melaatschheid genezen ; H Kon.,
(20 Juli 1672) werd N. ingenomen door de Fran5e hoofdstuk ; ook vermeld Lucas 4: 27. — 3) afschen, die even te voren Amersfoort bemachtigd
stammeling van Benjamin ; I Chron. 8: 7.
hadden ; doch naakt zij ruim een jaar meester van
Naamathieten. Zie NA5mA. (stad).
N. geweest waren, werden zij er 6 Sept. 1673 beNaiimieten. Zie NAaMAN 1).
Naara, een der twee vrouwen van Aschur; legerd door Willem 111, prins van Oranje, welk beleg slechts 6 dagen duurde, daar de Franschen reeds
I Chron. 4: 5, 6.
Naarai, een der helden van David ; I Chron. 12 Sept. capituleerden en N. overgaven. Nu werd
N. 1683 van vestingwerken naar het plan van den
I: 37.
:Nad,ran, stad derEphrannieten, I Chron. 7:28. beroemden Coehoorn voorzien. In 1747 was N. de
Naarden, lat. Nardensis, stad en vesting in verblijfplaats van een aantal fransche krijgsgevangenen ; en 1787 (25 Sept.) gaf de hollandsche bezetNoord-Holland, ruim 4 uren gaans ten 0. Z. 0. van
ting van N. de stad zonder slag of scoot aan de
Amsterdam, op 5 minuten gaans afstands van de
Pruisen over. In 1813 wapperde schier overal in ons
Zuiderzee; 2900 inw.; gesticht krachtens handvest
land reeds de Oranje-vlag, toen N. zich nog in banvan Willem V, graaf van Holland, in dato 1350. Het
den der Franschen be yond, die er een langdurig en
heette aanvankelijk Nieuw-Naarden; een ander N.
voor de stad allernoodlottigst beleg uithielden (van
(Oud-Naarden), dat dichter aan zee had gelegen,
Dec. 1813 tot Mei 1814), totdat ze eindelijk slechts
was eerst (15 Mei 1350) grootendeels verwoest door
op bevel van Frankrijk's koning Lodewijk XVIII de
de Hoekschen, en kort daarna, op eenige weinige
vesting ontruimden (12 Mei).
huizen na, door de zee verzwolgen. De nieuwe stad
Naardingerland, oude naam van bet Gooiwas omstr. 1380 reeds volbouwd (de kerk eerst in
land in Noord-Holland.
1440); in 1481 werd N. door de Utrechtschen op
Naas, niarktvlek in Ierland, prov. Leinster,
listige wijze ingenomen en deerlijk geplunderd ; doch
graafschap Kildare, 8 uren gaans bezuidw. Dublin ;
die van Naarden (van wie wij reeds in 1356 eene
oudtijds residentie der koningen van Leinster.
schitterende overwinning op de Amersfoorters verNaiisson, of Nahasson, een in 't geslachtregismeld vinden) deden nog in hetzelfde jaar 1481
ter van Jezus ; Match. 1: 4; Luc. 3: 32.
eenen inval in het Stiehl van Utrecht, vernielden er
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Nab, rivier in Beieren. Zie NAAB.

Nabonassar, koning van Babylonie (747-733 v. Chr.), wellicht dezelfde als Phut; hij is
bekend door de naar hem genoemde tijdrekening
),Jaartelling van N.", waarvan het begin gesteld
6 a 7 mijlen bezuidoosten de stad Tunis, nabij de
wordt op '26 Febr. 747.
kust (baai van Hamamet), en nabij de rumen van
Nabonid. Zie BELSAZAR.
eene stad der oudheid, die Neapolis heette.
Nabopolassar, of Nabolassar, koning van
Nabal, een rijke jood uit den stam Juda, haalde
Babylunie (626-605 v. Chr.), veroverde Ninevê,
zich het misnoegen op den hats van David, door
zijne weigering om David's troepen, die vluchtende
dat destijds geregeerd werd door Sarak of Chinaladan ;
en door diens landen bij zijn eigen rijk in te lijven
waren, van leeftocht te voorzien ; dock M.'s hillsstichtte N. het tweede Assyrio-Babylonische rijk.
vrouw, Abigail, haastte zich aan David het noodige
te zenden, om haar huis te vrijwaren tegen plundeCyaxares, koning der Meden, was zijn bondgenoot.
De opvolger van N. was Nebucadnezar II, die somring. Toen zij den volgenden morgen aan haren man
mededeelde wie David was, schrikte N. zoo geweldig, wijlen Nabopolassar II genoemd werd.
Naboth, de bezitter van een wijngaard, dien
dat hij ziek werd, en Lien dagen later stied. Zoodra
David dit vernam, liet hij Abigail uitnoodigen zijne
Achab begeerde, werd door de kuiperijen van Izebel
vrouw te worden, waaraau zij gretig gehoor gaf; als
doodgesteenigd, opdat Achab zich dien wijngaard
konde toeeigenen ; I Kon. 21: 1-19 ; II Kon.-9 : 21,
David's vrouw werd zij vervolgens gevankelijk weg25, 26.
gevoerd door de Amalekieten, doch, weder bevrijd,
baarde zij David eenen zoon (Chileab); I Sam. 25: 3
Nabuchodonosor. Zie NEBUCADNEZAR.
en v.; 27: 3; 30 : 5; H Sam. 2: 2; 3: 3.
Nabulus, het Siehent der oudheid, later ook
Nabalia, of Navalia, een der rivieren in of bij Mabariha, toen Neapolis genaamd, stad met 10,000
inw. in bet turksche ejalet Sjam (in Syrie), 6 a 7
het land der Batavieren, vermeld bij Tacitus (5, 26.),
mijlen benoorden Jeruzalem ; men laat er de grafis vermoedelijk de Usel geweest, ofschoon sommigen
plaatsen van Jozua en van Jozef zien, alsook den
het voor de Waal hebben gehouden. Toen er over
waterput, bij welken Jezus sprak met de samaritaanden vrede onderhandeld zou worden tusschen de
sche vrouw. Dit N. werd de hoofdstad van Samaria,
Batavieren en de Romeinen, werd de brag, die over
nadat de stad Samaria verwoest was door Salmade N. lag, afgebroken, en Claudius Civilis op den
nasser.
eenen never hield zoo zijn mondgesprek met den op
den anderen oever staanden Cerialis, den veldoverste
Nachsjiwan, russ. stad. Zie NAKSJIWAN.
Nachitsjewan, russ. stad. Zie NAKHITSJEWAN.
Romei
der Romeinen.
Nachod, stad in Bohemen, 8 uren gaans beeen semitische volksstam in Steenzuidoosten Koniggratz ; 3200 inw.; bij N. de eerste
achtig Arable; voornamelijk in den tijd na de Diadobloedige veldslag (Juni 1866) tusschen de Oostenchen vindt men hen in de vroegere woonplaatsen
rijkers en Pruisen, waarin laatstgenoemde overwinder Midianieten, Amalekieten en Edomieten ; ze foknaars bleven.
ten kameelen en schapen, dreven een nitgebreiden
Nachon, de eigenaar van den dorschvloer,
handel, werden geregeerd door koningen, en beleden
waar Uza doodgeslagen werd door God ; 11 Sam. 6: 6.
het Sabeistnus; ze maakten er ook hun werk van de
Nachor, een in geslachtregister van Jezus
karavanen te plunderen in de woestijnen tusschen
(Lucas 3: 34), is dezelfde als Nahor (zie NAH0E).
Syrie en den Euphrates. Door Jonathas Macchabetis
Nacogdoches, stad in den n.-amerik. Uniewerd tevergeefs heproefd hen tot onderwerping te
staat Texas, aan de Nana, 48 mijlen benoordw. Sanbrengen. Later noemden zij zich Sarraceenen.
Nabis, tiran van Sparta, opvolger van Macha- Antonio; 1000 inw.; behoorde eerst aan Mexico, en
heette toen Assinage. Eer die van Texas bunne onnidas, 205 v. Chr., was een monster van wreedheid ;
afhankelijkheid veroverd hadden, beproefden zij herhij werd in 197 de bondgenoot van Philippus, die
haalde malen eenen aanslag op N. (1812, 1819, 1826).
hem de verded iging van Argos toevertrouwde ; in
Nadab, 1) een der zones van Aaron; Exod. 6:
de hoop, meester van die stad te zullen blijven, ver22 ; 24 : 1, 9 ; 28 : ; Levit. I0: I ; Num. 3: 2, 4;
klaarde M. zich later voor de Romeinen. Doch zoodra
26: 60, 61 ; I Chron. 6: 3; 24: 1, 2. — 2) koning
de Macedonische oorlog geeindigd was, werd Argos
van Israel, zoon van Jerobeam, bekiom den troon
hem ontweldigd door Flamininus, die hem harde
943 v. Chr., gaf zich over aan allerlei buitensporigvredesvoorwaarden oplegde. Na het vertrek van den
heden, en werd, na twee jaren geregeerd te hebben,
romeinschen veldheer, begon N. den oorlog tegen
om het leven gebracht door Baesa, een zijner veldden Acheischcn bond ; hij werd echter verslagen
heeren; I Kon. 14: 20; 15: 25, 27, 31. — 3) een
door Philopcemen, en wendde zich toen om hulp
man uit den stain Juda ; I Chron. 2: 28, 30. — 4) de
tot Etolie, hetwelk hem eene bende hulptroepen van
broeder van Saul's grootvader; I Chron.8: 30; 9: 36.
1000 man zond, onder aanvoering van Aleximenes,
Nadir-Schach, ook Thamasp-Koeli-khan
op wiens bevel N. echter (192 v. Chr.) ter flood gegenaamd, koning van Perzie en vermaard veroveraar,
bracht werd.
geb. 1688 te Medzjed in Khorassan, was eerst kaNablous, stad in Syrie. Zie NABULUS.
Nabob, eigenlijk noewwab, d. plaatsvervanger, meeldrijver, en werd vervolgens roover. Hij maakte
zich meester van Khorassan, partij trekkende van
heette, in het rijk van den Groot-Mogol, de stadhoude onlusten, die op den val van Hussein volgden
der eener provincie. Na den inval van Nadir-Schach
(1722); met zijne rooverbende stelde hij zich 1726
in het Mongoolsche rijk in Indie, verklaarden de
in dienst van Thamasp (den zoon van Hussein), vernabobs zich onafhankelijk ; doch thans zijn ze nageoverde Ispahan (1729), en bracht de zaken van zijnoeg alien onderworpen aan het britsch gezag. Onder
nen vorst in den bloeiendsten staat, waarbij hij echden naam van N. verstaat men tegenwoordig een
ter zorgde, dat hij zelf al de macht in handen hield,
schatrijk man, die in Indie fortuin gemaakt heeft,
hoewel hij zich Thamasp-Koeli-khan noemde, d. i.
of die in zijne huishouding eene oosterscbe weelde
Opperboofd der dienaren van Thamasp. Terwijl N.
ten troon spreidt.
eenen opstand in Khorassan dempte, werd Thamasp
Nabolassar. Zie NABOPOLASSAR.
verscheidene malen door de Ottomanen verslagen,
Nabonadius. Zie BELSAZAR.
Nabab . Zie NABOB.
Nabal, stad met 8000 inw. in het rijk Tunis,
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Nadrauen

Nagy

tenissen, die eene tijdelijke vernietiging van ons
en moest lum den linkeroever van den Aras afstaan.
zelfsiandig volksbestaan ten gevolge hadden, werd
Dock hierop kwarn N. aansnellen, verzette zich tegen
de edele N. hit zijnen werkkring gestooten, en op
dien afstand van grondgebied, liet Thamasp van den
troon vervallen verklaren, en stelde in zijne plaat gzijuen onden flag begiftigd met bet postje van Iantaarnopsteker aan het Sas van Goes, doch kort voor
in wiens naam N. reeen 8-jarig kind, Abbas
zijnen dood door koning Willem I verheven tot
geerde, en bracht den ourlog tegen de Turken geBreeder der Orde van den Nederlandschen Leenw,
lukkig ten einde (1734-36). Bij den flood van
welkei,orde waarschijnlijk nooit eenen man onder
Abbas Ill (1736) Let N. zich als schach van Perzie
hare Breeders telde, waardiger dan N. om dien titel
uitroepen, onderwierp Kandahar, tastte het rijk van
te dragen.
den Groot-Mogul in Hindustan aan (1738), benaachN83ViUs (Cnejus), romeinsch dichter nit Camtigde de stad Delhi (1739), van waar hij een bait
panic, gest. 204 v. Chr. in Utica, had te Rome gewegvoerde, die op eene waarde van meer dan 100
leefd, doch was wegens eenige satirieke toespelingen
millioen nederl. guldens geschat werd, en veroverde
gebannen ; fragmenten van N. zijn verzameld door
verscheidene provincien. Maar Perzie, dat onder zijn.
Clussmatin (Jena 1843) en door Vahien (Leipbewind verdrukt en uitgemergeld werd, verfoeide
zig 1854).
hem ; en eindelijk werd hij (Juni 1747) door een
Zijn eenig overgezijner veldheeren vermoord.
Naf ..... Zie NAPH . . . .
Ntitels. Zie NEFELS.
bleven zoon werd naar Semlin gebracht, waar keiNaga, een nog weinig der beschaving deelachtig
zerin Maria Theresia hem liet doopen en voor zijne
geworden y olk, ten N. van Birma en ten Z. W. van
opvoding zorgde. Onder den naarn van baron van
Assam. De N. zijn in vele stammen gesplitst, en
Semelin diende hij als ollicier in den Zevenjarigen
hebben, althans ten deele, het gezag van Grootoorlog, en stierf later te Modling.
Nadrauen, lat. Nadrovia, landscharin het Britannia erkend.
Nagara-Boeroen, kaap van aziat. Turkije
zoogenaamde Pruisenland, benoorden den Pregel, tot
(livah liega), in het ejalet der Eilanden, aan het
aan den Memel, en beoosten de beime; in dit landnauwste gedeelte der Dardanellen. Twee uren gaans
Schap lag de heilige offerplaats Ramowe.
Nwfels, vlek of dorp in het zwits. kanton ten Z. W. van N.-B. de ruinen van Abydos (zie
dat art.).
Glarus, nabij de Linth, 2 uren gaans benoorden
Nagasaki, stad in Japan. Zie NANGASAKI.
Glarus; circa 2000 inw.; bij N. het met gedenksteenen prijkende slagveld, waar 9 April 1388 door
Nagel—eilanden, onder dezen naam verstaat
men het eiland Amboina en de Brie Uliassers, alien
1500 Zwitsers eerie schitterende overwinning werd
behoorende tot den Molukschen archipel.
bevochten op 8000 Oostenrijkers.
Nagel—eilandjes , eenige eilandjes in de
Naelenberg, ook Galgeuberg genaamd, berg
baai van Boni, bezuiden het soendasche eiland Celebes.
in Gelderland, westelijk bezuid. Harderwijk, ontleent
Nagelstedt, twee dorpen (Ober-N. met 430
zijnen naam aan zekere Naele Aelts, eene 78-jarige
inw. en Unter-N. met 350 inw.) in het pruis. reg.
vrouw, die daar 3 Juli 1594 levend verbrand is, als
district Erfurt, kreis Langensalza, aan de Unstrut ;
veroordeeld wegens ontuchtigen omgang met twee
was vroegereene opper-kornmanderie van deDuitsche
duivelen, met wie zij een verhond aangegaan had,
orde; bij N. 9 Juni 1075 overwinning van graaf
en die haar geholpen hadden om vele tooverijen
Herman van Gleisberg op hertog Otto van Saksen.
te bedrijven. De stukken van dit merkwaardige
Nagem, of :Hagen, dorp in 't groat-hertogdom
proces berusten in het archief van Harderwijk.
Luxemburg, een kwartier gaans benoordw. Redingen.
Naema, zuster van Tubal-Kain ; Gen. 4 : 22.
Naggai, een in 't geslachtregister van Jezus;
Naerebout (Frans), nederlandsche loods,
Lucas 3 : 25.
geb. te Veere in Zeeland 1747, gest. 1818. Meer
dan honderd schipbreukelingen zijn door hem bij
Nagold, stad met 2500 inw. in Wurtemberg,
Zwartewoudkreis, 6 a 7 uren gaans bewesten Tuverschillende gelegenheden van eenen bijna wissen
bingen, aan de rivier N., die een weinig hooger in.
dood gered. In 1794 als loods op het 0. 1. Cornpagbet Zwartewoud ontspringt, de Wiirm in zich opnie-schip DVoorland” gekomen; dat door de onbeneemt, en na eenen loop van 8 mijlen bij Pfortzheim
kwaamheid van texelsche loodsen op eene droogte
in de Entz valt.
was gestuurd, bracht de ervarene N. dit schip weder
Nagore, stad in het district Tanjore van 't
vlot, en liet zich bewegen mn het tot in het Kanaal
britsch 0. I. presidentschap Madras, aan een der
te loodsen; door de hevige stormen was er geen
monden van den Coleroon, ligt circa 10 mijlen bemogelijkheid hem te Dover of te Plymouth aan wal
oosten Tanjore, en heeft omstr. 20,000 inw.
te zetten, zoodat hij zich gcnoodzaakt zag merle te
Zie _ANGRAH.
varen tot de Kaap de Goede Hoop. Hier werd hij
Nagorkote, Mt..1
K
berkend als de redder van zoovele menschenleveriA,
Nagpoor, of Nagpore, een der zuideltike provincien van kitsch 0.1., bevat eengedeelteder prov.
en feestelijk onthaald. Het schip, waarmede hij de
Berar, benevens een grout deel der oude prov. Gandterugreis naar het vaderland aanvaardde, werd Juli
wana ; de hoofdstad N. (Vagapura, d. Slangen1795 door de Engelschen bait gemaakt en opgebracht
stad) ligt aan den Nag, 200 mijlen beoosten Ellichnear Londen. Ook daar herkende men N., en men
poor, heeft 111,000 inw., en was vroeger residentie
deed hem het schitterende aanbod, om hem als envan den radzja. De stad M. is gesticht in 1740; doch
gelschen loods aan te stellen op een vast traktement
het voormalige koninkrijk N. dagteekende reeds
van 2400 gulden 'spars; dock de edeldenkende nodehit de 13e eeuw ; het koos 1803 parttj tegen de
rige N. bedankte voor zooveel eer, er bijvoegende, bet
Engelschen, en bij den vrede moest de radzja zich
nooit inet zijn geweten te zullen kunnen rijmen om
als vagal van Groot-Britannia erkennen ; de Iaatste
tegen zijn eigen vaderIand te dieueu. Na eerie
radzja stierf 1853 kinderloos, zoodat zijn rijk toen
weLigheid van 14 maanden keerde hij te Vlissingen
aan de britsche kroon verviel.
terug bij zijne vrouw en kinderen, en ontving bum
bet gewone duggeld, dat hij als verdiend loodsloon
Nagy, horigaarseh woord, beteekerit Groot, en
komt vuor in een aautal namen, o. a.: 1) Nagy-BLinya,
te goed had, eene extra.belooning van twee honderd
duitson Franeustaa, ook Neustadt, stad in 't hone 'amie trouw, Door do gebeurgt111011 voor zijnM

Nagy Sander
gaarsche comitaat Szathmar, 6 a 7 mijlen ten 0. Z.
0. van Szathmar, nabij de Zevenbergsche grenzen;
7200 inw.; rijke
zilver- en loodmijnen. —
2) Nagy-Enyed, hong. naamsvorm voor Engeten.
3) Nagy-Kiroly, marktvlek in 't hong. comitaat
Szathmar, 7 a 8 mijlen ten 0. N. 0. van Debreczin;
10,500 inw.; groot kasteel van graaf Karr)ly.
4) Nagy-Sleben, bong. naam van llermannstadt.
5) Nagy-Vcirad, hong. naamsvorm voor G rosswardein.
Nagy–Sandor (Joseph von), generaal der
hongaarsche opstandelingen, geb. 1804 te Grosswardein, was officier in oostenrijksche dienst, sickle
zich 1848 ter beschikkilig van het revolutionair
bewind in Hongarije, ontving 6 April 1849 den rang
van generaal, moest zich na een wanhopigen strijd
eindelijk aansluiten aan de onderwerping van Gorgei
in Arad, werd door de Russen uitgeleverd, en eindigde
6 Octob. 1849 zijn leven aan de galg. Door de meesterlijke wijze, waarop hij de kavallerie aanvoerde,
had hij den eernaam verworven van Murat der
hongaarsche armee".
Nahalal, of Nahalol, stad in stam Zebulon ;
Jozua 19 : 15 ; 21 : 35 ; Richt. I : 30.
een der legerptaatsen van de IsraöHetet], eer zij de Amorieten gingen bevechten ;
Num. 21 :19.
Naham, broeder van Hodia, de huisvrouw van
Mered ; I Chron. 4 : 19,
Nahamani, een der voornaamste wederkeerenden nit de babyl. ballingschap; Neh. 7:7.
Naharai, een van David's helden; II Sam. 23:37.
Naharath, stad in stam Ephraim ; Jozua 16: 7.
Nahas, 1) moeder van David's veldheer Joab
en tante van Abigail: II Sam. 17: 25. — 2) koning
of rabba der Atnmonieten ; 1 Sam. 11 :1, 2; 12:12;
II Sam. 10: 2; 17:27; I Chron. 19:1, 2.
Nahath, 1) kleinzoon van Ezau ; Gen. 36:13,
17; I Chron. 1: 37. — 2) afstammeling van Levi ;
I Chron. 6 : 26. — 3) een leviet ten tijde van Hizkia ; It Chron. 31 ; 13.
Nahbi, of Nachbi, een van de boofden des
yolks, uit den slam Naphtali ; Num. 13 : 14.
Nahe, rivier in liijnpruisen, ontspringt boven
Birkenfeld, vormt over een gedeelte de grenslijn
van de beiersche Pelts, en valt na 16 mijlen loop in
den Rijn, bij Bingen.
Nahesson, 1) schoonzuster van Aaron, die
hare zuster Eliseba tot vrouw genomen bad ; Exod.
6 : 22. — 2) de zoon van Amminadab uit den stam
Juda, werd door Mozes gesteld tot een van de hoofden des yolks; Num. 1 :7; 2 : 3; 7 : 12, 17; 10:14 ;
Ruth 4 : 20; I Chron. 2 : 10, 11.
Nahor, 1) grootvader van Abraham; Gen.
11 : 22-25; I Chron. 1 : 26. — 2) broeder van
Abraham; Gen. 11: 26--29; 22:20-23; 24 : 10—
47; 29:5; 31:53; Jozua 24:2.
Nahr, in oostersche geograph. namen zooveel
als 'Rivier", bijv.:
Nahr-el-Arden. Zie JORDA AN. -- Nahr-Ibrahim. Zie
ADONIS en ABANA.
Nahrai, wapendrager van Joab; I Chron. 11:39.
Nahuatl, gemeenschappelijke benaming voor
al de volksstammen van Anahuac, die de Aztekische
taal spreken. Vandaar Nahualismus de in Mexico nog
altijd in het geheim voortbestaande afgodendienst.
Nahum, een der 12 Kleine profeten, leefde
omstr. 720 v. Chr. onder den joodschen koning
Hiskia, en voorspelde den ondergang van het Assyrische rijk. Zijne voorspellingen vormen een afzonderlijk Boek van 3 hoofdstukken in het 0. T.,
tusschen de boeken Micha en liabakuk.,
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Nana. Zie NAN.
Naiman (Mongoo !saw), mongootsche yolksstam, tangs de oevers van den Toerghen en de
Lokha. Zie ARGYN.
NaIn, of Nairn, stad in Palestina, nabij den
berg Thabor en de rivier C ison. Aan de poort van
N. wekte Jezus den zoon eener weduwe uit de dooden
op; Lucas 7 :11-15.
Nalren, Zie NAIRS.
Nairn, stad met 3500 inw. in Schotland, 22
mijlen benoordw. Edinburg, ligt niet ver van de
tutwatering der rivier N., en is de hoofdplaats van
van het gaaafschap N. (10 vierk. mijlen, met
10,000 bewoners), dat aan de golf van Murray ligt,
en ten O. en ten Z. door het gaaafschap Inverness begrensd wordt.
Nam, of Nairen, eene talrijke en machtige
caste in Indie, vooral in Pecan en op de kust van
Malabar. De N. volgen in rang onmiddellijk op de
Brahminen ; ze vormen om zoo te zeggen den hoogen
adel des lands, en bezitten groote eigendommen; tot
de N. worden ook de hoofdoilicieren des legers
gerekend.
Ndissus, of Naisus, in fransche boeken Naisse,
tegenw. Nissa of Nisj, in de oudheid stad in OpperMesie, vermaard als geboorteplaats van Constantijn
den Groote; in de nabijheid van N. versloeg Claudius H de Gothen (269 na Chr.).
Naix, het oude Nasium, dorp in 't fransche
dept. der Maas, 6 uren gaans bezuidoosten Bar-leDue; 350 inw.; talrijke ruinen. Gesticbt onder de
regeering van Constans door de barbaren van over
den Rijn, werd N. vervolgens versterkt, en stond
door een onderaardschen weg in gemeenschap met
Ligny. In 612 werd N. door Theodebert, koning van
Austrasie, ontweldigd aan Thierry, koning van
Burgundie.
Najae, stad in 't fransche dept. Aveyron, aan
den Aveyron, ruim 4 uren gaans bezuidw. Villefranche ; 2000 inw.
Najacela, volgens sommigen de oude naam
van het nederl. 0.1. eiland Sumatra.
Najaden, in de grieksche mythologie de nimfen der bronnen en rivieren ; ze werden afgebeeld
als meisjes, slechts ten halve gekieed, en vergezelschapt van Hercules, den beschermgod der warme
bronnen.
Najafgurh, stad in britsch 0. I., op den rechteroevcr van den Ganges, 4 mijlen benoordoosten
Delhi ; 7000 in opstand zijude sepoys (cipayen)
werden hier door 3000 Engelschen op de vlucht
geslagen (1857).
Najera, stall in Spanje, aan den Najerilla (een
riviertje, dat zich in den Ebro ontlast), ligt 6 uren
gaans bezuidw. Logroilo, en heeft 3000 inw. Het
was eertijds de residentie der koningen van Navarra,
en is vermaard door den hardnekkigen veldslag van
April 1367, waarin Peter de Wreedaard, geholpen
door den Zwarten Prins (zie EDUARD), de overwinning
bevocht op zijnen broeder Hendrik van Trastamara
en op de Franschen, en waarbij Dugueselingevangen
genomen werd.
Najoth, de plaats werwaarts David gevlucht
was, om aan Saul's woede te ontkomen; I Sam.
19:18-23 ; 20:1.

Nakel,stad n't pruis.reg.-d istrict Bromberg, aan
de Warthe, 7 uren g. bewesten Bromberg; 5000 inw.
Nakhitsjewan, of Nakitsjewan,-stad in europ.
Rusland, gouvt. Jekaterinoslaw, aan den Don, 3
uren gaans benoordoosten Rostow; 5000 maw.; in
1780 gesticht door Armeuiers uit de Krim.
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Nakle

Nakle, dorp op Java, in de Preanger regentschappen ; 6 Juli 1829 overwinning der nederl.
troepen op de muitelingen, die daardoor bun voornemen, om den Progo over te trekken, moesten
opgeven.
Naksji—Roestem, d. Beeld van Roestam,
zoo noemen de Perzen de nude grafsteden der achemenidische koningen te Persepolis.
Naksjiwan, het oude Naxuana, stad in russisch Armenie, aan den Aras, 18 mijlen beoosten
Erman (in Trans-Caucasie) ; 5000 inw. Het is een
der oudste steden van Armenie, telde indertijd
200,000 inw., en stond op een hoogen trap van
btoei, tot op Abbas I, die de bevolking van N. overbracht naar het binnenland van Perzie. Veel heeft
N. geleden in de oorlogen tusschen de Perzen en de
Russen, totdat het eindelijk voor goed in handen
der laatstgenoemden viel. Het werd in 1840 door
eene aardbeving geteisterd.
Namaqua, of Natnakeezen, afrikaansch yolk
van het ras der Hottentotten; ze onderscheiden zich
in twee groepen, nl.: de Groote N., die een tijd lang
under het patriarchaal bewind van den zendeling
Anderson gestaan hebben, en, den loop der Oranjerivier volgende, noordoostwaarts getrokken zijn ;
en de Kleine N., die ten Z. van de Oranje-rivier
gevestigd zijn, en Pella tot voornaamste stad of dorp
hebben.
Namen, 1) voormalig dorp in Zeeland, ten
N. 0. van de stad Hulst, werd op Kerstdag 1717
door den grooten watervloed totaal verwoest.
2) stad in Belgie; zie NAMUR.
Namneten, y olk in Celtisch Gallie (later Lugdunensis 3a), aan den Oceaan ; ze woonden ten Z.
van de Redonen, ten N. van de Pictonen, van welke
ze door de rivier Liger (thans de Loire) waren gescbeiden, en handen tot hoofdplaats Condivicnum
of Namnetes (thans Nantes).
Namslau, stad in pruis. Silezie, aan de Weida,
6 mijlen bezuidoosten Breslau; 4400 inw.
Namur, lat. Namurcum, vlaamsch Namen, stad
in Belgie, aan de samenvloeiing van de Maas en de
Sambre, 13 uren gaans bezuidoosten Brussel, heeft
26,000 inw., is eene sterke vesting, en de hoofdplaats
der belgische provincie N. (circa 67 vierk. mijlen,
met 298,000 zielen), was reeds in de 10e eeuw
een onafhankelijk graafschap, dat, na inmiddels
eerst met Henegouwen, daarna met Luxemburg
vereenigd geweest te zijn, in 1261 aan Vlaanderen,
1420 aan Burgundiekwam. Daarna vormde bet graafschap N. een der 17 provincien van de Nederlanden,
totdat het bij den vrede van Luneville aan Frankrijk kwam, en den naam ontving van Departement
Sambre-Maas. Sedert 1815 eene prov. van 't koninkrijk der Nederlanden, ging het door de afscheiding
van Belgie mede, om deel nit te waken van dat rijk.
De stad N. was in de oudheid eene sterkte der Aduatiei ; in de 7e eeuw vertoont het zich opnieuw in
de geschiedenis; van eenig belang echter werd N.
eerst in het, begin der 15e eeuw; in 1559 werd het
een bisdom. Door Lodewijk XIV veroverd 1692, aan
hem ontweldigd 1695, door de Franschen heroverd
1701, door de geallieerden gebombardeerd 170i,
doch tot 1712 onafgebroken in de macht der Franschen, die het toen aan den kenrvorst van Beieren
afstonden. Ofschoon sedert 1715 eene Barriére-stad,
werd N. niettemin 1746 door de Franschen heraverd;
doch bij den vrede van Aken (1748) kwam bet aan
Oostenrijk. In 1793 en 94 kwam het met geheel
Belgie aan Frankrijk, en was tot 1814 de hoofdplaats
van het dept. Sambre-Maas.

Nansouty
Nancy, het Nancelum der middeleeuwen, in 't
Duitsch Nautzig (Nanzig) genaamd, stad in 't fransche dept. Meurthe, waarvan bet de hoofdplaats is,
aan de Meurthe, 42 mijlen beoosten Parijs; 48,000
inw.; gesticht in de 12e eeuw, werd reeds spoedig
de hoofdstad van Lotharingen. Karel de Stone bemachii4e N. 1475, verloor bet 1476, en vond den
flood nabij N. 1477. Door Lodewijk XIII bemachtigd
1633, en in 1660 door Lodewijk XIV, die de vestingwerken van N. liet slechten. A an Stanislas, die afwisselend te Luneville en te N. verblijf hield, heeft N. veel
verfraaiingen te danker; hij werd 1766 te N. begraven.
Van J. Callot, van Palissot, van rnevr. Grafligny, van
generaal Drouot, enz. is N. de geboorteplaats.
Nandadevi, een tier reusachtigste bergmassaas
van den Himalaja, in het britsch 0.1. district Kurnaon.
Nanek, stichtcr van het Nanekismus, gelijk de
godsdienst der Sikhs genoemd wordt, zijnde eene
samensmelting van het Brahmanismus met het Islamismus, en zoowel de Vedas als den Koran in eere
homier-1de, werd omstr. 1469 geboren te Talwendy in
Lahore, bekleedde eenigen tijd openbare ambten,
doch nam toen zijn ontslag, en begon Indie te doorkruisen, overal optredende als prediker van de nieuwe,
door hem uitgedachte godsdienst. Hij stierf 1539.
De Adi-granth, het door hem opgestelde wetboek,
was het richtsnoer voor zijne opvolgers en zooveel
als de bijbel der Sikhs, tot aan het hoogepriesterschap van Goeroe-Gowind, dien zij als hun tweeden
profeet beschouwen. Hun hoogepriester resideert te
Amretsir in Lahore.
Nanephi, of Nanfi, eiland. Zie ANAPHI.
Nangasaki, eigenlijk Nagasaki, stad op de
zuidwestkust van het japansche eiland Kin-sin, met
omstr. 100,000 inw. en schoone haven, die tot in
onzen tijd door geen andere vreemdelingen bezocht
mocht warden dan door de Hollanders en de Chineezen, doch sedert 1861 ook voor de vlaggen van
andere natien opengesteld is.
Nangis, stad in 't fransche dept. Seine-Marne,
6 uren gaans bewest. Provins; 2000 inw.; in 1544
tot stad verheven door Frans I; bij N. 17 Febr. 1814
overwon Napoleon I de Russen onder graaf Pahlen.
Nanking, eigenlijk Kiang-ning, stad in China,
hoofdpl. der prov. Kiang-soe, nabij de uitwatering
van den Jang-tse-Kiang ; ruim 500,000 inw. (voorheen anderhalf millioen inw.; doch een groot gedeelte
der stad ligt sedert lang in ruinen). Lang was N. de
hoofdstad van China ; doch toen 1363 de zes hooge
gerechtshoven naar Peking verplaatst werden, ging
de rang van hoofdstad insgelijks op Peking over. De
Mings hielden te N. nog hunne zomerresidentie;
doch door de Mandzjoe-keizers is N. geheel veronachtzaamd. De Engelschen hebben N. gebombardeerd 1842, en 29 Aug. 1842 werden de Chineezen
genoodzaakt met de Engelschen den vrede van N. te
sluiten, waardoor China voor het eerst in de groote
wereldbeweging is getrokken. In 1858 werd door de
Keizerlijken de wereldberoemde porseleinen toren van
N. verwoest, ten einde de opstandelingen zich niet
daarin zouden kunnen nestelen ; die toren van 9 verdiepingen hoog was voltooid in het jaar 1432.
Nanni (Joh.). Zie ANNIUS (van Viterbo).
Nansouty (Et. Ant. Marie CHAMPION, graaf
van), fransch generaal, geb. 1778 te Bordeaux, trad
1785 in werkelijke dienst bij de armee, doorliep al
de milit. graden, maakte den veldtocht in Duitschland mede met-Morean, dien in Portugal met Leclerc,
nam deel aan de verovering van Hanover (onder
Mortier), en aan de veldslagen van Austerlitz, Wagram en Friedland, werd gekwetst te Borodino,

Nant

Napoli;

maakte zich na de nederlaag bij Leipzig van den
pas van Hanau meester, en werd 1813 kolonelgeneraal der dragonders, Iegde eene bewonderingwekkende bedrijvigheid aan den dag tijdens den
veldtocht in Frankrijk, en stierf 12 Febr. 1815 , erkend voor een beste kavaaerie-generaals van zijnen
tijd.
Nant, vlek in 't fransche dept. Aveyron, 6 uren
gaans bezuidoosten Milhau ; 3500 inw.
Nanterre, Nannetodurunt of Neptodurum oudtijds, vlek in 't fransche dept. Seine, aan de Seine,
3 urn gaans benoordw. Parijs; 3000 inw.; geboorteplaats der heilige Genoveva ; werd verscheidene malen ingenomen en in brand gestoken door de Engelschen en door de Armagnaken.
Nantes, het oude Condivicnum of Namnetes,
stad in 't fransche dept. Seine-Inferieure, is de vierde
zeestad van Frankrijk, ligt 7 mijlen van den Atlant.
Oceaan, op den rechteroever van de Loire, waar met
deze de nanteesche Sévre en de Erdre samenvloeien,
en heeft 114,000 inw. Een der voornaamste Armoricaansche steden, werd N. door de Noormannen
verbrand 834, 853, 871 en 959. In de middeleeuwen
was N. de residentie der graven en hertogen van
Bretagne; Hendrik IV gaf hier 1598 het vermaarde
Edict van N., waarbij aan de Protestanten vrijheid
van geweten werd gewaarborgd, doch welk edict
1685 door Lodewijk XIV werd ingetrokken. In Juni
1793 rukte de Vendeesche armee tegen N. op, doch
konde de stad niet bemachtigen. Veel leed N. in den
tijd der omwenteling : Carrier beging er gruwelijke
wreedheden (o. a. de noyages met de klepschuiten,
de mariages rdpublicains, enz.; zie CARRIER). Fouche
was geboren in de nabijheid van N., dat de geboorteplaats is van koningin Anna van Bretagne, van den
bouwmeester BotTrand, van den geleerde Lacroze, enz.
Nanteuil, marktvlek in 't fransche dept. Oise,
5 uren gaans bezuidoosten Senlis; 1600 inw.
Nan—tsjang, stad in China, hoofdpl. der prov.
Kiang-si; 60 mijlen bezuidw. Nanking; aan de uitwatering van den Kang-kiang; 300,000 inw.
Nantua, stad in 't fransche dept. Ain, aan het
kleine Meer van N., tusschen twee bergen, 8 uren
gaans beoosten Bourg ; 3500 inw.; eene in 671 gestichte benedictijner abdij ; graf van Karel den Kale.
Nantuaten, gallisch yolk, in de Grajische en
Pennijnsche Alpen, tusschen de Sedunen en de Veragren, aan de grenzen der Allobrogen ; hunne hoofdplaats was Tarnaia of Tarnathe (thans St.-Maurice).
Nantucket, eiland dat tot den n.-amerik.
staat Massachusetts behoort, en op 4 mijlen afstands
van bet vasteland ligt, heeft op de noordwestkust
de stad N. met 8000 inw. en kleine, doch goede
haven.
Nantwich, stad in 't engelsche graafschap
Chester, 7 uren gaans bezuidoost. Chester ; 6000 inw.
Naomi, schoonmoeder van Ruth. Zie RUTH.
Napagedl, stad in Moravie, aan de March,
3 uren gaans ten N. N. 0. van Hradisch; 2900 inw.;
minerale bron.
Naparis, eene rivier in Dacie, ontlastte zich in
den Donau. Sommigen houden den N. voor den
tegenwoordigen Dzjalomnitza, anderen voor den
Proawa, en weder anderen voor den Ardzjisj.
Napata, of Meroe, hoofdstad van bet koninkrijk Meroe, stad in Ethiopie, aan den Nijl, drie dagreizen van de Arahische golf, was de residentie van
koningin Candace; door de Romeinen onder Petronius werd N. (22 v. Chr.) ingenomen en geplutiderd, doch spoedig weder verlaten.

Napels, ital. Napoli, op de plaats van bet oude
Neapolis, een der grootste steden in Italie, aan de
Golf van Napels (zie een volgend art.) in het landschap Terra-di-Lavoro, heeft circa 420,000 inw.,
en is wereldvermaard door zijne heerlijke ligging.
Tot 1860 was N. de hoofdstad van het koninkrijk
der Beide Sicilien, en is thans de hoofdplaats der
italiaansche provincie N. (18 vierk. mijlen, met
877,000 bewoners). De stad N. was aanvankelijk
slechts eene kolonie van Grieken nit en heette
toen Parthenope. Door nieuwe grieksche landverhuizers, die derwaarts kwamen, werd vervolgens in de
onmiddellijke nabijheid eene nieuwe kolonie aangelegd onder den naam van Neapolis (d. i. Nieuwe
stad), en toen werd Parthenope genoemd Palepolis
(d. Oude stad), Die beide steden lagen zoo dicht
bij elkander, dat ze door bijbouwing reeds onder de
romeinsche overheersching den waren (de Romeinen
maakten zich van N. meester 327 v. Chr.); doch
ook onder het gezag van Rome bleef N. in bet wezenlijke eene grieksche stad, waardoor bet de geliefkoosde verblijfplaats werd der rijke Romeinen,
die alien te N. hunne buitenplaatsen hadden; ook
werd Capua door N. vervangen als hoofdstad van
Campanie. Van al de steden in Neder-Italie was N.
de eenige, Welke in 536 wederstand hood aan Belisarius, die haar stormenderhand aan de Gothen ontweldigde, en plunderde ; door Totila werd N. heroverd iu 541. De verdrijving van de Oost-Gothen
(544) bracht N. terug onder bet gezag van het
grieksche rijk, dat meester van N. bleef, zelfs toen
de Longobarden Italie hadden onderworpen : toen
vormde N. met de omliggende grieksche steden het
hertogdom N., dat begrensd werd door het hertogdom Rome ten N. W., en bet hertogdom Calabrid
ten 0. en ten Z. 0. Reeds kort daarna werd N. eene
nagenoeg souvereine republiek, en bleef dat van de
9e tot de 11e eeuw, onder erfelijke hertogen. Eindelijk in 1139 onderwierp N. zich aan Roger 11, die
reeds meester was van al bet grondgebied, dat later
den naam heeft gedragen van koninkrijk der Beide
Sicilien. Door Roger werd N. verheven tot hoofdstad, en is dat, van dien tijd af, onafgebroken geweest, hetzij van de Beide Sicilien, hetzij van het
koninkrijk N. (zie het volgende art.). In 1224 werd
door Frederik 11 de universiteit van N. gesticht. Bij
den flood van dien vorst (1250) verklaarde N. zich
voor paus lnnocentius IV tegen de Hohenstaufen;
Koenraad IV en Manfred dwongen de stad N. tot
onderwerping, en slechtten hare muren. Lodewijk
de Groote, koning van Hongarije, bezette N. in 1347;
doch Johanna keerde er in 1348 terug. Lodewijk I
van Anjou bemachtigde N. 1383, Rene van Anjou
1438, eindelijk Alfons I (van Aragonie V) in j442.
Karel VIII van Frankrijk veroverde Napels en het
geheele koninkrijk in 1495, en verloor beiden weder
in betzelfde jaar. De troepen van Lodewijk XII rukten N. biuneu in 1500, na bet tractaat van Granada;
doch Ferdinand de Katholieke bleef reeds spoedig
meester van N. In den tweeden oorlog tusschen
Frans I en Karel V sloeg Lautrec, gebolpen door
Doria, het beleg op voor N., doch zonder bet te bemacbtigen. In 1647 greep te N. de verrnaarde opstand van Masaniello plaats (zie MASANIELLO), en
N. verklaarde zich tot republiek onder den hertog
van Guise; doch reeds in April 1648 werd de stad
heroverd door den graaf van Ogoate. Eene groote
halve eeuw daarna (1707) werd N. ten behoeve van
Karel 111, den mededinger van Filips V, stormenderhand ingenomen dour Daun, en geplunderd. Zonder

Napeen, lat. Napcem, dalninifen, boschnitufen.
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hertog van Parma, don Carlos (later koning der
Beide Sicilien en koning van Spanje). De Franschen
onder Championnet veroverden N. 23 Jan. 1799,
en stichtten er de Parthenopeisehe republiek ; dock
kardinaal Rut% keerde reeds 13 Juni in N. terug.
In 1806 andermaal door de Franschen hemachtigd,
beklom Jozef Bonaparte er den koninklijken troon,
waarop hij 1808 vervangen werd door Murat, die
1814 nit N. werd verdreven door de Oostenrijkers.
In 1820 kwam N. in opstand, en verkreeg eene constitutie ; doch werd reeds in 1821 weder onder bet
despotieke juk teruggebracht door Oostenrijk. In
Mei 1848 was N. andermaal het tooneel van eenen
opstand, en werd geplunderd door de Lazzaroni,
waarbij ruim 1500 menschen het Leven verloren ;
ook deze opstand werd gedempt ; en N., met zijne
meerendeels domme en aartshijgeloovige bevolking,
zuchtte opnicuw onder het juk der dwingelandij,
totdat het door Garibaldi in bezit werd genomen
voor koning Victor Emmanuel (1860). Dikwijls heeft
N. te lijden gehad van aardbevingen en van uitbarstingen van den nabijgelegen Vesuvius; in de nabijbeid van N. heeft men de opgravingen van Pompeji
en Herculaneum. Nog is melding waard, dat Virgilius
te N. gestudeerd heeft, en dat het de geboorteplaats
is van Statius, van Vell. Paterculus, van Sannazar,
van Marino, van Bernini, van Salvator Rosa, van Filangieri, van Pergolese, van Gravina, en vele andere
vermaarde personen.
Napels (koninkrijk), een der twee groote afdeelingen van het voormalige koninkrijk der Beide
Sicilien, besloeg het zuidelijk gedeelte van het Italiaansche schiereiland, tusschen de Adriatiscbe, loniache en Tyrrheensche Zeeen; het grensde ten N. W.
aan den Kerkelijken Staat, en ten Z. aan de Straat
van Messina (Faro di Messina), waardoor het van
Sicilie gescheiden werd : vandaar in officieele stukken de benaming Grondgebied dezerzijds de zeeengte
(Dominj al di qua del Faro). Het koninkrijk N. had
tot hoofdstad de stad Napels (zie bet vorige art.),
en was ingedeeld in 15 intendantschappen. nl.:

met Sicilid. Wel was het herhaalde malen daarvan
afgescbeiden, o. a. onder de fransche vorsten uit het
huis van Anjou (van 1282 tot 1442), onder het
Fransche keizerrijk (van 1806 tot 1815), zoomede
in 1848 en 1849, doch niettemin is de geschiedenis
van N. sedert de 12e eeuw ineengeweven met die
van Sicilid (zie II t art.).
Napels (Golf van), de Crater sinus der ouden,
in de Tyrrheensche Zee, eon de napolitaansche trust,
strekt zich, bij eene breedte van 2 a 3 mijlen, over
eene lengte van omstr. 4 mijlen flit van kaap Miseno
ten N. W. tot kaap della Campanella ten Z. O., heeft
aan bare noordzijde de eilanden Ischia en Procida,
en aan hare zuidzijde het eiland Capri liggen, terwijI
zich op hare oostkust de Vesuvius verbeft. Aan de
Golf van N. liggen verscheidene steden: in de eerste
plaats Napels; wijders Pozzuolo, Portici, Stabile,
Cassell'-a-Mare, Vico, Sorrento en Massa.
Naphath—Dor, een aan de 'zee gelegen koninkrijk of stad in het land Canaan, was een der 31,
die door Jozua overwonnen werden ; Jozua 11 : 2 ;
12: 23.
Naphis, een der zonen van Ismael; Gen. 25:
15 ; I Chron. 1: 31 ; 5: 19.
Naphtali, of Nephtali, zoon van Jacob en Bilha,
werd het hoofd van den stam N. (stam der Nephtalieten), welks grondgebied tot de vruchtbaarste streken van Noord-Palestina behoorde. De voornaamste
steden in den stam N. waren Asor, Japhia en Kedes.
In bet N. T. sleeks vermeid Mattb. 4 : 13, 15, en
Openb. 7: 6, doch in het 0. T. zeer menigvuldig
(Gen. 30: 8; 35: 25; 46 : 24; 49: 21; Exod. 1 : 4;
Num. 1:15, 42,43; 2: 29; 7:78;10:27;13:14;
26: 48, 50; 34: 28; Deut. 27 : 13; 33: 23; 34:2;
Jozua 19: 32, 39: 20: 7; 21: 6, 32; Richt. 1: 33;
4: 6,10; 5: 18; 6: 35; 7: 23; IKon.4: 15; 7:14;
15: 20; II Kon. 15: 29; I Cbron. 2: 2; 6: 62, 76;
7: 13; 12: 34,40; 27: 19; IIChron.16: 4; 34:6;
Ps. 68: 28; Jezaia 8: 23; Ezech. 48: 3, 4, 34.
Naphtuchieten, een yolk, dat tot stamvader
bad een der zonen van Mizraim, den zoon van Cham ;
Gen. 10 :13 ; I Chron. 1: 11.
Napier (John), ook Neper of Nepair geschreven, schotsch wiskundige, geb. 1550, oudste zoon
van den schotschen baron van Merchiston en erfgenaam van diens baronialen titel, heeft zich het
meest beroemd gemaakt door bet uitvinden van de
Logarithmen. Hij stierf te Merchiston 3 April 1617.
Van dezen N. stammers of de lords N., van welke
een (William John) als opper-intendant van den
britscben handel in China 11 Oct. 1834 zijnen dood
vond te Macao. Een andere lord N. was eenigen tijd
(1859-1860) britsch gezant te 's-Gravenhage, na
dat vroeger bij 't kabinet van Washington geweest
te zijn, en werd in dezelfie hoedanigheid uit 's-Hage
verplaatst naar Petersburg.
Napier (sir Charles James), engelsch generaal,
geb. 10 Aug. 1782 te Londen, onderscheidde zich
als officier in den oorlog in Spanje, wend in dienst
der britsch 0. 1. Compagnie generaal, zag zich 1841
bekleed met het opperbevel over de armee tegen
Sindh en Beloedzjistan, en veroverde 1842-45 door
gelukkige veldslagen het gansche gebied van Sindh,
waarvan hij tot 1847 gouverneur bleef. Ms generalissimus der indiscbe armee 1849-51 voerde bij
verscheidene hervormingen in. In Engeland teruggekeerd, stierf hij 29 Aug. 1853 te Oakiands bij
Portsmouth. Zijn Life and opinions (4 din. Londen
1857) zije in 't Licht gegeven door zijnen broeder,
die hier volgt. N. (sir William Francis Patrick),
engelsch generaal; liteder van den vorige, geb. 17
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intendantschappen.

Hoofdplaatsen.

Napels
Napels.
Terra di Lavoro
Caserta.
Principato Citeriore
Salerno.
Principato Ulteriore
Avellino.
Molls° (of Sannio)
Campobasso.
Abruzzo Citeriore
Chieti.
Abruzzo Ulteriore I
Teramo.
Abruzzo Ulteriore H
Aquila.
Capitanata
Foggia.
Bari
Bari.
Terra d'Otranto
Lecce.
Basilicata
Potenza.
Cosenza.
Calabria Citeriore
Calabria Ulteriore I
Reggio.
Calabria Ulteriore H
Catanzaro.
In de geheele lengte doorloopen door het zuidelijk
gedeelte van de bergketen der Apennijnen (waartoe
de Vesuvius behoort), en besproeid door verscheidene
slechts weinig bevaarbare rivieren (de voornaamste
beeten: Basiento, Garigliano, Ofanto, Pescara, Volturno), kwam bet koninkriik N. (waarin ook nog de
meren Agnano, Averno en Celano), ongeveer overeen
met het Groot-Griekenland der Ouden (Apulie, Lucanie, Messapie en Brutium), vergroot met Campanie
en Samnium. Dit land, dat achtereenvoigend Widerworpen is geweest aan de Romeinen, aan de Longotarden, en aan de Noormannen, nam onder de
overheersching van iaatstgenoemden den naam aan
van Koninkrijk N., en wend in de 12 eeeuwvereenigd
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ling een warm voorstander van hare beginselen.
Dec. 1785 te Castletown in Terland, gest. 12 Fehr.
deed twee reizen naar Corsica (1790 en 1792) ;
1860 op Claphain-Park bij Londen, schreer verscheivan daar gebannen door Paoli, die toen de bondgedene krijgskundig-histor, werden; bet voornaamste
Wont der Engelschen was, leefile N. een geruirnen
is : History of the war in the Peninsula (2e druk 6
tijd te Marseille met zijne moeder en zijne zusters
din. Londen 1853). — N. (sir Ceorge Thomas),
in zeer hekrompene ornstan-digheden ; eindelijk naar
broeder der beide vorigen, geb. 30 Juni 1784, was
zijn regement teruggekeerd, werd hij 1793 tot ka1838-44 gouverneur der Kaap-kolonie, en leefde
pitein bevorderd, ter belooning omdat hij de fetieravervolgens stil re Geneve, waar hij 8 Sept. 1855
listische Marseillanen door middel van sehrootvuur
stierf. — N. (sir Henry Edward), broeder der drie
tot hnnnen plig ht had gebracht. Nog in datzelfde
vorigen, geb. 5 Maart 1780, gest. als kapitein der
britsche marine 13 Oct. 1853, heeft zich als schrijver jaar betmemd tot kolonel bij de belegering van TouIon, was bet hoofdzakelijk Ban hem te danker, dat
inzonderheid zeer verdienstelijk gemaakt door zijne
die stad aan de Engelschen ontweldigd werd, ter
Florentine history (6 din. Londen 1846-47).
Napier (sir Charles), britsch admiraal, geb. 6 belooning waarvoor hij den rang van brigade-generail ontving ; en in 1794 kommandeerde hij de arMaart 1786 te Falkirk, deed uitstekende diensten in
tillerie bij bet leger in Italie. Doch eene geheime
Spanje en tegen Noord-Amerika, kommandeerde
zending naar Genua, aan hem opgedragen door den
1840-41 onder Stopford de Middellandschzeeconventioneel Ricord, bracht hem in verdenking;
vloot, en bestnurde vervolgens de operation aan de
hij werd naar Parijs ontboden, zat eenigen tijd in
syrische trust. In 1846 tot schout-bij-nacht en 1853
hechtenis, werd vervolgens op vrije voeten gesteld,
tot vice-admiraal verheven, werd hij 1854 upperdoch uit de actieve dienst ontslagen. Op dat oogenbevelhebber der britsche Oostzee-vloot, waarmcde hij
bilk geheel zonder middelen van bestaan, was hij
sedert 28 Mei al de russische kusten en havens
op bet punt eene aanstelling in Turkije aan te neblokeerde; en na zich met de fransche vloot vermen, waar men hem de organisatie der artilierie
eenigd te hebben (13 Juni) betnachtigde hij o. a. de
wilde toevertrouwen, doch Pontecoulant gaf hem
vesting Bomarsund (21 Juni) enbezette vervolgens
eene plaats aan het departement van oorlog, zoodat
(begin van Aug. 1854) de Alands-eilanden. In
N. van Turkije afzag. Door den 13 Vendemiaire
Sept. wegens geschillen met het ministerie terug(5 Oct. 1795) te Parijs uitbarstenden opstand tegen
geroepen, hield hij verblijf te Londen, was als lid
de Conventie kwam er in de lotsbestemming van N.
van bet parlement werkzaam, werd 1858 admiraal
eene groote verandering. Barras koos hem tot onderder Blauwe vlag, en stierf 6 Nov.1860 op Merchistonbevelhebber tegen de opstandelingen, op wie N. eene
Hall in het graafschap Hants.
Napione (Carlo Ant. GALEANI), verdienstelijk bloedige, doch beslissende overwinning bevocht,
waarvoor hij beloond werd met eene aanstelling als
officier, geboortig uit Turijn, verliet omstr. 1800 de
divisie-generaal. Kort daarna benoemd tot upperpiemonteesche dienst, toen zijn vaderland onder de
fransche overheersching stond, en begaf zich naar bevelhebber der fransche armee binnenslands, trail
N. bet volgende jaar (9 Maart 1796) in den echt
Portugal, waar hij als directeur van bet arsenaal van
met Josephine (zie dat art.), weduwe van generaal
Lissabou aangesteld werd. Hij vergezelde vervolgens
Beauharnais. Reeds voor de voltrekking van dat huden prins-regent naar 13razilid, en werd daar luitewelijk was hij bekleed met het opperbevel over de
nant-generaal. Hij richtte te Rio-Janeiro eene buskruit-fabriek op, voerde vele verbeteringen in bij het armee in Italie, die op dat oogenblik overal geslagen,
geheel gedemoraliseerd en zonder bulprniddelen was.
mijnwezen, en stierf 1814. Hij heeft reel verdiensteNauwlijks gehuwd, begaf N. zich naar zijnen post in
lijks geschreven over mineralogie en metallurgic. —
N. (J. Fr. GALEANI, graaf van), broeder van den Italie (Maart), en bevocht daar eene reeks van overwinningen: reeds 15 Mei rukte hij Milaan binnen.
vorige, lid der koninkl. akademie van Turijn, heeft
In den jaar tijds werden door N. teruggedrongen of
veel geschreven, o. a. een verdienstelijk .Onderzoek
vernietigd 5 verschillende armeen, elk afzonderlijk
naar de geboorteplaats van Columbus". Al de werken
veel sterker in getal, dan de ganscbe strijdmacht,
van N. bijeen (16 din. Florence).
Napisten, spotnaam voor de aanhangers der waarover N. te beschikken had, nl.: het piemonteesche leger versloeg hij bij Mondovi, en 4 oostenrijkrussische partij in het hedendaagsche Griekenland,
sche legers, t. w.: dat van Beaulieu bij Cairo, Montein tegenstelling van de nationale partij.
Naples, fttnsche en engelsche.naamsvorm voor notte, Millesimo, Dego, en bij de brug van Lodi; dat
van Wurmser bij Castiglione, Roveredo, Bassano;
Napels.
Naplouse, fransche naamsvorm voor Nabulus. dat van Alvinczy bij Arcole, Rivoli, en onder de
Napo, Rio-Napo, rivier in Ecuador, ontspringt muren van Mantua, welke stad door Wurmser, die
daar ingesloten zat, can N. overgegeven werd ; bet
op de Cordilleras, loopt eerst oost-, vervolgens zuidleger van prins Karel, eindelijk, werd door N. naoostwaarts, en valt na 100 mijlen loop in de Amazone,
gejaagd zelfs in Duitschland, op den weg naar Weeop bet grondgebied van Peru.
Napoleon, de heilige, een patricier to Alexan- nen, tot Leoben. De koning van Sardinid, de paus,
de hertogen van Parma, Modena, Toskanen, hadden
dria, onderging den marteldood onder Diocleliaan.
reeds den vrede geteekend of verzochten lien aan
Kerkeiijke gedenkdag 15 Aug.
Napoleon I, keizer der Franschen, geb. te N.; ook de keizer van Oostentijk vroeg er om, en bij
bet tractaat van Campo-Forrmo. waarvan de preli.
Ajaccio 1769, en wrens naamtlag gevierd vierd 15
minarien reeds (18 April 1797) te Leoben wareu
Aug., gest. 5 Mei 1821 op St.-Helena, was de tweede
noon van Karel Bonaparte, een corsicaansch patrivastgesteld, stond Oostenrijk ,(ten einde het Venetiaansche terug te bekomen, dat door N. als een
cier, en van Letitia Ramolino. Door tie bescherming
bijkomend voordeeitje bezet was geworden) aan
van graaf Marbeuf kwam hij 1779 op de mililaire
Frankrijk of: de Onstenrijksche Nederlanden met den
school te Brienne, van waar hij 1784 overging mar
ganschen linker Rijimever, zoomede het Milaneesche,
die te Parijs, trail 1 Sept. 1785 als tweede-luitenant
dat wen lierschapen werd in Cisalpijnsche Republiek
in werkelijke dienst bij het regement Lalére, kwam
1786 als eerste-luiteuant bij bet 4e regement arta(1797). Zulke schitterende overwinniugen, de alge.
meow Wwondering voor den jongen generaal, diem;
lerie, en tondo zich in den aanvang der marmot.
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eerzucht, en ettelijke pogingen, die hij toen reeds
beproefde om zich meester te maken van het gezag,
vervulden het Directoire met bezorgdheid en wantrouwen. Om N. te verwijderen, bood men hem het
opperbevel aan over eene vloot, die bestemd was om
eenen vijandelijken inval in Engeland te gaan doen ;
en men haastte, zich zijn aanbod aan te nemen, eenen
krijgstocht te aanvaarden tegen Egypte, Welk land
hij wilde veroveren, om het vervolgens te coloniseeren, zoodat het tot steunpunt zou kunnen dienen,
om later de Engelschen aan te tasten in lndie. Hij
vertrok 19 Mei 1798, maakte zich onderweg door
heimelijke verstandhouding (zie HOMPESCH) van het
onneembare eiland Malta meester, landdc vervolgens
in Egypte, veroverde stormenderhand Alexandria,
bevocht 21 Juli op Moerad-Bey de overwinning bij
de Pyramieden, waardoor hij zich de poorten van
Cairo opende, en, terwijl Nelson de fransche vloot
vernielde bij Aboekir, voltooide N., met behulp van
zijne onderbevelhebbers Kleber en Desaix, de onderwerping van Egypte, stichtte te Cairo een Instituut,
dat sedert een onschatbaar licht heeft geworpen over
de oudheden en de geschiedenis van Egypte, doch
zag zich reeds spoedig door de grootste gevaren bedreigd, daar er geen mogelijkheid bestond om hulp
en toevoer te ontvangen tut bet moederland. Desniettemin beproefde N. om ook Syria te veroveren
(1799): hij bemachtigde El-Arisj, Gaza, Jaffa, doch
sloeg voor St.-Jean-d'Acre tevergeefs het beleg op
met troepen, die ontzenuwd werden door den lionger en weggemaaid door de pest. In Egypte teruggekeerd, bevocht N. op de Turken nog de tot niets
dienende overwinning bij Aboekir (25 Juli 1799),
en droeg toen het opperbevelhebberschap op aan
Kleber, naardien hij begreep, dat thans het oogenblik voor hem gekomen was, om in Frankrijk zelf
zijnen slag te wagen. Slechts door enkele vertrouwde
personen vergezeld, ondernam hij de reis naar Frankrijk, ontsnapte als door een wonder aan de waakzaamheid der engelsche kruisers, stapte 9 Oct. 1799
te Frejus aan wal, en verscheen (zonder dat iemand
hem verwacht had) te Parijs, waar hij oogenblikkelijk de ziel werd van eene machtige partij, in welke
het tot nu toe slechts aan de noodige leiding had
ontbroken, om met goed gevolg op te treden tegen
bet meer en meer in miskrediet gerakende Directoire. Bijgestaan door Sieyes, zijnen broeder Lucien
en generaal Leclerc, wierp N. bet Directoire omver,
juist eene maand na zijne landing te Frejus, 9
Nov. 1799, meer bekend als 18 Brumaire jaar VIII ;
en bij de staatsregeling van 13 Dec. 1799 werd de
hoogste macht in de fransche republiek opgedragen
aan Brie consuls, waarvan de eerste het hoofd was:
tot Eersten consul werd benoemd Bonaparte (zie
CoNsuLs). Nu stelde hij zich aan het hoofd van de
armee in Italie : zijn overtocht over de Alpen (1800),
de overwinning van Marengo, en de voordeelen, die
(dank zij dit eerste krachtige optreden) vervolgens
door zijne onderbevelhebbers werden behaald, gaven
aan de fransche wapenen weder bet overwicht in
Italie, terwijl Moreau aan den Rijnkant den slag bij
Hohenlinden won. Het tractaat van Luneville met
Oostenrijk (1801), en spoedig daarna (1802) dat
van Amiens met Engeland, maakte een einde aan den
tweeden oorlog der Fransche republiek. Van den
vrede trok Bonaparte meesterlijk partij, om de wonden binnenslands te heelen: hij maakte een einde
aan het reactionaire woelen der partijen, bevredigde
de Vendee, riep de uitgewekenen nit hunne ballingschap terug, opende de kerken weder, sloot met den
pans een uieuw concordaat, reorganiseerde elle tali.

ken van bestuur, stichtte de Bank van Frankrijk,
legde bet Grootboek der openbare schuld aan, en
liet de laatste hand leggen aan de samenstelling van
bet Burgerlijk wetboek. Under die bedrijven verijdelde hij allerlei komplotten, die tegen hem gesmeed werden, ontsnapte aan den aanslag met de
Helsche machine, en trok van al die tegen hem gerichte woelingen telkens partij, om zijne macht meer
en meer uit te breiden. De senaat, die eerst (8 Mei
1802) den dour van zijn consulschap van 10 jaren
verlengd had tot 20 jaren, en die hem nauwiijks 3
maanden later (2 Aug.) met het consulschap voor
zijn geheele Leven bekleed had, droeg hem 18 Mei
1804 bet erfelijk keizerschap op, en 2 Dec. 1804
werd hij, onder den naam van Napoleon (zijn doopnaam) in de kerk Notre-Dame te Parijs als keizer
der Franschen gezalfd door pans Pius VII, die tot dat
einde opzettelijk naar Frankrijk was gekomen. Een
half jaar later herschiep N. de Cisalpijnscbe republiek in een koninkrijk Italie, en liet zich te Milaan
als koning van Italie kronen (26 Mei 1805). Intusschen had Engeland reeds sedert 1803 de vijandelijkheden hervat ; en Oostenrijk, Rusland en de Beide
Sicilian deden insgelijks in 1805. De vereenigde
vloten van Frankrijk en Spanje werden vernietigd
bij Trafalgar door Nelson ; doch dit gevoelige verlies
ter zee herstelde N. te land door eene reeks van
schitterende overwinningen, en, reeds meester geworden van Ulm en van Weenen, verpletterde hij de
austro-russ. armee in den slag van Austerlitz (1805).
Deze roemrijke veldtocht werd besloten met den
voordeeligen vrede van Presburg, waarbij het geheele
Venetiaansche (1798 en 1801 aan Oostenrijk afgestaan) werd toegevoegd aan het koninkrijk Italie,
terwijl tevens gesticht werden de koninkrijken Wurtemberg en Beieren (ten behoeve van N.'s bondgenooten) en het groothertogdom Berg (ten behoeve
van N.'s zwager Murat). De koning der Beide Sicilien, Ferdinand IV, aan wien de vastelandshelft van
zijn rijk werd ontweldigd, nl. het koninkrijk Nape's
(1806), zag daar N.'s brooder Jozef Bonaparte op
den troo p geplaatst, terwijl hij zelf zich vergenoegen
moest met het eiland Sicilie. In Holland stichtte N.
een koningstroon, en plaatste zijnen brooder Lodewijk daarop. Reeds mediator van Zwitserland, bewerkte N. (1806) dat 14 duitsche vorsten den Rijnbond vormden, waardoor bet Duizendjarige Heilige
Roomsche Rijk to niet ging ; N. werd onder den titel
van Protector officieel erkend als levenslang president van die vereeniging van vorsten, die alien verplicht waren deel to nemen aan zijne oorlogen, waartegen ze op Frankrijk's bijstand konden rekenen
indien ze wierden aangevallen. Doze van zooveel gewicht zijnde stichting, de bezetting van Hanover dat
reeds sedert 1803 door Frankrijk aan de Engelschen
ontweldigd was, de subsidien van Engeland, de beloften van Rusland, alles noopte Pruisen, om eenen
tegenhanger van den Rijnbond te scheppen, en vervolgens de wapenen op to vatten. Doze vierde coalitic vernietigde N. door zijne twee veldtochten van
1806 en 1807, de eene in Duitschland, de andere in
Polen : de eerste kenmerkte zich door de overwinningen van Jena en van Auerst5dt ; de tweede door
de bloedige veldslagen van Eylau en Friedland ; de
vrede van Tilsit, geteekend door Alexander en Iliapoleon, maakte een einde aan den oorlog, ontnam
aan de pruisische monarchic de heift van hare provincien, gaf aan Jerome Bonaparte het koninkrijk
Westfalen (gevormd uit Hanover en ettelijke stukken ander grondgebied), herschiep Saksen in een
koninkrijk, en maakte van pruisisch Polen het groot-
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hertogdom Warschau, dat toegedeeld werd aan den
koning van Saksen. In de bij dat tractaat van Tilsit
behoorende geheime artikelen werd Rusland gerechtigd verklaard, om zich meester te maken van
Finland, terwijl Frankrijk bevoegd werd gemaakt
om zich Spanje toe te eigenen, hetgeen dus metterdaad nederkwam op eerie deeling van Europa, min
Engeland en Turkije..Bovendien beloofde Alexander
het continentale stelsel te zullen begunstigen, in
1806 uitgedacht door Napoleon, die daardoor aan
Engeland den doodsteek hoopte te geven. Reeds
spoedig werd Toskanen bezet (1806), Portugal overweldigd (1807), Vlissingen ingelijfd bij Frankrijk.
Middelerwijl had N. eenen erfelijken adel ingesteld;
17 Maart 1808 stichtte hij de Uniieesiteit. Krachtens het tractaat van Fontainebleau rttkte Murat aan
het hoofd van 80,000 Franschen de spaansche grenzen over, en Karel IV van Spanje werd gedwongen
afstand te doen van den troon, dien N. nu aan zijnen
broeder Jozef gaf, in wiens plaats hij Murat verhief
tot koning van Nape's (1808). Doch Spanje verzette
zich tegen de vreemde overheersching. De nederlaag
en de capitulatie van Dupont te Baylen, die van
Junot te Cintra, waren om zoo to zeggen het begin
van den tegenepoed der fransche vanen. Wel bracht
N., door zich persoonlijk naar Spanje te begeven
(Dec. 1808), eenige verbetering in den stand der
zaken; wet werden door Soult, Massena, Suchet
schitterende wapenfeiten volbracht; doch Spanje,
ondersteund door Engeland, overdekt met guerrillabenden, aangevuurd door zijne juntas en zijne monniken, streed eenen hardnekkigen worstelstrijd,
waarin het, ofschoon honderdmaal overwonnen, telkens weder onverwonnen bet hoofd omhoog stak ;
een worstelstrijd, waarin in vijf jaren tijds (1808—
1813) ruim 400,000 soldaten van N. (Franschen,
Duitschers, Italianen en Polen) hun graf vonden.
Partij trekkende van de krachtverspilling, die voor
N. met den oorlog in Spanje gepaard ging, en van de
impopulariteit, dien hij zich door dien oorlog op den
hats haalde in Europa, bewerkte Engeland in 1809
eene vijfde coalitie, waaraan Oostenrijk en Pruisen
deelnamen. Andermaal trail N. als overwinnaar uit
den strijd: hij won de veldslagen van Abensberg,
Eckmiihl, Regensburg; bombardeerde en bemachtigde Weenen, behaalde te Esling een dour betaald
voordeel en bij Wagram eene beslissende overwinning, die gevolgd werd door den wapenstilstand van
Znaym (in Moravie). Doch in plaats van de Oostenrijksche monarchie te verbrokkelen en zoodoende
machteloos te maken, vergenoegde N. zich met het
voordeel, aan Oosteurijk de illyrische provincien te
ontnetnen (Stiermarken, Kärnten, Krain, oostenrijksch Friuli, Dalmatie, Cattaro), daarbij tevens
bedingende, dat de aartshertogin Maria Louisa hem
tot gemalin zou worden gegeven, tot Welk einde hij
zijn kinderloos gebleven huwelijk met Josephine zou
laten ontbinden. Terloops zij bier aangestipt de aanslag op N.'s leven 13 Oct. 1809 te Schenbrunn (zie
STAPSS). De echtscheiding van Josephine had plaats
16 Dec. 1809, waarop volgde de voltrekking (2 April
1810) van N.'s hunelijk met Maria Louise, die hem
20 Maart 1811 een zoos schonk, aan wien bij de
geboorte de titel werd geschonken van koning van
Rome. In 1810 werden Holland, Walliserland, de
Monden van Eems, Weser en Elve en meer andere
streken van duitsch grondgebied bij Frankrijk ingelijfd; en N. stond op bet toppunt van macht en
roem, totdat bij den roekeloozen veldtocht tegen
Rusland ondernam (1812), zonder zich eens van
den stem van Turkije en van Zweden te hebben

verzekerd. Ann het hoofd van 450,000 man — de
schoonste legermacht, die de wereld ooit ten oorlog
heeft zien trekken — trok N. den Njemen over,
bemachtigde Wilna, Witebsk, Smolensk, aanhoudend
den vijand vervolgsnde zonder hem te kunnen bereiken ; eindelijk kwam bet bij Borodino tot eenen
veldslag (7 Sept. 1812), en na eenen hardnekkigen
tegenstand van Koetoesoff eindelijk meester gebleven van het terrein, rukte N. zeven dagen later (14
Sept.) Moskou binnen; doch nauwlijks had N. zijnen intrek genomen in bet Kreml (het oude paleis
der tsaars) of de stad geraakte in brand (zie Moskou),
en na langer dan eene maand tevergeefs gewacht to
hebben op vredesvoorstellen nit Petersburg, zag N.
zich door den barren winter gedwongen zijn hell te
zoeken in den terugtocht. Nauwlijks was die terugtocht aangevangen, of de russische troepen kwamen
van alle kanten als uit den grond verrijzen, om aan
de aftrekkende Franschen afbreuk te doen; dnizenden van N.'s strijders vonden hunnen dood in de
sneeuw, of kwamen om in de golven van de Berezina. Terwijl deze ramp N.'s leger trof, bewees de
samenzwering van Malet te Parijs, dat ook binnenlandsche gevaren den troon van N. bedreigden. Doch
het scheppende genie van N. wist zich weldra boven
alles te verheffen ; 4 Dec. had hij zijne armee verlaten en was naar Parijs gesneld, waar hij 18 Dec.
1812 was aangekomen ; en reeds in 1813 bracht hij
een nieuw leger in het veld, en opende den veldtocht in Duitschland met het behalen van schoone
voordeelen : hij overwon bij Lutzen, Bautzen en
Wurtchen ; maar Pruisen (reeds in 1812 een twij.
felachtige bondgenoot) was 1813 aan de zijne van
Rusland tegen N.; Zweden, dat Bernadotte op den
troon had geplaatst, deed insgelijks. Zelfs Oostenrijk
koos, na het congres van Praag, partij tegen N.; en
in weerwil van de overwinning bij Dresden, werd dit
voorbeeld (na de nederlagen van Vandamme to Kulm
en van Ney te Dennewitz) gevolgd door Beieren,
door Wurtemberg, en door de Saksen, Wier oude
koning vergeefsche moeite aanwendde om hen te
doen volharden in hun bondgenootschap met Frankrijk. De noodlottige slag van Leipzig (18 en 19 Oct.),
genaamd de Volkenslag (bataille des Nations) drong
eindelijk N. terug op het grondgebied van Frankrijk,
dat nu overweldigd werd van alle kanten. In eenen
laatsten bewonderenswaardigen veldtocht, hield de
keizer, ofschoon over Been genoegzame middelen te
beschikken hebbende, nog eenigen tijd de kansen
zwevende. Schitterende voordeelen, door hem bevochten bij Brienne en bij La Rothiere, leidden tot het
vruchtelooze congres van Chitillon, datlevolgd werd
door de overwinningen van Champaubert, Montmirail, enz. De berekening van N. was, om den vijand,
die op Parijs aanrukte, in den rug to vallen; doch
toen de hoofdstad na twee dagen strijdens bare
poorten opende, begreep hij dat alles verloren was.
De geallieerden proclameerden 31 Maart 1814 het
herstel van de dynastie der Bourbons; N. deed 4
April afstand van den troon van Frankrijk, waartegen aan hem bet eiland Elba in souverein bezit
gegeven werd, met een jaarlijksch inkomen van 2
millioen francs. Den 20en April vertrok hij nit Fontainebleau; in het zuiden van Frankrijk, dat hij
doortrok, liep meer dan eens zijn leven gevaar, daar
er waren, die thans den dood van dierbare betrekkingen, in den oorlog gevallen, op N. wilden wreken ; doch hij kwam ongedeerd op Elba aan. Lang
echter bleef hij niet daar. De berichten, die hem
aangaande den staat van zaken in Frankrijk en aangaande het congres van Weenen gewerdeu, noopten
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hem, om 26 Febr. 1815 zijn eiland te verlaten. Hij
landde 4 Maart met ongeveer 900 man op de reede
der golf van Juan, trok geheel het zuiden van Frankrijk door, zag ieder oogenblik zijn Leger aangroeien,
daar alle korpsen onderweg zich bij het zijne aansloten kortom, zijn tocht was een ware zegetocht ;
en zonder slag of stoot deed hij 20 Maart weder
zijne intrede in Parijs, waar de ledigstaande troon
hem wachtte: want zuodra men vernarn, dat N. op
Parijs kwam aanrukken, had Lodewijk XVIII de
vlucht genomen — wat kon een Lodewijk XVIII met
eenige vleiende hovelingen, tegen een Napoleon met
eene vol geestdrift aan hem gehechte armee! Maar
de coalitie, die N. den eersten keer van den troon
bad geworpen, stoot zich bij zijn weder-optreden
dadelijk weder aaneen ; en alles voorspelde, dat de
mogendheden niet rusten zouden voordat hun gevaarlijke tegenstander andermaal, en dittnaal voor
goed, nit de rij der vorsten geschrapt zonde zijn.
Geenszins ontveinsde N. zich al de rnoeilijkheden
van het oogenblik ; hij vond slechts weinig medewerking van de zijdc der republikeinsche partij,
die concession van hem bedong voor haren stein;
doch met eene dappere armee, die met geestdrift
zijnen terugkeer begroet had, aarzelde hij niet, tegen
de verbondene mogendheden aanvallenderwijze op
te treden, en 16 Juni 1815 bevocht hij op de Pruisen de overwinning hij Ligny. Het noodlot was echter tegen hem : door Bourmont verraden, werd hij
door Wellington en Blucher versiagen (18 Juni) te
'Waterloo, zoodat hij in allerijl naar Parijs spoedde,
'ea daar 22 Juni 1815 afstand van den troon deed
ten behoeve van zijnen zoon, die als zijn opvolger
den naam moest voeten van Napoleon 11. Het kort' stondige tweede keizerschap van N. I had juist
honderd dagen geduurd, en is daarom in de geschiedenis bekend onder den naam van de Ilonderd Dagen.
Gedwongen om Parijs te verlaten, begaf hij zich
naar de haven van Rochefort. Den weg naar Amerika zag hij zich versperd: hij besloot daarom, cene
wijkplaats te zoeken in Engeland ; en zijne veiligheid
toevertrouwende aan de bescherming der Engelsche
vlag. begaf hij zich aan boord van den •Bellerophon".
Dock hij had zich, op Albion's grootmoedigheid rekenende, deerlijk vergist : het engelsche kabinet verklaarde, dat hij beschouwd en behandeld moest worden als de gevangene der verbondene mogendheden,
en dat het de taak op zich genomen had hem als zoodanig te bewaken op het eiland St.-Helena, werwaarts N. dan ook als gevangen man overgebracht
werd, slechts vergezeld van eenige getrouwen (LasCases, Bertrand, Montholon), die zijn ongeluk met
hem wilden deelen. Hij stapte 16 Oct. 1815 te
St.-Helena aan wal, om er na eene vijfjarige gevaugenschap 5 Mei 1821 te sterven. Aan de beroemde
zinsnede nit zijn testament: •lk wensch, dat mijne
asch zal rusten aan de oevers van de Seine" werd
1840 gevolg gegeven, toen koning Lodewijk Filips
zijnenzoon (den prins van Joinville) naar Si-Helena
zond, om er bet stoffelijk overschot van N. of te halen, dat vervolgens werd bijgezet in het Hotel der
Invalieden te Parijs, en later, onder den tegenwoordigen keizer, is overgebracht naar den vorstelijken
grafkelder te St.-Denis. Met Alexander, Cesar en
Karel den Gruote worth N. terecht gerangschikt
onder de grootste manner], die de wereld ooit heeft
voortgebracht. Men moet de scheppende kracht van
zijnen geest, op bet oorlogsveld en in de regeerkunst
beiden, bewonderen. Wat hij voor Frankrijk geweest
is, is nooit een vorst ter wereld voor eenig land ter
wereld geweest: terwijI hij er eeil, elude maakte aan
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de regeeringloosheid, de godsdienst herstelde,
rechten en plichten der maatschappelijke samenleving regelde naar Taste wetten, die door hem in
bet aanzijn werden geroepen, schonk hij aan Frankrijk eenen krijgsroem, die in de gesehiedenis der
wereld door geen andere worth overtroffen. Dat er
op den luister van zijn roem ook schaduwvlekken
kleven (o. a. de terdoodbrenging van den hertog
van Enghien) wie zou bet durven tegenspreken?
Zonder dat zon hij een oorlogsgod geweest zijn ; en
ofschoon een der grootste mannen, die oak geleefd
bebben, was hij toch slechts een mensal, •van gelijke bewegingen als wij alien". De geschriften van
N. verschenen in het licht onder den titel van
Oeuvres (5 dln. Parijs 1821--22; nieuwe druk 1855);
zijne Mdmoires werden in 't licht gegeven door
Gourgaud en Montholon (2e druk 9 din. Parijs 1830).
Napoleon II, zoon van den vorige, eerst koning van Rome, later hertog van Reichstadt (zie
REICHSTADT), geb. 20 Maart 1811, gest. 22 Juli 1832,
werd bij keizerlijk-fransch decreet van 7 Nov. 1852
verklaard, krachtens de abdicatie ten zijnen behoeve
22 Juni 1815, hoezeer dan slechts een oogenblik,
niettemin wettig keizer der Franschen te zijn geweest onder den naam van N. H.
Napoleon III, keizer der Franschen, neef
van Napoleon 1, derde zoon van Lodewijk Bonaparte,
den gewezen koning van Holland, geboren te Parijs
20 April 1808, ontving hij den doop (4 Nov.) de
namen Karel Lodewijk (Charles Louis). Met de geheele familie Bonaparte uit Frankrijk gebannen,
woonde hij eerst te Aargau, vervolgens te Thurgau,
nam 1831 :met zijnen broeder deel aan de mislukte
poging tot opstand in Noord-Italic, werd door zijne
moeder met moeite over Nizza naar Frankrijk gered,
en nam na den dood van zijnen ouderen broader
(17 Maart) den naam Napoleon aan. Daarna hield
hij wederom verblijf op het kasteel Arenenberg in
Turgau, verklaarde zich (krachtens de bepalingen
der senatus-consulten van 28 Flordal jaar XII en
5 Frimaire jaar XIII) erfgenaam der bonapartistische rechten op den franschen troon, en onder.
nam, om de dynastie Orleans van dien troon te
stooten, 30 Oct. 1836 den aanslag te Straatsberg,
waarbij hij gevangen genomen werd. Door Lodewijk
Filips op vrije voeten gesteld, nadat hij zich verbonden bad naar Amerika te zullen gaan, begaf bij
zich echter op het bericht van de ziekte zijner moeder, in strijd met zijn gegeven woord, naar Arenenberg terug; doch na haren dood (3 Oct. 1837), om
de zwitsersche regeering in geen moeilijkheden te
brengen, verliet hij Zwitserland, en begaf zich (1838)
naar Engeland. Daar beraamde hij den nieuwen aanslag, dien hij 6 Aug. 1840 op Boulogne ondernam,
en die andermaal mislukte, waarop hij tot !evenslange gevangenschap veroordeeld en naar de vesting
Ham overgebracht ward (7 Oct. 1840), waar hij gevangen bleef tot 25 Mei 1846, toen het hem gelukte
te ontsnappen naar Engeland. Daar hield bij verblijf, totdat de Februari-omwenteling hem de gelegenheid opende orn naar Parijs te komen (28 Febr.
1848). Nadat de Nationale vergadering 13 Juni beslist had, dat hij tot volksvertegenwoordiger gekozen
mocht worden, nam hij 26 Sept. zitting voor bet
departement Yonne in de Kamer van afgevaardigden ; en 10 Dec. 1848 werd hij bij meerderheid van
stemmen (tegen Cavaignac, die door de volbloedrepublikeinsche partij kandidaat gesteld was) tot
president der republiek gekozen voor 4 jaren. Bij
den staatsgreep van 2 Dee. 1851 hief hij de Legislatieve op, en herstelde bet algemeene stemrecht,
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waardoor hij 20 en 21 Dec. tot president voor een
tijdvak van 10 jaren, en vervolgens (21 en 22 Nov.
1852) op gelijke wijze tot keizer der Fransehen gekozen werd, welke waardigheid hij 2 Dec. 1852
aannam, waarna hij achtereenvolgend door al de europeesche hovers (het eerst door Engeland) als zoodanig erkend werd (over zijne regeering, zie het art.
FR ANKRUK dl. 1, blz. 1092). Hij trad 30 Jan. 1853 in
den echt met Eugenie Montijo (spreek nit: Montiech-o), gravin van Teha (zie EUGENIE), die hem
16 Maart 1856 eenen zoon schonk, prins Eugenius.
De aanslagen op N.'s leven door de Italianen Pianori
(28 April 1855) en Bellarnare (8 Sept. 1855) lieten
hem ongedeerd ; evenzoo die van den Itaiiaan Orsini
(14 Jan. 1858), welke echter aanleiding gaf tot
eenige spanning met Engeland, en tot harde maatregelen binnenslands. Bij den ital. veldtocht van
1859 voerde N. III zelf het opperbevel; daarna bezocht hij Algerie ; in 1867 ontving bij gelegenheid der groote wer gild-tentoonstelling, nagenoeg al
de gekrounde hoofden van Europa aan zijn hof; en
tijdens het bezoek van Rusland's keizer werd op
dezen, terwijl hij met N. in eh rijtuig zat, eon
moordaanslag gepleegd door den Pool Beroeski,
waarbij echter de heide monarchen ongedeerd bleven. Van de vele krijgs-, staat- en staathuishoudkundige werden, door N. veer 1848 in het licht
gegeven, verdient inzonderheid melding het werk
getiteld Idles Napoleoinennes (1839); als keizer heeft
hij geschreven La vie de Cesar, een geschiedkundig
werk, dat in eerie menigte talen (tot zelfs in het Hebreeuwsch) is overgezet, en dat, daargelaten de historische onpartijdigheid, waarover door sommigen
een zeer streng oordeel geveld is, in elk geval door
de middelen, die den gekroonden schrijver ten dienste hebben gestaan bij de samenstelling (bijv. opnemingen en opmet;ngen op de plaatsen zelven) en
waarover nooit een particulier zoo in de ruimte beschikken kan, geacht mag worden een boek te zijn
van blijvende waarde, vooral wanneer men daarbij
in het oog houdt bet standpunt van den schrijver.
Napoleon (Joseph Charles Paul Bonaparte,
algemeen bekend als Prins), zoon van den gewezen
koning Jerome van Westfalen en de prinses van
Montfort (prinses Sophie Dorothea Friederike Catharina van Wurtemberg), en bijgevolg neef van keizer
Napoleon III, geb. 9 Sept. 1822, bezocht de militaire school te Ludwigsburg. Nadat hij 1847 met
zijnen varier vergunning bekomen had om in Frankrijk terug te keeren, deed hij zich onverholen kennen als warm republikein, en werd tot lid der Nationale vergadering gekozen. Nadat Lodewijk Napoleon zich tot keizer verheven had, werd N. verheven
tot franschen prins van den bloede en tevens tot
eventneelen Croon-opvolger. In het voorjaar van
1854, bij het uitbarsten van den Oosterschen oorlog,
werd prins N. bekleed met het kommando over eene
divisie, ging daarmede naar Gallipoli, Constantinopel
en Varna, vervolgens naar de Krim, waar 11 .0 deelnam
aan den slag aan de Alma ; doch reeds spoedig werd
hij teruggeroepen. Nadat hij in 1855 de algemeene
tentoonstelling te Parijs bestuurd en 1856 eene reis
naar lJsland en Greenland gedaan had, werd hem
1857 eene diplomatieke zending naar het hof van
Pruisen toevertrouwd, en 1858 wend hij benoemd
tot minister voor Algerie en de kolonien. In 1859
(30 Juni) trad hij in den echt met Clotilde, dochter
van koning Victor Emmanuel. In den Italiaanschen
veldtocht voerde prins N. het kommando over het
5e armeekorps, dat Toskanen bezette, en vervolgens
naar den Mincio gedirigeerd werd. Sedert heeft
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prins N. herhaalde malen groot opzien verwekt door
zijne redevoeringen in den senaat en elders, waarin
hij niet zelden hevig tegen het drijven der Clericalen, Legitimisten en Orleanisten, en warm voor de
rechten der nationaliteiten is opgetreden.
Napoleonieden,inzonderheid de tot de troonopvolging gerechtigd verklaarde leden der familie
Bonaparte. Ms zoodanig werden bij senaatsbesluit
van 7 Nov. en bij keizerlijk decreet van 18 Dec. 1852,
bij ontstentenis van rechtstreeksche (legitieme of
geadopteerde) mannelijke afstammelingen van keizer
Napoleon III aangewezen de rechtstreeksche mannelijke en wettige afstammelingen van pries Jerome,
uit diens huwelijk met Catharina van Wurtemberg,
welke afstammelingen tevens voor zich zelven en
voor hunne afstammelingen den titel ontvingen van
fransche prinsen, benevens het recht om zitting te
nemen in den senaat en in den staatsraad. Zie overigens BONAPARTIEDEN.
Napoleon's-Land. Zie FREYCINET.
Napoleonville. Zie PONTI‘,Y.

k
Napoleon-Vend6e. .e -OURBON•VENDEE.
Napoule (la), het oude Athenopolis, dorp in

het fransche dept. Var, in de nahijheid van Braguignan, aan een inham der zee, Golf van Napoule
geuaamd.
Napper—Tandy (James), een van de hoofden der lersche Unie, die in 1796 en 98 pogingen
deed om Ierland van Engeland of te scheuren, was
eerst koopman geweest. Ofschoon ondersteund door.
Frankrijk, trachtte hij tevergeefs (1796-98) emelt:
opstand in Ierland te bewerken. Zijn streven mislukt ziende, nam bij de wijk naar Frankrijk, waar
hij eene aanstelling bekwam als kolonel. Hij stiert
te Bordeaux 1803.
Nar, thans Nera, rivier in Italie, kwam nit het
gebergte Fiscellus, stroomde tusschen Umbrie en
Sabina, kwam fangs Narnia, en ontlastte zich in
den Tiber.
Nara, twee rivieren in Rusland: 1) gouvt. Moskou, outlast zich in de Oka. — 2) gouvt. Jaroslawl,
ontlast zich in de Wolga.
Narah, versterkt vlek in Algerie, prov. Constantine, aan eene rivier, die zich in den Wed-Abdi
ontlast, werd lang voor onneembaar gehouden, doch
5 Jan. 1850 bemachtigd en geslecht door de Franschen onder generaal Canrobert.
Naran—Dawie, dorp in 't landschap Mataram
op Java, resid. Djokdjokarta, was sterk bezet door de
muitelingen, die echter na een moorddadig gevecht
door [de nederl. troepen uit hunne sterke stellingen
werden verdreven (22 April 1828).
Narbah, stad in het 0. I. landschap Sirhind,
is de residentie van den radzjah van den britschen
vasalstaat N. (313 dorpen, en 80,000 bewoners).
Narbo, of Narbo-Martius, stad in Gallie ; thans
Narbonne.
Narbonaise, fransche naamsvorm voor Narbonensis.
Narbonne, het oude Narbo Martius, meestal
kortweg Narbo, ook wel Julia Paterna of Coloniaheetimanorum genaamd, stad in 't fransche dept.
Aude, waarvan het tie hoofdplaats is, ligt, op 12 wren
gaans afstands beoosten Carcassonne, aan het kanaal
van N., dat door den vijver van Sigean in gemeenscbap staat met de Middellandsche Zee, en heeft
14,500 inw. Gesticht door de Atacini, werd N. anno
118 v. Chr. tot romeinsche kolome aangelegd door
Martins (vandaar de naam Narbo Martins) en was
en bleef tot den tijd van Augustus de voornaamste

wapenplaats der Romeinen in Gallic; onder Augus-
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tus werd het de hoofdplaats eerst van geheel GalliaNarbonensis, later van Narbonensis la, en viel,
slechts na een langdurigen wederstand te hebben geboden, in de macht der West-Gothen (462), onder
wie bet een der voornaamste steden van Septimanie
was. Sedert Karel den Groote had N. agene graven
of vice-graven, onderhoorig aan het graafschap Toulouse; de laatste vice-graaf van N., Willem III,
sneuvelde 1424 voor Ivry. Het vice-graafschap N., in
eigendom overgegaan aan Gaston, graaf van Foix,
werd door dezen tegen het hertogdom Nemours afgestaan aan Lodewijk XII, en heeft sedert lien tijd
altijd aan de kroon van Frankrijk behoord.
Narbonne (Lodewijk, graaf van), eigenlijk
van Narbonne-Lara, geb. 1755 te Colorno in Parma,
kwam 1769 naar Frankrijk, trad reeds spoedig in
krijgsdienst, en volbracht te gelijkertijd zijne studien voor de diplomatieke loopbaan. Bij het uitbarsten van de omwenteling was hij kolonel, werd 6
Dec. 1791 minister van oorlog, doch moest reeds
10 Maart 1792 aftreden. Na 10 Aug. in staat van
bescbuldiging gesteld, vluchtte hij naar Londen,
zond van daar ten behoeve van Lodewijk XVI een
verdedigschrift aan de Conventie, keerde in 1800
naar Frankrijk terug, trad 1809 weder in dienst
met den rang van divisie-generaal, vergezelde Napoleon als aide-de-camp op den veldtocht naar Rusland, werd fransch ambassadeur te Weenen 1813,
min deel aan het congres van Praag, en stierf nog
in datzelfdejaar (1815) als kommandant van Torgau.
Narbonensis, deze naam werd onder Augustus gegeven aan de oude romeinsche prov. Gallie,
waarvan Narbo de hoofdstad was. In de 4e eeuw
werd N. gesplitst in 5 provincien, nl.: Narbonensis
Prima, Narbonensis Secunda, Viennensis, Grajischeen-Pennijnsche Alpen, Zee-Alpen. — N.—Prima,
zooveel als Languedoc, bewesten de Rhone, grensde
ten 0. aan die rivier en aan de Middellandsche Zee,
ten W. aan de Brie Aquitanien, ten Z. aan Hispania,
had tot hoofdstad Narbo, en werd door verscheidene
volkeren bewoond, waarvan de zes voornaamste waren : Tectosagen, Arecomicen, Sardonen, Tolosaten,
Atacijnen, Umbranicen. — N.—Secunda, een
gedeelte van Provence en van Dauphine, beoosten de
Rhone, doch op eenigen afstand van die rivier, lag
tusschen Viennensis en de provincie, genaamd der
Zee-Alpen, en grensde dm niet aan NarbonensisPrima. Het werd bewoond door verscheidene volkeren, onder andere door de Albiecen, de Commonen,
de Salyers; de voornaamste stad was Aquae Sextim
(thous Aix).
Narcissus, zoon van den riviergod Cephissus
en de nimf Liriope, was een jongeling van ongemeene schoonheid. 14 versmaadde de liefde van de
nimf Echo, die zich dit derwijze aantrok, dat zij
verdroogde van verdriet. Kort daarna zag N. toevallig zijn eigen beeld in bet water en werd in eens
zoo verliefd, dat hij er naar greep om bet te omhelzen. Toen hij gewaar werd dat hij die schoone gestalte niet in zijne armen kon drukken, werd hij
zoo verdrietig, dat hij van minnepijn wegkwijndc,
waarop de goden hem nit medelijden veranderden
in de bloem, die zijn naam draagt. Naar hem verstaat men onder den naarn van N. een ingebeelden,
zich zelven vergodenden jongen kwast.
Narcissus, vrijgelatene en gunsteling van
Claudius, werd schatrijk, voornantelijk uit de opbrengst van verbeurd verklaarde goederen. Hij was
een der hoofdbewerkers van den val van Messalina,
en gaf het bevel tot hare terdoodbrenging. Agrippina wist het zoo te bestiereo, dat hij gebannen werd,

welke reden hij zich uit wanhoop van het leven
beroofde (54 na Chr.).
Narcissus, I ) een der eerste Christenen ; Rom.
16: 11. — 2) de apostel van Augsburg, wordt door
de roomsche Kerk als heilige vereerd 5 Aug. —
3) een andere heilige der Roomsch-katholieken ;
kerkel. gedenkdag 29 Oct.
Narda, turksche stad. Zie ARTA.
Narding, oude naam van Naarden.
Nardo, het oude 1Veritum, stad in de napolit.
prov. Otranto, 6 uren g. bezuiden Lecce; 9000 inw.
Nareda, zoon van Brahma en Saraswati, is de
uitvinder van de Wina (de indische Tier), en bode
der goden, dus zooveel als Mercurius.
Narenta, lat. Narona, stad in Bosnie (europ.
Turkije), 6 uren gaans bezuidw. Mostar, heeft nog
500 huizen, doch was eertijds veel granter ; in de
10e eeuw was bet bewoond door zeeschuirners, die
(987) uitgeroeid werden door de Venetianen; het
werd 1479 ingenomen door de Turken, en ligt aan
de rivier N., die bij Gatsko ontspringt, langs Mostar
stroomt, en zich beneden het fort Opus in Dalmatie
ontlast in de Adriatische Zee.
Narew, rivier in Rusland en Polen, ontspringt
in het gouvt. Grodno, wordt bij Tykoczin bevaarbaar, en valt na 65 mijlen loop in den Bug, bij Sierock, 7 a 8 uren gaans benoorden Warschau.
Narino (Antonio), uit Santa-Fe-de-Bogota,
nam deel aan verscheidene opstanden in NicuwGranada (van 1794 tot 1811), werd benoemd tot
president der nieuwe republiek, doch viel eindelijk
in handen der Spanjaarden; hij stierf in den kerker
te Cadix.
Narisci, een tot den suevischen stam behoorend yolk in Zuid-Germanie (tegenwoordig de Opperpalts en de streken van bet Fichtelgebergte).
Narni, het oude Narnia, stad in de ital. prov.
Spoleto, aan de Nera (die oudtijds Mar heette), ruim
8 mijlen benoorden Rome; 3500 inw.; het is de
geboorteplaats van keizer Nerva.
Naro, het oude Motyum, stad op Sicilie, 5 uren
gaans beoosten Girgenti ; 10,000 inw.
Narona. Zie NARENTA.
Narowa, Zie NARWA.
Narras, dorp op Sumatra's westkust, resid.
Padang ; was door de Padries versterkt, doch werd
8 Juni 1831 door de nederl. troepen bemachtigd.
Narses, 1) zevende sassanidische koning van
Perzie, regeerde van 296 tot 303, versloeg Maximianus Galerius (301), maar werd weldra op zijne
beurt verslagen, en zag zich genoodzaakt aan het
Romeinsche rijk de vijf provincien generzijds den
Tigris af te staan.
Narses, 2) benoemd gesnedene, geboortig nit
Perzi 6, was katnerheer, vervolgens thesaurier, van den
hyzantijnschen keizer Justinianus I, volbracht met
den besten uitslag verscheidene diplomatieke zendingen, en werd 540 als veldoverste uitgezonden, om
hulp te verleenen aan (of eigenlijk meer om het oog
te bouden op) Belisarius, in den oorlog tegen de
Gothen. Veel droeg N. bij tot bet ontzet van Rimini;
doch door zich van Belisarius af te scheiden werd
hij oorzaak, dat Milaan verloren werd. In 552 kwam
bij andermaal naar Italie, met den titel van opperbevelhebber, en bevocht twee beslissende overwinningen (bij Tagina in 552 op Totila, en op diens
opvolger Teja in 553 bij Nocera). HO versloeg oak
Leutharis of Lotharius, en Buccelinus, 2 aanvoerders
der Germanen, die de Gothen te hulp waren gekomen. Na die krijgsbedrijven meester van bet geheele
schiereiland, met den titel van hertog van Italid
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Naruszewicz
(554), reorganiseerde hij dat landschap, herstelde
er de orde, beurde de italiaansche steden op, doch
maakte zich gehaat door zijne fiscale maatregelen.
Op eene krenkende wijze teruggeroepen door Sophia,
de gemalin van Justinus II, en Longinus benoemd
ziende- tot zijnen opvolger, wreekte hij zich daarover
door de Longobarden naar Italie te roepen, dock
stierf te Rome 567, ongeveer een jaar eer de Longobarden Italie overweldigden.
Naruszewiez (Adam Stanislas), poolsch geschiedschrijver en dichter, geb. 20 Oct. 1733 in
Litauen, werd Jezuiet, deed reizen in Italie, Frankrijk en Duitschland, won de genegenheid van koning
Poniatowski, die hem na de ophelling van de Jezuleten-orde benoemde tot groot-notarius van Litauen, tot coadjutor van Smolensk, en eindelijk tot
bisschop van Luck. Hij stierf 6 Jell 1796 te Janowiec
in Galicie. Voornaamste werken : zijne klassiek gewordene, slechts tot 1386 loopende .Geschiedenis
van Polen" (heste editie 10 din. Leipzig 1836) ;
eene .Geschiedenis van de Krim" (1797) ; enz.
Narva. Zie NARWA.
Narvaez (Pamphilio de), spaansch veldheer,
geb. te Valladolid, onderscheidde zich in Amerika
door zijne dapperheid, en werd door Velasquez
uitgezonden tegen Ferdinand Cortez, die hem echter
overwon, hem gevangen nam, en hem naar Cuba
zond. In 1526 landde hij in de tot dien tijd nog
onbekende baai van Pensacola; hij waagde zich daar
onvoorzichtiglijk een weinig te ver in het binnenland, en werd daar door de inboorlingen van Florida
vermoord.
Narvaez (don Ramon), hertog van Valencia,
spaansch veldheer en staatsman, geb. 4 Aug. 1800
te Loja in Andalaziê, nam deel aan den vrijheidsoorlog tegen Napoleon, streed 1833 met goed gevolg
tegen de Carlisten, sloot zich geheel aan bij de
Camarilla der verdrevene koningin Christina, en
stond 1843 aan het hoofd der militaire beweging,
die de verdrijving van Espartero ten gevolge had.
Na den terngkeer van koningin Christina stond N.
aan het hoofd van het kabinet, totdat zijn ministerie
omver werd geworpen in Febr. 1846. Nadat hij in
1817 en 1849-50 nogmaals aan het hoofd van het
ministerie gestaan had, leefde hij eenigen tijd ambteloos, trad 12 Oct. 1856 wederom op als ministerpresident, moest echter in Nov. 1857 weder aftreden, en werd 1866 opnieuw aan het roer van staat
geroepen.
Narwa, stad en voorheen sterke vesting in het
russische gouvt. Petersburg; 6000 inw.; haven;
ligt aan de rivier N. (of Narowa) vierdhalf uur
gaans van haren mond in de Golf van Finland; werd
door brand verwoest 1659 en 1773. Bij N. bevocht
Karel XII van Zweden met 9000 man eene schitterende overwinning (30 Nov. 1700) op eene armee
van 60,000 Russen, die aangevoerd werden door
Peter den Groote.
Nasamonen, lat. Nasamones, y olk in Afrika,
bezuiden de Groote Syrte, en op eenigen afstand van
de kust; ze werden door de Romeinen onderworpen
gelijktijdig met Cyrenaica, en in naam ingelijfd bij
bet Romelnsche rijk. Onder Diocletiaan kwanien de
N. in opstand.
Naseby, dorp in 't engelsehe graafschap Northampton, bewesten Bothwell en 5 uren gaans ten
N. N. W. van Northampton, is vermaard door den
veldslag van 14 Juni 1645, waarin de Parlementaire
troepen, aangevoerd door Fairfax en Cromwell, de
voile nederlaag toebrachten aan de troepen van
koning Karel I.
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Naser (A boel Hassan), de derde vorst uit de
dynastie der Samanieden, die over Oost-Perzie en
Transoxiana regeerde, was pas 8 jaren oud toes zijn
vader Achmed vermoord werd (in 914). Zijn vizier
Aboe-Abdallah-Mohanamed en zijn veldheer Hamoejah verschaften hem de overwinning op al zijne
vijanden. Hij zelf beoefende al de deugden, die eenen
monarch verheffen tot een groot man, en stierf
943, opgevolgd wordende door zijnen zoon (Noeh
of) Nouh I. Zie NASSER.
Naserieden. Zie GRANADA.
Nashua, vroeger Danstable genaamd, fabriekstad in den n.-amerik. staat New-Hampshire, 5
uren gaans benoordw. Lowell, aan de rivier N.,
die zich in den Merrimack outlast; 10,000 inw.
Nashville, 1) stad met 4000 inw. aan de
Nashua, tegenover de stad Nashua ; zie vorig art.
2) hoofdstad van den n.-amerik. staat . Tennessee,
aan
Cumberland-rivier, 32 mijlen bewesten
Lexington ; 17,000 inw.; universiteit sedert 1806.
Nasireers, in de oudheid onder de Joden
eene snort van asceten, die o. a. de gelofte gedaan
hadden nooit hun Naar te zullen later snijden.
Nasir-ed-Din. Zie NASSIR-E_DDYN.
Nasium, stad in Belgisch Gallie, bij de Leuci,
door velen verkeerdelijk gehouden voor het tegenwoordige Nancy. Het is het tegenwoordige Naix, in
het fransche dept. der Maas, nabij Bar-le-Duc.
Naso, het oude Agathyrnum, stad met 4500
inw. op Sicilie, nabij de uitwatering der rivier N.,
9 mijlen ten W. Z. W. van Messina.
Nassau, 1) een stadje met 1200 inw. in 't
voormalige hertogdom Nassau, aan de Lahn, 9 urea
gaans benoordoosten Wiesbaden. Aan de overzijde
van de Lahn, op eene hooge rots, de burg N., het
familie-kasteel van bet vorstelijk geslacht N.—
2) de hoofdstad van Nieuw-Providence (een der
Bahama-eilanden) ; 7500 inw.; haven. — 3) stad in
den n.-amerik. staat New-York, 6 uren gaans bezuidoosten Albany ; 3500 inw. — 4) twee eilanden
in nederl. 0. I., in de Indische Zee, bewesten Sumatra,
door de straat Si-Kakap van elkander gescheiden ;
het noordelijkste telt 7, het zuidelijkste 5 dorpen;
Kakap is de hoofdplaats; de gezamenlijke bevolking
is omstr. 1600 zielen.
Nassau, 5) voormalig duitsch hertogdom,
groot 85 a 86 vierk. mijlen, tusschen Rijnpruisen,
de drie Hessen en bet gebied van Frankfort, met
omstr. 460,000 bewoners, en Wiesbaden als hoofdstad (tot 1866 tevens residentie van den hertog,
die echter ook veel verblijf hield op zijn kasteel in
het nabijgelegene Bibrich, aan den Rijn), is 1866
door de Pruisen veroverd, en 1867 formeel bij bet
koninkrijk Pruisen ingelijfd.
Nassau (het geslacht) stamt of van de graven
van Lurenburg of Laurenburg (oudtijds een kasteel
aan de Lahn), en noemt als stamheer Walram I, graaf
van N., in de 12e eeuw. Walram's twee kleinzonen,
nl. Walram II en Otto, werden de stichiers van twee
linien (de Walramische en de Ottonische). De Walramische linie, die het zuiderdeel der familie-goederen erfde, nl. Idstein, Wiesbaden en Weilburg, is
in de erflanden gebleven. Uit de Ottonische linie,
aan Welke Dillenburg, Beilstein en Siegen ten deel
vielen, is het nederlandsche vorstenhuis gesproten.
Walram H werd de vader van keizer Adolf. Na menigvuldige deelingen werden al de bezittingen der
Walramische linie weder tot een gebracht door
Lodewijk II (gest. 1625). Zijne zonen vormden de
linien: N.-Saarbrdck, 1V.-Idstein en N.-Weilburg.
De eerste dezer drie splitste zich weder in de
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linien N.-Ottweiler, N.-Saarbriick en N.-Usingen,
van welke de Iaatstgenoemde het 'angst bestaan
heeft, doch 1816 uitgestorven is. De tweede linie
(N.-Idstein) stierf 1721 nit met prins George
August Samuel. Dc derde (N.-Weilburg) is de starnlinie van de tot 1866 geregeerd hebbende dynastie
N. In 1738 sloten de leven der Walramische linie
eene overeenkoinst betreffende het recht van eerstgeboorte, aan welke overeenkomst ook de Ottonische
linie in 1783 haar zegel hechtte. Voor 28 vierk.
mijlen grondgebied, die op den linker Rijnoever afgestaan werden, won de familie N. 52 vierk. mijlen
grond, die haar 1805 als schadeloosstelling werden
toegewezen. Door spuedig toe te treden tot den
Rijubond werd de hertogstitel benevens de souvereiniteit verworven, en noginaals eene aanwinst van
31 vierk. mijlen grondgebied. In 1815 en 1816
werden ruil-overeenkomsten met Pruisen getroffen,
en kwam de Walramische linie in het bezit van
bijna al de duitsche bezittingen der Ottonische linie,
het lage graafschap Katzenellnbogen, en het erfrecht
op Luxemburg; dit laatstbedoelde recht werd 1839
echter afgekocht voor 750,000 gulden. Met den
dood van prins Frederik August van N.-Usingen
(24 Maart 1816) kwamen al de bezittingen der
Walramische linie aan den eenig overgeblevenen
tak Nassau-Weilburg. — Prins Wilhelm van
Nassau-Weilburg, geb. 1792, die 9 Jan. 1816 zijnen
varier in de regeering opgevolgd was, werd nu bewindhebber-alleen in N., en hertog. Reeds zijne
voorgangers hadden 1814 eene staatsregeling gegeven, naar bet beginsel van volksvertegenwoordiging
in twee Kamers. In 187,9 stierf hertog Wilhelm
(20 Aug.), en werd opgevolgd door zijnen zoon
Adolf. De woelingen in het voorjaar van 1848 hadden
eene wijziging der constitutie en eerie reeks van
organieke wetten ten gevolge, die in Dec. 1849 gepubliceerd werden. De domeinen werden verklaard
tot eigendom van den staat. In Nov.1851 werd eene
nieuwe kieswet geoctrooieerd. In 1866 werd N.
door de Pruisen bezet, en 1867 bij het koninkrijk
Pruisen ingelijfd. — Uit de Ottonische linie (welker
stichter, graaf Otto, 1292 stierf) sproot graaf
de Oude, gest. 1559. Zijn zoon Willem 1 (zie WILLEM),
graaf van N., erfde 1544 van zijnen neef Renatus
(Rend) het prinsdom Oranje, en noemde zich van
dien tijd of Prins van Oranje. Van Willem's broeder,
graaf Johan van Dillenburg, gest. 1606, en diens
zonen kwamen de linien : N.-Siegen (uitgestorven
1743), N.-Dillenburg (nitgest. 1739), N.-Hatiamar
(uitgest. 1811) en N.-Dietz. Uit deze laatste linie
sproten de stadhouders van Friesland en Groningen:
Willem Lodewijk (gest. 1620), diens broeder Ernst
Casimir (doodgeschoten 163'2), diens zoon en
kleinzoon Willem Frederik (gest. 1664) en Hendrik
Casimir (gest. 1696). Des laatstgenoemden zoon en
opvolger, Johan Willem Friso, werd erfgenaam van
het huis van Oranje, voor zoover het erfgoed niet
bij testament aan Pruisen kwam, doch verdronk
1711. Zijn zoon Willem IV werd 1748 erfstadhouder, en stierf 1751. Hij werd opgevolgd door zijnen
zoon %Villein V (geb. 1748), die door de stormen
der omwenteling geioodzaakt werd te vlucliten, en
8 April 1806 in Duitschland stierf. Ztju zoon Willem
werd, onder den naam van Willem I (zie WILLEM)
de eerste koning der Nederlanden.
Nassau (graven van). Zie in dl. I de artikels
ADOLF (blz. 50), ENGELBERT (blz. 968), ERNSTCASIMIR (blz. 986); en in dl. 11: HENDRIK en HENDRIK..
CASIMIR (blz. 54), JOHAN MAURITS (blz. 212), LODE..
win (blz. 405), en vender op den naam WILLEM.

Natal
Nassau(Henriette AdrinneLouise Flore (Maltrernont, gravin van) dochter van graaf Frans d'Oul-

tremont, geb.28 Febr. 1792 te Brussel, 16 Fehr. 1841
te 13erlijn gehuwd met den 7 Oct. 1840 ten behoeve
van zijnen oudsten zoon afstand van den nederlandschen troon gedaan hebbenden koning Willem I,
graaf van Nassau, was langen tijd staatdame geweest
bij diens eerste gemalin, koMngin Wilhelmina.
Reeds 12 Dec. 1843 werd Henriette weduwe, en
stierf in 73-j. (Menton] te Aken 27 Oct. 1864.
Nasser—Ledinillah, abbassidische kalif
(1180-1225), vergrootte zijn grondgebied aanmerkelijk, organiseerde te Bagdad eene nitmuntende
pohtie, stichtte moskeen, enz.; maar men beschuldigt hem van groote inhaligheid: hij liet een onmetelijken rijkdom na.
Nasser—Mohammed (Melik-al-), negende
maineluksche sultan van Egypte en van Syrie, nit
de dynastie der Baharieten, regeerde van 1293 tot
1341, maar zag zijne regeering gedurende verscheidene jaren verontrust door de overweldigingen van
Ketbogha en van Ladzjin (1291-99), en door die
van Bibars (1309). Hij had ook bloedige oorlogen te
voeren met het buitenland ; doch al zijne vijanden
overwinnende, breidde hij zijn grondgebied uit tot
Malatiah en Allah aan den Euphraat. In zijn binnenlandsch bestuur toonde hij zich even verlicht als vol
ijver: hij overdekte Egypte met dijken, wegen,
kanalen, fraaie monumenten, terwijl landhouw en
schoone kunsten door hem aangemoedigd werden.
Zie ook NASER en NASSIR.
Nassick, groote stad in britsch 0. I., presidentschap Bombay, 19 mijlen benoordoosten de stad
Bombay; omstr. '25,000 inw.; wordt druk bezocht
door bedevaartgangers. In den omtrek groote spelonktempels van zuiver Boeddhistisch karakter ; doch
de stad zelve is het middelpunt van het Brahmanisrails in Decan.
Nassirabad, stad in Indie. Zie DARWAR.
Nassir—Eddyn (eigenlijk Aboe-Dzjafar Mohammed Ben-Hassan AL-THOESSI, d. uit Thoes,
met den bijnaam), perzisch sterrekundige, geb. 1201
te Thoes in Khorassan, directeur der sterrewacht te
Meragha, gest. 1274, is bekend als schrijver van een
aantal sterre-, wis- en aardrijkskundige werken.
Nassir—Eddyn, schach van Perzie, ondste
zoon van Mohammed Mirza, geb. 20 Nov. 1829,
bekiom den troon 6 Sept. 1848, liet 1851 door
oostenrijksche oflicieren eene militaire school oprichten te Teheran, zocht de perzische armee op
europeesche wijze te organiseeren, en had herhaaldelijk opstanden te beteugelen van de secte der
Babis. Then in Aug. 1852 door aanhangers der Babis
een aanslag op het leven van den schach gepleegd
was, werd de secte op de wreedste wijze vervolgd,
doch kon niet geheel en al uitgeroeid worden.

Nastrand, of Nastrond, in de oudnoordsche
fabelleer het Doodenstrand, zijnde eene plaats in
Niflhem of de noordsche hel.
Natal (de kust van), Natalia, eene britsche
kolonie ter oostknst van Zuid-Afrika, tot het Kafferland hehoorende, omstreeks 850 vierk. mijlen groot,
met 158,000 zielen bevolkt, en zich uitstrekkende
van de rivier Om-Toekela in het N. tot den OmZimkoeloc in het Z. Het is een zeer vruchtbaar land,
met kostelijke weiden, en wordt bewoond door
Kaffers (de oorspronkelijke bevolking), Hollanders
(de zoogenaamde Boeren, afstarnmelingen van de
eerste hollandsche kolonisten) en Engelschen. De
naam N. is aan dit land gegeven door de Portugeezen, die bier het eerst voet aan land zetteden op
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Kerstdag 1498. Sedert 1835 is N. in bezit genomen
door de Engelsehen, die het onder het bewind van
een vice-gouverneur gesteld hebben. De hoofdstad
is Pieter-Maritsburg; en 10 mijlen ten N. W. van
daar ligt de havenplaats Port-d'Urban.
Natal, 1) ook Cidade-dos-Reis genaamd, stad
in Brazilie, hoofdplaats der prov. Rio-Grande, aan
den Rio-Grande, circa een nor gaans van de uitwatering in zee; 10,000 inw. — 2) stad met haven
op Sumatra, resid. Ajer-Bangies. — 3) eiland in de
Indische Zee, aan de westkust van Sumatra.
Natalis Comes. Zie CoNT, (Noel).
Natangen, lat. Natangia, landschap in OostPruisen, tusschen Ertneland en Pregel.
Natchez, of Natsjeez, een inheemsch Yolk op
de oevers van den benedenloop der rivier Mississippi,
voorheen machtig en tamelijk beschaafd, doch bijna
uitgeroeid door de Franschen in 1730. De N. zijn
vereenwigd door Chateaubriand in een dichtstuk,
dat hunnen naam ten titel draagt. Zij hebben hunnen naam gegeven aan eene stad N. in den n.amerik. staat Mississippi, aan de rivier Mississippi,
25 mijlen benoordw. Nieuw-Orleans, met 7000 inw.
Natchez (Mobile-), of Floridiaansche familie,
onder dezen naam verstaat men een der voornaamste inheemsche volkerengroepen van NoordAmerika, welke zich in verscheidene natien splitst,
waarvan de voornaamste zijn: de Natchez (zie het
vorige art.); de Creeks of Muskohgen, tusschen de
staten Alabama en Georgie; de Tsjikkasah, in het
noorden van den staat Mississippi; de Sjaktas
(Chaktas) of Platkoppen, in de staten Mississippi,
Louisiana en Arkansas; de Cherokeezen in het
N. W. van Georgie, in bet N. 0. van Alabama en in
het Z. 0. van Tennessee.
Nathan, 1) joodsch profeet, bestrafte David
over den aan Urias gepleegden moord, en voorspelde
hem, dat de eer van den tempelbonw was weggelegd
voor Salomon. Hij is in het 0. T. vermeld II Sam.
7 : 2 en v.; 12:1 en v.; I Kon, 1:8 en v.; I Chron.
17:1 en v.; 29:29; II Chron. 9:29; 29:25;
Ps. 51:2. De wijsheid van N. heeft Lessing aanleiding gegeven om hem tot hoofdpersoon te kiezen
van zijn wereldberoemde dramatische dichtstuk
Nathan der Weise. — 2) zoon van David ; II Sam.
5 :14; I Chron. 3:5;14: 4. — 3) zoon van Salomon,
(Zach. 12:12), waarschijnlijk dezelfde als David's
zoon. — 4) vijf verschillende personen in het 0. T.
(II Sam. 23:36; I Kim. 4:5; I Chron. 2:36;
11:38; Ezra 8:16; 10:39).
Nathanabl, een der 72 jongeren van Jezus,
uit Cana in Galilea, door sommigen gehouden voor
identiek met den apostel Bartholorneiis; Joh.
1 :46-50; 21:2.
Nathan—Melech, hoveling van koning Josia;
II Kon. 23 :11.
Nathusius (Gottlob), een der grootste industrieelen van Duitschland (zie ALTUALDENSLEBEN),
geb. 30 April 1760 te Baruth, gest. '23 Juli 1835. —
N. (Marie) , docker van den vorige, gest. 1858,
heeft zich als verdienstelijke dichteres en romanschrijfster doen kennen. Hare Gesammelte Schriften
verschenen in 7 din., Halle 1858-59.
Natiolum, stud in Peucetia; heet tegenw.
Giovenazzo.
Natoena—eilanden, in nederl. 0. I., in de
Zee van Cartmata, aan de noordwestkust van het
soendasche eiland Borneo, vorrnen drie groepen, nl.:
de Noord-N., de Middel-N. en de Zuid-N.; het
voornaamste dezer eilandjes, genaamd Groot Natoena,
behoort tot de Middelgroep.

Natolie, of Anatolie, turksch Anadoli, zooveel
als Klein-Azie. Zie ANATOL16.
Natospiros, vol k ss t a m op Ooste I ij k -Flores,
beoosten Endeh (nederl. 0. 1.).
Natron-dal (Nitriotes nornos), dal in NederEgypte, in de prov. Bahrieh, wordt ook genoernd Dal
(of Woestijn) van den heiligen Macarius ; het ligt omstr. 9 mijlen hewesten Cairo, en bevat verscheidene
kloosters, doch is inzonderheid vermaard door zijne
zeven zoutmeren, uit welke natron words get rokken.
Nauclerus (Joannes Vergen, genaamd), kronijkschrO yer, geb. ornstr.1430 in Zwaben, gest.omstr.
1510 als kanselier der universiteit van Tubingen. Men
heeft van hem, in het Latijn,eene kronijk,loopende van
Adam of tot hetjaar 1400 (2 dln. in fol. Keulen 1564).
Naucratis, stad in Neder-Egypte, aan den
Canopischen Nijl-arm, in de 7e eeuw door Milesiers
gesticht ; de haven van N. is vermaard als de eenige
haven van Egypte, waar, onder de regeering der
Pharaonen, vreemde schepen mochten binnenloopen.
Onder Amasis geheel en al opgegeven aan de Grieken,
werd N. later bekend door zijne hetwren (vermaarde
lichtekooien), van welke er eene, met name Rhodopis of Doricha, de vrouw geworden moet zijn van
Psammetichus Ook is N. bekend als de geboorteplaats van Julius Pollux (den schrijver van het Onomastikon) en van Athenians.
Nauders, dorp in Tirol, kreis Innsbruck, aan
den Stilfser weg ; 1600 inw.; een half uur gaans van
N., bij Finstermiintz, zijn sedert 1838 vestingwerken.
Nauen, stad in Oost-Havelland, in 't pruis.
reg.-district Potsdam, aan den Grooten Havellandschen Luch ; 5600 inw.
Naugard, stad in prnis. Pommeren, 6 mijlen
benoordoosten Stettin ; 4800 inw.
Nauheim, stad in Keurhessen, prov. Hanau,
ruim 5 uren gaans ten N. N. W. van Hanau; 1700
inw.; groote saline; druk bezochte bronnen.
Naulochus, stad op Sicilie, benoordoosten
Mylm, nabij kaap Pelorus. Tusschen Mylme en N.
werd anno 36 v. Chr. een zeeslag geleverd, die de
partij van Sextus Pompejus geheel vernietigde, en
Sicilie, benevens bet meesterschap over de Middellandsche Zee, in handen bracbt van Augustus.
Nairn, een in Jezus'geslachtregister; Lucas 3:25.
Naumburg, 1) stad in Keurhessen, prov.
Neder-Hessen, aan de zich in de Eder ontlastende
2) stad in 't pruis. reg.-district
Elve ; 1850 inw.
Merseburg, aan de Saale en den Thuringschen spoorweg, 7 uren gaans bezilidw. Merseburg; 14,500
inw.; oude gothische domkerk (voltooid 1349);
bekend is het jaarlijks te N. gevierd wordende kinderfeest, ter herinnering van bet ontzet der stad na
het merkwaardig beleg door de Hussieten onder
Procopius (28 Juli 1432). Door den Vorstendag te
N. 27 Jan. 1451 werd de Saksische Broeder-oorlog
beeindigd. Te N. werd 24 Febr. 1554 ook het verd rag (Naumburger verdrag) gesloten tusschen JohanFrederik den Grootmoedige (na zijnterugkeer uit de
gevangenschap) en keurvorst August, waarbij aan
eerstgenoemden eenig land afgestaan werd. Ook het
Naumburger Erfrerdragtusschen Bra nd en bit rg,Hessen
en Saksen werd bier gesloten (28 April 1457). Het
voormalige bisdom of hoogstift N. (12 vierk. mijlen
wet omstr. 40,000 bewoners) werd in 968 gesticht
door keizer Otto I, en 1564 herschapen in een protestantsch domkapittel. — 3) stad aan den Bober,in 't
pruis.reg.-district (en12 mijl.benoord w.de stad)Liegnitz; 950 inw.— 4) stad aan den Queis, in 't pruis.reg.distr. (en 7 mijlen ten westen van de stad) Liegnitz;
1800 inw. 5) N. vor dem Walde; zie NiUNBURG.
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Naundorf

Naundorf (Karel Wilhelm), gaf zich uit voor
een zoon van Lodewijk XVI van Frankrijk, en is
van alien, die de rol van den ongelukkigen koningszoon gespeeld hebben, we' degene, die nog het
rneest aanhang gevonden, of althans twijfel omtrent
zijne identiteit gaande gemaakt heeft. Zijn eerste
optreden was owstr. 1810 te Spandau, in het nederige bedrijf van horlogiemaker; van daar begaf hij
zich metterwoon naar Brandenburg, en vestigde zich
vervolgens te Krossen in de Neder-Lausitz. De
evereenkomst, welke hij en zijne kinderen in de
gelaatstrekken en in geheel huuue persoonlijke
stalte hadden met de familie tier Bourbons, maakte
het hem gemakkelijk de rol te spelen, die hij als
een middel beschouwde om tot grootheid te geraken.
Na (le Juli-omwenteling begaf hij zich dan ook naar
Frankrijk, waar hij al spoedig onder de Bourbonsgezinden eenige aanhangers vond. Nu wendde hij
zich tot de Kamers en tot de gerechtshoven, doch
tevergeefs. Om hem geheel onschadelijk te maken
werd hij uit Frankrijk gebannen ; hij ging toen naar
Engeland, waar hij zich bezig hield met krijgskundige uitvindingen. Na nog verscheidene wederwaardigheden doorleefd te hebhen, kwam hij naar Holland,
hield met zijn secretaris (een Franschtnan ) eenigen
tijd verblijf te Rotterdam, en bracht het eindelijk
zeOver, dat hij door het nederlandsche gouvernement
toegelaten werd om proeven met eene door hem
gedane uitvinding te nemen aan bet constructiemagazijn te Delft, in welke stad hij later stierf.
Naupactus, tegenw. Lepanto, stad in Griekenland, op de kust van Locris, had toebehoord aan
de Ozolen, werd ingenomen door de Atheners, die
er na den derden Messenischen oorlog de vluchtelingen uit Messene vestigden, die de onverzoenlijke
vijanden waren van Sparta. Na den slag van !EgosPotamos viel N. in handen der Spartanen, die het
teruggaven aan de Ozolen; vervolgens werd N. bemachtigd door Philippus, die het aan de Etoliers
gaf, aan wie bet na eene hardnekkige belegering
(191) ontweldigd werd door de Romeinen, aangevoerd door M. Acilius Glabrio.
Nauplia, twee steden in Griekenland, nl.:
1) Napoli di Malvasia, ook Monembasia genaamd,
aan de oostkust van Morea, circa 7 mijlen bezuidoosten Misitra, op het eilandje Minoa, dat door eene
brug met het vasteland verbonden is. In de nabijheid
ruinen van Epidaurus Limera (thans Oud-Malvasia);
overblijfselen van eenen tempel van Esculapins. Bij
de stichting van het Latijnsche rijk werd N. de
hoofdplaats van een prinsdom N.: het viel reeds
spoedig in handen van Michael Paleologus, aan wien
het ontweldigd werd door de Venetianen ; door
Soliman aan hen ontnomen 1540, werd bet 1690 op
nieuw door hen bemachtigd, en bleef nu in hun
bezit tot 1715. — 2) Napoli di Romania, somwijlen
Anaboli genaamd, goed versterkte zeestad aan de
golf van N. (de oude golf van Argos), op eene landtong, 5 mijlen bezuiden Corinthe; 4000 inw.; groote
haven ; was oudtijds de haven van Argos; werd
1715 veroverd door de Turken. In 1823 door de
Turken opgegeven, werd dit N. 1824 tot hoofdstad
van Griekenland verheven ; 1825 tevergeefs belegerd door Ibrahim Pacha ; 6 Fehr. 1833 landde
koning Otto te N., en in Dec. 1835 verlegde hij den
hoofdzetel der regeering uit N. naar Athene.
Nauplius, koning van het eiland Eubea, was
een der Argonauten, en vader van Palamedes. Den
dood van zijnen zoon willende wreken op Ulysses en
de Grieken, ontstak N. groote vuren tusschen de
klippen, door welk bedriegelijk seinlicht vele griek-

Navarra
sche schepen vergingen ; doch Ulysses ontkwam aan
dit gevaar: en toen N. dit hoorde, stortte hij zich nit
wanhoop in zee.
Nauportus, thans Oberlaibach, stad in het
land der Taurisken, was ten tijde der Romeinen
eene aanzienlijke koopstad en wapenplaats.
Nausicad, dochter van Alcinous, ontving
Ulysses toen hij schipbreuk iced op het eiland der
Pheaken, en bracht hem naar haars vaders paleis.
Nauvoo, stad in den n.-amerik. staat Illinois,
am den Mississippi, 25 mijlen benoordw. Springfield, werd 1837 als kolonie gesticht door de Mormonen, die er van 1840 tot 1846 hunnen hoofdzetel
hadden. Omstr. 1850 hield de socialist Cabet met
zijnen aanhang eenigen tijd te N. verblijf; het heeft
thans 3000 inw.
Nava, steden in Spanje, nl.: I) N.-del-Rey,
6 mijlen bezuidw. Valladolid, en 3 uren gaans benoordwesten Medina-del-Campo ; 4000 inw.
2) N.-Hermosa, 5 mijlen bezuidw. Toledo ; 2200
inw. — 3) N.-el-Carnero, 8 uren g. bezuidw, Madrid;
3500 inw.; geboortepl. van den schilder Seb.
Munoz.
Navailles (Phil. de Montaut, de Benac, hertog
van), sedert 1675 maarschalk van Frankrijk, geb.
1619, gest. 1684. Zijne Memoires (Parijs 1701)
loopen van 1635 tot 1683.
Navajoes, cen tak van den grooten scam der
Apache-Indianen, in 't gebied van Nieuw-Mexico,
tusschen San-Juan en Little-Colorado.
Navalcarnero, of Nava-el-Carnero. Zie
NAVA 3).
Navalia. Zie NABAL1A.
Navarette. Zie NAVARRETE.
Navarino, of Navarin, nieuw grieksch
Neo-Kastron, havenstad met 3000 inw. in de grieksche nomarchie Messenie, ruim 18 mijlen bezuidw.
Tripolitza, aan de baai van N., is vooral vermaard
door den grooten zeeslag van 20 Oct. 1827, waarin
de turco-egyptische vloot in minder dan drie uren
tijds totaal vernield werd door de vereenigde
engelsch-fransch-russische vloot. In 1825 had in de
nabijheid van N. een bloedig gevecht plaats gehad
van de Grieken tegen de Turken onder IbrahimPacha. In 1829 sloeg de bliksem in het kruitmagazijn van N., waardoor een groot gedeelte der stad
in eenen puinhoop herschapen werd. Op eenigen
afstand, noordwesteliik van N., ligt Oud-Navarino,
ter plaatse van het oude Pylos.
Navarra, voormalig koninkrijk in Spanje,
waartoe ook het aan de noordzijde der Pyreneen
liggende, thans met het fransche dept. Basses-Pyrenees vereenigde landschap Neder-Navarre behoorde,
vormt thans eene afzonderlijke spaansche prov., met
Pamplona tot hoofdplaats; die prov. N. is ruim 190
vierk. mijlen groot, met 297,500 bewoners (meerendeels Basken, die de oorspronkelijke bewoners des
lands zijn geweest, Vascones, bij Pliutus als Vacceers
vermeld). De naam N. komt van het woord Navarros,
hetwelk beteekent bewoners van het platteland. De
Navarreezen waren lang getrouwe bondgenooten
der Romeinen, en wederstonden waarschijnlijk de
Sueven en de West-Gothen ; doch in 778 werd
Pamplona veroverd door Karel den Groote, door
wien toen het grootste gedeelte van N. beinachtigd
werd, terwijl bet overige de prooi der Mooren werd.
In 806 gaf Lodewijk de Vrome, destijds koning van
Aquitanie, het bewind over Navarre aan graaf
Aznar, die (824) daarin bestendigd werd door
Pepijn, koning van Aquitanie, doch die zich 7
jaren later (831) onafhankelijk verklaarde. Hij werd
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Navarre-en-Uarn
837 opgevolgd door zijnen broeder Sancho-Sanzio,
die den titel van .graaf" voerde; Garsimine (GarciaXimenes), zoon van Sancho, werd 857 zijns vaders
opvolger, en nam 860 den titel van koning aan. De
opvolgers van Garcia regeerden over N. tot 1076, toen
Sancho IV van den troon werd gestooten door zijn neef
Sancho-Ramirus,koning van Aragonie.Evenzoo droegen Pedro I en Alfons de Strijdlustige de beide kronen
te gelijk. Bij den flood van Alfons (1134) werd N.
weder een afzonderlijk en op zich zelven staand koninkrijk. In 1234 begon eene nieuwe dynastie met
Thibaut van Champagne, den zoon der erfdochter
van N. Door het huwelijk van Johanna I, koningin
van N., met Filips den Schoone (1284) kwam dit
laud aan Frankrijk, waarniede het vereenigd bleef lot
1328. Hare kleindochter Johanna, de dochter van
Lodewijk X, krachtens de salische wet onbevoegd
orn den troon te beklimmen, erfde ten minste N., dat
toen van Frankrijk afgescheiden werd. Dit koninkrijk
N. kwam vervolgens aan het geslaclit Foix, daarna
aan de famine Albret. Door Ferdinand den Katholieke, koning van Castilie en Aragonie, werd geheel
Opper-N. aan Jan van Albret ontweldigd (1512),
zoodat deze slechts in het bezit bleef van Neder-N.,
zijnde het gedeelte benoorden de Pyreneen.Sedert lien
tijd is Opper-N. bestendig aan Spanje verbleven.
Sinds Hendrik III van Bourbon, koning van NederN., in 1589 den troon van Frankrijk beklom onder
den naam van Hendrik IV, hebben zijne opvolgers de
koningen van Frankrijk tot 1830 altijd tevens den
titel gevoerd van .Koning van Navarre".
VORSTEN VAN NAVARRA.
Koningen van Frankrijk
Koningen van Navarra.
en van Navarra.
Garcia I Xirnenes, of
857 Filips de Schoone 1284
Garsimine,
880 Lodewijk le Holin 1305
Fortunio
1316
905 Jan I
Sancho I
1316
926 Filips de Lange
Garcia II
970 Karel IV (I in N.) 1322
Sancho II
Koningen van Navarra.
994
Garcia III
Sancho III de Groote1001 Johanna II 1328
1035 Filips van Evreux 1328
Garcia IV
1054 Karel 11, de Slechte 1349
Sancho 1V
1387
Koningen van Aragonid Karel III
1425
Jan II
en van Navarra.
1425
1076 Blanche
Sancho V
1479
1094 Eleonore
Pedro I
1104 Fr. Phebus de Foix 1479
Alfons I
Catharina en Jean
Koningen van Navarra.
1483
d'Albret
1134
Garcia V
1516
1150 Hendrik 11
Sancho VI
1194 Johanna III d'Albret
Sancho V11
en Ant. de BourThibault I (Cham1555
1234
bon.
pagne)
1253 Hendrik III (later
Thibault II
1572
Hendrik IV)
1270
Hendrik I
Johanna I 1274-1305
Navarre—en-Marn, groot-gouvernement
van Frankrijk voor de omwenteling, bestond uit twee
afzonderlijke deelen (Fransch Navarre en het landschap Bearn), doch had Pau tot gemeenschappelijke
hoofdplaats. Dit groot-gouvt. is vervolgens herschapen in : departemen1 des Basses-Pyrenees.
Navarre (Nieuw-), eene nude provincie van
het Mexicaansche rijk, maakt thans deel uit van den
staat Sonora.
Navarre (Pedro), spaansch veldheer, was eerst
gemeen matroos, nam dienst onder den beroemden
Golizalvo, bracht groote verbeteringen in bet aanleggen van mijuen, bemachtigde daardoor het kasteel
Dell' Uovo te Napels (1503), werd ter belooning tot

H.
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den adelstand verheven met den titel van graaf van
Alvetto, en aan het hoofd der Afrikaansche expeditie
van Ximenes geplaatst 1509; ook aan den veldtocht
van 1510 nam hij deel, redde toen het overschot der
spaansche armee, kwam 1511 in Italie , en werd hij
den slag van Ravenna (1512) door de Franschen gevangen genomen. Daar Ferdinand den losprijs niet
betaalde, ging N. in fransche dienst over, en onderscheidde zich vooral in de veldslagen van Marignano
en Bicocca. Doch vervolgens in handen der Spanjaarden gevallen, werd hij naar Napels gebracht en op het
kasteel dell'Uovo gevangen gezet, waar hij (1528)
op bevel van Karel V gewurgd werd.
Navarreins, fransche vestingstad iii 't dept.
Basses-Pyrenees, mum 4 uren gaans bezuiden Orthez,
aan den Gave d'Oleron ; 1500 inw.; gesticht 1529.
Navarrete, vlek in Spanje, 3 uren gaans bewesten Logrolio; 2400 inw.; tusschen N. en Najera
(1367) de veldslag, waarin aan Hendrik van Trastamara de nederlaag toegebracht werd door zijn broeder Pedro der' Wrecdaard en den Zwarten Prins, en
bij Welke gelegenheid Duguesclin gevangen genomen
werd.
Navarrete(donMartin Fernandez de),spaansch
geleerde, geb. 9 Nov. 1765 te Abalos, gest. 8 Oct.
1844'als directeur der akademie voor geschiedkunde.
Zijn voornaamste werk is de uitmuntende Coleccioti
de los viages y descubrimienlos gue hicieron los
EspaRoles desde el fin del siglo XV (5 dln. Madrid
1825-37).

Navigator—eilanden. Zie SCHIPPERS-E1L.
Naxia, eiland en stad. Lie Naxos.
Naxos, vroeger Slrongyle, Ilia, Dionysias,
Callipolis genaamd, thans Naxia, grieksch eiland in
de Egersche Zee, bet grootste der Cycladen, circa
7 vierk. mijlen met 22,000 inw.; reeds in de oudheid
beroemd door zijne vruchtbaarheid en door zijne
marrnergroeven. Toen N. nog onbewoond was, werd
daar, volgens de fabel, Ariadne verlaten door Theseus.
De Bacchus-veneering had op N. haren voornamen
zetel. Gecoloniseerd door Cariers, werd N., na lang
onafhankelijk geweest te zijn, door Pisistratus onder
bet juk van Athene gebracht ; na den Ionischen opstand kwam N. onder de heerschappij van Darius I;
tijdens den inval van Xerxes trad N. in bondgenootschap met Athene, Welk bondgenootschap echter
reeds spoedig ontaardde in een protectoraat. Bij N.
overwon Chabrias de Peloponneezische vloot 376 v.
Chr. Even als nagenoeg al de eilanden van den archipel, behoorde N. tot het aandeel van Venetie na
de bemachtiging van Constantinopel in 1204. Met
de naburige eilanden vormde N. bet herlogdom van
Naxos en der lwaalf Cycladen. Omstr. 1478 werd bet
aan de Venetianen ontweldigd door de Turkel'.
Hoofdplaats van bet eiland is bet oude N. (thans
Naxia), op de noordwestkust, met haven, citadel en
5000 inw. — N., oudtijds stad op Sicilie ; zie
TAUROMENIUM.

Naxuana, stad in het oude Armenie. Zie
NAKSJIWAN.

Nay, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees,
aan den Gave-de-Pau, 4 uren gaans bezuidoosten Pau;
3300 inw.
Nazabath, rivier in Afrika. Zie ADOUSE.
Nazarers, of Nazareners, 1) onder de oude
wet die Joden, die hetzij voor geheel hun Leven,
hetzij voor een zeker tijdsbestek eene gelofte deden,
waarbij ze zich verbonden tot kuischheid, onthouding van dronkenmakende dranken, en 't laten
groeien van hun hoofdhaar. Simson, Samuel en Johannes de Dooper waren N. — 2) de aanhangers
41
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Nazareth

van Jezus van Nazareth (zie dat art), dat wil zeggen
de eerste Christenen, onverschillig of ze vroeger tot
het Heidendom of tot het Jodendoni behoord
den (die uit het Jodendom werden bij de Joden
Mineers genoemd, en werden door de nit het Heidendom bekeerde N. bestempeid met den naam van
Ebionieten; zie dat art.). — 3) eerie bijzondere
ebionitische secte in het Christendom, die de leer
van Jezus aankleefden, (loch met Mimi van de
ceremonièn volgens de wet van Mozes.
Nazareth, thans Nazireh, turksch Nasra, nick
of kieine stad in Palestina (in Gallica), veelvuldig
vermeld in het N T. als de plaats waar Jezus' ouders
zich metterwoon nederzetteden na Burma terugkomst
uit Egypte; doordien Jezus bier zijne kinderjaren
sleet, wordt hij in het N. T. dikwijls de Nazarene:.
genoemd. In den tijd der Krnistochten weal N. zeer
druk door bedevaartgangers bezocht; het heeft titans
omstr. 3000 inw., waaronder tweederde Christenen.
In 1799 leverde generaal Junot in de nabijheid van
N. met eene hand vol dapperen eel] schitterend gevecht aan eene overmacht van Turkel], die door hem
op de vlucht geslagen werden.
Nazareth, verscheidene voormalige kloosters
in ons land: 1) te Beverwijk, bewoond door reguliere kanonikessen der orde van St.-Angirstinus,.was
tot 1430 een zusterhuis der orde van St.-Franciscus. — 2) in de heerlijkheid Bredevoorde, prov. Gelderland; zie MARIA ' S-CONVENT. - 3) in Delfland,
onder Rijswijk, bij de Geestbrug; Angustijner nonnen. — 4) in Friesland, 1 unr gaans beznidoosten
Hallam; Bernardijner nonnen. — 5) in Friesland,
onder dorp Idzega ; Grauwe Begijnen. — 6) in de
heerlijkheid Gein, prov. Utrecht, gest icht omstr.
1325; de Augustijner nonnen nit lit klooster zijn
1572 naar Utrecht geviiicht. om aan de spaansche
soldaten te ontkomen. — 7) te 's-Hertogenbosch,
op den Papenhulst; Augustijner nonnen. — 8) te
Leiden, op de Hooglandsche Achtergracht, 1474 gesticht voor Grauwe Zusters van St.-Franciscus ; na
de Hervorming gedeeltelijk ingericht tot Saaihal, gedeeltelijk vol bebouwd met woningen voor arme
lieden, die er zOO opgehoopt werden, dat men het
't Mierennest placht te noernen. — 9) te Waaiwijk,
prov. N.-Braband; Augustijner kanonikessen, gesticht 1454, bekrachtigd 1471, 1629 oogluikend
door de Algenteene staten in stand gelaten, in 't be10) onder
gin der 18e eeuw te niet gegaan.
mel, prov. Limburg, een kwartier gaans benoordoosten Maastricht.
Nazianzus,stadje in Cappailocie, in het zuiden;
bekend als geboortepl. van Gregorius van Nazianzus.
Nea. Zie RIMMON-METHOAR.
Neagh (Lough), meer in lerland, prov. Ulster,
aan de zuidwest-grens van het graafschap Antrim,
is vermaard door allerhande wonderlijke legenden.
Neander (Joh. Aug. With.), protestantsch
godgeleerde, van Joodsche afkomst, geb. 16 Jan. 1789
te Gottingen, eerst te Heidelberg, sedert 1813 te
Berlijn, aldaar gest. 14 Juli 1850. Op het gebied der
kerkelijke historic is N. een der voornaainste schrijvers van Duitschland. Men heeft o. a. van hem :

Denkwardigkeit en aus der GeschichtedesChrist enthunts
and des chrisll. Lebens (3e druk 3 dln. Berlijn 1845
—46); Allgemeine Geschichte der christl. Religion
and Kirche (6 din. in 11 stukken, Hamburg 1825
—52; 3e druk 2 din. in 4 stukken, Gotha 1856) ;
Geschichte der P[lanzung and Leitung der Kirche
lurch die Apostel (4e druk 2 din. Hamburg 1847) ;
Das Leben Jesu Christi in seinen:, geschichtlichen
Zusammenhange (5e druk Harnburg 1853).

Nebucadnezar
Neapel, duitsche naamsvorm voor NapeIs.
Neapolis, d. i. Nieuwe stad, naam van verscheidene wide steden van griekschen oorsprong;
de voornaarnste zijn : 1) het oude Parthenope, thans
Napels. — 2) het nude Sichem, thans Nabulus.
3) vermeld Hand. 16 : 11. — 4) ook eene wijk van
het Dude Syracuse droeg den naam N.
Nearchus, vlootvoogd van Alexander den
Groote, vooral bekend door de reis, die hij gedaan
heeft, van de nitwatering van den Hydaspes in den
Indus tot Babel, met het Joel oni de indische Zee
op te nemen. Zijn dagboek van die reis bestond nog
ten tijde van Arrianns, die fragmenten daarnit heeft
ntedegedeeld, welke door Geier bijeengebracht zijn
in de Alexandri historiaruin scriplores (plate suppar)s
(Leipzig 1844). Reeds door W. Vincent was hetzelfde gedaan in zijn Voyage of Nearchus (Londen
1797), in 't Fransch vertaald door Billecoq (Parijs
1800).
Nearja, 1) afstammeling van Zerubbabel; I
Citron. 3 : 22, 23. — 2) afstammeling van Simeon ;
I Chron. 4 : 42.
Neath, stad met 5800 inw. in 't engelsche
graafschap Glamorgan, prinsdom Wallis, 2 (wen gaans
bezuiden Swansea, ligt aan de rivier N., die zich
beneden de stall in de Swansea-baai outlast.
Nêaux, fransche naam der stad Eupen.
Nebai, een !evict ; Neb. 10 : 19.
Nebajoth, oudste ZO011 van Ismael; Gen. 25: 13;
28 : 9; 36 : 5; I Chron. 1 : 29; Jezaia 60 : 7.
Neballat, stad in stain Benjamin; Neh.11 : 34.
Nebat, Fader van Jerobeam I.
Nebo, 1) berg in het land der Moabieten ; op
dozen berg stierf Mozes: Nnin. 33:47; Dent. 32: 49;
34:1. — 2) stad in slam Ruben; Num. 32 : 3, 38 ;
I Chron 5 : 8; Jezaia 15 : 2 ; Jerem. 48: 1, 22. —
3) stail in stain Juda; Ezra 2 : 29; Nell. 7 : 33.
Nebo, 1) eon der Israelieten, (lie in Babylonid
vreernde vronwen genomen hadden; Ezra 10: 43.-2) een afgod der Babyloniers.
JNebouzan, klein landschap in het onde Frankrijk, in 't zuidoosten van Gascogne, had St.-Gaudens tot hoofdplaats, en is tegenwoordig begrepen
in de departementen Haute-Garonne en HautesPyrenees.
Nebraska, ook Platte genaamd, rivier in het
middelgedeelte der Vereenigde Staten van N.-Amerika, ontspringt onder den naam van North-Fork
in het zoogenaarnde Noorderpark van het Rotsgebergte, vereenigt zich na 87 mijlen loup met den
South-Fork of Paduca, en valt na 326 mijlen loop
(130 mijlen boven St.-Louis) in den Mississippi.
Langs de N. loopt de groote weg naar Oregon en
California. Naar deze rivier beet het 1851 georganiseerde territorium N., waarvan bet troorderdeel in
1861 bij het territorium Dacolita gevoegd wend, en
dat thans nog omstr. 2000 vierk. mijlen groot is, met
Somwijlen heeft men
Omaha-City tot hoofdstad.
onder den naam N. te verstaau het gansche groote
prairieland, dat zich uitstrekt tusschen de Hotsgebergten ten W., de staten Minnesota, Jowa en Kansas
ten 0., het Indianen-territorium ten Z.

Nebriden. Zie NEBRODEN.
Nebrissensis (Antonins). Zie di. I blz. 258.
Nebrodes, of Nebriden, bergen
Nebroden,
op Sicilia, strekten zich in 't noorderdeel van het
eiland nit van het W. naar het 0. Ze werden ook
Herelsche bergen genoemd.
Nebucadnezar I, of Nabuchodonosor, koning
van Nineve, regeerde van 667 tot 647 v. Cum; in den
slag van Ragau overwon hij en doodde eigenhandig

Nebuschazban Rab-Saris

Nederliessen

Arphaxad (den Phraortes der Grieken), koning van
Medie ; hij zond Holophernus uit tegen Phenicie en
Syrie, verloor al zijne veroveringen na den dood van
lien veldheer (die bij het beleg van Bethulia door
de schoone Judith vermoord werd), en sneuvelde
zelf waarschijnlijk bij het verdedigen van Nineve
tegen Cyaxares (Phraortes' zoon) en tegen Nabopolassar. — N. II, ook genaamd Nabopolassar II,
koning van Babel en Nineve, beklom den troon 605
v. Citr., versloeg Necho te Circesium ; bemachtigde
Jeruzalem, en voerde koning Jechonia gevankelijk
weg; ondernam eenen tweeden krijgstocht tegen
Jeruzalem, dat gedurende een jaar het beleg doorstond, dock toen werd ingenomen door N., die nu
de gansche bevolkiug met linen koning Zedekia gevankelijk wegvoerde; de stad Tyrus werd dertien
jaren tang door N. belegerd, en eindelijk door hem
ingenomen; vervolgeus veroverde hij Egypte, en
maakte daar een ontzaglijken buit, dien hij aanwentide
ter verfraaiing van Babel. Naar men wil heeft N. geoorloogd tot in Spanje. Hoovaardig geworden door
al zijnen voorspoed, wilde N. vereerd Nvorden als een
God ; doch hij werd met krankzinnigheid geslagen,
verheeldde zich dat hij een os was, en ging een
zwervend Leven leiden in de bosschen : gedurende
zijne afwezigheid werd bet rijk geregeerd door zijne
vrouw Nicotris. Zeven jaren bleef hij weg, keerde
toot terug op den troon, doch stierf reeds in het
jaar daarop (56'2 v. Chr.), en had tot opvolger zijnen
zoon Eviltnerodach.
Nebuschazban Rab—Saris, een der veldoversten van koning Nebucadnezar 11 ; Jerem. 39 : 13.
Nebuzaradan, de opperbevelhebber over de
troepen van Nebucadnezar 11; 11 Kon. 25 : 8-20;
Jerem. 39 : 9-13; 40 :1; 41 : 10; 43 : 6; 52 : 12

professor in bet duitsche staatsrecht, werd opgeleid
in den koophandel, en vestigde zich als bankier te
Parijs. Na met dit y ak rijk geworden te werd

en v.
Neehalamieten, een israel. y olk ; Jerem. 29:
24, 31, 32.

Neehao, of Necho, twee koningen van Egypte:
N. I, regeerde in het laatst der 8e eeuw v. Chr.,
en sneuvelde in een gevecht tegen Sabaco, koning
van Ethiopie. Hij liet een pasgeboren zoon na, met
name Psammetichus. — N. II, kleinzoon van N. I
en zoon van Ps_amtnetichus, regeerde van 617 tot
601 v. Chr., en oorlogde telzen Nabopolassar I, koning van Assyrie, en tegen Josia, koning der Joden.
Laatstgenoewde werd door hem overwonnen en gedood te Megiddo (II Citron. 35 : 20, 22; 36 : 4);
doch N. zelf werd te Circesium verslagen door Nebucadnezar, die hem al zijne veroveringen ontweldigde (605 v. Chr.).
Necho. Zie NECHAO.
Neckar, of Necker, de Nicer der Romeinen,
rivier in Duitschland, ontspringt in Wurtemburg,
aan den oostvoet van het Zwartewoud, bij het dorp
Schwenningen, aan de Badensche grenzen, 2150 vt.
boven den spiegel der zee, wordt bij Cannstadt bevaarbaar voor kleine schepen, bij Heilbronn voor
groote, komt bij Eberbach in het Badensche, en valt,
na 53 mijlen loop, bij Mannheim in den Rijn. De
voornaamste rivieren, die zich in den N. ontlasten,
zijn Entz, Kocher en Jaxt. — De Neckarkreis in
Wurtemburg is 60 a 61 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 498,000 zielen, en heeft de hoofdstad des rijks
(Stuttgart) tot hoofdplaats.
Necker, zie NECKAR. - 2) rivier in 't
zwits. kanton St.-Gallen, outlast zich bij Liitisburg
in de Thur, na het 3 uren gaans Lange Necker-dal
gevormd te hebben.

Necker (Jacques), minister van Lodewijk XVI,
geb. te Geneve 30 Sept. 1732, was de zoon van een
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N. door Geneve benoemd tot minister-resident in
Frankrijk; door zijne geschriften over fmantieele
onderwerpen trok hij de aandacht, en werd Juli 1776
tot fransch finantie-raad, Juni 1777 tot directeurgeneraal (zooveel als minister) van finantien benoemd.
In het bankiersvak doorkneed, bracht N. al spoedig
orde en herstel aan in het jammerlijke finantie-wezen
van Frankrijk ; doch door zijne even doortastende
als eerlijke en wijze maatregelen joeg hij tegen zich
in het harnas alien, die uit den vroegeren staat van
zaken voordeel hadden getrokken ; en de oppositie
tegen hem nam derwijze toe, dat hij 12 Mei 1781
plotseling ontslagen werd, waarop hij zich naar Geneve begaf, en daar tie heerlijkheid Coppet aaukocht.
Intusschen zag Lodewijk XVI zich door de misslagen van N.'s opvolgers reeds spoedig in de noodzakelijkheid gebracht, bet aan N. verleende ontslag te
betreuren. In 1788 werd N. teruggeroepen met de
titels van controleur-generaal en minister van staat,
en verwierf eene hooge mate van populariteit, doordien hij het bijeenroepen van de staten-generaal bewerkte. Het II Juli 1789 opnieuw aan hem gegevene
ontslag gaf aanleiding tot de onlusten van 12 tot 14
Juli, waat'op hij nogmaals teruggeroepen werd. Doch
middelerwij1 won de omwenteling derwijze veld, dat
hij begreep dat zijne gernatigde en aan orde ondergeschikte denkwijzen niets meer daartegen vermochten, zoodat hij in Sept. 1790 zelf zijn ontslag nam,
en naar zijn landgoed Coppet terugkeerde, waar hij
9 April 1804 stierf. Ter verdediging des konings
gaf N. in het licht : Ile flexions adressees a la nation
francaise (Parijs 1793). Zijne Oeuvres completes vormen 15 din. (Parijs 1821). — De vrouw van N.,
Suzanne Curchod de la Nasse, was de dochter van
een protestantschen predikant; zij verstond de oude
en verscheidene nieuwe talen, heeft zichals verdienstelijke schrijfster doen kennen, maar weer nog doordien zij aan hare ongemeene schoonheid al de deugden paarde, welke bet sieraad eener vrouw zijn, inzonderheid eene onuitputtelijke weldadigheid. —
De dochter van dit echtpaar was de beroemde mevrouw de Stael (zie STAeL).
Necker de Saussure (mevr.) Zie SAUSSUBE.
Nectanebo, twee egyptische koningen : de
eerste, die van 375 tot 363 v. Chr. regeerde, verrichtte niets merkwaardigs; de tweede N., kleinzoon
van den eersten, beklom den troon 363 v. Chr. als
opvolger van Tachos, CP tuchtigde zijne in opstand
gekomene onderdanen, tot welk einde hij in bondgenootschap was getreden met Agesilas. Vervolgens
trachtte N. II het perzische juk of te schudden, doch
werd nu aaugetast door Artaxerxes-Ochus in persoon, die hem totaal versloeg, zoodat N. genoodzaakt
was near Ethiopie te vluchten, waar hij tusschent
354 en 350 v. Chr. stierf.
Nedabja, een afstarnmeling van Jechonia;
I Citron. 3 : 18.
Node, geld, dorp. Zie NEEDE.
Neder—Andel, n.-brab. dorp, 2 uren g. benoord. Waaiwijk; wordt veelal Neer-Eil genoemd.
Nederbosch, geld. dorp. Zie NEERBOSCH.
Nederduitsch, beteekent Plat Duitsch.
Neder—Duitschland, de !ander' der noord-

duitsche vlakte, DI. Hanover, Oldenburg, Holstein,
Mecklenburg, Pommeren, Brandenburg, enz.
Neder—Hessen (met Schaumburg), eene

prov. van Keurhessen, groot 801 vierk. miji, met
359,000 bewoners hoofdplaats Cassel.
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Nederkwartier

Nederkwartier, het voormalige Nederkwartier van Utrecht bevatte de stad Utrecht benevens
de heerlijkheid Abcoude, Nichtevecht, Overmeer,
Nederhorst, Vreeland, Ankeveen, Kortenhoef-enRiethoven, Loenen, Loenersloot-Oukoop-en-Ter-Aa,
Ruwiel, Portengen, Breukelen, Breukelerwaard, Breukelerveen, Maarssen, Oostweerd, Maarssenbroek,
Maarsseveen, Tienhoven, Zuilen, Westbroek, Achttienhoven, de Oostveensche-landen, Langerak, Willige-Langerak, Lopik, Zevenhoven, het Gein, Jutphaas, Galekop,Papendorp,den-Ouden-Rijn-en-Heikop, Harmelerwaard, Harmelen-en-Haanwijk, Gerverskop, Nijkoop, Gieltjesdorp, Vijfhoeven, Loefsgerecht, Kockengen, de Haar, Themaat, Vleuten-en-de
-Meer, 's-Gravesloot, Segveld, Kamerik, Oudhuizen,
Demmerik, Vinkeveen, Mijdrecht, Thamen, Wilnisen-Westveen, Uithoorn en Kudelstaart, zoomede den
polder Blokland en een gedeelte der Rondeveenen.
Nederlanden (koninkrijk der), grenst ten N.
en W. aan de Noordzee, ten Z. aan Belgic, ten 0. aan
Pruiseri en 't Hanoversche, heeft 3} mill. bewoners, is
594 vierk.
groot, ingedeeld in elf provincien, nl.:
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Diepo Negoro (28 Maart 1830) als gedempt beschouwd
konde worden ; 30 . den Belgischen opstand (zie
TlENDAAGSCHEN VELDTOCHT), die de afscheiding van
Belgie ten gevolge had ; 40 een paar kinderachtige
oploopen te 's-Hage en te Amsterdam in bet revolutie-jaar 1848, dat voor bet koninkrijk der N. rustig voorbijdreef en ons eene nieuwe Grond wet schonk;
50. eenige agitatie in 1853, veroorzaakt door de
stichting van roomsch-katholieke bisdommen in ons
land ; en 60. de zoogenaamde Runderpeat, die van
1864 tot 1867 onzen veestapel heeft geteisterd —
dan laat zich die geschiedenis samenvatten in deze
weinige woorden : koning Willem I regeerde van
1815 tot 1840, toen hij afstand van den troo p deed
ten behoeve van zijnen oudsten zoon Willem II, die
bij zijnen Mood (17 Maart 1849) opgevolgd wend
door zijnen oudsten zoon Willem Ill, onzen tegengenwoordigen honing. Doch de vroegere geschiedenis van ons land is daarentegen zoo r-ijk aan gebeurtenissen, die met de geschiedenis der wereld samenhangen, dat wij die milieu behandelen in een afzonderlijk artikel; zie 14 regels lager.
Provincien.
IIoo[dplaalsen.
Nederlanden (Nieuvve), zoo noemden de
Groningen
Groningen
Hollanders de kolonie, die zij in 1621 in NoordLeeuwarden
Friesland
Amerika gesticht hadden bij de uitwatering der
Asses
Drenthe
Hudson-rivier, en die zich uitstrekte over de ganZwolle
Overijsel
sche landstreek tusschen Delaware en Connecticut.
Arnhem
Gelderland
De hoofstad dier kolonie was Fort-Amsterdam, het
Utrecht
Utrecht
tegenwoordige New-York. De Engelschen maakten
Haarlem
Noord-Holland
zich van die kolonie meester in 1664.
's-Gravenhage
Zuid-Holland
Nederlanden ( Fransche).
Zie het
Middelburg
Zeeland
Nederlanden (Oostenrijksche). volgende
's-Hertogenbosch
Noord-Braband
Nederlanden (Spaansche).
artikel.
Maastricht.
Limburg
Nederlanden (Republiek der Vereenigde).
De hoofdstad van het koninkrijk der N., tevens de
Zie in het volgende art.
eerste koopstad des rijks, is Amsterdam, de residenNederlanden ( Geschiedenis der). Omtrent de
tie-sled is 's-Gravenhage, de tweede koopstad des
vroegste bewoners der N. weten wij niets antlers
rijks is Rotterdam. Van 15 Febr. 1815 tot 1830 bemet zekerheid, dan dat ze door een grooten waterhoorden tot het koninkrijk der N., hehalve de bovloed werden genoodzaakt deze landen te verlaten.
vengenoemde provincien, tevens die, welke thans
Na hen kwamen verscheidene volksstammen uit Gerhet koninkrijk Belgie vormen (zie BELG1e), en die
manic zich in de N. nederzetten, en wet : in het
van het vroegere koninkrijk der N. de zuidelijke heeft
land tusschen Maas en Waal de Batten (zie BATA-.
uitmaakten, zoodat bij de afscheiding de Damen
VIEREN); ten N. van hen de Caninefaten (zie dat art.);
Noord-Nederland en Zuid-Nederland in zwang kwanog noordelijker, aan den derden Rijn-arm, die door
men. Bij die afscheiding is Noord-Nederland (bet tebet nicer Flew (thans Zuiderzee) liep, de Maresaten
genwoordige koninkrijk der N.) in het bezit gebleof Marsen ; ten N. 0. en ten 0. van laatstgenoemden
yen van zijne rijke overzeesche kolonien, namelijk :
de Friezen (zie FRIEZEN) ; later ten Z. van de FrieIn Azie : het eiland Java met bet eiland Madoera
zen, in het tegenwoordige Drenthe en Overijsel, de
(Madura), 't grootste gedeelte van Sumatra, de eilanBructeren, terwijl zich in Twenthe de Tubanten, in
den Banka en Billiton, den archipel van Bintang, een
Zutphen de Usipeten gevestigd hadden. Ook bezuigroot gedeelte van Borneo, gelieel Celebes of Macasden den Rijn woonden verscheidene volksstammen,
sar, de Kleine Soenda- (Sunda-) eilanden, den Mowaarvan in de eerste pleats de Beige') genoemd moelukschen archipel en de grootste heeft van Nieuwten worden, die (in weerwil van den heldhaftigsten
Guinea ; In Amerika : het nederlandsche gedeelte
tegenstand, dies zij aan de Romeinen bodes) toch
van Guiana, de Curacaosche eilanden en de 'lederdoor Julius Cesar overwonnen werden. De Batavielandsche Antillen ; In Afrika: eenige forten met
ren sloten toen (50 v. Chr.) een verbond van vriendomliggend grondgebied op de Goudkust. Die overschap met den romeinschen veldheer; doch het
zeesche bezittingen zijn in vierk. mijlen groot :
duurde niet tang of zij zagen zich verdrukt en mis28589, met omstr. 17,000,000 zielen
in Azle
handeld, zoodat zij (69 na Chr.) onder aanvoering
a
in Amerika
30 a
90,000
a
van Claudius Civilis de wapenen opvatteden, de
in Afrika
500 a
a
100,000
a
Romeinen nit hun land verdreven, en ten slotte, om
De geschiedenis van het koninkrijk der N. sedert
in het rustige bezit van hunne berwonnene onafhan1815 Levert in vergelijking bij die van het overige
kelijkheid te kunnen blijven, hun verbond met de
Europa weinig onrustige momenten op. Wanneer Romeinen vernieuwden. Toen echter hun land in de
wij buiten beschouwing laten 1 .. den slag van Wa3e eeuw door de Salische Franken (zie FRANKEN)
terloo 18 Juni 1815, waaraan wij deelnamen orndat
overweldigd wend, hielden de Batavieren weldra op
onze pas sedert eenige maanden herborene onafhaneen afzonderlijk yolk uit te maken ; de Friezen daarkelijkheid daarhij op het spel stond ; 2o. den oorlog
entegen handhaafden hunne onafhankelijkheid tegen
op Java, waar wij van 1824 tot 1830 te strijden hadde vreemde indringers nog gedurende eenige eeuwen,
den tegen een gedeelte der inlandsche bevolking,
doch ook zij werden in de 7e eeuw door de Franken
welke opstand eerst met de gevangenneming van
tot onderwerping gebracht. Bij de deeling van het
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Frankische rijk (verdrag van Verdun, 843), werden
de landen der Batavieren en Friezen, benevens het
austrasisehe gedeelte van Belgie, bij het Duitsche
rijk gevoegd, en vervolgens geregeerd door stadhouders, die er mettertijd naar begonnen te streven zich
onafhankelijk to waken, zoodat de N. reeds in de
10e eeuw gesplitst waren in eene menigte alzonderlijke gewesten, die elk hun eigen vorst hadden, nl. :
de hertogdommen Braband, Luxemburg. Limburg,
en (het aanvankelijk een graafschap geweest zijnde)
Gelderland ; de graafschappen Vlaanderen, Artois,
Henegouwen, Namen, Holland, Zeeland, Zutphen,
Drenthe ; de heerlijkheden Friesland, Overijsel, Groningen (met Ommelanden) ; bet markgraafschap
Antwerpen ; 't bisdom Utrecht. Ilet machtigste van
die alien waren de graven van Vlaanderen ; en toen
Margareta, dochter en erfgenaam van den laatsten
graaf van Vlaanderen, 1384 in het huwelijk trail met
den hertog van Burgundie, kwam deze dynastie allengs in het hezit van de meeste der N., die bij den
flood van Karel den Stoute geerfd werden door zijne
dochter Maria van Burgundie, door wier huwelijk
met den oostenrijkschen aartshertog Maximiliaan
ze vervolgens overgingen aan bet huis van Oostenrijk. Toen Maximiliaan's kleinzoon en opvolger Karel
V, reeds sedert 1516 koning van Spanje, in 1519
keizer van Duitschland werd, kwamen dus de 12
erflanden van Karel den Stoute in zijn bezit, t. w. :
de hertogdommen Limburg, Luxemburg, Braband,
het paltsgraafschap Borgundie of Franche-Comte,
de graafschappen Zeeland, Holland, Vlaanderen, Artois, Namen, Henegouwen, Antwerpen, Mechelen ;
daarbij geraakten door aankoop als anderszins nog
5 andere provincien in zijne handen, nl. : Utrecht,
Gelderland met Zutphen, Overijsel, Friesland, Groningen met Drenthe ; en deze 17 provincien, die
nagenoeg een aaneensluitend geheel vormden (waarop
alleen Franche-Comte eene uitzondering maakte),
stonden dus onder het gezag van den keizer van
Duitschland, die tevens koning van Spanje was, maar
waren niettemin geheel onafhankelijk van het Duitsche rijk, en moesten onder den naam van !District
der Burgundische erflanden" steeds vereenigd blijven under den heer, onder 't protectoraat van bet
Heilige Roomsche (d. Duitsche) rijk. Inmiddels
begon de Kerkhervorming veld te winnen, hetgeen
ook in de N. verscheidene harde, ja wreede maatregelen van Karel V ten gevolge had ; doch aangezien
hij, hij al die vervolgingen ter zake van godsdienst,
steeds de staatkundige rechten en privilegien der N.
ongeschonden liet, bleef men hem erkennen als, hoezeer verdrukkend, niettemin wettig hoer en meester
der N. Doch toen hij 1555 de teugels van het bewind nederlegde, en daarbij de N. toewees aan zijnen
zoon Filips II, aan wien hij reeds den troon van
Spanje had afgestaan, toen veranderde de zaak geheel en al van gedaante. Rechtstreeks under de
spaansche overheersching gesteld, zagen de verschillende gewesten der N. zoowel hunne rechten en privilegien schenden en verkorten als de gewetensvrijheid hunner burgers vervolgen : en daar het wettige,
laatste en eenige wapen van den verdrukte door alle
eeuwen been geweest is en blijven zal !verzet", kon
het verzet tegen Spanje's dwingelandij ook in de N.
niet lang meer uitblijven. De bloedplakaten van Alva,
de kettermoordende vonnissen van den Bloedraad
(zie dat art.) en eindelijk de uitspraak van het Heilig Officie in Spanje (26 Febr. 1568), waarbij alto
Nederlanders verklaard werden voor ketters of kettersgezinden, brachten de N. in den beklagelijksten
toestand, waarin een yolk ooit verliecren kan: afhan-
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kelijkheid van volslagen willekeur en onverzadelijken
moordlust. Prins Willem van Oranje, stedehouder
van Spanje's koning over Holland, Zeeland en
Utrecht, had bij de komst van Alva (1767) de wijk
naar Duitschland genomen, en was daar reeds bezig
out con Leger aan te werven ter bevrijding van de
N. De eerste pogingen, out dat doel gewapenderhand
te bereiken, mislukten echter ; wet bevocht zijn broeder, graaf Lodewijk van Nassau, eene overwinning
bij Heiligerlee, doch werd bij Jemmingen totaal verslagen ; en deze eerste poging tot opstand had ten
gevolge, dat -de graven van Egmond en van Hoorne
en eon aantal andere nederlandsche edelen te Brussel onthoofd, de vorsten van Nassau gebannen, en
al de bezittingen der dus veroordeelden verbeurd
verklaard werden. Van dit oogenblik of nam de opstand der N., onder de leiding van prins Willem I,
meer en meer uitbreiding, waartoe niet weinig bijdroeg eene door Alva ingevoerde nieuwe belasting
(de hefting van den tienden penning); en toen de
Watergeuzen (zie dat art.) I April 1572 den Briel
hadden bemachtigd, werd de opstand algemeen :
Vlissingen, Veere en Zierikzee, Enkhuizen, Oudewater, Gouda, Leiden, Dordrecht, Gorinchem, Haarlem
enz. staken alien de vaan der vrijheid op, en 15 Juli
1572 werd de eerste vrije vergadering der staten
van Holland gehouden, in welke vergadering Prins
Willem van Oranje erkend word als wettig stadhouder des konings. Nu schaarden zich nagenoeg al de
provincien (1576 to Gent) aan de zijne van Oranje,
en sloten 1577 de Unie van Brussel. Doch eensdeels
de bekwaamheid en het beleid van Alexander Farnese, en andersdeels de kerkelijke en nationals tweespalt brachten reeds spoedig de zuidelijke of waalsche provincien (Duitsch-Vlaanderen, Henegouwen,
Namen, Znid-Braband, Limburg, Luxemburg, Antwerpen, Mechelen) weder onder het gezag van Spanje,
en deze 8 provincien werden nu genoemd : de Katholieke of Spaansche Nederlanden. Wij zeiden daar
Duitsch Vlaanderen; want door de veroveringen, van
tijd tot tijd door Frankrijk gemaakt, was een gedeelte van Vlaanderen in fransche handen gevallen.
Vandaar de benaming Fransche Nederlanden, onder
welken naam men veer 1585 to verstaan beeft een
groot-gouvernement van Frankrijk, bestaande uit 5
deelen, nl. : Fransch-Vlaanderen, Cambrdsis, Henegouwen, een gedeelte van 't bisdom Luik, en een gedeelte van 't graafschap Namen ; de hoofdstad der
Fransche N. was Rijssel. Waren nu de zuidelijke N.
weder Spaansch geworden, de noorderprovincien
daarentegen waren onherroepelijk voor Spanje verloren. In 1579 sloten de provincien Holland, Zeeland,
Utrecht, Gelderland en Friesland de vermaarde Unie
van Utrecht, en verklaarden zich onafhankelijk;
1580 sloot zich Overijsel daarbij aan (1594 ook Groningen) ; en 26 Juli 1581 word to 's-Gravenhage
in eene plechtige zitting der algemeene staten de
koning van Spanje vervallen verklaard van zijne redten op doze landen, alle ambtenaren werden van
hunnen eed van trouw aan Spanje's koning ontslagen,
en de Republiek der Vereenigde Nederlanden geproclameerd. Toen de grondlegger van ons onafhankelijk
volksbestaan (Prins Willem I) door sluipmoord was
gevallen (1584), werd het zoo roemrijk door hem aangevangen work niet minder roemrijk voortgezet door
zijnen zoon en opvolger, prins Maurits, die het zoover bracht, dat aan de N. eenige rust word verzekerd
door het Twaalfjarig bestand, dat met Spanje 1609
to Antwerpen werd aangegaan. Na afloop van deze
12-jarige schorsing der vijandelijkheden werd de
oorlog tegen Spanje hervat, kort na de nitbarsting
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van den Dertigjarigen oorlog, die Duitschland beroerde : en eindelijk, bij den vrede van Munster (16
Mei 1648) werd de onafliankelijklicid van de Republiek der Vercenigde N. voor altijd erkend. Door
scheepvaart en koophandel tot eenen hoogen trap
van bloei gestegen, en in het bezit gekomen van rijke
overzeesche kolonien, was de republiek der N. gedurende geriiimen tijd de eerste zeemogendheid der
wereld; doch de toenemende macht van Engeland
en van andere rijken deden haar in de 18e eeuw allengs het meesterschap over de zeeen verliezen, of-.
schoon de welvaart en rijkdom der N. zich bij voortduring bleven handhaven. Middelerwijt waren bij
den vrede van Rastadt (1714) de louden der spaansche monarchic verbrokkeld en de Spaansche N.
(zie boven) afgestaan aan Oostenrijk, waarom ze sedert dies tijd Oostenrijksche Nederlanden genoeind
werden, hetgeen ze tot aan de nitbarsting der fransche omwenteling gebleven zijn. Bij al den stoffelijken voorspoed, lien 4 genoot, werd de Republiek
der Vercenigde N. menigmaat door staatkundige en
kerkelijke twisten verscheurd ; doch de Oranje-partij,
die er in alle hachelijke tijdsomstandigheden aan het
hoofd werd geroepen, behield er ten slotte de overhand, doordien 1747 de stadhouderlijke waardigheid
erfelijk verklaard werd in het stamhuis van Oranje.
Daarmede was echter de verdeeldheid wel voor een
korten tijil gestild, maar geenszins gesmoord. De
partij, die in de verhelling van den prins van Oranje
tot erfelijk stadhouder, de eerste schrede zag tot
vernietiging van den republikeinschen regeeringsvorm, stak opnieuw het hoofd op bij den flood van
prins Willem IV (1751), Wiens zoos Willem V nog
minderjarig het erfstadhouderschap aanvaardde onder voogdij zijnen moeder, prinses Anna, die 1759
stierf, waarna bet regentschap bekleed werd door
den hertog van Brunswijk-Wolfenbuttel, tot 1766,
toen prim Willem V zelf de teugels van het bewind
in handen nam. Hij vond echter de tweespalt tusschen
de aanhangers en tegeustanders van Oranje aanhoudend grooter wordende, zoo zelfs, dat eindelijk sari
zijne op reis zijnde gemalin openbare heleedigingen
aangedaan werden, hetgeen lien koning van Pruken
(broeder der prinses) aanteiding gal, urn eenen gewapenden inval in de N. te doen, ten einde de AntiOranje-partij, die zich de partij der Patriotten
noemde, te tuchtigen. Vele Patriotten namen toen
de vlucht naar Frankrijk, en hielden hij hunne geestverwanten in de N. het misnoegen voortdurend levendig. Al werd dus voor een oogenblik bet gezag
van Oranje hersteld, het vuur der onterredenheid
bleef voortsmeulen, aangeb!azen gelijk het werd uit
den vreemde; en toen de Patriotten bet zoo ver gebracht hadden, dat een fransch leger eenen inval
kwarn doen in ors land, toen nam (18 Jan. 1795)
prins Willem V met zijn gezin de wijk naar Engeland, en 16 Mei 1795 werd de Bataafsche Republiek
uitgeroepen, waarbij natuurlijk door Frankrijk, voor
de verleende hulp, geen geringe voordeelen werden
bedongen, ni.: de Bataafsche republiek verbond zich
aan Frankrijk voor oorlogskosten te betalen 100
millioen guldens schadevergoeding ; Staats-Vlaanderen, Maastricht, Venlo en de landen van OverMaas werden aan Frankrijk afgestaan; Frankrijk
zou voortaan krijgsbezetting mogen leggen in Vlissingen, Bergen-op-Zoom, 's-Ilertogenhosch en
Grave, terwijl het tevens de vrije vaart zou hebben
op de Schelde, de Maas en den Rijn; en de Bataafsche Republiek verbond zich nog bovendien
25,000 frausche soldaten in dienst te houden, te
voeden en te kleeden. Dit voor N. inderdaad ontee-

rende verdrag, wikkelde de N. in eenen oorlog met
Engeland, dat zich niet slechts van het meerendeel
onzer schepen, maar tevens van het grootste gedeelte onzer overzeesche bezittingen meester maakte.
Een sterk engelsch-russisch legerkorps deed in Aug.
1799 eene landing in Nd.-Holland, dock werd bij Bergen en bij Castricum door de vereenigde Patriotten en
Franschen verslagen en tot den aftocht genoodzaakt;
eene poging van den prins van Oranje om gelijktijdig
met die landing eenen inval in de N. te doen van de
oostzijde, mislukte geheel en al. In 1802 kwam de
vrede met Engeland tot stand, en de Bataafsche republiek bekwam de meeste harer kolonien terug.
En nadat Schimmelpenninck gedurende een paar
jaren met den titel van Raadpensionaris 't hoofd
der republiek gestaan had, werden de N. door de
pressie van Frankrijk gedwongen, aan Napoleon te
te verzoeken um de republiek te herscheppen in een
koninkrijk, en zijnen broeder Lodewijk als koning
op den nieuwen troon te plaatsen. Dit gesehiedde :
de Bataafsche Republiek werd tot Koninkrijk Holland
verheven (zie HOLLAND), en Lodewijk Bonaparte,
5 Juni 1806 met het koningschap bekleel. deed 18
Bier maaud zijnen intocht in 's-Gravenhage. Ofschoon
aan de meerderheid van het nederlandsche volt opgedrongen, wist toning Lodewijk zich echter door
zijn welwillend en edel karakter algemeen bemind
te maken ; doch voor alles het welzijn heoogende
van het aan zijn bestunr toevertrouwde y olk, handelde hij daardoor meest altijd in strijd met Napoleon's inzichten, die nitsluitend de grootheid van
het Fransche keizerrijk beoogde : de aanhoudende
oneenigheden, die daardoor tusschen de twee brooders rezen, hadden eindelijk ten gevolge, dat toning
Lodewijk i Juli 1810 zijne waardigheid nederlegde;
en acht dagen later werd het koninkrijk Holland bij
Frankrijk ingelijfil, en door Napoleon onder het bewind van eerier' algenaeenen stadhouder gesteld, met
Welke waardigheid bekleed werd Lebrun, hertog
van Plaisance. De fransehe overheersching duurde
echter slechts tort. Na den mislukten veldtocht
tegen Rusland en na de nederlaag der Franschen bij
Leipzig, hegon de Oranje-partij in de N. weder cooed
te scheppen : Limburg-Stirum, Hogendorp en Van
der Dtlyn werden de ziel der beweging, one Oranje
te herstellen ; de Franschen werden overal genoodzaakt de N. te ontruimen ; de erfprins, dringend
aangezocht °in nit Engeland over te komen, staple
30 Nov. 1813 te Scheveningen aan land, en wend
den volgenden dag te Amsterdam uitgeroepen als
Souvereine Vorst. Bij den vrede van Parijs (30 Mei
1814) werd de souvereiniteit van bet huis van
Oranje erkend, en bepaald, dat aan de voormalige
Bataafsche republiek de voormalige Oostenrijksche
N. toegevoegd zouden worden, en dat bet aldus
vergroote grondgebied den naam zou dragen van
koninkrijk der Nederlanden : 15 Febr. 1815 werd
flit koninkrijk gesticht, en de souvereine vorst yenheven tot honing, onder den naafi-) van Willem 1.
Nederlandsehen Leeuw (Orile van den),
eene ridderorde, ingesteld bij de wet van 29 Sept.
1815, de koning der Nederlanden is grootmeester
der orde, die nit Groot-Kruisen, Kommandeurs en
Ridders bestaat ; aan de orde zijn not Broeders y enbonden, die eerie jaarlijksche toelage genieten van
200 gulden nit 'srijks schatkist, terwijl bij him overlijden de !rein aan hunne weduwen toegekend blijft.
Neder-Oostenrijk, zooveel als Oostenrijk
beneden de Enns.
Nedersticht, zoo werd in vroeger tijd het
bisdom Utrecht genoemd, terwijl de prov. Overijsel,
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waarop de Utrechtsche bisschoppen recht beweerden
te hebben, door hen het Oversticht genoemd went.
Nederweert, ook de Kerkstraat eitaaind,
dorp in Nederl. Limburg. 1 unr gaans benoordoosten Weert ; 580 inw.
Nederwetten,fransch Bas-Wetten, bij verkorting Neerwetten, dorp in de Meierij van 's-Bosch, anderhalf unr g. benoordoosten Eindhoven ; 130 i nw.
va N et ersel .
a a van
Nederzale , o ud e nnaam
Nedzjd (Nedschd, Nedjd, Nedjed), cen ten
deele woest, loch in de dalen vritchtbaar bergachtig
landschap in het binnenland van Arabic, tusschen
Lahsa ten 0., Hedzjas ten W., en woestijnen ten N.
en ten Z. De voorniatige hoofdstad Derreyelt is 1819
verwoest door 1k/dial-II-Paella (Zie DERAYEH).
Neede, of Nede, verkort Nee, dorp in Gelderland, 6 uren gaans licoosten Zutphen ; 880 inw.
Neer, dorp in nederl. Limburg, anderhalf our
gaans benoorden Iloermonde, aan de uitwatering van
de Neer in de Maas; 700 inw.; Teed reel in den
tijd der Beeldstormerij, loch meet . nog tusschen
1630 en 1650, toen het o. a. 1645 (11 Aug.) door
de H essi sch e troe pen platgebrand werd.
Neer -Andel, n.-brab. dorp. Zie NEDER-ANDEL.
Neerbosch, dorp in Gelderland, 1 our gaans
bezuidw. Nijmegen ; 930 inw.
Neerloon, n.-brab. dorp. Zie LOON (Neer-).
Neerwinden, fransch Nerwinde, dorp in de
belgische prov. Luik, 9 uren gaans benoordw.
en 6 uren g. bezuidoosten Leuven, is vermaard door
de overwinnirg, door den maarschalk van Luxemburg 29 Juli 1693 hier bevochten op Willem III, en
door de nederlaag van Dumonriez 18 Maart 1793.
Neethe. ZieN
NEPH .. . . .
.
Nef . . . .Zie
Nefte, egyptische godin, vronw van Typhon,
was, even als haar man, eene verdervende of schadende godheid, in alles het tegenovergestelde van
Osiris en Isis. De Egyptenaars zagen in haar de
m — den dorren, ong arde als tegenbeeld des heels
vrnehtbaren grond van Libye, als tegenbeeld van
den vruchtbaren grond van Egypte — en eiudelijk
was N. het zinnebeeld der Zee. Waarschijnlijk ontleenden de Grieken aan deze N. hunuen Neptunus.
britsch 0. I.
Negapatam, havenstad
presidentschap Madras, 11 a 12 mijlen bezuiden
Pondichery ; 10,000 inw.; gesticht door de Portogeezen ; door de Hollanders veroverd 1660; door de
Engelschen bemachtigd 1781.
Negers, in het gewone spraakgebruik de benaming your alle volkeren van het Ethiopische ras,
Wier kenmerkendste bijzonderheid bestaat in de
zwartheid hunner huid, onverschillig in welken graad
zij die zwartheid hebben. Andere kenmerkende bijzonderheden der N. zijn kroeshaar, een swab en
ingedrukt hoofd, een dikken, platgedrukten, stompen netts, zeer dikke lippen, en sterk vooruitstekeuIle
breede tanden. Intusschen zijn de eigenlijke N., die
al deze hoedanigheden in den hoogsten graad bezitten, slechts tot eene betrekkelijk geringe uitgestrektheid gronds beperkt, nl. tusschen den 13en en
ben graad noorderbreedte in Afrika. De N. (in de
gewone beteekenis des woords) zijn in een aantal
groote families of afdeelingen te splitsen, waarvan
wij enkele der voornaamste zullen noemen — In
Middel-Afrika : de Ghiolors (Dhjolofs), Mandingos,
Foelahs of Peuls„4shantijnen (Ashantis), de N. van
Haussa of Haoessa, van Boernoe of Burnu, van Congo,
cnz.; in Zuid-Afrika : de Hottentotten, de Boschjesmannen, de Kaffers; in Oost-Afrika : de Gallas, de

N. van Monomotapa, enz. Scdert het begin der 16e
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eeuw tot in de 19e is er een afschuwelijke handel
gedreven met N., die, verkocht gelijk redeioos vee,
meerendeels als slaven naar _Amerika vervoerd zijn,
in welk werelddeel tegenwoordig omstreeks 9 millinen N. aanwezig zijn, behalve ongevecr 11 millioen
hieuriingen, afkomstig door kruising met het Ethiopische ras. Uit paring van N. met blanken komen
de Mulatten, Nan N. met de koperkleurige inlanders
van Amerika de Chinos voort ; de zoon van cen ncger en zulk eene chino is een zambo; enz.
Negho—eilanden, de middelste groep der
Aleoeten. Zie ANDREJANOWSCHE.
Negombo, d. Slangcnland, stad ter westtrust van Ceylon, 6 a 7 uren gaans benoorden Colombo; door de Engelschen veroverd 1796.
Nëgrepelisse, stad in 't lransche dept. TarnGaronne, aan den Aveyron, 3 a 4 uren gaans benoordoosten Montauban ; 3400 low.; eertijds blociend, was N. eene vesting der Hugenoten ; veroverd
1622 door Lodewijk XIII en in brand gestoken.

Negrepont. Zie NEGROPONTE.
Negroponte, eiland en stad; de stad werd
1470 door de Turken bemachtigd, en 1688 to vergeefs belegerd door de Venetianen. Zie EUBEA en
CHALLIS 2).
Negros, een der Philippijnsche eilanden, bezuiden Luzon, is 460 vierk. mijlen groot; 40,000
zielen.
Negus (d. de Groote), Negus negash (de koHung der koningen), de te Gondar resideerende koning der Ethiopiers, had echter door de aanmatiging
der ras (onderkoningen) reeds al zijn gezag verboren, eer de door zijn conflict met de Engelschen
befaamde keizer Theodorus opgetreden was.
Nehavend, stad in Perzie, prov. Irak-Adjenn,
10 mijlen bezuiden Hamadan, vermaard door de
groote overwinning, die de Arabieren op de Perzen
bevochten anno 638, waardoor het rijk der Sassaniedeu ten val kwam.
Nehemia, I ) een voornaam Isratliet, als ge vangene in Perzie, werd daar de schenker en gnnsteling van Artaxerxes Longimanus, door wien hij
vervolgens benoemd werd tot stadhouder in Judea,
met vergunning om de muren van Jeruzalem weder
op te bouwen. Hij wordt vermeld Ezra 2: 2, en beeft
zijne loopbaan beschreven in dertien hoofdstukken,
die een afzonderlijk boek vormen in het 0. T. —
2) een der wederopbouwers van den muur van Jeruzalem; Neb. 3: 16.
Nehiel, stad in stam Azer; Jozua 19: 27.
Nehrung, aan de Oostzee de lange, smalle
schiereilanden, die het Friscbe Haff en het Curische
Haff van de zee scheiden.
Nehum, een wederkeerende uit Babel; Neh. 7:7.
Nehustan, zoo nocmde Hizkia de koperen
slang, een door Mozes aan de Israelieten gegeven afgodsbeeld ; II Kon. 18: 4.
Nehustha, moeder van koniug Jojachin ; H
Kon. 24 : 8.
Neigebaur (Joh. Dan. Ferd.) geb. 24 Juni
1783 te Dittmannsdorf in Silezie, bekleedde eerst
cenige rechterlijke ambten, was vervolgens een tijd
lang pruis. consul-generaal te Jassy, en hield daarna
mcestal in itaii6 verb!ijf. Van zijne talrijke werken,
die meerendeels de vruchten zijn van zijne vele reizen, zijn inzonderheid te - noemen : Handbuch fUr
Beisende in balien (3e druk 3 din. Leipzig 1840);
Sicilien (2e druk Leipzig 1848) ; Sardinien (2e druk
Leipzig 1856) ; Die SUdslawen (Leipzig 1851}:
Daciens classische AlterthOmer (Kronstadt 1851);
Die Donauffustenthiimer (2 dln.Breslau1854-55)„
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Neill (0'). Zie O'NEILL.
Neipperg (WIIh. Reinhard, graaf van), oostenrijksch generaal, geb. 27 Mei1684,onderseheidde
zich in keizerlijke dienst, werd 1733 veld maarschalk,
doch sloot na de nederlaag van Krotska voorbarig
1739 den vrede van Belgrado. In 1741 bekleed met
het opperkommando in Silezie tegen Frederik II,
verloor N. den slag bij Mollwitz. Hij stierf 26 Mci
1774 te Weenen als president van den hofkrijgsraad. — N. (Adam Albrecht, graaf van), kleinzoon
van den vorige, geb. 8 April 1775, onderscheidde
zich in oostenrijksche dienst in Italie, alsook in de
veldtochten 1809, 1813 en 1814; werd 1814 benoemd tot luit.-generaal-veldmaarschalk en tot opperhormeester van keizerin Maria Louise, bij wie
hij ecnige kinderen verwekte, en die daarna eon
morganatisch huwelijk met hem aanging. Ilij stierf
22 Febr. 1829.
Neisse, naam van verscheidene rivieren in
Duitschland, o. a.: 1) Lausitzer-N., in Neder-Silezie,
ontspringt in Bohemen op den Iserkamm, stroomt
door het zuiderdeel van de Saksische Opper-Lausitz,
komt langs Zittan, GOrlitz, Guben, en valt na 23
mijl loop bij Schiedlow in de Oder. — 2) Glatzer-N.,
komt van den kleinen Glatzer Schneeberg, loot dan
Glatz en de stad N. aan, en ontlast zich beneden
Schiirgast in de Oder, na 25 mijlen loop. — 3)
Woedende-N. outlast zich in de Katzbach.
Neisse, stad en vesting in pruis. Silezie, aan de
Glatzer Neisse, ruin) 6 mijlen beznidw. Oppeln ;
19,000 inw.; in 1741 ingenomen door Frederik It.
NeIth, of Neitha, egyptische godin, dochter en
vrouw van Knef en moeder van Fta, wordt gewoonIijk ook beschouwd als de vrouw van Fta en moeder
van Fre. Somwijlen schijnt zij identiek te zijn met
Boeto. Zij word inzonderheid te Sais vereerd : haar
feest aldaar word (wegens de groote menigte lampen
die daarbij ontstoken werden) het Lampenfees! genoemd.

Nekeb. Zie A_DAM NEKEB.
Nekoda, 1) een der Nethinim; Ezra 2 : 48 ;
Neh. 7 : 50. — 2) een voorvader der wedergekeerden uit Babel; Ezra 2 : 60 ; Neb. 7 : 62.
Neleus, 1) zoon van Neptunus en Tyro, hielp
zijn broeder Pelias den troon overweldigen van Eson,
koning van Iolcos. Daarna door Pelias verdreven,
ging N. de stad Pylos in Messenie stichten, en
trouwde met Chloris, bij Wien hij 12 zonen (o. a.
Nestor) verwekte. Toen hij zich verstoutte Hercules
te bevechten, werd hij door lien held gedood ; hetzelfde lot ondergingen ook al zijne zonen, Nestor
alleen uitgezonderd. Men vindt N. genoemd als een
der Argonauten. — 2) zoon van Codrus, den laatsten
koning van Athene, en brooder van Motion, zag zich
genoodzaakt het gezag of to staan aan zijnen broeder, en begaf zich aan het hoofd van gene kolonie
Ionièrs naar Klein-Azie. Men noemt hem als
stichter van de steden Mileto, Ephesus, Colophon,
Lebedos en Clazomene. — 3) N. van Scepsis, leerling van Theophrastus in de 3e eeuw, ontving van
hem de handschriften van Aristoteles, en verborg
die (zegt men) zoo good, dat ze eerst veel later, ten
tijde van Sylla, teruggevonden werden door Andronicus van Rhodes.
Nellore, stad in britsch 0. 1., in bet onde
Karnatic, 20 mijlen benoordw. Madras en ruim 2
mijlen van de kust van Coromandel; 20,000 inw,;
is de hoofdplaats van het district N. (375 vierk.
mijlen, met 936,000 bewoners).
Nelson (Horatio, viscount), engelseh admiraal,
geb. 29 Sept. 1758 te Burnham-Thorpe in 't graaf-
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schap Norfolk, was de zoon van een geestelijke, en
trad op zijn 12e jaar in dienst bij de marine, vond
bij den aanslag op de spaansche kolonien 1780 het
east gelegenheid om zich te onderscheiden, deed
dat vervolgens herhaaldelijk in Noord-Amerika, zoo
ook 1793 tegen Frankrijk, hielp 1794 Corsica veroveren, vernielde 1793 de vijandelijke vloot bij Alessi', droeg als commodore 1797 veal bij tot de groote
overwinning van St.-Vincent, werd schout-bij-nacht,
hombardoerde Cadix, verloor bij ecnen aanslag tegen
Santa-Cruz op Teneritle eenen arm, en vernietigde
17 Aug. 1798 bij Aboekir de fransche vloot, die Bonaparte naar Egypte gebracht had, voor welk wapenfelt hij beloond word met den titel van baron N. van
den Nijl. Na de omverwerping van de Parthenopeische republiek, bracht hij de koninklijke famiLie
(Ferdinand IV) naar Napels terug, doch schandvlekte er zijnen room door het tenietdoen van de
capitulatie, die de republikeinen metkardinaal Ruffo
hadden gesloten, terwijl hij ale voornaamste repuplikeinen aan de masten zijner schepen liet ophangen, tot welk schandbedrijf hij zich liet overhalen
door de beruchte lady Hamilton, met welke gewetenlooze vrouw hij eene ontuchtige betrekking aangeknoopt had. Tot admiraal van de Blame vlag benoemd, word hij 1801 nitgezonden tegen Kopenhagen, en verliet als overwinnaar Denemarken's hoofdstad, doe') zag zijnen aanslag op de fransche
van Boulogne mislukken. In 1803 hield hij de fransche vloot gedurende twee jaren geblokeerd in de
haven van Toulon ; cut toen zij eindelijk middel had
gevonden om uit to loopen en zich met het spaansche eskader to vereenigen, ging N. die dubbele
schcepsmacht opzoehen, vond haar op de hoogte
van kaap Trafalgar, en zette toen de kroon op zijnen
roem, door lien gedenkwaardigen zeeslag (21 Oct.
1805), waarin hij eene sehitterende overwinning
bevocht, die hij echter betaalde wet zijn leven, daar
hij in 't heetst van den strijd door eon spaanschen
scherpschntter doodelijk gekwetst werd. Zijn stoffelijk overschot rust, in de Paulskerk to London, in
een prachtig praalgraf.
Nemausus, stad in Gallic; thans Nismes.
Nembrod. Zie NIMROD.
Nemea, thans Colonna of Tristena, stall in het
oude Griekenland, in Argolis, beroemd door eon
prachtigen Jupiters-tempel, doch moor nog door de
Nerneische spelen, die ingesteld waren door de zeven
tegen Thebe verbondene vorsten, ter core van den
jongen Opheltes of Archemorus (zie dat art.), of wet
door Hercules, ter gedachtenis van zijne overwinning
op den Nemeischen-Leeuw, welk dier zich in de nabijheid van N. ophield in acne spelonk. Die spelen,
even als de Olympischc in gymnastische en bellettristische wedstrijden bestaande, werden om de 3
of 5 jaren gevicrd ; en naar die spelen had de tijdrekening in Argolis plaats.
NemeIsche spelen. Zie NEMEA.
Nemesianus (Marcus Aurelips Opimius),
latijnsch dichter, gob. to Carthago in de 3e eeuw,
tijdgenoot en in den poetischen wedstrijd overwinnaar van keizer Numerianus, die vervolgens zijn beschermheer en vriend word. Beroemd is N. door
drie didactische dichtstukken : Cynegelica (op het
Jagen), Halicufica (op het Visschen), en Nautica (op
de Zeevaart). De fragmenten, die van N.'s werden
tot ons gekomen zijn, zijn opgenomen in Weber's
' Corpus Poetarum Latinorurn" (Frankfort 1833), en
in cll. 1 der ,Poetce latini minores" van Lemaire.
Nemesis, godin der Ivraak en der vergelding,
dochter van Jupiter en Necessitas (de godin van den
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nooddwang, die een tempel had te Corinthe), of
wel dochtcr van Oceanus en den Nacht. De taak,
die haar toevertrouwd was, bestond hierin : misdaden te straffen, en opgeblazen hoogmoed ten val te
brengen. Zij werd afgebeeld gevleugeld, met flambouwen en serpenten. — Er waren ook Nemesissen
van minderen rang, die veel overeenkomst hebben
met de Fnrien.
Nemesius, bisschop van Emesa in Syrie, in
lie 5e eeilw bekend als schrijver van eene verhandeling De natura hominis (nieuwe editie van C. G.
Matth5i, Halle 1802).
Nemetacum, of Nemetocenna, stad in belg.
Caine; thans Arras.
Nemeten, volk in Gallié, in Germanica I a, tusschen de Vangionen ten N. en de Trihocken ten Z.;
hunne hoofdstad was Noviomagus of Nenretes (thans
Spiers).
Nemeth, hongaarsch woord, dat ,Duitsch” beteekent, komt veel als aanvangswoord in geogr. namen voor, die men te zoeken heeft op het woord
dat op Nemeth volgt.
Nemetocenna. Zie NEMETACUM.
Nemirow, vlek in 't russ. gouvt. Bialystock,
aan den Bug, 9 a 10 urea gaans beztlidoosten Drohitsjin ; 4000 inw.; van Juni tot Juli 1737 congres
tusschen de Russen en Oostenrijkers eerier-, en de
Luken andererzijils.
Nemosus, ook. genaarnd Nemetum en Angustonemeturn, stad in Gallic; thans Clermont-Ferrand.
Nemours, 1) middeleenwsch lat. Nemus of
Nemorosum, stad in 't fransche dept. Seine-Marne,
vijfdhalf uur gaans bezuiden Fontainebleau; 3000
inw.; and kasteel ; geboorteplaats van den dicker
Francois d'Aubignac. Het ontstaan van N. klimt niet
hooger op dan tot de 12e eeirw. Het was aanvankelijk slechts eene heerlijkheid, die 1276 in het bezit
van Filips den Stoute kwam. Karel VI verhief het
(1404) tot een hertogdom, en stond het of aan Karel den Edele, koning van Navarre. In 1425 keerde
bet hertogdom aan de kroon terng, en werd 1461
door Lodewijk XI aan Jacques d'Armagnac algestaan, bij wiens dood Lodewijk XI het terugnam
(1477). Lodewijk, zoon van Jacques d'Armagnac,
werd weder in 't bezit van 't hertogdom N. gesteld,
doch na zijn dood (1503) gar Lodewijk XII het
(1507) aan zijnen neef Gaston van Foix (in rail voor
het graafschap Narbonne) ; doch toen deze 5 jaren
later te Ravenna gesneuveld was, schonk Frans I het
hertogdom N. aan Julianns van Medicis, den echtgefoot van zijne tante Philiberta van Savoje (1515).
Zoo kwam N. in bet huis van Savoje, welke familie
bet gedurende anderhalve eeuw bezeten heeft. Eindelijk, toen Lodewijk XIV er mecster van geworden
was, schonk deze het (1666) aan zijnen breeder,
Filips van Orleans, wiens nakonielingschap in 't bezit is gebleven tot 1789. De tits' van hertog vna !F.
werd vervolgens gedragen door tweeden zoon
van Lodewijk Filips. Merkwaardig is de stad N. door
bet zoogenaamde Edict van Nemours, zijnde de schikking, die bier 7 Juli 1585 werd gctroffen tusschen
Ilendrik III en de Ligue.
Nemours, 2) stad in Algerie. Zie het art.

dat van Metz (1553), in Vlaanderen, in Italie, en i
de twee godsdienstoorlogen in Frankrijk (1562-63
en 1567). Vervolgcns stil levende in zijn hertogdom
Genevois, stierf hij 1585 te Annecy. -- N. (Hendrik I van Savoje, markies van St.-Sorlin, later hertog
van), tweede zoon van den vorige, werd 1591 youverneur van Dauphine voor de Ligueurs, koos 1594
de zijde van Hendrik IV, en onderscheidde zich bij
't beleg van Amiens (1597). Hij trouwde de eenige
dochter van den hertog van Aumale (1618), en
stierf 1632.

DJEMA-GHAZOUAT.

Nemours (hertogen van) : N. (Gaston de
Foix, hertog Ian), zie Foix. — N. (Jacobus van
Savoje, hertog van Gencvois en), zoon van Filips
van Savoje en Charlotte van Orleans-Longueville,
neef van hertog Karel III van Savoje en van de moeder van Frans I, werd geb. 1531 in Champagne, onderscheidde zich bij 't beleg van Lens (1552), bij
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Nemrod. Zie NIMROD.
Nemul, 1) een man nit den stain Ruben
Num. 26 : 9. --2) een der zonen van Simeon
wcrd de stamvader der Nemvelieten ; N am. 26 :12;
I Chron. 4 : 24.
Nenagh, stad in Ierland, graafsch. Tipperary
9 uren gaans benoordoosten Limerick ; 6000 inw.
Nena—Sahib, ook Nana-Sahib, eigenlijk
Dandy-Pant, geb. 1825, zoon van een Brahmine in
Decan, en aangenomen zoon van Basji-Rao, den
laatsten peshwa (peisjwa) der Mahratten, werd na
Rao's dood (1851) door de Engelschen niet erkend
als diens wettigen erfgenaam. Deswege zette N.
eenen ingekankerden haat tegen de Engelschen,
aanvaardde na de uitbarsting van den grooten Indischen opstand 1857 bet bevel over de in opstand
zijnde seapoys (cipayen) van Cawnpore, beging 27
Juni tijgerachtige wreetlheden op de Europeanen
aldaar, hood vervolgens in verscheidene gevechten
den hardnekkigsten tegenstand aan de britsche wapenen, doch moest cindelijk, toen de opstand gcheel bedwongen was, zijn behoud zoeken in de vlucht.
Zie ARISTOBULUS 1).
Neocles, een
Neograd, hong. NOgrad, comitaat in Honga-

rije, ruim 80 vierk. mijten groot, bevolkt met
182,000 zieten; hoofdplaats Balassa-Gyarmath. In
dit comitaat, 11 uren gaans benoorden Pesth, het
vied N. met 1500 inw.,:eertijds 'eene gewichtige
plaats door hare bergvesting, die I 685vernield werd.
Neomagum, lat. naam van Nijmegen.

Neomagus.
Neomenia,

Zie NOVIOMAGUS.

het Nieuwemaansfeest, een feest

i) bij de Egyptenaren, hoofdzakelijk plechtstatige
processie met bet heilige Bier, dat aan de nieuwe
maand gewijd was; 2) bij de Grieken, offeranden
aan al de goden, vooral aan Apollo, daarna openbare
spelen; de flag werd besloten met gemeenschappelijke maaltijden (syssitics).
Neoptolemus, koning van Epirus, zoon van
Achilles; zie PYRRHUS. - N. I (of II, indien men
Achilles' zoon medetelt), beklom den Croon van Epirus met Arymbas in 861 v. Chr.; hij is de vader van
de befaamde Olympias. — II (of 111), usurpeerde den troon van Epirus gedurende de afwezigheid van Pyrrhus den Groote, die hem 295 v.
Chi. ter dood liet brengen.
Neopumock. Zie NEPOMUK.
Neorama, bij sommige schrijvers ConstantiDope!.

Neostadium, zooveel als Nieuwe stad; zie
NEUSTADT.

Nepaul, Nepal, Neypal, koninkrijk ten noorden van Hindostan, wjarin het menigmaal begrepen
wordt, ligt op de zuidwesthelling van de hoogste
sneeuwbergen-keten van den Himalaja, heeft BritschIndie en Oude (Audit) ten W. en Z., Sikkim ten
0., en Tibet ten N.: het is een moeilijk toegankelijk
bergland, groot - 2580 vierk. mijlen, bevolkt met 2
millioen menschen, die meerendeels het Boeddhisnuts belijden, doch in verschillende volkeren te
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Neper

splitsen zijn (Hindoes, Dhenwars, Manzjis, i3hoetias,
Parbottis of in de gebergten wonende boeren, enz.)
De hoofdstad is Katmandoe (Khatmandu, Catinandoo). De tegenwoordig regeerende dynastic in N.
werd 1768 gesticht door den radzja van Gorkha,
het opperhoofd van een krijgszuchtigen slam in het
westgedeelte van N. Bij het einde van den oorlog
van 1814-16 werden door de Gorkhas (Ghoorkas)
aan de Engelschen afgestaan al de landen tusschen
de rivieren Sutledzj en Kali, terwijI zij (de Gorkhas)
tevens bet grondgebied van den radzja van Sikkim
ontruimden.
Neper, uitvinder der logarithmen. Zie NAPIER.
Nepetum, of Nepete, thans Nepi, stad in het
zuiden van Etrurie, tusschen Veji en Falerii, ontstond nit eene rorneinsche kolonie (vandaar de naam
Colonia Nepensis). Door Totila, koning der OostGothen, bernachtigd, werd N. door Narses, den veldbeer van Justinianus, heroverd.
Nepheg, 1) kleinzoon van Kehath; Exod. 6: 20.
— 2) zoon van David ; 11 Sam. 5 : 15; I Chron. 5 : 7 ;
: 6.
Nephele, godin der walker). Zie ATHAMAS.

Nephtali. Zie NAPHTALI.
Nephtalitische Hunnen. Zie HUNNEN.
Nephte, of Nephtys. Zie NEFTE.
Nephtoah, eene bron in slam Juda; Jozua

15 : 9 ; 18 : 15.

Nephtys, egypt. godin. Zie NEFTE.
Nephusim, vermeld Ezra 2 : 50; Neb. 7 : 52.
Nepi, het oude Nepete, stad in Italie, 10 a I I
uren gaans benoordw. Rome; 2000 inw.
Nepomucëne (Jean ), fransche naamsvorm
voor Nepomuck.
Nepomuck, vlek in Bohemen, 5 a 6 urea
gaans benoordoosten Klattau ; 1700 inw.; geboorteplaats van Johannes Nepornuck den heilige.
Nepomuck(Johannes), boh. Joh. Nepomucky,
eigenlijk Joh. Welflin geheeten, doch N. genaamil
orndat hij te Nepomuck geboren is (in 1520), werd
kanurinik van Praag en biechtvader van keizerin
Johanna, de vrouw van keizer Weuceslas, die, twijfelende aan de huwelijkstrouw zijner
van N. verlangde to weten wat Johanna hem in de
biecht geopenbaard had. Toen N. weigerde de geheimen der biecht te verraden, liet Wenceslas hew
op de pijnbank brengen; en toen dit niet hielp,
werd N. 21 Maart 1383 in de Moldau geworpen en
verdronken. Door geheel Bohemen vereerd als martelaar, werd N. door Benedictus XIII gecanoniseerd ;
kerkel. gedenkdag 16 Mei. Hij is de beschermheilige
van Bohemen.
Nepos (Cornelius), lat. geschiedschrijver. Zie
CORNELIUS NEPOS.
Nepos, bisschop van Arsinoitis in Egypte in de
3c eeuw, werd het hoofd van de secte der naar hem
genoemde Nepotianen, die de letterlijke vervulling
verwachten van al de profetien der Openbaringen
van Johannes.
Nepos (Flavius Julius), keizer van het Westersch-rom. rijk (473-475), werd als keizer uitgeroepen na Glycerius, dien hij overwonnen had,
doch vervolgens verslagen door den patricier Orestes, die zijnen eigen zoon Autustulus op den troon
plaatste. Daarop nam N. de wijk naar Dalinatie (zijn
geboorteland), waar hij zich nog 4 jaren staande
hield, doch eindelijk door hancllangers van Glycerius
vermoord werd. In zijne kortstondige regeering had
hij Auvergne afgestaan aan den westgothischen koning Eurik.

Nepotianen, secte. Zie 14 regels hooger.

Nergal
Nepotianus (Flavius Popilius), neef van Constantijn en consul in 336, werd keizer 350, overwon
Anicetus, den pretoriaanschen prefect van Maguentins, doch werd door Marcellinus, een anderen veldheer van den risurpator, zelf verslagen en ter flood
gebracht. Het keizerschap van N. had slechts 23
dagen geduurd.
Neptunus, bij de Grieken Poseidon, god der
zee, zoon van Saturnus en Rhea, broeder van Jupiter, Pluto en Juno, had tot vrouw Amphitrite. Ilij
heeft zijn paleis in de diepte van den Oceaan, rijdt
met zijne paarden over de baren, en houdt met zijn
element de aarde bijeen ; de drietand is bet zinneheeld van zijne macht. Om door Ceres hemind te
worden, nani N. de gedaante van een paard aan ; orn,
Theophatna te verleiden, coos hij de gedaante van
een ram, orn Tyro te kunnen bezwangeren, cam hij
de gedaante aan van den door haar bemind wordenden riviergod Enipeiis. Als zonen van N. worden
o. a. genoeind : Pelias en Nereus, Phorcus en Polyphemus, Otus en Ephialtes, Bceotus en Hellen.
Nequinum, naam van Narnia, stad in Umbrie.
Ner, rivier in Polen, valt beneden Cheltno in de
Warthe, steat door con kanaal in gemeenschap met
de Bzoera, en maakt zoodoende de scheepvaart tusschen Oiler en Weichsel mogelijk.
Ner, 1) oom van Saul ; I Sam. 14 : 50, 51;
26 : 5, 14; II Sam. 2 : 8, 12; 3 : 23, 25, 28, 37;
1 Kon. 2 : 5, 32; I Chron. 26 : 28. — 2) grootvader
van Saul; I Chron. 8: 33; 9 : 56, 39.
Nera, lat. Nars, rivier in Italie, ontspringt op
den Monte-Sebilla, loopt eerst zuid-, dan westwaarts,
konit fangs Terni en lungs Narni, neemt den Velino
en den Corno in zich op, en valt, na 12 a 13 mijlen
loop, bij Orte in den Tiber.
Nerac, stad in 't fransche dept. Lot-Garonne,
aan de Baize, 6 uren gaans beznidw. Agen ; 7300
inw.; gothisch kasteel, de voormalige residentie der
koningen van Navarre. Ofschoon destijds in Condomois gelegen, was N. de hoofdstad van het hertogdom Albret. Op hare reis hield Catharina de Medicis er (1579) conferentien met den koning van
Navarre (Hendrik IV), die het tractaat van Fleix
ten gevolge hadden, waarbij bet vredesverdrag van
Poitiers aangevuld werd doordien can de Hugenoten 12 steden als wijkplaatsen werden toegestaan. In opstand gekomen, werd N. (1621) aan de
Hugenoten ontweldigd door H. de Mayenne.
Nerbedda, eng. Nerbudda, sanskrit Narmada,
de oude Narmadus, heette ook Binda (zie flat art.),
rivier in Voor-Indie, ontspringt in het hoogland van
Gondwana, besproeit de prove. Gondwana, Kandeisj,
Malwa, Guzerat, ontvangt de wateren der rivv. Tawa,
Barn, Koende, enz., en outlast zich, na 160 mijlen
loop, in het presidentschap Madras in de Golf van
Cambay, 11 a 12 urea gaans bewesten Baroach.
Nereleden, zeenimfen, dochters van Nereus
en Doris, waren 50 in getal. Le worden afgebeeld
als Jong en school), gegroepeerd rondom Amphitrite,
ornringd door Tritonen, en getooid met zeegras en
schelpen.
Nereus, een der eerste Christenen; Rom. 16:15.
Nereus, een zeegod, die bij zijne gemalin Doris
50 dockers verwekte (zie NERE1EDEN) ; hij hewoonde de Egeische Zee; door hem kwam Hercules
in den tail) der Hesperieden.
Nergal, een afgod der Assyriers; II hold 7 30.
Nergal, twee der vorsten, die onderhoorig warea aan clen koning van Babel, nI. Nergal-Sarezer
Bab-Mag en Nergal-Sarezer Samgar-Nebu; Jerem.
39 : 3, 13.

Nevi
Neri, cen in Jezus' geslachtregister; Lucas 3:27.
Neri (Philippus van), heilige, geb. te Florence
1515, stichtte 1567 de Congregatie van het Oratorium in Italie, werd daarvan supericur=generaal, en
stierf 1595; kerkel. gedenkdag 26 Mei. Hij werd
1622 gecanoniseerd, en is de bescherinheilige van
Napels.
N
erias. Z ie NERIJA.
Neriglissor, lion. van Babel. Zie BABYLONle.
zoo
noetuden de ouden Noorwegen.
Nerigon,
Nerija, of Nerias, de varier van Baruch ; Jerem.
32:12,16; 36:4, 8, 14, 32; 13:3, 6; 45:1.
NOris, of Neris-les-Rains, het, oude Aqure Nera.,
vlek in 't fransche dept. Allier, derdhalf nur gaans
bezuidoosten Montlucon; 1200 inw.; warme bronnen ; oudtijds gewichtig, werd verwoest onder Constans
onder Clovis, en door de Noormannen.
Nerita, eilandje in de Middellandsche Zee. Zie
FERDINANDEA.

Nerja, stad in Spanje, II nren gaans heoosten
Malaga, aan de uitwatcring van 't riviertje N. in de
Middell. Zee; 5000 inw.
Nero (C. Claudius), romeinsch veld heer, diende
216 v. Chr. onder Marcellus, werd 214 pretor, 207
consul; zijn amhtgenoot in het consulaat was Livius
Salinator, zijn gezworen vijand : doch beiden
ten hunne persoonlijke vijandschap ter zijne te stellen, en krachtig samen te werken Om Hannibal nit
Italie te verdrijven. Na vele nietsbeslissende gevechten in Bradt-tin en Lucani, vv ist N. door een behendiglijk volbrachten marsch zijne legermacht te vereenigen met (lie van zijnen ambtgenoot, en nu overvielen zij op de oevers van den Metaurus de hulptroepen, waarmede Hasdrubal in aantocht was om
het Leger van zijnen broeder Hannibal te versterken.
Na Hasdrubal's nederiaag en flood keerde N. in allerijI naar Lucanie terug, liet daar bet afgehouwen
hoofd Nan llasdrubal in de carthaagsche verschansingen werpen, om Hannibal te overtuigen dat alle
hoop voor hem vec.o r s. Zns jaren later werd
N. censor.
Nero (Tilt. Clatuis,t4z.: ,rste man van Livia (die
later de vrouw van A '
nerd) en varier van
Tiberius, diende als a stor onder Cesar (47 v.
Chr.); doch na des dictators Mood verklaarde hij
zich voor Brutus en Cassius, en streed tegen Octavius. Genoodzaakt om naar Sicilie te vluchten, liet
hij zich van de repubtikeinsche partij aftroonen.
Toen keerde hij naar Rome terug, waar hij zijne
vrouw, die op dat oogenblik manger was van Dmsus, afstond aan Octavius, door wien Drusus en ook
diens broeder Tiberius geadopteerd werp en. F:enige
jaren later stierf N.
Nero (Lucius Domitius, na de adoptie Claudius
Drusus), romeinsch keizer, geb. 37 na Chr. te Antium, was een zoon van Domitius iEnobarbus en
Agrippina (de dochter van Germanicns). Weduwe
geworden, trotiwde Agrippina met keizer Claudius,
en hoewel deze reeds een zoon had (Britannicus)
wist Agrippina bet zoo ver te brengen, dat haar
zoon geadopteerd en tot troonopvol g er benoemd
nerd, met voorbijgang van den wettigen kroonprins;
men gaf hem Octavia, de dochter van Claudius, tot
vrouw. De leermeesters van N. vvaren Burrhus en
Seneca. Bij den flood van Claudius nerd hij in 't
jaar 54 als keizer erkend, d ank zij 't gekuip van
zijne metier. In den aanvang zijner regeering was
hij zeer zachtzinnig, en liet het bewind nagenoeg
geheel Dan zijne moeder over. Doch bet duorde met
lang, of hij begon zich berucht te maken door wreedbeden en losbandigheden. Hij omringde zich van
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vvulpscbe vrouwen, en verwijderde Agrippina van
het hof; en op hare bedreiging, dat zij den jongen
Britannicus op den Croon zou doen plaatsen, liet N.
dies prins vermoorden (55). Eenigen tijd daarna
veinsde hij, zich met Agrippina te verzoenen, en liet
de noodige maatregelen nemen om haar, bij gelegenheid van eene spelevaart, te doen omkomen in zee;
en toen dit snoode opzet mislukte, zond hij cenige
huurlingen af, die zijne moeder op gewelddadige
wijze van kant maakten (59). Eindelijk geheel en
al vrij om te doen en te laten oat hij lerkoos, onthood hij hansworsten en pantornirnisten, nam persoonlijk deel aan hunne spelen, vertoonde zich als
wagenmenner in den circus, trail als danser en als
fluitspeler op ten tooneele, en schaamde zich niet,
in het openbaar de liederlijkste loshandigheden te
bedrijven. Reeds spoedig verstiet hij zijne gernalin
Octavia, die hij kort daarna ter flood het brengen,
nadat hij in hare plaats had gekozen de schoone
Poppea, die echter reeds spoedig stierf, ten gevolge
van een schop, haar door haren keizerlijken gemaal
toegediend. De grit Warn bij N. op, dat hij den
brand van Troje ‘vel had witlen zien; om zich nu
eenigszins een idee daarvan te kunnen vormen, liet
hij Rome in brand steken (anno 64), zoodat bet
grootste gedeelte der stad eene proof der %lumen
nerd. Doch vreezende dat deze keizerlijke aardigheid te veel gemor tegen hem verwekken zou, wierp
hij de schuld van dies brand op de Christenen, en
vond zoodoende eene uitmuntende gelegenheid, om
eene ontelbare menigte menschen t e doen doodmartelen. Wel nerd er auno 65 eene samenzwering tegen hem gesmeed door Piso; doch het kernplot wend ontdekt : en Piso, N.'s leermeester Seneca,
de dichter Lucanus en een aantal anderen ondergingen deswege de doodstraf. Nu ondernam N. eene
kunstreis naar Griekenland (66), om zich daar te
doen bewonderen als musicus en als dicker, en hij
keerde terug met 1800 eerekronen. Kort na N.'s terugkornst stak Vindex de vaan van den opstand tegen
hem op in Gallie (67) ; doch deze opstand werd beteugeld. Gelukkiger was Galba in Spanje (68) ; deze
nerd door de pretorianen als keizer uitgeroepen, en
de senaat van Rome verklaarde N. tot vijand des
rijks. Gebannen en radeloos, vinchtte hij in eene
grot, en trachtte zich met cen dolk flood te steken ;
doch hij had er de kracht niet toe, zoodat zijn geheimschrijver, Epaphrodites, de noodige vastheid moest
geven aan zijne bevende hand. Door dezen zelfmoord
van N. (11 Juni 68) stierf de laatste nit het geslacht
der Cesars. — Onder Vespasianus wierp zich een
eerzuchtige nit Arinenie op, zich uitgevende your
Nero ; doch de onlusten, door dezen bedrieger in
het oosten verwekt, Nvaren even koit van duur als
luttel van beteekenis.
Neroberg, of Ersberg, cen berg bij Wiesbaden, op welks hoogste punt een koepel, naar men
een !leer* vergezicht heeft; lets lager sedert 1855
eene russisch-grieksche kapel.
Neronde, vlek in 't fransche dept. Loire, 6 a
7 uren gaans bezuidoosten Roanne: 1500 inn.; geboorteplaats van pater Cotton (eerie Jezuiet), bicchtvader van Hendrik IV en van Lodewijk XIII.
Nêrondes, vlek in 't fransche dept. Cher, 10
uren gaans benoordoosten St.-Ainand ; 1600 inw.
Neronia. Zie ARTAXATA.
Neronias. Zie IRENOPOLIS.
Nerowitza. Zie ALIPHERA.
Nerthus, veelal verkeerdelijk Hertha genoemd,
werd bij vele stammen der oude Germanen vereerd
als zegen en vrede brengende godin der aarde.

Nertsjinsk

Nestrik

Nertsjinsk, stad in Oost-Siberia, in 't russ.
gouvt. Irkoetsk, aan de nitwatering van de Nertsja in
de Spike ; 6000 inw.; vesting, waardoor de grens
van China beheerscht wordt. Omstr. 40 mijlen van
N. de vermaarde lood-, zilver- en goudmijuen,
waarin over de 4000 menschen (meerendeels ballingen) werken.
Nertobriga, twee steilen in Hispania : 1) in
Bmtica, dezelfde als Valeria ; thans Valera-la-Vieja. —
2) in Tarraconensis, bij de Celtiberen; thans Frejenal.
Nerva (Marcus Coccejus), romeinsch keizer,
geb. omstr. het jaar 25 na Chr. te Narni, was de
zoon van een rechtsgeleerde, die openbare lessen
gaf en wiens leerlingen zich Coccejanen noemden.
Hij werd als keizer uitgeroepen in 96, na Domitiaan,
en regeerde tot 98. Zijne regeering, een tegenheeld
van die zijns voorgangers, kenmerkte zich door
wijsheid en rechtschapenheid ; doch bij zijne hooge
jaren voelende, dat hij niet op den dour opgewassen
zoo zijn tegen de aanmatigingen der pretorianen,
adopteerde hij kart voor zijnen (27 Jan. 98 pleats
grijpenden) dood Trajanus, die hem opvolgde.
Nervi, vlek in Piemont, aan de Golf van Genua,
2 uren gaans bezuidoosten Genoa; 4500 inw.
Nervicanus tractus, het Britsche Kanaal,
of het oostgedeeite daarvan, werd dus genoemd,
omdat het de kusten van het land der NerviOrs bespoelde. Men noemde het ook Armoricanus tractus.
Nerviers, lat. Nervii, yolk in Gallia, in Belgica
2a, in het noorden, tusschen de Menapiers en Atrebaten ten W., de Morijnen ten 0., de Veromanduers
en Remers (Remi) ten Z., tangs de kusten van den
Nervicanus tractus; hunne voornaamste steden waren : Cameracum (Kamerijk), Turnacum (Doornik)
en Bagacum (Bavay). Het land der N. bevatte gedeeltelijk het tegenwoordige Viaanderen, Henegouwen en Cambresis.
Nerwaris, een yolk in Nepaul, maakt de kern
der bevolking Wear uit.

Nestor, de laatste der twaalf zonen van Neleiis (koning van Pylos) en Chloris, was de eenige
van zijne gansche Camille, die door Hercules gespaard.
werd, en erfde toen zijns vaders rijk. Hij was tegenwoordig bij den strijd der Lapithen en Centauren,
nam als aanvoerder der Pyliers en Messeniers met
90 schepen deal aan het beleg van Troje, wear hij
bet verdriet had zijnen zoon Antilochus te verliezen. Pat N. toen hoog bejaard was blijkt uit de
woorden van Homerus, .dat N. drie menschenlevens
doorleefd had"; ook wordt N. door de dichters geroemd om zijne wijsheid en welsprekendheid.
Nestor, de vader der geschiedkunde in Rusland, geb. omstr. 1056, monnik in 't petsjerische
klooster te Kiew, gest.: omstr. 1116, schreef in de
Slawische Kerke-taal eene voor de geschiedenis
het Noorden hoogstbelangrijke Kronijk, die van 862
tot 1116 loopt, doch door verschillende andere bewerkers is voortgezet tot 1203. Van -de edition dezer gewichtige bron voor de vroegste geschiedenis
der Slawen verdienen vooral melding die van Pogodin (Petersburg 1841) en van Miklosich (Weenen
1860). In 't Dnitsch vertaald en gecommentarieerd
is deze Kronijk door Schleszer, getiteld Russische
Annalen (5 din. Gottingen 1802-9).
Nestorianen, de aanhangers van de leer, dat
de twee naturen in Christus niet met elkander vereenzelvigd, maar elk afzonderlijk bestaan hebben,
zoodat don ook Maria, ofschoon moeder van den
mensal Christus, geenszins den godmensch Christus
gebaard had. Deze leer werd het eerst geopperd door
Theodorus van Mopsuestia, maar vooral omstr. 428
verbreid door Nestorius (zie dat art.), wiens naam
er aan gegeven werd (Nestorianismus), doch werd
door het concilie van Ephesus (431), en later nog
door twee concilien (451, 553) veroordeeld. In de
hierover tusschen Antiochie en Alexandria gerezene
twisten (Nestoriaansche twisten) namen leeraars
der theologische school te Edessa (en onder ben
Thomas Barsumas) de vlucht naar Perzie, en stichtten dear 489 de Kerk der Chaldeesche Christenen,
in Oost-Indie genaamd Thomas-Christenen, welke
Kerk den bisschop van Selencia en Ctesiphon als
Katholikos of Jacelich vereerde, en zich uitbreidde
naar Oost-India en Arable. In 1551 gelukte het, een
gedeelte der Chaldeesche Christenen aan den Pauselijken Stoel te onderwerpen ; deze Geunieerde N.
(omstr. 90,000 zielen) nemen de 7 sacramenten
aae, doch houden vast aan hun dogma der twee
naturen, verwerpen dus de wonderleer der Onbevlekte Ontvangenis, en hebben ook nog altijd den
Griekschen rites. De Niet-geunieerde N. (omstr.
70,000 zielen) hebben 3 sacramenten (doop, avondmaal en priesterwijding), en hunne geestelijken mogen in het huwelijk treden. De Nestoriaansche
monniken ennonnen volgen den regel vanSt.-Antonius.
Nestorius, stichter der Nestoriaansche Kerk,
geb. te Germanica in Syria, eerst monnik en presbyter te Antiochie, werd 428 door Theodosius den
Jonge benoemd tot patriarch van Constantinopel,
vervolgde de Arianen en Novatianen, doch predikte
eene nieuwe leer (zie NESTORIANEN), die, na reeds
door het nationaal concilie van Alexandria veroordeeld te zijn (430), hetzelfde lot onderging op het
algemeen concilie van Ephesus, waarbij N. tevens
werd afgezet (431), en gebannen; hij stierf omstr.
440 in eene oasis der woestijn van Libya.
Nestus, of Nessus, rivier in Thracie, ontspringende op den Rhodoxa, en zich ontlastende in de
Egetsche Zee.
Nestrik, dorp. Zie N1FTRIE.
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Nerwinde. Zie NEERWINDEN.
Nes (Aart van), nederl. zeebeld, 1653 kapitein
onder Tromp, 1662 schout-bij-nacht onder De Ruiter, 1665 vice-admiraal, 1666 als admiraal in den
Vierdaagschen zeeslag, 1 laatst vertneld als roemrijk
medestrijder in den slag hij Kijkduin (21 Aug. 1673).
Nes, drie friesche dorpen, ni. : 1) op het eiland
Ameland, 1 mijl benoordoosten Holwerd ; 5 a 600
inw.; in 't laatst der 18e eeuw ruim 800, waaronder
een 80-tal koopvaardij-kapiteins; bij den watervloed
Februari 1825 liep N. geheel onder. — 2) in de
grietenij Nvest-Dongeradeel, 3 uren gaans benoordoosten Holwerd ; 300 inw. — 3) in grietenij Utingeradeel, 3 uren g. benoorden Heerenveen ; 160 inw.
Nesactum, thans Castel-Vecchio, stad in het
oude Italie (in Istria), aan de Arsia (thans Arse),
werd 221 v. Chr. door de Romeinen veroverd.
Nesle, stad in 't fransche dept. Somme, 5 uren
gaans bezuiden Peronne ; 1700 inw.
Nesse, voormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen, werd gedeeltelijk door den Dollart
verzwolgen bij den vloed van 1277; het gedeelte,
dat staan bleef, was echter door dien vloed van
Groningerland gescheiden, en bestond gedurende
eenige eeuwen als een eilandje bij Emden, doch
werd door aanslibbing eindelijk met den vasten grond
van Emden vereenigd onder den naam van Nesserland.
Nessus, een centaur, werd door Hercules getlood. Zie DEJANIRA.
Nessus, rivier. Zie NESTUS.
Nesterik, of Nestrik, dorp. Zie N1FTRIK.

Netersel
Netersel, dorp in Noord-Braband, derdhalf
uur gaans bezuidw. Oirschot ; 300 inw.
Nethaneel, in het 0. T. Lien verschillende
personen van dien naam ; Num. 1 : 8; 2 :5; 7 : 18,
23; 10:15; I Chron. 2:14; 15:24; 24:6; 26:4;
11 Chron. 17 : 7; 35 : 9; Ezra 10 : 22; Neh. 12:
21, 36.
Nethania, in het 0. T. vijf verschillende personen van dien naam ; 11 Kon. 25 : 23, 25 ; 1 Citron.
25: 2, 12; 11 Chron. 17 : 8; Jerem. 36 : 14; 40 : 8,
14, 15; 41 :1, 2, 6, 7, 9, 10-18.
Nethe, of Neethe, twee rivieren in Belgie, nl.:
1) de Groote N. ontspringt in Limburg, en 2) de
Kle ine N. ontspringt in Noord-Braband; ze vereeni g en zich in de belg. prov. Antwerpen, bij Lierre,
en ontlasten zich in de Rupel bij Rumpst, na eenen
loop van 4 uren gaans sedert hare vereeniging. Die
twee rivieren gaven 1801 haren naam aan een departement van bet toenmalige Frankrijk (ddpartement des Deux-Néthes), gevormd nit een gedeelte
van Nd.-Braband, van 't markgraafschap Antwerpen
en van de heerlijkh. Mechelen ; dit dept., ingedeeld
in 4 arrondissementen (Mechelen, Turnhout, Breda,
Antwerpen) had tot hoofdpl. de stad Antwerpen.
Nethinim, bij de Joden, na de terugkornst
uit de babyl. ballingschap, de aan de Levieten toegevoegde ondergesdlikte helpers in de tewpeldienst;
in 't 0. T. vermeld I Chron. 9 : 2; Ezra 2 : 43, 58,
70; 7 : 7, 24; 8 :17, 20; Neh. 3 : 26, 31; 7 : 46,
60, 73; 10:28; 11: 3,21.
Nethou, Pic de N., de hoogste hergpiek der
Pyreneen, en in 't bijzonder van het Maladetta-gebergte ; is 10,722 vt. hoog.
Netopha, de stainvader van het naar hem genoemde israel. geslacht der Netophalielen; 11 Sam.
23 : 28, 29; II Kon. 25 : 23; I Citron. 2 : 54; 9:16;
H:30; 27:13,15; Ezra 2:22; Neh. 7: 26; 12:
28; Jerem. 40 : 8.
Netterden, dorp in Gelderland, 4 uurbezuidoost. 's-Heerenberg, aan de pruis. grenzen ; 380 mw.
Nettuno, 't oude Cam°, de haven van Antium,
havenstad in Italie, aan de Tyrrheensche Zee, 7 a 8
mijlen bezuidoosten Rome ; 5000 inw.
Neuburg, 1) stad in Beieren, aan den Donau,
6 mijlen ten N. N. 0. van Augsburg; 8300 inw.;
was sedert 1503 hoofdstad van bet toen zelfstandige prinsdom Neuburg-Pfaltz, dat 1799 weder
aan Beieren kwam. 2) marktvlek in Beieren, aan
de Inn, district Passau; 1000 inw. — 3) dorp in
Rijnbeieren, aan de uitwatering van de Lauter in den
Rijn; 1600 inw.
4) Zie KLOSTERNEUBURG.
Neuchatel. Zie NEUFCHATEL.
Neudamm, stad in Pruisen, prov. Brandenburg, 11 a 12 uren gaans ten N. N. 0. van Frankfort ; 3400 inw.
Neudorf, duitsche naam der hong. stad Iglo.
Neuenburg, 1) stad en kanton van Zwitserland; zie NEUFCHATEL. - 2) verscheidene duitsche
steden, waarvan de voornaamste : N., poolsch Noire,
3 a 4 uren gaans bezuidw. Marienwerder, aan de
Weichsel; 3700 inw.
Neuencamp, dorp op eene in den Sodden
vooruitstekende landtong van het eiland Rtigen, ligt
1 uur gaans van Putbus; 18 Sept. 1678 landde te
N. de Groote Keurvorst, om de Zweden te verdrijven,
Neuengamm, een der Vierlande van Hamburg. Zie K1RCLIWERDER.
Neufahrwasser, dorp met 1800 inw. in
West-Pruisen, aan de uitwatering van den west-arm
der Weichsel, circa 2 uren gaans benoorden Dantzig,
waarvan het de haven is.
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Neufehateau,l) stad in 't fransche dept. der
Vogesen, aan den Mouzon, ruim 8 mijlen benoordw.
Epinal; 3800 inw. — 2) stad in 't Lnxemburgsche,
7 mijlen beoosten Méziéres; 1500 inw.
Neufchatel, 1) dorp in Frankrijk, dept. Aisne,
ruim 8 uren gaans hezuidoosten Laon; 700 inw.
2) N.-en-Bray, oudtijds Driencourt genaamd, Welke
naarn in de 12e eeuw in N. werd veranderd door
Hendrik 1, koning van Engeland, die er een kasteel
liet bouwen. Eertijds eene vesting (die 1596 ontmantel(' werd), was dit N. de hoofdstad van het
landschap Bray ; vermaard is de Neufcháteller Naas.
De stad N.-on-Bray ligt 10 uren gnus benoordoosten Rouaan, in 't fransche dept. Seine-Infdrieure,en
heeft titans 3700 inw.
Neufchatel, 3) stad in Zwitserland, in 't
duitsch Neuenburg, lat. Neocomum, ook Novicastrum
en Noviburgum, ligt aan de uitwatering van den
Seyon in het Meer van N., is omstr. 1034 gesticht
door keizer Koenraad II, werd herhaalde malen door
felle branden geteisterd (1248, 1269, 1450, 1714,
1750), en tweemaal door . den Seyon overstroomd,
heeft thans 8500 inw., en is de hoofdstad van het
zwitsersche kanton N., dat, 14 a 15 vierk. mijlen
groot, en met 88,000 zielen bevolkt, begrensd wordt
door Bern ten N. 0., Waadtland ten Z., het nieer
van Neufchatel ten Z. 0., en Frankrijk ten W.
In 1707 kwam dit kanton (destijds graafschap) aan
den koning van Pruisen, die bij den vrede van
Utrecht (1713) in 't bezit werd bestendigd, dock
1806 genoodzaakt was het aan Frankrijk of te staan,
waarop Napoleon het tot een prinsdom verhief, dat
hij aan Berthier schonk (die daarnaar zijn titel
prins van Neufchatel voerde). In 1814 kwam N. vergroot aan Pruisen terug, docb werd 12 Sept. 1814
tevens (als 22e kanton) in den Zwitserschen bond
opgenomen. De bevolking in N. was in twee scherp
tegenover elkander staande partijen verdeeld (koningsgezinden en republikeinen), en in het voorjaar
van 1848 kwam die verdeeldheid tot eene uitbarsting, welke gewapende beweging de invoering van
eene republikeinsche constitutie ten gevolge had.
Wel zocht Pruisen die constitutie met geweld van
wapenea omver te werpen (3-4 Sept. 1856), loch
die poging mislukte; en tangs diplomatieken weg
werd uitgewerkt, dat de pruisische koninklijke dynastie voor goed van Naar souvereiniteitsrecht op
N. afstand deed (26 Mei 1857).
Neuhaldensleben, stad in pruis. Saksen,
6 uren gaans benoordw. Maagdenburg ; 5300 inw.;
in de nabijheid Althaldensleden, dorp met 2000 inw.
Neuhof (Theodor, baron von), geb. 1696 te
Metz, zoon van een bisschoppelijk-mansterschen kapitein, moest als student to Keulen wegens een duel
nit die stad vluchten, word officier in spaansche
dienst, viel als zoodanig in Afrika in handen der
Mooren, was gedurende 18 jaren tolk bij den dei
van Algiers, en vervolgens (1735) kommandant der
algerijnsche hulptroepen op Corsica, dat itch van
het juk der Genueezen Wilde bevrijden. De Corsicanen benoernden hem tot hunnen koning, onder den
naam van Tbeodoor 1. Hij moest eindelijk zwichten
voor de overmacht der fransche hulptroepen, en
stierf als vluchteling in Engeland 11 Dec. 1755.
Neuilly, vlek in 't fransche dept. Seine, aan
de Seine, een half uur gaans benoordw. Parijs;
23,000 inw.; schoone buitenplaatsen; het prachtige
zomerpaleis van Lodewijk Filips werd bier 25 Fehr.
1848 vernield, en in Engeland voerde de van den
franschen troo p verdreven koning den titel van
Graaf van N. — Er zijn in Frankrijk nog vier an-
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dere plaatsen, die N. heeten, nl.: 1) Neuilly-en-Thel,
dept. Oise, 6 uren g. bewesten Senlis: 1100 inw.—
2) Neuilly-le-Real, dept. Allier, ruim 4 uren g.
beznidoosten Moulins; 1200 inw. — 3) Neuilly-lésLangres, of Neuilly-l'Evéque, dept. Haute-Marne, 3
uren g, benoordoosten Langres; 1400 inw.
4) Neuilly-S1.-Front, dept. Aisne, ruim 4 urea g.
benoordw. Château-Thierry; 2000 inn.
Neumann (Karl Friedrich), duitsch geleerde,
geb. 22 Dec. 1798 te Reichmannsdorf bij Bamberg,
1822-25 leeraar aan 't gymnasium te Spiel's, ondernam 1830 eene reis naar China, wa q 1831-52
professor te Munchen, waar hij sedert 1852 mil
leeft. Grondig kennel' van d o e chineesche en arnienische letterkunde, heeft N. nit die beide talen vele
belangrijke werken overgezet ; bnitendien heeft hij
zeer veel verdienstelijks geschreven, o. a.: Versuch
einer Geschichte der arnzeniselien Literatur (Leipzig
1833); Beitrage zur armen. Literalur (Munchen
1849) ; Die Volker des siidlichen Russlands (Leipzig
1847) ; Geschichte des englisch-chinesischen Kriegs
(Leipzig 1846); Geschichte des englischen Reichs in
Asien (2 dIn. Leipzig 1857); Ostasiatische Geschichte
(Leipzig 1861); Geschichte der Vereinigten Staaten
von Amerika (dl. I, Berliju 1863).
Neumarkt, 1) stad in Beieren, 14 uren gaans
benoordw. Regensburg; 3800 inw.; minerale bron. —
2) stad in pruis. Silezie, 7 uren g. benoordw. Breslau;
5100inw.;overwinn.derPruisen opOostengkers1757.
Neunhausen, (.orp
in 't groothertogdorn
1
Luxemburg, derdhalf mug. bezuidw. Wiltz ; 380 i ow.
Neurenberg. Zie -RNBERG.
Neurode, stad in pruis. Silezie, mint 8 mijlen
bezuidw. Breslau; 5900 inw.
Neu—Ruppin, pruis. stad. Zie RUPPIN.
Neusaltz, Neusatz, stad in pruis. Silezie, aan
de Oder, 9 a 10 mijlen ten N. N. W. van Liegnitz;
4400 inw. ; Hernhutters-kolonie.
Neusatz, hong. Uj-Videk, lat. Neoplanta, clad
in 't hongaarsche comitaat Bars, aan den Donau,
tegenover Peterwardein ; 11,000 inn.
Neusiedel, marktvlek met 2200 inw. in nonage, comitaat Wieselburg, 8 uren g. bezuidw. Presburg, aan het Meer van N. (duitsch Neusiedlersee,
hong. FertO), dat 4 mijlen fang, 1 a i inijI breed,
groot, en zeer vischrijk is.
61 vierk.
Neusohl, hong. Besztercze-litinya, stad in
Hongarije, hoofdplaats van bet comitaat Soh!, 9 uren
gaans benoordoosten Chemnitz; 5700 inw.; is een
der schoonsle steden van Hongarije.
Neuss, 1) duitsche naam der zwits. stad Nyon.
— 2) het oude Niusa, Nova Castra of Novesium,
stad in Riinpruisen, anderhalf unr gaans bezuidw.
Dusseldorf; 10,800 inw.; zeer nude stad, biocide
reeds in de 4e eeuw, nerd anno 451 verwoest door
Attila, en in de 9e eeuw door de Noormannen. Keizer Filips van Zwaben maakte zich 1206 van N.
meester, en schonk het aan den aartsbisschop van
Keulen; in 1254 nerd N. eene Hanzestad. Karel de
Stoute belegerde N. tevergeefs 1475, dock door
den hertog van Parma werd het ingenomen 1586,
en door de Franscbeu 1642 en 1794.
Neustadt, d, i. Nieuwe stad, naam van een
aantal steden in Duitschland; de voornaamste zijn:
1) in Holstein, aan de Lubische bocht ; 3700 inw.
2) in Moravid, aan de Oslawa, ruim 5 uren gaans
benoorden Olmutz; 4500 inw.
3) poolsch Prudnitz, in 't pruis. distr. Oppeln,
aan de Prudnica, bij Oostenrijk's grenzen ; 8500 inw.
4) in West-Pruisen, aan de Rheda, 10 uren g.
5)
benoordw. Dantzig; 3200 inw.

Neuwied
5) aan de Aisch, in Beieren, kreis Mittelfranken,
8 uren g. ten N. N. 0. van Anspach; 3500 inw.
6) aan de llardt, in Rijnbeieren, aan den Speierbach, 5 urea gaans benoorden Landau; 7200 inw.
7) bij Stolpen, in Saksen, 8 a 9 uren g. beoosten
Dresden ; 2500 inw.
8) aan de Heide, in 't Saksen-Coburgsche, 4 uren
g. benoordoosten Coburg; 2600 inw.
9) aan de Orla, in Saksen-Weimar, 10 uren g.
beznidoosten Weimar; 4600 inn.; geschiedkundig
tnerkwaardig oud kasteel.
Neustadtel, sta y in den boheemschen kreis
Buntzlau, aan den voet van 't Isergebergte; 3000 inw.
Neustadtl, 1) rnarktvlek in 't hongaarsche
comitaat Neutra, 6 a 7 mijlen benoordw. Neutra,
aan pie Wang; 5000 inw. — 2) stad in Moravie, 5
mijlen benoordoosten Iglau ; 2200 inw. — 3) stad
in Krain, aan de Gurk, 6 mijlen bezuidoosten Laibach ; 2000 inw.
Neustettin. Zie S_TETT1N.
Neustrelitz. Zie S_THELITZ.
Neustrie, van bet duitsche Neuest Reich, d. i.
nieuwste rijk, wordt ook West-Francia genoemd ;
bet was een der drie groote frankische rijken, lag
ten W. van Austrasie, en had ongeveer de volgende
grenzen : Bretagne ten W., de Loire ten Z., eene
grenslijn die door Champagne liep en Reims lief
liggen ten 0., en de Maas ten N., zoodat N. de twee
oude koninkrijken Soissons en Parijs bevatte, terwijl
Austrasie aan Metz en Bourgogne-Orleans gelijk
stoad. De naam N. begint op te komen na den flood
van Caribert, gedurende de oorlogen van Chilperic
tegen Siegebert. De zegepraal (613) van Clotarius
III was die van N., waarmede toen meer bijzonder
Aquitanie vereenigd scheen. Duch na den flood van
Clotarius III werd aan N. een koning opgedrongen
door de Austrasiers, en Aquitanie verkeerde toen
feitelijk in eenen staat van onafhankelijkheid (670);
door Ebroin nerd N. nog voor een korten tijd opgebeurd, en eindelijk (687) hij Testry overwonnen,
was N. van dat tijdstip of slechts een vasalstaat van
Austrasie, bestuurd door een nit het huffs Heristal.
De onderscheiding Neustri, Austrasie, Burgundie
bleef echter nog bestaan, dock geraakte order de
eerste Carolingers van lieverlede in onbruik. Na het
verdrag van Verdun (843) veranderde de naam N.
van beteekenis, en beduidde niets anders dan bet
westerdeel van Neder-Neustrie. En zelfs dat Menne
N. verloor reeds spoed ig zijnen naam, nadat het (912)
afgestaan was aan Rollo den Noorman, naar wien
het nu Northmannia of Normandie genoenid werd.—
Ook het koninkrijk Lombardije was ingedeeld in
Neastrie en Austrie (in dit laatste niet begrepen de
hertogdommen Spoleto en Benevent) ; dit N. bevatte
de hertogdommen Turijn,Pavia, Milaan, Bergamo, enz.
Neutra, of Neitra, hongaarsch comitaat, groot
121 vierk. mijlen, was van 1849 tot 1860 gesplitst
in twee cornitaten, nl.: Opper-N., met 239,000 zielen
en Tyrnau tot hoofdplaats, en Neder-N. met 233,000
zielen en tot hoofdplaats de stad N. (hong. Nyitra),
aan de rivier N. Die stad N., met 9400 inw., is
thans de hoofdplaats van het geheele comitaat, en
levers vestingstad.
Neuvy—le—Roi, vlek in 't fransche dept.
Indre-Loire, 8 uren gaans benoordw. Tours; 2000
inn.; veldslag (1044) tusschen de Angevijnen en de
Champagneezen.
Neuwied, stad in Rijnpruisen, 6 uren gaans
benoordw. Coblentz; 7800 inw.; vroeger hoofdpl.

van 't 1806 gemediatiseerde graafschap Wied ; 1797
overwinning derFranschen op de Oostenrijkers.

Neuzen
Neuzen, of Ter-Neuzen, lat. Novesium, stad en
vesting in Zeeland, 5 uren gaans bezuiden Goes, aan
't Kanaal van Neuzen ; 1300 inw.; is zeer oud, teed
veet in de beroerten van Gent en Brugge, werd in
't begin van den 80-j. oorlog veroverd art heroverd,
dock bleef sedert 1583 aan Oranje. In 1830 een
oogenblik (20 Oct.) door de Belgen bezet.
Nevada, een territorium der Vereen. Staten
van Noord-Amerika, eerst sedert 2 Niaart 1861 georganiseerd nit bet westgedeelte van Utah en eenige
aangrenzende grondstukken van California, is constr.
3800 vierk. mijlen grant, telde in 1860 omstr.
50,600 bewoners, waaronder24000Indianen, en Iieeft
tot hoofdstad Carson-City.
Nevada-City, stad in den n.-amerik. staat
California ; 5000 inw.
Nevada (Sierra), bergketen in den staat Mexico
van de Mexicaansche republiek.
Nevele, belg. stad, pron. \Vest-Vlaanderen,
ruim 3 uren gain's bewesten Gent; 3200 inw.
Nevers, het oude Noviodunum of Nevirnum,
stad in Frankrijk, hoofdplaats van het dept. Nievre,
aan de nitwatering van de Nievre in de Loire, was
de hoofdstad der voormalige prov. Nivernais, en
heeft ruim 18,000 inw.; het is de geboorteplaats
van Adam Billault (genaaind Maitre Adam), van
Chaumette, enz. Reeds ten tijde Van Cesar was N.
een gewichtig strategisch punt; het ward in 506
(ander Clovis) een bisilom; herhaalde eaten veren heroverd ander de Merovingers, werd in de 10e
eeuw tot graafschap verheven, en bleef dat tot 1538,
Men het door Frans I herschapen werd in een hertogdoin. Vent teed N. in den Honderdjarigen oorlog
en in de godsdienst-oorlogen ; door hertog Karel HI
werd het hertogdom 1659 verkocht aan kardinaal
Mazarin, die het als erlgoed naliet aan zijnen neef
Filips Jul. Mancini. Zie NIVERNAIS (hertogen van).
Neville, engelsch adellijk geslacht, dat 23
Juni 1295 tot de waardigheid van peer werd verheven in den persooa van Ranulph de N., van Wiens
afstammelingen wij er slechts een paar zullen noemen : N. (Ralph), achterkleinzoon van Ranulph,
in 1397 verheven tot graaf van Westmoreland, gest.
1425, liet Lien zones na en twaatf dochters, van
welke de jongste (nl. Cecily) de gemalin werd van
Richard Plantagenet, hertog van York, en zoodoende
de moeder van Eduard IV en Richard ill. — N.
(Richard Cornwallis), uit de vrouwelijkeafstamming
van 't geslacht N., geb. 17 Maart 1820, gest. 21
Febr. 1861, verdienstelijk oudheidkundige, die o. a.
geschreven heeft Saxon obsequies (Louden 1853).
Neville's Cross, pleats in Engeland, in de
nabijheid van Durham (in 't graafschap van diet
naam). Te N. bevochten de Engelschen order lord
Percy eene schitterende overwinning (1146) op
David Bruce, koning van Schotland : 15,000 Schotten bleven op het slagveld liggen, de koning zelf
werd met zijnen ganschen adel gevangen genomen.
Nevirnum, lat. naam van Nevers.
Nevis, spaansch Nieves, een der engelsche Kleine
Antillen, aan de zuidoostpunt van St.-Christoph, is
vierk. mijl groot, heeft 10,000 bewoners, en tot
hoofdplaats Charlestown, op de zuidwestkust. Dit
eiland is een berg, die nit zee oinhoog steekt, en op
welks kruin zich een uitgebrande krater bevindt;
het werd ontdekt door Columbus, die het N. noewde,
omdat hij de kruin met sneeuw bedekt vond. Sedert
1628 behoort N. aan de Engelschen ; het was in
handen der Franschen van 1706 tot 1713 en van
1782 tot 1783.
New, engelsch woord, beteekent Nieuw.
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Newa, rivier in europ. Rusland, gouvt. Petersburg, komt nit het meer Ladoga, loopt eerst Z. W.
daarna N. W. waarts, besproeit Petersburg, en outlast zich met eenen zeer breeder mond in de Golf
van Finland. Ofschoon slechts 8 a 9 mijlen tang, is
de N., die door kanalen met de Volga in gemeenschap staat, een der voornaarnste waterwegen voor
den koophandel van Rusland.
Newark, 1) stad in den n.-amerik. staat NewJersey, 8 uren gaans ten N. N. 0. van New-Brunswick, aan den Passiac, 4 tire° g. bewesten New-York;
72,000 inw.; is gesticht door Kosciusko. — 2) vlek
aan de eitwatering van den Niagara ; zie NIAGARA.3) N .-upon- Trent, su! in Engeland, graafschap
Nottingham, ruin] 6 uren gaans benoordoosten Nottingham 10,000 inw.; rumen van een fraai kasteel.
New-Bedford, stad in den n.-atnerik. staat
Massachusetts, aan de Buzzard-baai; 23,000 inw.
Newborn, stad in Noord-Carolina, aan de nitwatering van den Neuse in den Trent; 4800 inw.
New-Britain, vlek in den n.-amerik. staat
Connecticut, 4 uren g. bezuidw. Hartford ; 5000 inw.
New-Brunswick, stad in den n.-am. staat
New-Jersey, 6 inijl. ben idw. New-York ; 12,000 inw.
New-Brunswick, d. Nieuw Brunswijk,
een britsch territorium in Noord-Amerika, grenst
ten W. aan Maine en Neder-Canada, ten N. aan de
Chaleur-baai, ten 0. aan de St.-Laurentins-golf, en
ten Z. aan de baai van Fundy. Aan de zuidoostzijde
staat dit territorium door eene landengte in gemeenschap met Nova Scotia De voornaamste steden
in N.-B. zijn: St.-John, Fredericton en St.-Andrews.
Te gelijk met Canada werd N.-B. aan Groot-Britannie
afgestaan 1763.
Newburg, verscheidene steden in NoordAmerika, o. a.: in staat New-York, aan den Hudson,
11 a 12 mijlen benoorden New-York; 11,000 inw.
Newburgh, stad in Schotland, graafschap
Fife, miff' 3 uren g. bezuidoosten Perth ; 2700 inw.
Newbury, stad in 't engelsche graafschap
Berks, aan de Kennet, 6 uren gaans bezuidwesten
Reading; 6600 inw.; een der merkwaardigheden in
N. is het huis van •Jan den Lakenwever" (Jack of
Newbury), aan Wien N. grootendeels zijne welvaart
to danken had, en die op zoo onbekrompene wijze
Hendrik VIII hull) verleende. In de nabijheid van N.
werden twee gedenkwaardige veldslagen geleverd
(1643 en 1644) tusschen de Parlementairen en de
Koningsgezinden. Benoorden N. ligt de buitenplaats
Donnington Castle, indertijd eigendom van den dichter Chaucer, die daar anno 1400 stierf. Het noorderdeel van N., thans Speenhamland genaamd, ligt
ter ptaatse van het oude
Newbury-Port, stad in den n.-amerik. staat
Massachusetts,aan den Merrimack, 5 kwartier gaans
van de zee, en 11 uren g. benoorden Boston; 13,500
inw.; zwaar door brand geteisterd 1811.
Newcastle, naam van verscheidene steden in
Engeland, ierland en Amerika, o. a.: 1) Newcastleupon-Tyne, doorgaans kortweg Newcastle, het oude
Pons naderhand Monkchester genaamd, hoofdplaats van het engelsche graafschap Northumberland, op den linkeroever van den Tyne, 12 mijlen
benoordoosten Carlisle; omstr. 110,000 inw.; eene
1852 gestichte Universiteit en een 1525 gesticht
gymnasium ; in de nabijheid rijke steenkolenmijnen ;
N. is voor de koopvaardij de tweede stad van Engeland. Te N. was het eindpunt van den mour van
Severus; dock toen die muur gebouwd werd, bestond
de stad nog niet; N. is gesticht door Robert, noon
van Willem den Veroveraar, en is herhaalde males
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Newport, naam van verscheidene steden in
veroverd en telkens:weder verloren door de Schotten;
Engeland en in Noord-Amerika, o. a.: 1) in 't en6 Octob. 1854 werd N. geteisterd door een fellen
gelsche graafschap Southampton, midden op het
brand. — 2) Newcastle-under-Lyne, stad in 't eneiland Wight, waarvan het als de hoofdplaats te begelsche graafschap Stafford, aan de Lyne (die zich
schouwen is, aan de bevaarbare Medina; 8000 inw.;
in de Trent outlast), 6 uren g. benoordw. Stafford ;
oude kerk, waar begraven is Elizabeth, de dochter
11,000 maw.; onbeduidende overblijfselen van bet
van Karel 1, als gevangene gestorven op Carisbrooke
kasteel, hier in 1180 gebouwd door den graaf van
Castle, nadat Naar vader op 't schavot zijn leven had
Chester, naar welk nieuw kasteel (new castle) de
geeindigd. Te N. was vroeger bet .Tractaat van
stad genoemd is. — 3) stad in Opper-Canada, op
Newport" gesloten tusschen Karel I en de Gecornden noordoever van het meer Ontario, 17 mijlen ten
mitteerden van het Parlement. — 2) in 't engelsche
0. N. 0. van Toronto; 33,000 inw. — 4) stad in
den n.-amerik. staat Delaware, aan den Delaware,
graafschap Monmouth, aan den Usk, 5 mijlen be-.
zzuidw. Monmouth en 4 a 5 mijlen benoordw. Bris2 uren gaans bezuidw. Wilmington ; 3600 inw.
tol; 3000 inw.; haven. — 3) in den n.-amerik. staat
NeWeastle(William,herto g v.). ZieCAvENnis11.
Newcomen (Thomas), smid te Dartnouth, Rhode-Island, 9 uren g. bezuidoosten Providence,
vond 1695 de machine nit, die !mar hem genoemd
aan de baai Narraganset ; 10,500 inw.; uitmuntendd
haven. — 4) in den n.-amerik. staat Kentucky, aan
is, zijude het eerste werktuig, waarop tie stoum als
den Ohio, tegenover Cincinnati ; 10,000 inw.
bevveegkracht is toegepast. In die machine zijn
m Watt.
New—Providence, een der middelste Ba later verbeteringen aangebracht door James
New—Forest, bosch in Engeland, graafschap hama-eilanden ; 8400 inw.; de hoofdplaats is Nassau.
Newry, stad in de iersche prov. Ulster, graafSouthampton, tusschen Southampton-River ten 0.
schap Down, 12 uren gaans bezuidw. Belfast; 13,500
en het Britsche Kanaal ten Z. In dit bosch werd
inw.; haven; oude (in 1543 opgehevene) abdij.
Willem de Roode gedood door een pijl, afgeschoten
Newstead, vlek in 't engelsche graafschap
W lter Tyrrel.
door
a.
New—Foundland, d. Nieuw-Gevonden- Nottingham, 3 uren g. benoordoosten Nottingham;
britsch
eiland
aan
de
oude abdij, die door Hendrik VIII geschonken werd
land, fransch Terre-Neuve,
aan de voorzaten van lord Byron, waar de beroemde
noordkust van Amerika, nabij Labrador, ligt oostedichter gewoond heeft, en waar zijn gebeente rust.
lijk voor de St.-Laurentius-golf, is 1690 vierk. mijlen
groat, bevolkt met ostr.
Newton, een aantal plaatsen in Engeland en
tn 100,000 zielen (Engelin Noord-Amerika ; de voornaamste zijn : 1) stad in
schen, Franschen, Anglo-Amerikanen en inlanders),
Engeland, 3 uren gaans bezuidw. Montgomery;
vormt een afzonderlijk gouvernement van britsch
2400 inw.
Noord-Amerika, is grootendeels met bosch bedekt
2) stad in den n.-amerik. staat Massachusetts, 3 uren g. bewesten Boston ; 7000 inw.
en rijk aan verscheurende en andere dieren (bekend
Newton (Isaac), engelsch natuur-, wis- en
is de Newfoundlandsche hond), en heeft tot hoofdsterrenkundige, geb. 25 Dec. 1642 te Woolstorp in
plaats de stad St.-Johns (fransch St.-Jean). De van
't graafschap Lincoln, gest. 20 Maart 1727 als preouds zoo vermaarde visscherijen van N.-F. zijn
silent der akademie van wetenschappen te Londen,
nog altijd de belangrijkste van de geheele aarde;
heeft zijnen naam onsterfelijk gemaakt door zijne
bet meest wordt opgeleverd door de zoogenaamde
ontdekkingen en door zijne werken. Eerie complete
Creole Bank van N.-F., ten 0. en Z. O. van bet eiland,
editie zijner Werken in 't Latijn leverde Horsley (5
welke zandbank 130 mijl. lane, en op sommige plaatdln. Londen 1779-85). lie Gedenkschriften van N.
sen 43 mijl. breed is. Aan de zuidkust van N.-F. liggen
in 't Engelsch zijn uitgegeven door Brandes (2 din.
de Brie aan Frankrijk toebehoorendeeilandjesGrootEdinburg 1855) ; en Edelstone gaf in 't licht N.'s
Miquelon, Klein-Miquelon of Langlade, en St.-Pierre.
Correspondentie (Londen 1850).
In 1497 ontdekt door Giovanni Cabot en zijnen zoon
Newton (C. T.), engelsch oudheidkundige,
Sebastiaan, werd N.-F. in 1525 bezoclit door J.
deed met R. P. Pullan belangrijke opgravingen in
Verazzani, die het in bezit narn namens Frankrijk ;
Klein-Azie, door hem beschreven in : A History of
intusschen werd er eerst in 1604 eene fransche kodiscoveries at Halicarnassus, Guides and Branchidw,
Ionic aangelegd, nadat 1583 reeds de Engelschen
being the results of an expedition sent to Asia Minor
zich op het eiland hadden gevestigd. Bij den vrede
by the British Government in 1856 etc. (2 din. Lonvan Utrecht werd N.-F. aan Engeland afgestaan;
den 1861-62).
doch bij de tractaten van Parijs (1763) en Versailles
New—Ulster, of Ahi-no-maui, naam van 't
(1783) is aan Frankrijk het recht gewaarborgd om
noorderschiereiland van Nieuw-Zeeland.
op en om N.-F. te visschen. De fransche nederzetNevi—Westminster, sedert Maart 1859 de
tingen op N.-F. liggen ter noord- en westkust.
Newgate, de groote strafgevangen is te Londen. hoofdplaats der engelsche kolonie Britsch-Columbia,
aan de Frazers-rivier.
New—Hampshire. Zie HAMPSHIRE.
New—York, d. Nieuw-York, een der staten
Newhaven, 1) zeeplaats in Engeland, graafvan de noord-amerikaansche Unie, groot 2164 vierk.
schap Sussex, circa 3 uren gaans bezuiden Lewes,
mijlen, en bevolkt met 4 millioen zielen, grenst ten
aan de uitwatering van de Ouse; 1400 inw. — 2)
N. aan bet nicer Ontario, de rivier St.-Laurentius
zeedorp in Schotland, een half uur g. benoorden
en Neder-Canada, ten 0. aan de staten Vermont,
Edinburg; 2200 inw. — 3) zeestad in den n.-ameMassachusetts en Connecticut, ten Z. aan den Oceaan
rik. staat Connecticut, 7 mijlen bezuidw. Hartford,
en aan de staten New-Jersey en Pennsylvania, en
aan eene baai van de Long-Island-sond; 39,000
ten W. aan den staat Pennsylvanie, aan het meer
inw.; beroemde hoogeschool (Yale College).
New—Jersey, een der Vereenigde Staten van Erie en aan den Niagara. De hoofdstad is Albany;
doch de grootste stad is N.—Y., tevens de grootste
Noord-Amerika. Zie JERSEY.
New—London, havenstad in Connecticut, stad der Vereenigde Staten, en na Londen de voornaamste koopstad der geheele aarde, ligt aan de
aan de Thames, 1 uur gaans van de uitwatering
Baai van New-York, op de zuidpunt van het eiland
dierrivier in den Long-Island-sond ; 10,000 inw.
Newmarket, vlek in Engeland, 5 uren g. Manhattan, dat gevormd wordt door de rivieren
Harlem-River en East-River, en heeft omstr. l milbeoost. Cambridge, 3400 inw.; beroemde wedrennen.

Nex6e
lioen inw. (in 1850 slechts 516,000, en in 1731
slechts 4622 zielen, waaruit gemakkelijk is af te
Leiden, welk eene vlucht de bedrijvigheid en welvaart van N.Y. in de laatste 130 jaren heeft genomen). — De staat N.-Y., die 26 mull 1788 de
staatsregeling der n.-amerik. Unie aannam, is ontstaan uit de eerste nederzetting der Hollanders in
Amerika (1613), die aan deze bonne kolonie den
naam gaven van IVieuw-Nederland. In 1621 werd
door de Hollanders een begin gemaakt met de stichting der stad N.-Y., die door hem genoemd werd
Nieuw-Ainsterdain; in 1764 werd die stad door de
Engelschen veroverd, die den naam veranderden in
N.-Y. (ter eere van Jacobus II, destijds hertog van
York) ; wel was de stad van 1673 tot 1674 andermaal in handen der Hollanders, doch van laatstgenoemd jaar tot Nov. 1783 bleven de Engelschen er
meester van. De stad N.-Y. is de geboorteplaats o. a.
van Washington Irving.
Next)°, havenstad op de zuidkust van het deensche eiland Bornholm ; 1500 inw.
Nexon, marktvlek in 't fransche dept. HauteVienne, ruim 4 uren gaans benoorden St.-Yrieix ;
2000 inw.
Ney (Michel), hertog van Elchingen, prins van
de Moskwa, maarschalk en pair van Frankrijk, geb.
10 Jan. 1796 te Sarrelouis, waar zija varier bet handwerk van kuiper uitoefende, trad 1787 als vrijwilliger in krijgsdienst, maakte zich spoedige bevordering waardig, nam aan de twee eerste veldtochten
der omwenteling deel als aide-de-camp, onderscheidde zich onder Kleber, werd 1796 brigadegeneraal, 1799 divisie-generaal, diende bij het Donau-Leger, en bij dat van den Rijn, en nam deel aan
den slag bij Hohenlinden. Bonaparte benoemde hem
tot fransch gezant in Zwitserland (1801); en bij de
stichting van het keizerrijk, werd N. tot maarschalk
verheven (1804). Aan bet hoofd van zijn armeekorps opende N. den veldtocht van 1805, werd benoemd tot hertog van Elchingen na de bestorming
van de Elchinger schansen, waarvoor de bemachtiging van Ulm mogelijk werd. Vervolgens naar Tyrol
opgerukt, onderscheidde N. zich in de veldtochten
tegen Pruisen en Rusland (1806 en 1807) door de
capitulatie van Erfurt, door die van Maagdenburg,
door den overtocht over de Weichsel en de inname
van Thorn, en door zijn schitterend gedrag in den
slag van Amskerdorf. In Spanje onderwierp hij Galicie en de Asturien (1808) ; in Portugal bemachtigde hij Castel-Rodrigo, noodzaakte Almeida urn te
capituleeren, redde de fransche armee door den
meesterlijk bestuurden terugtocht van Lissabon naar
Miranda-de-Douro. In den russischen veldtocht I 812
voerde N. zijnen krijgsmansroem ten top in bet gevecht bij Liady, bij de bemachtiging van Smolensk,
in den slag aan de Moskwa, toen hij wonderen van
dapperheid verrichtte (en waarvoor bij vereerd werd
met den titel van Prins van de Moskwa), en incest
van alles bij den noodlottigen terugtocht, toen bij
eerst de voorhoede, vervolgens de achterhoede kommandeerde : hij bestuurde den overtocht over de
Beresina. In 1813 met een legerkorps, dat bijna nitsluitend uit rekruten bestond, opende hij den veldtocht met de overwinning bij Lutzen, bevocht de
zege ook bij Bautzen, doch Iced de nederlaag bij
Dennewitz. In 1814 zag men hem bij Brienne,
Champ-Aubert, Montmirail. Intusschen was N. een
dergenen, die bij Napoleon het sterkst aandrongen
op abdicatie. Door Lodewijk XVI1I werd N. met
eerbewijzen overladen, tot pair verheven, en met
het opperbevel bekleed over het hoofdkorps, dat NaII.
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poleon moest bevechten, toen die van Elba terugkeerde (Maart 1815) ; doch te Lons-le-Saulnier
aangekomen, verklaarde N. zich voor den keizer,
aan Wien hij zich te Auxerre aansloot met al zijne
troepen; in den slag van Waterloo was de opnieuw
uitblinkende heldengrootheid van N. niet in staat
de totale nederlaag af te wenden. Bij de militaire
conventie van 3 Juli, tusschen de geallieerden en bet
voorloopig bewind gesloten, werd eene amnestie
bepaald, waarin ook N. begrepen zoo zijn ; desniettegenstaande werd hij 5 Aug. in hechtenis genomen ;
en in weerwil van de meesterlijke wijze, waarop hij
voor bet hof der pairs werd verdedigd door Berryer
en Dupin, werd N. 6 Dec. ter flood veroordeeld, en
7 Dec. achter bet Luxembourg gefusilleerd. Zijne
wapenbroeders noemden hem le Brave des braves.
Zijne Gedenkschriften" zijn in bet licht gegeven
(2 din. 1833) door zijne Brie zonen, namelijk:
N. (Joseph Napoleon), hertog van Elchingen, prins
van de Moskwa, geb. 8 Mei 1803, sedert 1852 senateur en brigade-generaal, gest. 25 Juli 1857;
(Michel Louis Felix), hertog van Elchingen,
—N.
geb. 24 Aug. 1804, gesneuveld te Gallipoli 14 Juli
1854 ; — N. (graaf Napoleon Henri Edgar), geb.
20 Mrt. 1812, sedert 1852 kolonel der kavallerie
en vleugel-adjudant van Napoleon III, sedert 1856
brigade-generaal, en sedert 16 Aug. 1859 senateur.
Neziah, stamvader van een der familien, die
uit de baby!. ballingschap terugkeerden ; Ezra 2:54;
Neh. 7 : 56.
Nezib, 1) N. of Nisibin, bet nude Nisibis, stad
in aziat. Turkije (Bagdad), 25 mijlen benoordw.
Mossoel ; 1200 inw.; zie NISIB1S. - 2) vlek en vlakte
in Syrie, tusschen Aleppo en Marasj, niet ver van
den Euphraat. In de vlakte van N. bevocht Ibrahim,
zoon van Mehemed-Ali, pacha van Egypte (25 Juni
1839) eene beslissende overwinning op de troepen
van Snitan Mahmoed. Dit N. was in de hooge oudbeid eene stad van den scam Juda ; Jozua 15 : 43.
Ngadjie, dorp op Java, resid. Soerakarta, 9 Dec.
1827 aan de muitelingen ontweldigd door de neaeri.
troepen.
Ngami, binnenmeer in 't binnenland van ZuidAfrika, aan de noordgrens der woestijn Kalahari, ter
hoogte van 3713 vt., is 14 vierk. mijlen groot, en
werd het eerst in 1849 bezocht door Livingstone.
Ngan—Hoei, of An-Hoei, prov. in MiddelChina, is 2290 vierk. mijlen groot, bevolkt met 35
millioen zielen, en heeft tot hoofdplaats het 32 mijlen bezuidw. Nangking liggende Ngan-king, welke
stad de voornaamste tusschenplaats is voor het
handelsverkeer tusschen het noorden en zuiden des
rijks. De prov. N.-H. strekt zich uit aan weerszijden
van den benedenloop der rivier Jang-tse-kiang, en
grenst aan de provincien Sjan-tong ten N., Kiang-soe
ten O., Tsje-kiang ten Z. O., Kiang-si ten Z., Hoekwang en Ho-nan ten W.
Ngantang, district en dorp op Java. Zie het
art. ANTANG.
Ngasinan. Zie ASINAN.
Ngiengil, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
17 Maart 1828 werd hier aan de muitelingen de
nederlaag toegebracht door de inlandsche bondgenooten der Nederlanders.
Ngowata, dorp op Java, resid. Soerakarta, aan
den voet van den berg Pegat ; 28 Dec. 1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Niagara, rivier in Noord-Amerika, slechts 7
a 8 mijlen lang, verbindt bet meer Erie met het
weer Ontario, en is de grens10 tusschen OpperCanada en den noord-amerik. staat New-York. De
42
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N. heeft bij hare komst nit het Erie-meer slechts
eene breedte van 15 minuten gaans; omstreeks anderhalve mijI verder vormen de armen van den N.
het tot New-York behoorende eiland Grand-island,
en hier heeft de rivier reeds eene breedte van 2
mijlen, en 1 mij1 verder vormt zij den beroemden
Waterval van den N., den prachtigsten waterval der
aarde, die door het eiland Iris (ook Goat's Island,
d. Geiten-eiland genaamd) in twee ongelijke deelen gesplitst wordt. Het oostgedeelte, zijnde de
amerikaanscheN.-val (Fort-Schlosher-valgenaamd)
is 1069 vt, breed, en heeft in 't midden eene hoogte
van 153 vt.; het westgedeelte, zdtide de Groote
Paardenhoef-vai, geN.-val (Horseshoe-fall, d.
naamd) heeft eene breedte van 1897 vt. en eene
hoogte van 144 vt. Door den grooten val loopt de
grenslinie van Canada ; de andere val ligt geheel en
al op noord-amerik. grondgebied. Eene halve engelsche mijl eer men aan den waterval komt ligt
eene 750 parijs. voet lange hangbrug (voor spoortreinen, gewone rijtuigen en voetgangers) over de
rivier, aan welker uitwatering in het meer Ontario
twee steden, nl.: N., vroeger Newark genaamd,
stad met 3000 maw. in Opper-Canada (britsch NoordAmerika), aan de westzijde der rivier N., en N.,
stad met 2000 mw. in de Vereenigde Staten (staat
New-York), aan de oostzijde der rivier ; in de nabijheid dezer stad ligt het dorp Niagara Falls, met
1000 inw., waar de Buffalo en Lockport spoorwegen
met elkander in verbinding stain.
Niams—Niams, onder dezen naam is herhaaldelijk, en zelfs nog in onzen tijd, gewag gemaakt van een bijzonder menschenras, dat in het
binneuland van Afrika verbfijf moet honden. De opmerkelijkste bijzonderheid der N.-N. bestaat hierin,
dat het een ras is, waarvan ieder individu een staart
heeft.
Nias, een aan het nederlandsch gezag onderworpen eiland bij de zuidwestkust van Sumatra, is
120 vierk. mijlen groot, bevolkt met 170,000 zielen.
Nibbixwoude, of Nnbixwoude, eigenlijk
Nieuw-Bokswoutle, dorp in Noord-Holland, 1 uur
gaans benoorden Hoorn ; 250 inw.
Nibha, een afgod der Avvieten; II Kon.17: 31.
Nibong, dorp op het soendasche eiland Banka,
was in 1820 het middelpunt der oproerige landen,
werd 19 Maart door de nederlandsche troepen aangetast en na een hevig gevecht vermeesterd, dock 8
dagen later weer door de Nederlanders verlaten.
Nibsan, stad van stam Juda, in de woestijn ;
Jozua 15: 62.
Nica—opstand, de opstand van de partijschappen der Renbaan te Constantinopel (in 532)
onder keizer Justinianus. Die opstand is dus genoemd, omdat het parool der partijen was Nika of
Nike, een grieksch woord, dat ,overwinning" beteekent.
Nicander, grieksch geneeskundige en dichter,
uit Colophon, leefde omstr. '150 jaren v. Chr. Al de
werken van N. zijn verloren geraakt, behalve twee
weinig waarde hebbende dichtstukken (Theriaca en
Alexipharmaca),afzonderlijk uitgegeven door Schneider (het eerste Halle 1792, het tweede Leipzig 1816),
gezamenlijk door Lehrs (Parijs 1845).
Nicander (Karel August), zweedsch dichter,
geb. 20 Maart 1799 te Strengnas, gest. 7 Fehr. 1839
te Stokholm. Complete editien van N.'s werden
(4 dln. Stokholm 1839-41; 7 din. 1851-52;
vermeerderd 2 dln. Stokh. 1854).
Nicanor. Zie DEMETRIUS en SELEUCUS.
Nicanor, een der eerste Christenen ; Hand.6: 5.

Nicea
Nicaragua, republiek in Middel-Amerika,
groot 2550 vierk. mijlen, met 300,000 bewoners
(de heeft kleurlingen), grenst ten N. aan Honduras,
ten Z. aan Costa-Rica, ten Z. W. aan den Grooten
Oceaan, ten 0. aan de Zee der Antillen ; de hoofdstad is sedert '1854 Managua ; de constitutie dagteekent van 19 Aug. 1858, en de republiek N. is
ingedeeld in 5 departetnenten (Rivas, Granada, Leon,
Segovia en Matagalpa). Vroeger een intendantschap
van het spaansche capitanaat-generaal Guatemala,
scheurde zich 182l met geheel Middel-Amerika
van Spanje los, en trail 1823 toe tot den Bond der
vijf Vereenigde Staten van Centraal-Amerika. Sedert
was N. het tooneel van gedurige omwentelingen,
terwijl het plan van het Kanaal van N. (waardoor
de Atlantische Oceaan in gemeenschap gebracht
moet worden met den Grooten Ocean() aanleiding
gaf tot diplomatieke onderhandelingen en verwikkelingen met de naburige states en met bet buitenland. Bekeud zijn de Flibustier-tochten, 1855-57
volbracht door kolonel Walker, waardoor het land
geheel en al te gronde gericht werd. Sedert is N.
rustig gebleven. la N. het groote Meer van N., dat
door de rivier San-Juan in gemeenschap staat met
de zee der Antillen, en met den Grooten Oceaan
door een kanaal (zie boven).
Nicaria, het Icaria der ouden, eiland in den
Griekschen archipel. Zie Icktate.
Nicastro, het wide Neocastrant, stad in de
napolit. prov. Calabria Ulteriore 11, aan den westelijken voet der Apennijnen, 6 uren gaans benoordw.
Catanzaro ; 10,000 inw.; warme bronnen ; kasteel,
waar de zoon van Frederik 11, koning van Napels,
opgesfoten werd ; in 1618 ward N. nagenoeg geheel
verwoest door eene aardbeving.
.e D
n EMETRIUS en SELEUCUS.
Nicator. ZIP
Nice, fransche naamsvorw voor Nizza.
Nicea, lat. Niara, thans lsnik, stad in KleinAzie, prov. Bithynie, aan het meer Ascanius (thans
Meer van Isn ik), werd aanvankelijk Antigonia genoemd door Antigonus, den stichter, en vervolgens
vergroot door Lysimachus, die den naam der stad
verauderde in N. ter eene van zijne gemalin Nicea.
Te N. werden geboren de sterrenkundige Hipparchus
en de geschiedschrijver Dio Cassius. Vooral vermaard
is N. door een algemeen concilie (het tweede), dat
daar in 3'25 gehouden werd door keizer Constantijn den Groote, op welk concilie, naar aanleiding van de Ariaansche twisten, de ketterij van
Aries veroordeeld, en de op het oncle apostolische
symbool gegronde Nicenische Geloofsbekentenis vastgesteld werd. Bij hetzelfde concilie werd ook vastgesteld op welken dag het Paaschfeest gevierd moest
worden. In 787 werd hier eene tweede algemeene
kerkvergadering (het 8e cecumenische concilie) bijeengeroepen door keizerin Irene en Karen zoon
Constantijn V; bij dit concilie werden de Beeldstormers veroordeeld, en de vereering der beelden
gehandhaafd. De kerkvergadering, die hier bijeengeroepen werd door keizer Constantius, is bekend
onder den naam van het valsche concilie van N.
In 1076 veroverd door Soliman, werd N. hoofdstad
van het sultaneat Konieh. In 1097 door de Kruisvaarders in bezit genomen, en 1204 aan Lodewijk
van Blois geschonken met den titel van hdrtogdont N.
(of p ert gdom Bithynie), moest het echter door
den begiftigde worden veroverd, hetgeen hem niet
gelukken mocht, want Tbeodorus Lascaris 1, die er
destijds rimester van was, wist zich in het bezit van
N. te handhaven, en wat meer zegt daaraan toe te
voegen : Lydia, een gedeelte van Phrygie, en bet
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kustland langs den Archipel tot aan Ephesus. In
1206 verhief Lascaris al het op dat tijdstip onder
zijn gezag staande grondgebied tot een keizerrijk
(keizerrijk Nicea) en liet zich als keizer kronen. In
1261 werd dit keizerrijk door Michael Paleologus
ingelijfd bij bet rijk van Constantinopel. De keizers,
die 1206-1261 over N. geregeerd hadden, zijn :
Theodorus Lascaris 1(1206--1222), Johannes Ducas Vatatius (1222-55), Theodorus Lascaris 11
(1255-59), Johannes Lascaris (1259-60), Michael Paleologus (1260). De Turken maakten zich
van N. meester in 1333. Zie ISN1K. Verscheidene
andere steden droegen den naam N., o. a. eene stad
N. aan den Ilydaspes ( 1 ud us), gesticht door Alexander, ter gedachtenis aan zijne overwinning op Porus;
een ander N. in de romeinsche proviucie der ZeeAlpen, zijnde het tegenwoordige Nizza; enz.
Nicephorium, thans Racca, stad in Mesopotamia (Osroene), aan de samenvloeiing van den
Euphraat en den Billicha (thans Beles), heeft achtereenvolgend deze narnen gedragen: Callinicum,
Constantinopolis, Leontopolis.
Nicephorius, of Chaboras, rivier in Azie ;
thans de Khaboer.
Nicephorus, drie keizers van het Oosterschrom. rijk, nl.: N. I, bijgenaamd Logothetus, geb.
in Seleucis, Avas groat-logotheet (d. opper-schatmeester) toen hij in 802 het purper aannam. Hij
liet keizerin Irene overbrengen naar Lesbos; zijnen
medestander naar het gezag, Bardanes, liet hij van
het gezicht berooven ; met Karel den Groote stoot
hij een tractaat tot regeling van de grenslijn tusschen tie beide rijken ; hij begunstigde de Manicheers
en de lconoclasten, en was schraapzuchtig in zijn
binnenlandsch bestuur. In 811 opgerukt tegen de
Bulgaren, werd hij door den vijand in zijne veldtent
overvallen en gedood. Zijn zoon Stauratius sneuvelde
kort daarna. — N. II, bijgenaamd Phoeas, geb.
912, zoon van den patricier Bardas, werd als het
ware in bet legerkamp grootgebracht, en onderscheidde zich door krijgsinansdeugden. Tot opperbevelhebber der troepen benoemd gedurende de
rninderjarigheid der zonen van Romanus 11, liet hij
zich als keizer uitroepen in 963. Hij ontweldigde
Cilicie, Syria en Cyprus weder aan de Sarraceenen ;
doch hij maakte het inisnoegen der bevolking gaande
door het uitschrijven van nicuwe belastingen. Zimisces, een zijner veldheeren, die verboden omgang
hield met zijne gemalin Theophano, bracht hem om
het Leven in 969, en liet zich tot keizer kronen. —
N. III. bijgenaamd Botoniates, bevelhebber der
armee van Azle onder Michael Ducas, kwam 1078
door de gedwongene abdicatie van dien keizer op
den troon, terwijl Nicephorus Bryennius (zie het art.
BRYENN1US) als keizer uitgeroepen werd in Illyrie.
Tegen dien medediuger zond N. ill eene troepenmacht uit onder aanvoering van Alexius Comnenus,
.die zich van Bryennius meester maakte en hem de
oogen liet uitsteken. Nu besloot N. III ook Coninenus onscbadelijk te maken door hem ow het Leven
te laten brengen ; doch Cornnenus, die biervan in
tijds verwittigd werd, liet zich als keizer uitroepen
(1081), waarop N. Ill zijne laatste levensdagen ging
slijten in een klooster.
Nicephorus, de heilige, patriarch van Constantinopel, verdedigde de beelden-vereering tegen
keizer Leo den Amenier, werd gebannen, en stierf
828. Kerkelijke gedenkdag 13 Maart. Men heeft van
N. een Breviarium historicum, opgenomen in de
verzameling der Byzantijnsche schrijvers, en thouderlijk uitgegeven door J. Bekker (Bonn 1837).

Nieephorus Blemmidas, een monnik
uit het klooster van den berg Athos, heeft twee geographische werken geschreven, die in 't Licht zijn
gegeven door Spohn (Leipzig 1818). Voor het overige,
N. betreliende, zie BLEMMIDAS.
Nicephorus Callixtus, grieksche monnik
en geschiedschrijver, gest. omstr. 1350, heeft o. a.
nagelaten eene .Kerkelijke Geschiedenis" in 23 boeken, loopende tot bet jaar 610, in 't Licht gegeven
door Fronton du Due (2 dln, in fol. Parijs 1630,
met latijnsche vertaling van Lange).
Nicephorus Gregoras, Zie GREG()RAS.
Nicer, rivier in Gallie: thans de Neckar.
Nicetas Acominatus, bijgenaamd Choniates (naar zijne geboorteplaats Chonx in Phrygie),
gest. te Nicea omstr. 1216, heeft o. a. geschreven
eene Geschiedenis der Grieksche keizers van 1117
tot 1303 (uitgegeven door Bekker, Bonn 1835).
Nicetas Eugenianus, een schrVer nit de
1`le eenw, bezong in een dichtstuk de minnarijen
van Dorylas en Chariclea. Dit dichtstuk is in 't licbt
gegeven door Boissonnade (2 din. Parijs 1819), en
opgenomen in de .Scriptores erotici" (Parijs 1856).
Nichapour, fransche naam voor Nisjapoer.
Nicholson (William), engelsch bibliograaf,
geb. te Pluniland in 't graafschap Cumberland 1655,
bezocht de vooruaamste bibliotheken van Duitschland, was achtereen bisschop van Carlisle, aartsbis.
schop van Londonderry, en pas benoemd tot aartsbisschop van Cashel!, toen hij 1727 stierf. Men heeft
van hem de Historical Bibliography van Engeland
(1690--91); van Schotland (1702), van lerland
1724), alle drie bijeen (1776); wijders ook nog
Leges Marchiarunz (Londen 1705 en 1747); enz.
Nicholson (William), engelsch geleerde, geb.
te Louden 1753, gest. aldaar 1815, heeft een ge.
achten naam als natuur- en scheikundige. Hij schreef
en vertaaidc verscheidene werken over die vakken
van wetenschap, en redigeerde ook een daaraan gewijd tijdschrift, dat als Nicholson's Journal algemeen
bekend is (5 din. Londen 1797-1800). Zijne proefnerningen verslonden echter veel geld, zoodat zijne
finantien in de war geraakten, waardoor hij genoodzaakt was schulden te maken, die hij niet betalen
kon, zoodat hij ten slotte daarvoor gegijzeld werd.
ti h Zie —.
N
Nichtevecht,dorp in trec..t._.eIGTEVECHT
Nicias, atheensch veldheer, ontweldigde 425 v.
Chr, bet eiland Cythera aan de Spartanen, en deed
van daar vijandelijke invallen in Laconia. Hij droeg
veel bij tot het sluiten van het Vijftigjarig Bestand,
waardoor in 421 de Peloponneezische oorlog geschorst
werd, en Welk bestand bekend is onder den naam van
Vrede van Nicias. Hij was een der veldheeren,, in
415 aan het hoofd geplaatst van den krijgstocbt
tegen Sicilie, had deel aan al de voordeelen en tegenheden Bier expeditie, en eindigde met zijnen
ambtgenoot Demosthenes eene capitulatie te sluiten,
waarbij hem lijfsbehoud toegestaan werd,, hetgeen
niet belette, dat de Sicilianen hem ter dood brachten
(413 v. Chr.). Zijn Leven beschreef Plutarchus. —
N., atheensch schilder, bloeide omstr. 332 v. Chr.
Nickerie, landschap in Nederlandsch Guiana,
zijnde bet westgedeelte der kolonie Suriname, is ingedeeld in twee districten (Opper-N. ten 0. en
Neder-N. ten W.), worth besproeid door de rivier
N., die zich na een noordwestelijken loop in den
Atlant. Oceaan ontlast, en grenst ten W. ay de rivier Corantijn, ten N. aan den Atl. Oceap, ten 0,
aan de Coppename, en ten Z. aan onafzienbare boaschen. Aan de rivier G. vindt men eenen stain Roodhuiden, die Warrauws genoemd worden.
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Nicobaren

Nicolaas

Nicobaren, ofNicobar:scheeilanden, maleisch 'feel bij tot bevestiging van de pauselijke macht,
Poeloe-Sambilong, 7 groote en 12 kleine eilanden
doordien hij de bevoegdheid om eenen pans te kiezen
in de Golf van Bengalen, tusschen de Andaman-eilanuitsluitend in 't Collegie van kardinalen overbracht.
den en Sumatra ; ze vormen twee groepen, te zamen Hij stierf 1016. — N. III, voor zijne verheffing
30 vierk. mijlen groot. De zuidergroep bevat de
Giovanni Gaetano Orsini, volgde 1277 Johannes XXI
als pans op, dwong keizer Rudolf van Habsburg tot
eilanden Klein-Nicobar (4 vierk. mijlen) en Groot-N.
teruggave van Imola, Bologna, Faenza, enz. aan den
of Sambilong (12 vierk. mijlen), beiden met onontKerkelijken Staat, en noodzaakte Karel van Anjou
gonnene bosschen en met tropischen plantengroei.
afstand te doen van het vicariaat des rijks in TosDe twee genoemde eilanden zijn de voornaamste;
kanen en van den titel van patricier van Rome. In
wijders deze vijf: Camorta, Terressa, Katsjal, Nancowry, Kar-Nicobar. Op Groot-N. en op Nancowry zijne pogingen om de grieksche Kerk weder met de
Roomsche te vereenigen, zoomede in die ow de rol
hadden de Denen tusschen 1756 en 1785 nederzetvan bemiddelaar te spelen tusschen den koning van
tingen gevestigd, die zij in 1848 hebben verlaten.
Nicobarische eilanden. Zie het vorige Castilie en Filips den Stoute, was N. Ill echter niet
gelukkig. Hij stierf 1280. - - N. IV, vOOr zijne
artikel.
Nicocles, koning van Paphos, was ten troon verheffing Hieronimo d'Ascoli genaamd, tot pans
verkoren 1283 in weerwil van zijne tegenbedenkinverheven door Ptolemeiis I, koning van Egypte, en
verried dien monarch voor Antigonus. Toen Ptolegen, was generaal geweest van de orde der Mindermeiis deswege aan een zijner hoogwaardigheid bebroeders. Hij deed vruchteloos alle moeite om de
geestdrift your de kruistochten te verlevendigen,
kleeders den last opdroeg, om den verrader met den
zond missionarissen uit tot in China, stichtte (1280)
dood te straffen, bracht N. zich zelven om het !even
in Frankrijk de universiteit van Montpellier, en stierf
met zijne vrouwen en dochters (310 v. Chr.). —
N., koning van Salamis op Cyprus, zoon van Eva- 1292. — N. V, in 1328 door Lodewijk den Beier
aangesteld als tegenpaus van Johannes XXII, wordt
goras, regeerde 374 v. Chr. Isocrates richtte twee
door de Roomsch-katholieken niet als pans medegestaatkundige verhandelingen tot dezen N.
Nicodemus, een pharisees en lid van den tell, en stierf in de gevangenis; zie CORBIERE.
hoogen raad te Jeruzalem, liet zich des nacho door
N. VI (officieel N. V), voor zijne verheffing genaamd Thomas Parentucelli of van Sarzana, werd
Jezus onderwijzen, en was degene, die met Jozef van
1477 verkoren tot opvolger van parrs Eugenius, en
Arimathea het of van Jezus van het kruis afnam
en in een graf legde. Hij worth in het N. T. vermeld
bad het geluk, dat de tegenpaus Felix V afstand van
zijn pausschap deed (1449), waardoor een einde
Joh. 3: 1, 4, 9; 7: 50 ; 19: 39; de Roomsch-katb.
Kerk vereert hem als beilige 3 Aug. Een apocryf kwam aan eene lang bestaan hebbende verdeeldheid in
de Kerk. Na de verovering van Constantinopel (1453)
Evangelie (de Handelingen van Pilatus) heel naar N.
had deze N. het plan opgevat tot eenen kruistocht
Evangelium Nicodemi.
Nicolaas, de heilige, beschermheilige van van de gansche Christenheid tegen de Turken, toen
de dood hem overviel 1455. De bibliotheek van het
Rusland, en ook de schutspatroon der kinderen, was
Vaticaan werd zoo aanmerkelijk door hem vergroot,
geboortig nit Patera in Lycie, werd bisschop van
dat men eigenlijk hem als de stichter van die biblioMyra, bestreed de Arianen op bet concilie van Nicea
theek beschouwen kan.
(325), werd vervolgd en in de gevangenis geworpen
onder Diocletiaan en Licinius, en stierf omstr. 342.
Nicolaas I Petrowitsj Njegosj, gewoonlijk
Nikita (ook wel Nikizza) genoemd, vorst van MonZijn levenswandel was die van eenen heilige geweest,
tenegro, geb. omstr. 1824, zoon van Mirko Petrowitsj,
en had zich gekenmerkt door eene menigte mirakeden broeder van vorst Danilo, wiens opvolger N.
len. In de 6e eeuw began men hem kerkelijk te verwerd 14 Aug. 1860.
eeren, en Justinianus liet te Constantinopel eene aan
N. toegewijde kerk bouwen ; N.'s kerkelijke geNicolaas, keizer van Rusland, geb. 25 Juni
(7 Juli) 1796 op het kasteel Gatsjina bij Petersburg,
denkdag is 6 December. — N., een andere beilige,
derde zoon van keizer Paul I, nit diens tweede huleefde in de 7e eeuw, en was bisschop van Pinara
welijk met Maria Feodorowna (Sophia Dorothea)
in Lycie.
Nicolaas, naam van zes pausen, nl.: N. I, van Wurtemberg, trad 13 Juli 1817 in den echt met
Charlotte (Alexandra, geb. 13 Juli 1798), dochter
bijgenaamd de Groote, pans van 858 tot 867, deed
van Frederik Wilhelm III van Pruisen, en aanvaardde
Photius, den patriarch van Constantinopel, in den
1 Dec. 1825 na den dood van Alexander, daar grootban, hetgeen de afscheiding der Oostersche van de
vorst Constantijn afstand van den troon gedaan had,
Westersche Kerk ten gevolge had ; hij was de eerste,
die zich op de pseudo-isidorische decretalen beriep;
het bewind, doch had eerst een rnilitairenopstand te
onderdrukken. De geheele regeering van N. was er op
hij zond herhaalde malen ernstige berispingen aan
berekend, het keizerlijk gezag met klem te bandhaven,
de fransche bisschoppen ; onder zijn pontificaat werd
en kracbtdadig Rusland's macht te ontwikkelen. Hij
het Christendom aangenomen door Bogoris, koning
voerde niet onvoorspoedig oorlog tegen de Perzen
der Bulgaren. — N. II, voor zijne verheffing Gerard van Burgundie genaamd, omdat hij geboortig en tegen de Turken, en onderdrukte 1830-31 den
poolscben opstand ; bet mocht hem echter niet gewas nit Savoje, dat destijds aan de koningen van
lukken de caucasische bergvolkeren tot onderwerBurgundie behoorde, was eerst bisschop van Florence geweest, en werd door de bescberming van ping te brengen. In 1848 bleef N. in eene afwachtende houding, doch bereikte ook zoodoende een
keizerin Agnes, de moeder van Hendrik IV, tot pans
goed gevolg in de deensche kwestie, zoomede door
verkoren 1058, terwijl gelijktijdig als tegenpaus
zijne ondersteuning tot beteugeling van de honoptrad Johannes van Velletri (Benedictus X), dien
gaarsche omwenteling, en door zijne bonding in de
hij deed afzetten door de bisschoppen van Toskanen
en Lombardije. De Noormannen Richard en Robert Donau-vorstendommen. Zijn aanzien in Europa was
groot ; dit moist hij; en waarschijnlijk liet hij zich
Guiscard werden 1059 door N. II begiftigd, de
wel door dat beset Leiden tot zijne maatregelen tegen
eerste met het prinsdom Capua, de tweede met
de Porte, welke de crisis ten gevolge hadden, te midApulie en Calabrie, waardoor die beide vorsten vasallen werden van den Roomschen Stoel; hij droeg

den waarvan hij 2 Maart (18 Fehr.) 1855 stierf.

Nicolaas Cusanus

Nicon
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Nicole (Pierre) , fransch moralist en godgeleerde,
Nicolaas Cusanus. Zie CUSA.
Nicolaas Damascenus, of Nicolaas van een der voornaamste schrijvers van Port-Royal, geb.

te Chartres 1625, helde sterk over naar het JanseDamascus, peripatetisch wijsgeer, geb. omstr. 74 v.
nismus, had dientengevolge een veelbewogen levensChr. te Damascus, gunsteling van keizer Augustus,
loop, en stierf te Parijs 1695. Van zijne vele werken
stond ook in hooge gunst bij Herodes, koning van
noemen vvij: Les Imaginaires el les Visionnaires, ou
Judea, en bewerkte na diens dood de deeling van
Lettres sur 11 Herésie imaginaire (d. i. de ketterij
Judea tusschen Herodes ' zonen Archelaus en Heroder Jansenisten), 2 din. Luik 1667 ; en vooral zijne
des-Antipas. Behalve vele wijsgeerige verhandelinEssais de morale et instructions theologiques, 25 dln.
gen, schreef N. eene levensbeschrijving van Herodes,
(1671 en v.) inzonderheid geprezen is zijn Essai
eene dito van Augustus, maar vooral eene groote Alsur les moyens de conserver la paix avec les homnzes.
gemeene Geschiedenis, die grootendeels verloren is
Door abbd Cerveau is geleverd Esprit de Nicole
geraakt ; de fragmenten daarvan zijn bijeengebracht
(Parijs 1765), en door Mersan Pensdes de Nicole
door Orelli (Leipzig 1804; supplement 1811).
(Parijs 1806).
r
Nicolaas van Clemenges. Zie —LEMENGES.
Nicolaas (St..), voormalig dorp in StoatsNicolieten, of Nieuwe Quakers. Zie QUAKERS.
Vlaanderen, prov. Zeeland, lag bewesten IJzendijke,
Nicolo (Nicolas Isouard, genaamd), componist
doch verdronk bij den watervloed van 16 Nov. 1377.
van fransche afkomst, geb. op Malta 1777, kwam
Nicolaasga (St..), of St.-Niklaasga, dorp in 1790 naar Parijs, werd reiziger voor een bankierss
kantoor, bezocht als zoodanig Palermo, Nape's, FloFriesland, 3 uren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ;
rence, en vestigde zich daarna als organist op Malta ;
190 inw.; geteisterd door watervloed 4 en 5 Febr.
1825, en dientengevolge door buitengewone sterfte
toen dit eiland door Bonaparte bemachtigd was
in 1826.
(1799) keerde N. naar Frankrijk terug, en begon
Nicolaas—kloosters (St.-), voormalige te componeeren voor de Opera-Comique; hij leverde
kloosters in ons land : 1 te Deventer, bewoond door
29 stukken (o. a. Cendrillon), die bijna alle grooten
Norbertijnen of Premonstr. kanunniken ; ging in de
opgang maakten, en stierf 1818.
Reformatie te niet. — 2) te Utrecht, bewesten de
Nicomachus, vader van Aristoteles, was geSt.-Nikolaaskerk, gesticht 1337, bewoond door Beneesheer van Philippus, en schreef eenige geneesk.
verhandelingen, die alle verloren geraakt zijn. —
gijnen, werd in 't begin der 16e eeuw ingericht tot
een Werkhuis. — 3) in Overijsel, o. a. bewoond door
N., grieksch schilder, tijdgenoot van Apelles, was
den beroemden Thomas a Kempis ; dit klooster werd
een der uitstekende schilders van zijne eeuw.
veelal Agnesberg benoemd; zie AGNESBEPG. —
N., uit Gerasa, nieuw-pythag. wijsgeer en wiskun4) St.-Nicolaas-Convent, of Bergumerkiooster, veelal
dige omstr. 147 na Chr., van wien verscheidene
Bergklooster genaamd, werd bewoond door reguliere
mathem. werken tot ons gekomen zijn, o. a.
kanunniken van St.-Augustinus, en 1580 afgebroken.
Theologumena arithmetica (uitgeg. door Ast, Leipzig
NieolaYeten, eene secte, met afkeuring ver- 1817).
meld in de Openbaringen van Johannes (2: 6, 15).
Nicomedes, drie koningen van Bythynid, nl.:
Nicolas, fransche naamsvorm voor Nicolaas.
N. I, zoon van Zypmtes, regeerde van 281 tot 250
Nicolas (Augustin), diplomaat, geb. 1622, v. Chr., en begon zijne regeering met bet vermoorgest. 1695 te Besancon, maakte eerst in krijgsdienst
den van al zijne broeders, op een na. In het nom
verscheidene veldtochten in Italic mede, werd toen
gebracht door Antiochus I, koning van Syrie, riep
secretaris van kardinaal Trivulcio, ging vervolgens
N. de Gathers te hulp, doch moest hun daarvoor,
naar Spanje, waar hij werkzaam was ter bevrijding
nadat ze hem de Syria's hadden helpen verdrijven,
van den hertog van Lotharingen Karel IV, werd
eene provincie aistaan, die sedert naar hen Galatid
daarna diens resident bij het hof van Madrid, later
genoemd werd. Deze N. stichtte de stad Nicomedia.
rekestmeester bij 't parlement van Dole (1688), dat
— N. II, zoon van Prusias, vatte de wapenen op
tegen zijnen vader, die, op aanhitsen van zijne tweede
na den Nijmeegscben vrede verplaatst werd naar
vrouw zijnen zoon N. ter dood meende te laten
Besancon. Ooggetuige geweest van den opstand van
brengen (148 v. Chr.); overwinnaar blijvende, liet
Masaniello, heeft N. daarover geschreven in proza :
N. daarentegen zijnen vader ter dood brengen, reHistoire de la derniere revolution du royaume de Napels
(8 din. Amsterdam 1660) en een dichtstuk in 5
geerde 59 jaren, en werd toen van den troon geboeken, getiteld : Parthenope /wrens (Lyon 1668).
stooten door zijnen zoon Socrates. — N. III, bijNicolaus, duitsche naamsvorm voor Nicolaas. genaamd Philopator, tweede zoon van den vorige,
Nicolaus, een der eerste Christenen; Hand. 6: 5. regeerde van het jaar 90 tot 75 v. Chr., doch niet
Nicolay (Nicolas de), fransch reiziger, geb. onafgebroken: tweemaal werd hij door Mithridates
uit zijn rijk verdreven, en telkens op den troon
1517 te Grave-en-Oysans, gest. 1583, bereisde 16
bersteld door de Romeinen, aan wie hij bij zijnen
jaren lang Europa en het Oosten, trad somwijlen in
dood zijn rijk legateerde, hetgeen de aanleiding
krijgsdienst in de linden, die hij bezocht, werd door
werd tot den derden Mithridatischen oorlog.
Hendrik 11 benoemd tot geograaf en kamerdienaar,
vervolgens tot commissaris der artillerie. Men heeft
Nicomedia, thans Isnikmid, hoofdstad van
Bithynie, gesticht door koning Nicomedes, aan de
van hem: Navigations et peregrinations de Nicolas de
Golf van Astacus, was een van de bloeiendste steden
Nicolay (Antwerpen 1576).
der wereld, en later residentie van verscheidene
Nicolay (Ludwig Heinrich, baron von), duttsch
romeinsche keizers, o. a. van Diocletiaan, die het
dichter en schrijver, geb. 29 Dec. 1737 te Straatsaanmerkelijk verfraaide. Onder Constantijn was er
burg, eerst professor aldaar, sedert 1769 te Peterseen oogenblik sprake, N. te verheven tot hoofdstad
burg gouverneur van grootvorst Paul, vervolgens
van het Romeinsche rijk. Te N. was Arrianus gediens kabinets-secretaris, later tot den adelstand
boren ; Hannibal stierf te N.
verheven en tot geheimraad benoemd, stierf 18 Nov.
1820 op zijn landgoed in Finland. Men heeft van
Nicon, geb. 1605 te Weljemanow nabij Nowgorod, eerst aartsbisschop van Nowgorod, werd 1652
hem Yermischte Gedichte and prosaische Schriften
tot patriarch van Rusland verheven, doch 1666 van
(8 din. Berlijn en Stuttgart 1792-1810); Theatralische
zijne waardigheid ontzet, ging toen in een klooster
Werke (2 din. Koningsb. 1811).

Nicopolis

Niel

te Moskou, werd later gebannen, en stierf 1681 te
Jaroslaw. Op last van N. werden de slawische kerkboeken gewijzigd naar grieksche manuscripten, hetgeen aanleiding gaf tot eene scheuring in de Kerk
(zie RASKOLNIEKEN). Deze N. is niet de schrijver der
Kronijk van N., in 't Licht gegeven door de Akademie van Petersburg (8 din. Petersb. 1767-92).
Nicopolis, d. Stad der Overwinning, naam
van verscheidene steden der oudheid, o. a.: 1) titans
de 15,000 inw. tellende vesting Nikopoli (ruim 11
mijlen bewesten Roestsjoek), stad in Neder-Mesie,
aan de samenvloeiing van den Donau en de Aluta,
gesticht door Trajanus, na zijne overwinningen op
Decebalus; deze stad, later in Bulgarije begrepen,
werd 1370 veroverd door Bajazet, die in de nabijheid van N. ook eene beslissende overwinning bevocht op de Christenen (1396), toen hij de armee
van Sigismond, koning van Hongarije, in de pan
hakte, even als den franschen adel, aangevoerd door
Filips van Artois, connetable van Frankrijk, en Jan,
graaf van Nevers (Jan zonder Yrees, hertog van
Burgundie). — 2) thans Devrighi, in bet zuiden van
Pontus, aan den Lyeus; hier werd Mithridates overwonnen door Pompejus; dit N. vermeldt Paulus in
zijnen zendbrief aan Titus (3: 12). — 3) titans
Prevesa-Vecchia, aan den ingang der Golf van Ambracia, gesticht of vergroot door Augustus, ter gedachtenis aan den slag bij Actium. — 4) eene stad
in Palestina, door Vespasianus gesticht ter plaatse
van het oude Emmaus (dat platgebrand was door
Quintilitis Varus, stadhouder van Syrie). Dit N. werd
vergroot eerst door Heliogabalns, later door Alexander Severus. — 5) stad in Neder-Egypte, ook Juliopolis genaamd ; thans Kars of Kassiera. — 6) stad
in Cilicie, is dezelfde als Issus of Adjacium, en beet
thans Aias of Aiazzo.
Nicosia, 1) of Leucosia, nieuw-Grieksch Lefkosia, hoofdstad van het eiland Cyprus, gesticht ter
plaatse van het oude Tremitus, nagenoeg midden
op het eiland, was gewichtig onder de Lusignans,
koningen van Cyprus, werd 1570 door Selim II aan
de Venetianen ontweldigd, is van eene venetiaansche
in eene turksche stad herschapen, en heeft 12,000
inw. — 2) stad op Sicilie, 15 uren gaans beuoordw.
Catania en 6 uren g. benoordoosten Castrogiovanni;
14,000 inw.; dit N., gesticht ter plaatse van het
nude Erbita, is vermaard door den weerstand, lien
het hood aan Dionysius, den tiran ^ an Syracuse.
Nicot (Jean), heer van Villemain, geb. 1530 te
Nimes, gest. 1600 te Parijs, secretaris van Hendrik 11, onder Frans 11 fransch gezant in Portugal,
heeft geschreven Trésor de la langue Irancaise taut
ancienne que rnoderne (Parijs 1606, in fol.), zijnde
het eerste woordenboek, dat van de Fransche tail
het licht heeft gezier.. Maar hij is vooral hekend,
doordien hij 1560 de tabaksplant (naar hem genaamd Nicotiana) naar Frankrijk overbracht ; hij
had die in Portugal leeren kennen door een hollandsch koopman, die er mede lit Amerika was gekomen.
Nicotera, stad in de napolit. prov. Calabria
Ult. 2a, aan de Golf van Gioja ; 5200 inw.; werd
1783 verwoest door eene aardbeving.
Niebert, dorp in de prov. (vijfdhalf uur gaans
ten W. Z. W. van de stad) Groningen, tusschen
Tollebert en Nuis.
Niebla, het oude Ilipa, stad in Spanje, aan den
Tinto, 13 uren gaans bewesten Sevilla ; 1100 inw.;
eertijds graafschap; was in den tijd der Mooren
eene gewiehtige vesting; bij het beleg van N. in
1257 bediende men zich het eerst van kanonuen.

Niebuhr (Carsten), deensch reiziger, geb. 17
Maart 1733 te Ludingworth in Lauenburg (land
Hadeln), sedert 1760 deensch ingenieur-geograaf,
als deensch staatsraad gest. 26 April 1815, is vooral
beroemd geworden door eene reis in Arable, die 6
jaren duurde, door hem volbracht met Forskal, Cramer, Baurenfeind en Van-Haven, en door hem beschreven in .Beschrijving van Arable" (Kopenhagen
1772) en in .Reisbeschrijving van Arabie en andere
omliggende linden" (di. 1 en 2, Kopenh. 1774-78;
30 dl. 1837 uitgeg. door Olshausen). — N. (Barthold Georg), duitsch geschiedschrijver, zoon van
den vorige, geb. 27 Aug. 1776 te Kopenhagen, bekleedde eerst verschillende aanzienlijke betrekkingen in zijn vaderland, ging 1806 nit deensche in
pruisische staatsdienst over, werd daar directeur
van den handel, professor der universiteit van Berlijn (toen die gesticht werd), was van 1816 tot 1823
pruisisch gezant te Rome, werd 1824 professor te
Bonn, waar hij 2 Jan. 1831 stierf. Van zijne vele nitmuntende werhen is bet voornaamste:
Geschichte (3 din. Berlijn 1811-32; 2e druk 1827
—42; 4e druk dl. I, 1833; editie in 1 dl., Berlijn
1853). — N. (Marcus von), zoon van den vorige,
geb. te Rome 1817, sedert 1854 staatsraad en kabinetsraad des konings van Pruisen, 1857 tot den
add verheven, gest. 31 mull 1860 te Oberweiler bij
Badenweiler, schreef: Geschichte Assurs and Babels
(Berlijn 1858).
Niederbronn, marktvtek in het fransche
dept. van den Beneden-Rijn, aan den Eherbach,
ruim 4 uren gaans heznidw. Weissenburg; 3000
inw.; minerale bronnen ; in de nabijheid van N. lint
Oberbronn met 5000 inw.
Niedorp, of Nienvvdorp, oudtijds Nyedorp of
Yerop, verbasterd tot Nierop, onder dezen naam waren de dorpen Oude-N. en Nieuwe-N. oudtijds tot
eene stad verheven ; volgens Melis Stoke en Beka
werd N. in 1180 door Floris Ill verbrand. Zie de
twee volgende artt.
Niedorp (Nieuwe-), in de wandeling Nierop
genoemd, dorp in Noord-Holland, 3 uren gaans ten
N. N. 0. van Alkmaar; 500 inw.; geboorteplaats van
den schoenmaker Dirk Rembrantsz van Nierop (geb.
1610, gest. 5 Nov. 1682), die zich beroemd heeft
gemaakt als wis-, sterren- en zeevaartkundige.
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(Oude), dorp in Noord-Holland, een

kwartier gaans van Nieuwe Niedorp; 230 inw. Zie
de twee vorige artt.
Niega, friesch dorp. Zie NYEG.%.
Niegata, haven ter westkust van 't japansche
eiland Nipon, prov. Jetsigo; is een der japansche
havens, die sedert 1860 opengesteld zijn voor Europeanen en Amerikanen.
Niehove, ook Nyehove of Nieuwhove, dorp in
de prov. Groningen, een half uur gaans bezuidw.
Oldehove, ell vierdhalf uur g. beuoordw. Groningen ;
500 inw.
Niekerk, dorp in de prov. Groningen, vierdhalf
tun pans bewesten Groningen; met de huurtschap
Eekeburen 1200 inw.

Niel, gewone benamiug voor het limburgsche
dorp Maasniel, dat enkel Maasniel genoemd wordt
om het te onderscheiden van het pruisische dorp
Waidniel.

Niel (Adolphe), maarschalk van Frankrijk, geb.
4 Oct. 1802 te Muret (dept. Haute-Garonne), trail

1825 als tweede-luitenant in dienst, diende van Dec.
1836 tot 1839 in Algerie, waar hij 13 Oct. 1837, als

officier der genie, de storm-colonne tegen Constantine aanvoerde, en werd vervolgens aangesteld bij

Nieland

Nieuwerkerk
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Nierop, verbasterd van Niedorp.
de versterkingswerken van Parts. In 1849 nam hij
Niers, of Neers, rivier in Rijnpruisen, ontals chef van den generalen staf Teel aan de expeditie
springt in den kreis Erkeientz, en valt een half uur
tegen Rome, werd 1850 chef der afdeeling Genie
gaans bewesten Gennep in Beigie in de Maas, na
bij het ministerie van oorlog te Parijs, en 1853
12 mijlen loop.
divisie-generaal. In den Russisch-oosterschen oorlog
Eicrstein, dorp in Rijnhessen, aan den Rijn,
was N. eerst kommandant van het korps der genie
4 uren gaans ten Z. Z. 0. van Maintz ; 2900 inw.;
bij de Oostzee-expeditie, ging Jan. 1855 naar de
verrnaarde wijnbouw (Niersleiner).
Krim, om de belegerirwswerken voor Sebastopol op
Niervaart, een dorp. Zi
7i e KLUNDERT.
te nemen, werd April 1855 opperbeveihebber over
Nieswiller, of Nyswiller, dorp in nederl.
het geheele wapen der genie bij de fransche beleLimburg, 4 uren gaans oostelijk bezuiden Maasgerings-armee, en droeg als zoodanig veel bij tot
tricht ; 350 inw.; kasteel N.
den eindelijken val van Sebastopol. Sedert 1857
Nieuwaal, of Nieuwwaal, ook wel Niewaal gesenateur, ging hij als kommandant van het 4e armeespell, in de wandeling meestal Nivel genoemd, dorp
korps 1859 naar Italie, onderscheidde zich daar bij
in Gelderland 1 uur gaans bewesten Zalt-Bommel,
Magenta en vooral bij Solferino, waarvoor hij '25 Juni
aan den Waaiwijk; 350 inw.
1859 tot maarschaik verheven werd.
Nieuwbert, gron. dorp. Zie NIEBERT.
Nieland, twee dorpen in Hunsingo, prov. GroNieuw-Bokswaarde. Zie N1BBIXWOUDE.
ningen, nl.: 1) Ooster-Nieland, 3 uren gaans beNieuw-Dreischor, zeeuwsch dorp. Zie het
noord w. Appingedam; 300 inw. 2) Wester-Nieland
artikel HEED-JANSLAND ('s-).
(lat. Nova-Terra-Sancti-Petri), 6 uren gaans westeNieuwe-Diep (het), zeeplaats met kunstlijk benoorden Appingedam ; 550 inw.
haven en 3300 inw. in Noord-Holland, beoosten
I'
Niels Ebbesen. Zie NILS —BBESEN.
Niemcewicz (Julian Ursin), poolsch ge- Helder; neemt gestadig toe in bloei ; in 1815 stond
bier slechts den nod llls; in 1846 teide het reeds
schiedschriver, geb. 1757 te Skoki in Litatten, was
over de 600 huizen.
1794 adjudant van Kosciuszko, werd 1807 secretaNieuwe-Dorp (het), dorp op het zeeuwsche
ris van den senaat, loch 1814 president der staatseiland Zuid-Beveland,derdhalf uurg.bezuidw. Goes.
regelingscommissie, bij de uitbarsting van de omwenteliug (1830) dadelijk benoemd tot lid van den
Nieuwe Ilaske, friesch dorp. Zie NYE-HAslie.
Nieuwenaar (Adolf, graaf van), dezeifde als
rand van administratie; kort vOOr den val van WarADOLF, graaf van Meurs ; zie dl. 1, biz. 50.
schau ging hij naar Parijs, waar hij 21 Mei 1841
stierf. Van zijue Werken (12 din. Leipzig 1840)
Nieuwendam, 1) dorp in Noord-Holland,
3 uren gaans ten Z. Z. W. van Edam ; 700 inw.;
verdienen inz. melding : ,,Historische zangen der
Teed veel door watervloed 14 en 15 Nov. 1775 en
Palen" (Duitsch door Gaudy, Leipzig 1833); en
vooral in 1825. 2) de N., nude naam van Schiedam.
.Verzameling van gedenkschriften betreffende de oude
Nieuwenhagen, dorp iii nederl. Limburg,
geschiedenis, van Pole!'" (in 't Duitsch nieuwe druk
anderhalf uur g. ten N. N. 0. van Heerlen ; 650 inw.
5 din. Leipzig 1840).
Nieuwen-Hoorn, dorp in Zuid-Holland,
Niemegk, stad in Pruisen, prov. Brandenburg,
I our gaans bezuiden Brielle, 3 kwartier g. benoor11 uren gaans bezuidw. Potsdam ; 2600 inw.
den Hellevoctsluis; 250 inw.
West-Rusland,
Nie'men, of Meniel, rivier
ontspringt bij Kostjoecki in 't gouvt. Minsk, vormt
Nieuwenhuyzen (Jan). geb. 4 Sept. 1724
te Haarlem, predikant der Doopsgezinden te Middelvan Grodno of (waar zij bevaarbaar word t) de grensharnis, te Aardenburg, te Monnikendam, in laatstlijri tusschen Rusland en Polen, komt bij Schmallegenoemde stad gest. 24 Fehr. 1806, heeft zijnen
ningken (den naam van Memel aannemende) op
naam vereeuwigd als stichter van de Maatschappij
pruisisch grondgebied, en outlast zich met twee
tot Nut van 't Algemeen, welke stichting dagteekent
hoofd-armen (Gilge en Russ) in bet Kurische Half,
van Edam 26 Nov. 1784.
Aan de N., in de
na een loop van 140 mijlen.
Nieuwentijt (Bernardus), nederlandsch genabijheid van Tilsitt, had Napoleon 25 Juni 1807
nees- en wiskundige, geb. 1654 te Westgraftdijk,
eene bijeenkomst met keizer Alexander, waardoor de
gest. 1718, had zich als geneesheer te Purmerende
vrede van Tilsitt tot stand kwant ; 23 Juni 1812
gevestigd, bekleedde daar eenige jaren het bargehad de vermaarde overtocht over de N. plaats, waarmeesterschap. Vooral zijn werk over het Becht
mede de fransche armee Rusland binnenrukte.
gebruik
der wereldbeschouwing, ter overluiging van
Niemeyer (Aug. Herm.), duitsch godgeleerde
godloochenaars en ongeloovigen verschafte hem grooen pedagoog, geb. 11 Sept. 1754 te Halle, sedert
ten roem; de eerste editie zag 1714 het licht, bet
1784 prof. aldaar, later kanselier en .Rector perpetuus
mocht een Ten druk beleven, werd in 't Hoogduitsch
der universiteit, gest. 7 Job 1828. Wij noemen van
zijue vele uitmuntende werken slechts Grundsdtze en Franscb vertaald, en stood bijna in even hooge
eere bij bet publiek als de werken van Jacob Cats.
der Erziehung and des Unterrichts (3 din. 9e druk
Nieuwer-Amstel, oudtijds Nyen-Arnstel,
Halle 1834-36).
Niemirow, marktvlek in russisch (vroeger gemeente in Amstelland, bestaat uit het dorp Amstelveen, en verscbeidene buurtschappen. De naam
oostenrijksch) Palen, aan de Roeda, 5 mijlen beN.-A. komt het eerst your, anno 1334; het was
westen Zoikiew; 3000 inw.; behoort aan graaf Povroeger eene heerlijkheid, gemeenlijk .Ambacht van
tocki; te N. in 1737 vredescongres tusschen BusAmstelveen" genoemd.
land, Oostenrijk en Palen.
Nieuwerkerk, I) dorp op het voormalige
Nienburg, 1) .stad in 't Hanoversche, aan de
eiland Duiveland, prov. Zeeland, ligt anderhalf uur
Weser, 6 mijlen benoordw. Hanover; 5000 inw. —
gaans beoosten Zierikzee, en heeft 700
het
2) Kloster-N., stad in 't hertogdom Anhalt-KOthen,
werd 13 Juli 1576 door de Spanjaarden geplunderd.
aan de uitwatering van de Bode in de Saale, 4 uren
gaans benoordw. When ; 2000 inw. — 3) dorp in — 2) voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren, nabij Arnemuiden. — 3) voormalig dorp op
pruis. Westfalen, 5 mijlen benoordwesten Munster;
het zeeuwsche eiland Noord-Beveland, ten W. Z. W.
1200 inw.
Niepperg, verkeerde spelling voor Neipperg. van Kats, is door gedurige watervloeden geheel ver-
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Nieuwersluis

awolgen. — 4) voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, bezuiden Lodijke, werd door
den watervloed van 1530 geheel verzwolgen.
5) voormalig dorp in Zeeland, tusschen Biervliet en
het land van Axel, lag in de nabijheid van het dorp
Perenboom, dat even als N. in de 14e of 15e eeuw
door de zee verzwolgen is. — 5) Nieutoerkerk-opden- Mel, dorp in Zuid-Holland, 2 uren gaans noordelijk beoosten Rotterdam, een kwartier g. bewesten
den Use'; 140 inw.; Iced veel in 1400 en volgende
jaren door de twisten der Hoekschen en Kabeljauwschen ; werd 1682 door overstrooming geteisterd
ten gevolge van dijkbreuk.
Nieuwersluis, vesting in de prov. Utrecht,
een half uur g. ten Z. Z. W. van Loenen ; 250 inw.
Nieuweschans, fort in de prov. Groningen,
aau de grenzen van 't Hanoversche, circa 3 uren
gaans ten 0. N. 0. van Winschoten ; 680 inw.
Nieuweschoot, of Nyeschoot, dorp in Friesland, circa 1 our gaans bezuiden fleerenveen; 140
inw.; liep onder water bij den vloed van Febr. 1825.
K ALENDER.
Nieuwe Stijl. Zie —
Nieuwe—Tonge, ook wel Nieuwe-Kerk-inGrijsoord, dorp in Zuid-Holland, 1 uur gaans bezuidoosten Sommelsdijk, op Goeree-en-Overflakkee ;
werd in 't midden der 16e eeuw door een zwaren
brand geteisterd, en Teed veel bij de overstrooming
van 14 en 15 Nov. 1776.
Nieuw-Granada, zuid-amerikaanscbe republiek, in 1831 gevormd nit de verbrokkeling der
repabliek Columbia (zie COLUMBIA), hield echter
reeds 1858 op onder den naam N.-G. te bestaan.
Vergelijk BOLIVAR.
Nieuwhof (J.), reiziger, geb. te Usen in
Westfalen, was in dienst bij de hollandsche WestIndische Compagnie en bij de hollandsche Oostlndische Compagnie, deed verscheidene reizen naar
Brazilid (1640), Batavia, China, kust van Coromandel, en was eenigen tijd gouverneur van het eiland
Ceylon. Naar Madagascar vertrokken om te gaan onderhandelen, is hij niet van daar teruggekeerd. Naar
zijne aanteekeningen zijn geschreven : Gezantschap
der hollandsche 0. I. Compagnie aan den groot-khan

van Tartarije, keizer van China (Amsterdam 1665
in fol.); Merkwaardige zee- en landreis naar Brazilid
(Amst. 1682 in fol.); Reis naar onderscheidene plaatsen in Oost-Indio, benevens eene beschrijving van de
stud Batavia (Amst. 1688-93 in fol.).

Nieuwkerk, I) voormalig dorp in StaatsVlaanderen (prov. Zeeland), lag een half uur gaans
bezuidoosten het dorp Groede; is in de 16e eeuw
verdronken, en nooit weer te voorschijn gekomen.
— 2) voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren ; zie EYCKENINGEN. — 3) z.-holl. dorp; zie
GIESSEN-NIEUWKERK.

Nieuwkoop, dorp in Rijuland (prov. ZuidHolland), anderhalf uur gaans benoordw. Woerden ;
600 inw.; een aanslag van eene bende Franschen,
om N. te plunderen, werd 1672 door de burgers van
N. gewppenderhand gekeerd.
Nieuwkuik, dorp in Noord-Braband, 2 urea
gaans bewesten 's-Bosch ; 1000 inw.; ward 2 Juni
1746 geteisterd door can fellen brand, die °vergewaaid was uit Vlijmen.
Nieuwland, 1) N. of Nyland, op sommige
kaarten Nolland, dorpje in Zuid-Holland, circa 2
uren gaans ten N. N. 0. van Gorinchem ; 50 inw. —
2) N., of het N., voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Noord-Beveland, werd overstroomd bij den
watervloed van 19 Nov. 1404. — 3) N., of Nyland,
dorp in Friesland, 1 uur gaans benoordw. Sneek ;

500 inw. — 4) dorp in Noord-Braband; zie NULAND.
5) ook wel Briels-N. genoemd, dorp in ZuidHolland, een half uur gaans bezuidoosten Brielle.
6) dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren, circa
1 uur g. bezuidoost. Middelburg.-7)Baarlands-N.,
voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ; zie STUIVEZAND.
Nieuwlande, voormalig dorp op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, werd 5 Nov. 1530 door
den vloed verzwolgen.
Nieuw—lYlegen. Zie NIJMEGEN.
Nieuwolde, dorp in de prov. Groningen, 3
uren gaans ten N. N. W. van Winschoten ; 760 inw.;
eigenlijk eene aanslibbing (hamrik) van Midwolde,
wordt het ook Midwolderhamrik genoemd.
Nieuw—Orleans. Zie O RLEANS (Nieuw-).
Nieuwpoort, I) stad in Belgic, prov. WestVlaanderen, 4 uren gaans bezuidw. Ostende; 3600
inw.; kleine visschershaven aan de Noordzee. In de
13e eeuw gesticht, werd N. 1383 verwoest door de
Engelschen ; weder opgebouwd en versterkt door
Filips den Stoute in 1385. Verscheidene belegeringen doorstond N., inzonderheid die van 1488 door
de Franschen. Bij N. de vermaarde veldslag van het
jaar 1600, waarin prins Maurits de overwinning beyacht op aartshertog Albertus. Door de Franschen
ward N. veroverd 1745, 1792 en 1794. — 2) vlek
in Zuid-Rolland, aan de Lek, vierdhalf uur gaans
ten N. N. W. van Gorinchem, schuin tegenover
Schoonhoven; 550 inw.; voorheen was N. eene stad
(sedert bet laatst der He eeuw); en in 1673 tegen
eenen aanslag der Franschen versterkt, bleef bet
sedert lien tijd lang eene vesting. In 1402 werd het
stadje N. met geweld van wapenen bemachtigd door
Jan van Arkel (Jan XVI), en tot den grond afgebrand. Wader opgebouwd, werd N.1489 overweldigd
door de Stichtschen, die de poorten afbraken en de
wallen slechtten. In 1514 ward N. door een geweldigen brand verwoest ;1516 werd het overrompeld
en bemachtigd door Karel, hertog van Gelder, doch
14 dagen later heroverd door graaf Hendrik van
Nassau. In 1517 werd bet wader door de Gelderschen ingenomen en platgebrand, zoodat er slechts
6 huizen bleven staan, en 1524 kwamen de Gelderschen nogrnaals N. leegplunderen en in brand steken.
Tijdens de bezetting van den graaf van Megen (1567)
geraakte N. opnieuw in brand, en warden 58 huizen
in de asch gelegd.
Nieuw—Schotland. Zie NOVA SCOTIA,
Nieuwstadt, of Nustad, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoorden Sittard, aan de
Geleen ; 800 inw.; 13 Aug. 1834 door een fallen
brand geteisterd ; oudtijds was N. de zuidelijkste
plaats van bet hertogdorn Gelder; om er de Brabanders en Luikenaars niet te later nestelen, werd N.
1398 door hertog Willem verwoest ; 1499 veroverd
door Maximiliaan van Oostenrijk ; 1575 werd de
vesting N. ontmanteld.
Nieuwveen, 1) dorp in Zuid-Holland, 2 urea
gaans ten 0. N. 0. van Woubrugge ; 500 inw.
2) in Drenthe; zie GASSELTER-NIEUWVEEN.
Nieuwvliet, dorp in Zeeland, 2 urea gaans
benoordoosten Sluis; 250 inw.; in de wandeling
wordt N. doorgaans Sint-Pier genoemd ; dikwijls
door de zee geteisterd, voornamelijk 27 Jan. 1682.
Nieuwwier. Zie NYAWIER.
Nieuw-York. Zie NEW-YORK.
Nieuwzijl. Zie
Nievre, kleine rivier in Frankrijk, ontstaat bij
Gudrigny nit de vereeniging van twee beken, en valt
na 6 mijlen loop in de Loire, bij Nevers. De N. geeft

—

Nieziji
haren naam aan bet fransche departement N., groot
circa 125 vierk. mijlen, bevolkt met 333,000 zielen,
ingedeeld in vier arrondissementen (Nevers, Chateau-Chinon, Clamecy, La-Charite), en tot hoofdpl.
hebbende de stad Nevers. Dit dept., gevormd nit de
oude prov. Nivernais, en een gedeelte van Orleanais
en van Gatinais, grenst aan de departementen Loiret
en Yonne ten N., Cote d'Or en Saone-Loire ten 0.,
Allier ten Z., en Cher ten W.
Niezi,j1, of Nieuwzijl, dorp in de prov. Groningen, 20 minuten gaans beoosten Grijpskerk ; 580
inw.; in den 80-j. oorlog was N. versterkt.
Nifiheim, d. nevelwereld, in de noordsche
mythologic het rijk der duisternis, waar de godin
des doods (Hel genaamd) haren troon heeft. Door
den afgrond Ginungagap is N. gescheiden van Muspellheim, d. i. het rijk des lichts.
Niftrik, verkeerdelijk ook Nesterik of Nestrik
genoemd, dorp in Gelderland, aan de Maas, 4 uren
gaans bezuidw. Nijmegen ; circa 300 inw.
Nigdeh, het oude Cadyna, stad in Klein-Azie,
pachalik Caramanie, 19 uren gaans bezuidoosten
Eregli; 6000 inw.; aan de zuidwestzijde der stad
ligt de vlakte van N.
Niger, de voornaamste rivier van Middel-Afrika,
ontspringt in het binnenland van Senegambie, in
het landschap Male, en draagt in het boven-gedeelte
van haren loop den naam Dhjoeliba (Djoliba). Van
Kabra af, zijude de havenplaats van het rijk Timboektoe, draagt deze rivier den naam van Koearra
Kowara, Quorra), verbreedt zich aanmerkelijk bij de
koopstad Rabba, en outlast zich na eenen loop van
650 mijlen in den Atlantischen Oceaan (Golf van
Guinea). In eene rechte lijn bedraagt de afstand
tusschen den oorsprong en de uitwatering van den
N. 250 mijlen. De eerste Europeaan, die in de laatste
eeuw deze rivier gezien heeft, was Mungo Park, die
haar in 1796 bereikte bij Sego. Bij de groote belangrijkhcid dezer rivier voor het handelsverkeer,
heeft men haar sedert dien tijd tot voorwerp gemaakt van nauwkeurige nasporingen : o. a. de ontdekkingsreis 1841 met Brie stoomschepen door kapitein Allan, op last van het britsche gouvernement,
welke toeht 65,000 pond sterling (circa 8 tonnen
gouds nederl.) gekost heeft. Vooral echter werd het
middelste gedeelte van den loop dezer rivier nauwkeurig bekend door den reiziger Barth (1853-54),
en sedert 1854 door Baikie ook de benedenloop en
de zich daarin ontlastende rivier Tsjadda met de
meeste zorg opgenomen. Vergelijk bet art. DJOLIBA.
Niger, d. i. de Zwarte, bijnaam van Simeon;
Hand. 13 :1.
Niger (Pescennius). Zie PESCENNIUS.
Nightingale (miss Florence), geb. 1823,
dochter van eenen grondeigenaar te Lea-Hurst in 't
engelsche graafschap Derby, bezocht op hare reizen
gasthuizen, hospitalen, scholen en verbeterhuizen,
stichtte 1854 in Hartley-Street te Londen een zickenhuis voor gouvernantes, doch verwierf eene enropeesche vermaardheid door den belangloozen ijver,
waarmede zij in den Oosterschen oorlog het opzicht
voerde over de hospitalen en de verpleging der zieken en gekwetsten. Hare waarnemingen heeft zij
medegedeeld in Notes on nursing (Londen 1859).
Nigidius Figulus (Publics). Zie FIGULUS.
Nigissar. Zie NIKSAR.
Nigritie, vroegere benaming voor Sudan in
het algemeen, of ook voor het land dat doorstroomd
wordt door den Niger. Zie ook GUINEA.
Nigrum Pullum (Ad), d. In de ZwarteKiekenbuurt, eene plaats, voorkomende op de oude
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reiskaart van Peutinger. Waar men die plaats te zooken heeft is onbekend : Woerden, Zwammerdam,
Alphen, Bodegraven zijn door verschillende geleerden
daarvoor aangenomen.
Nigtevecht, of Nichtevecht, dorp in de prov.
Utrecht, anderhalf cur gaans bezuidw. Weesp; 330
inw.; werd 1673 platgebrand door de Franschen ;
in 1788 werd op de synode geklaagd, dat de Pruisen
het Avondmaalszilver en ruim 900 gulden uit de
armenkas van N. geroofd hadden.
Nijni,fransche en engelsche spelling voorNisjnei.
Nikde, zooveel als Nigdeh.
Niklaasga, friesch dorp. Zie NICOLAASGA.
Niklasberg, of Niclasburg, vlek in Bohemen,
ruim 4 uren gaans benoorden Eger; in 1622 werd
Kier een tractaat van vrede gesloten tusschen keizer
Ferdinand en Bethlem-Gabor, welke laatste daarbij
afstand deed van zijne aanspraak op Bohemen.
Nikolajew, eene in 1789 door prins Potemkin
gestichte stad en vesting in het russ. gouvt. Cherson (Kherson), 15 uren gaans benoordoosten de
stad Cherson, aan de uitwatering van den Ingoel
(Ingul) in deh Bog (Bug) of Boeg, nabij den mond
dezer laatste rivier in de Zwarte Zee ; 45,000 inw.;
oorlogshaven ; nabij N. de ruinen der oude milezische kolonie Olbia.
Nikolajewsk, stad in 't russ. gouvt. Samara,
nabij den Irgis ; 6000 inw.
Nikolsburg, of Mikulow, stad in Moravie,
kreis Znaim, 10 uren g. bezuiden Braun; 8800 inw.
Nikopoli, twee steden in europ. Turkije :
1) het nude Nicopolis ad Istrum ; zie Nico p oLls. —
2) het nude Nicopolis ad Nestum,25 mijlen benoordw.
Gallipoli.
Niksar, of Nigissar, bet nude Neomarea of
Kabira, stad in aziat. Turkije, 9 nren gaans beoosten
Tokat ; 6000 inw.
Nil, duitsche en fransche naamsvorm voor Nijl.
Nile, engelsche naamsvorm voor
Nilgherri—bergen, eene keten boschrijke
bergen, die als het ware de aaneensluiting vormen
tusschen de Oost- en West-Ghats. Zie GHATS.
Nils Ebbesen, een grondbezitter bij Randers
in Jutland, vermoordde 1 April 1340 den tirannieken graaf Gerhard van Holstein, en werd daardoor
de bevrijder van Denemarken. Hij zelf sneuvelde in
een gevecht tegen het y olk van graaf Hendrik van
Holstein 2 Nov. 1340 (of 1342).
Nilsson (Sven), zweedsch geleerde, geb. 8 Mei
1817 nabij Landskrona, sedert 1831 professor der
zoologie en directeur van 't zoOlogisch museum to
Lund, heeft zich doen kennel] als een der grootste
hedendaagsche zoologen. Van hooge belangrijkheid
zijn ook N.'s geschriften over de oorspronkelijke bewoners van Scandinavia, inzonderheid zijn vverk
Skandinaviska Nordens urinvanare (Stokholm 1863).
Nilus, lat. naam van den Nijl.
Nimegue, fransche naamsvorm voor Nijmegen.
Nimes,oude spelling Nismes, het oudeNemausus,
stad in het fransche dept. Gard, waarvan het de
hoofdplaats is, 6 mijlen benoordoosten Montpellier;
ruim 57,000 inw. Oorspronkelijk was N. eene kolonie van Massilia (Marseilles) en word de hoofdstad
der Arecomische Volsken ; het stond op een hoogen
trap van bloei in den tijd der Romeinen, en was een
der grootste steden van Gallie ; van 465 tot omstr.
535 was het onderworpen aan de West-Gothen,
daarna aan de Franken. In de 9e eeuw behoorde N.
tot het graafschap Toulouse; doch in bet graafschap
Maguelone begrepen, werd het eene aragoneesche
bezitting, en keerde eerst in 1259 aan Frank*

Nimfen

Ninus

terug, krachtens het trattaat van Corbel'. In 1417

sticker van N. te beschouwen is, en ook zijnen
naam aan de stad gaf. Tweemaal werd N. veroverd
cerst door Arbaces en Belesis, in 759 v. Chr. (na
den slag van Ninive en den val van Sardanapalus,
762 of 761); toen door Nabopolassar I, honing van
Babylonie, in 625 v. Chr. Het zedebederf en de goddeloosheid van N. zijn even vermaard als de rijkdom
en weelde der stall : de joodsche profeten maken
menigvuldig gewag van een en ander. Bekend is de
bijbelsche legende, dat God aan Jonas bevel gaf, aan
de bevolking van N. te gaan aankondigen, dat de
stad na verloop van 40 dagen vergaan zoo, aan welke
bedreiging echter door den Almachtige geen gevolg
werd gegeven, toen hij zag dat de Ninivieten vervuld
werden van boetvaardige vrees voor zijnen toorn. De
stad N., van lieverlede in verval geraakt, schijnt bet.
staan te hebben tot in den tijd der arabische overweldiging in de 7e eeuw. — N. (bet Koninkrijk),
deze benaming werd na den val van Sardanapalus
en de verhrokkeling van het groote Assyrische rijk
(759 v. Chr.) aan het nieuwe Assyrische rijk gegeven, waarvan de stad Ninive de hooftlplaats werd.
Dit rijk grensde ten 0. aan Media, ten Z. aan Babylonie, ten N. aan Armenie. De geschiedenis van 't koninkrijk N. laat zich gevoegelijk in 4 tijdvakken splitsen : 1) onafhankelijkheid zonder veroveringen, van
759 tot 680 v. Chr.; 2) onafhankelijkheid en beerschappij-voering over Babylonie, van 680 tot 644
v. Chr.; 3) terugkeer tot den staat van onafhankelijkheid zonder veroveringen, 644-625 v. Chr.;
4) onderhoorigheid aan het koninkrijk Babylonie,
totdat het daarmede door Cyrus veroverd en bij
het Perzische rijk ingelijfd werd,625-528 v. Chr. —
Ziehier de namen der
Koningen van Ninive van 759 lot 625.
v. Chr.
v. Chr.
Phnl of
707
Sardanapalus II 759 Assar-Haddon
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742 Saosducheus
Tiglath Pilezer
724 Sarak of
Salmanassar
Chinaladan 647-625.
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Sennacherib
Ninon de Lenclos. Zie -ENCLOS.
Ninove, vlaamsch Ninoven, stad In Belgie, prov.
Oost-Vlaanderen, 8 uren g. bezuidoost. Oudenaerde;
5500 inw.; vroeger eene premonstreiter abdij; bet is
de geboorteplaats van Despautere, was eertijds eene
vesting, werd dikwijls ingenomen en verwoest, 1794
bij Frankrijk ingelijfd (departementder Schelde) en
versterkt.
Ninus, koning van Assyria en vermaard veroveraar, kwam op den troo p omstr. 1968 v. Chr.
als opvolger van zijn vader Belus, die het koninkrijk
Ninive met het koninkrijk Babylonie vereenigd had.
Met de Arabieren ging N. een verbond aan; hij legde
eene schatting op aan den koning van Armenie ; bij
onderwierp Media, na den koning van dat land verslagen, gevangen genomen en gekruisigd te hebben;
ook Egypte onderwierp N. aan zijn gezag, en deed
vervolgens eenen lo yal in Bactriana, waar hij al de
steden innam of tot cupituleeren dwong, alleen
Bactra uitgezonderd, van welke stad hij zich eindelijk toch ook meester maakte door de hulp van Semiramis, de vrouw van een zijner veldheeren. Na de
bemachtiging van Bactra trouwde hij met Semiramis,
die hem eenen zoon schonk, en die, toen N. omstr.
1916 v. Chr. stierf, verdacht werd hem uit den weg
geruirnd te hebben door middel van vergif. Zij volgde
hem op in de regeering. Door N. was Ninive zoo
aanmerkelijk vergroot, dat hij beschouwd kan worden als de eigenlijke sticker van die stad, die dan
ook naar hem genoemd werd. — N. II, of Ninyas,
zoon van den vorige, was nog zeer jong toen zijn
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werd N. bezel door de Engelschen, bij die gelegenheld werd het Amphitheater verwoest (waarvan,
onder meer andere merkwaardige romeinsche rumen,
nog overblijfselen in wezen zijn). In de 16e eeuw
omhelsde N. het Calvinismus: bet had dan ook in
de 17e eeuw, onder Lodewijk XIII en Lodewijk XIV,
zeer veel te lijden, en verloor een grout deel van
zijne bevolking en van zijnen rijkdom ; het Calvinismus werd er echter nooit geheel en al uitgeroeid,
en omstreeks de heeft der 18e eeuw herlcefde het te
N. met nieuwe kracht : de twee kerkelijke partijen
(Roomschen en Gereforrneerden) staan er scherp
tegenover elkander, zoo zelfs, dat er 1791 en 1815
bloedige botsingen tusschen die twee plaats grepen.
Vier bijzondere concilien zijn te N. gehouden (389,
886, 997 en 1096). Het is de geboorteplaats van
Nicot en van Babot-St.-Etienne.
Nimfen, lat. Nymplice, godinnen der watervlak ten en stroomen. Men onderscheidde de Najaden,
de Nereieden, de Oceanieden, enz. De naam N. werd
inzonderheid gebezigd your de godinnen der zoetwaterstroomen, en wordt ook (Hoch ten onrechte)
uitgestrekt tot een aantal ondergeschikte godheden
zooals de Oreaden, de Dryaden, de Napeeen, enz.
Men beschouwde de N. niet als onsterfelijk, maar
als verscheidene duizendtallen van jaren hlijvende
leven. Men offerde haar honig, melk, vruchten, olie,
en sowtijds ook geiten. Ze werden afgebeeld jong
en schoon, naakt of half naakt, op een der ellebogen leunende aan den waterkant en met de hand
op eene urne, of ook wel dansende met Satyrs.
Nimra, vermeld Num. 32 : 3.
Nimrim (de wateren van), vermeld Jezaia 15: 6
en krem. 48 : 34.
Nimrod, afstammeling van Cham en zoon van
Kus, stichtte het Babylonische rijk, en is bekend als
een geweldig jager. Volgens eene legende van lateren
oorsprong zou hij ook degene geweest zijn, die bevel
gaf tot het bouwen van den toren van Babel, waarvan de ruine (firs-i-Nimrod) op den westoever van
den Euphraat nog in wezen is. In het 0. 'I'. is Nimrod vermeld Gen. 10 : 8, 9;1 Chron. 1:10; Micha 5: 5.
Nimroed, Nimrud, een arabisch dorp bezuiden
Mossoel.Door Layard werden bier kosthare overblijfselen nit den tijd van het Assyrische rijk met vele
gebeeldhouwde figuren en Keil-opschriften ontdekt.
Sakr-el-Nirnroed, een door den Tigris loopeude
dijk, samengesteld uit ontzaglijk groote steengevaarten.
NiMsi, vader van Jehu, den koning van Israel;
I Kon. 19 :16 : II Kon. 9 : 2, 14, 20 ;1I Chron. 22 : 7.
Nimwegen, verbasterd van Nijmegen.
i M V
Nineanai. Z ie
Nineve en Ninevieten. Zie NiNtvg.
Ning—po, door de Europeanen ook Liam-po
genoemd, stad in China, pre y . Tsje-kiang, nabij de
kust, heeft 350,000 inw.; na de verovering (1841)
van de stad door de Engelschen is de haven van N.
voor den Europeeschen handel opengesteld.
Ninive, bij de Grieken Nines, de beroemde
hoofdstad van het nieuwe Assyrische rijk (ook genaamd koninkrijk Ninive), op den linker-(oost-)oever
van den Tigris, tegenover het tegenwoordige Mossoel, 50 mijlen benoorden Babel of Babylon, had circa
12 uren gaans in omtrek, en was ontringd door muren, die over de 30 nederl. ellen hoog waren, en
telde 600,000 inw. Volgens sommigen reeds door
Nimrod gesticht, volgens anderen door Assur (omstr.
2640 v. Chr.), werd het omstr. 1968 v. Chr. derwijze vergroot door Ninus, dat deze als de eigenlijke

Ninyas
vader stierf, zoodat zijne moeder Semiramis zich
van bet regentschap meester maakte, en het daarheen leidde, dat zij de teugek van het bewind in
handen hield 42 jaren lang. Volgens sornmigen liet
haar zoon haar eindelijk vermoorden (1874 v.Clir.) ;
volgens anderen stierf zij Wren natuurlijken flood, na
eerst afstand van den troon gedaan te hebben. De
overige regeering van N. 11 (1874 .-1836 v. Chr.)
kenmerkt zich door niets bijzonders; met hem begint de lijst der koninklijke nulliteiten, die in Assyrie den troon hebben hezeten.
Ninyas. Zie NINUS II.
Nio, het oude los, een der grieksche Cycladen ;
vierk. miji groot ; 4000 zielen; hoofdplaats de stad
N., met 2600 inw. en haven.
Niobe, dochter van Tantalus en vrouw van Amphion, koning van Thebe, die 7 zones en 7 dochters bij haar verwekte. Trotsch op hare 14 kinderen,
had zij de vermetelheid Latona te beleedigen, die
sleeks twee kinderen had. Deze wreekte zich, doordien zij bewerkte, dat al de kinderen van N. met
pijlen gedood werden door Apollo en Diana, waarop
de radelooze moeder door Jupiter in eenen steen
veranderd werd. Deze mythe werd door verschillende
kunstenaars vereeuwigd : het beroemdst is de Niobegroep uit den gevel van den aan Apollo-Sosianus gewijden tempel te Rome; in 1583 werden die beelden
(15 in getal)uit de puinhoopen te voorschijn gebracht,
en 1770 in de galerij te Florence ten toon gesteld.
Nioe-tsjwang, stad in Zuid-Mandzjoerie,
chineesche pros. Moekden (Mukden), aan den Liao,
4 mijlen van den mond diet rivier, waar de havenstad van N. ligt ; is sedert den vrede van Tien-tsin
opengesteld voor de Enropeanen.
Nion en Nions. Zie NYON, NYONS.
Nioro, hoofdplaats van Kaarta in Senegambia.
Niort, lat. Pliortum, het oude Novirogus, door
Stephanus van Byzantium Nyrax genaamd, stad in
het fransche dept. Deux-Sevres, aan de SèvreNiortaise ; 20,000 inw.; . geboorteplaats van mevr.
de Maintenon en mevr. de Caylus, van Beausobre,
van Fontanes, enz. Het werd 1202 ontweldigd aan de
Engelschen, (loch door hen heinomen otnstr. 1290,
en toen behielden zij het nog 18 jaren.
Niphates mons, thans Nimrod-gebergte,
bergketen in Armenie, in het Z. 0.; op den N. ontsprong de Tigris.
Nipon, of Niphon, het grootste der Japansche
eilanden. Zie JAPAN.
Nireits, koning van Naxos, zoon van Charopus
en van Aglaja, was na Achilles de schoonste man van
geheel Griekenland.
Nismus campus. Zie NtsEISCITE VLAKTE.
Nisami, perz. dichter. Zie NIZAMI.
Nisan, de eerste maand des jaars bij de oude
Hebreers; Neh. 2: 1; Esther 3: 7.
Nisard (Jean Marie Napoleon Desire), fransch
letterkundige, gel). 20 Maart 1806 te Châtillon aan
de Seine, professor aan 't College-de-France, en sedert 1857 tevens directeur der hoogere Normaalschool te Parijs, heeft zich inz. bekend gemaakt door
Histoire de la litterature [rancaise (2 din. Parijs
1848-49); Melanges (2 din. 1839); Eludes de
critique litteraire (1868); Eludes d'histoire et de
litterature (1859).
Nisas (mark i.es van). Zie CARRION-NISAS.
Niseische vlakte, lat. Niswus campus, in de
oudheid eene uitsluitend aan de paardenfokkerij
gewijde vlakte in Medie (pros. Rhagiana) ; bier werden de paarden aangefokt voor het hof en het Leger
der oude perzische koningen,

Nisus
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Nisib, in Syria. Zie NEZIB 2).
Nisibin. Zie Nismis en NEZIR.
Nisibis, of Antiochia Mygdonia, thans Nisibin
of Nezib, hoofdplaats der pros. Mygdonia in Mesopotamia, aan de rivier Mygdonins en can den voet
van het Masius-gebergte, was (Haar men Wilde gesticht door Nimrod) belangrijk als koopstad en
vesting. Door Lucellus wend N. aan Tigranes notweldigd, en vervolgens herhaalde malen door de
Romeinen weder verloren en weder heroverd. Van
Diocletiaan tot Jovianus behoorde N. onafgebroken
aan de Romeinen, en was een der bolwerken van
hurt rijk ; Jovianus stond N. eindelijk af aan Perzie.
Nisj. Zie NissA.
Nisjapoer, Nishapoor, Nischabur, stad in
Perzie, pros. Kherassan, 8 mijlen ten W. Z. W. van
Medzjid; 8000 mow.; was vroeger een der grootste
en rijkste steden van Perzie; gesticht door Sapor I
(Schachpoer) ter plaatse van eene door Alexander
verwoeste stad, werd in de 1 1 e eeuw ingenomen en
verwoest door de Tartaren.
Nisjnei-Lemow, russische strol, 13 mijlen
benoordw. Pensa, aan den Lomow ; 9000 inw.
Nisjnei—Nowgorod, of Nisjegorod, stad in
europ. Busland, aan de uitwatering der Oka in de
Wolga, 33 miji. ten 0. N. O. van Moskou ; 25,500 inw.;
voorname koopstad met drukke scheepvaart en een
der grootste jaarmarkten of missen van geheel Rusland (sedert 1817 in de maanden Juli en Aug.); gesticht 1227, werd N. tweernaal (1317 en 1378) verbrand door de Tartaren ; 16 Juni 1864 werd het
opnieuw door een geweldigen brand geteisterd ; is
(ruim
de hoofdplaats van het gouvernetnent
923 vierk. mijlen, met 1,260,000 hewoners).
Nismes, nude spelling voor Nimes.
Nispen, oudtijds Nisipa, dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans bezuiden Roozendaal ; 500 inw.
Nisroch, een afgod der Assyriers ; II Kon.
19 : 37 , Jezaia 37 : 38.
Nissa, of Nisj (Nich, Nisch, Nish, Nysch), het
Natssus der ouden, stall in Servie, aan de zich in
de Moravia ontlastende Nissawa, 20 mijlen bezuidoosten Semendria ; 16,000 inw.; citadel ; was voorbeen de hoofdstad van Servie ; kwam 1841 in opstand tegen Turkije.
Nisse, ook Ter-Nisse of Der-Nisse, oorspronkelijk Gervarsnisse genaamd, dorp op het zeeuwsche
eiland Znid-Beveland, anderhalf nut- gaans bezuiden
Goes; 400 inw.; overstroomd 1530 tengevolge van
het doorbreken van den Loyvendijk.
Nistelrode, of Nestelrode, veclal Nittelrooi
genoemd, dorp in Noord-Braband, 4 uren gaans
beoosten is-Hertogenbosch, condom in eene onvruchtbare beide; 1900 inw.; in 1748, nadat de
vredespreliminairen te Aken geteekend waren, hield
de hertog van Cumberland te N. zijn hoofdkwartier,
terwijl zijne armee (Engelschen en Hanoveranen)
gekampeerd lagen op de Heide van N.
Nisus, koning van Megara, had een good hoofd
met ham. ; dock onder al die haren was er een, dat
de kleur had van purper, en van het behoud van
dat acne haartje hing, volgens het orakel, voor hem
bet behoud van zip rijk af. Toen Minos de stad
Megara belegerde, werd Scylla, de dochter van N.,
verliefd op den belegeraar, en om hem te bekoren
sneed zij het purperkienrige haar van haars vaders
hoofd of, en bracht dit aan Minos, die nu dan ook
de stad veroverde. Doch hij verstnaadde de liefde
van Scylla, die hij als verraderes van haren eigenen
vader strafte, door haar achter aan zijn schip te lagen
vastbinden : zoo verdronk zij. De goden veranderden
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Nithard

N. in een sperwer en zijne dochter in eene leeuwrik.
— N., zoon van Hyrtacus en de nimf Ida, metgezel van Eneas en vriend van Euryalus; met dozen
zijnen vriend doorgedrongen in het legerkamp der
Grieken, y onder' beiden den dood.
Nithard, zoon van den abt Angelbert en van
Bertha, de dochter van Karel den Groote, in bet
laatst der 8e eeuw, was hertog of graaf, en werd,
een der voornaamste staatslieden en veldheeren van
Karel den Kale. Hij stierf anno 858 aan eene wond,
die hij in een gevecht tegen de Noormannen bekomen had. Men heeft, van hem eene geschiedenis
De dissensionibus filiorum Ludovici Pii (opgenomen
in dl. 2 der "Monumenta" van Pertz).
Nitiobrigen, lat. Nitiobriges, yolk in Gallie,
eerst begrepen in Celtica, later in Aquitania 2a. Ze
hadden tot hoofdstad Aginnum of Nitiobriges (het
tegenwoordige A gen).
Nitocris, 1) koningin van Babylonie, is beround door .de brug, die zij over den Euphraat lief
houwen, en door een praalgraf met een opschrift,
hetwelk groote schatten scheen te beloven aan dengene, die het zou openen: doch toen Darius I zich
verstoutte dat te doen, vond hij er niets anders in
dan doodsbeenderen, met dit opschrift: ' Indien gij
niet onverzadelijk waart, zoudt ge mijn graf niet geschonden hebben." Naar men meent was zij de vrouw
van Evilmerodach en de moeder van Belsazzar. —
2) koningin van Memphis, regeerde 12 jaren, kort
voordat de Hyksos haar rijk overweldigden.
Nitriotes nomos, landschap in Egypte. Zie
NATRON-DAL.

Niu—tschwang, stad in China. Zie het art.
NI0E-TSJWANG.
Nivel, zoo noemen de landlieden bet geldersche
dorp Nieuwaal.
Nivelle, of Nivelles, bet oude Niella, stad in
Belgie, prov. Braband (wat wij vroeger Zuid-Braband
noemden), 7 uren gaans bezuiden Brussel ; 8700
inw.; op den toren der St.-Geertruida-kerk ziet men
een ijzeren man (door het yolk "Jan van Nivelle"
genoemd), die de uren slaat met eenen hamer. Deze
stad heeft haar ontstaan te danken aan een benedictijner klooster, gesticht 645 door de heilige Geertruida, welker abdissen den titel voerden van "Vrouw
van Nivelle". In het oude Vlaanderen gelegen, werd
N. de hoofdplaats eener baronie, die onderhoorig
was aan de hertogen van Burgundie; in 1422 kwam
N. in de familie Montmorency, door het huwelijk
van Johanna, de erfgenaam der heeren van Nivelle,
Fosseux, enz. met Jan II van Montmorency, en werd
zoodoende apanage van eenen tak der familie Montmorency (zie volgend art.). In de nabijheid van N.
1674 de vermaarde veldslag, bekend onder den naam
van Senef (zie SENEF); in 1794 werden de Oostenrijkers bij N. verslagen door de Franschen.
Nivelle (Jan van), oudste zoon van Jan II van
Montmorency, geb. omstr. 1423, omhelsde de partij
van den hertog van Burgundie, en weigerde tegen
dies vorst op te rukken, in weerwil dat zijn vader
al het mogelijke deed om hem te bewegen aan het,
desbetreffende bevel van Lodewijk XI te gehoorzamen. Hierdoor haalde hij zich de verbolgenheid des
konings op den bats, en ook die van zijnen vader,
door wien hij onterfd werd ; dock daarentegen zag
hij zich ruim begiftigd met goederen en titels door
den hertog van Burgundie, die hem tot kamerheer
benoemde. Zich door zijnen vader onterfd ziende,
vestigde Jan van N. zich te Nivelle in Vlaanderen,
dat bij geerfd had van zijne moeder, en werd zoodoende de stamheer van eenen tak der familie Mont-

Nizibin
morency, bekend onder den naam van MontmorencyNivelle. Deze tak, na zich door verscheidene huwelijken vermaagschapt te hebben met de graven van
Homes, erfde eindelijk de bezittingen van die familie,
en nam toen ook Karen naam aan. De eerste graaf
van Hornes, uit de familie Nivelle, was Flips van
N., achterkleinzoon van Jan van MontmorencyNivelle, Wiens moeder, Anna van Egmond, eerst gehuwd geweest met Jozef van Montmorency-Nivelle,
na diens dood hertrouwd was met Jan, den laatsten
graaf van Hornes. Deze Jan van Hornes, Been kinderen hebbende, adopteerde die zijner vrouw nit
haar eerste huwelijk, onder heding, dat ze zijnen
naam moesten aannemen. De nieuwe familie van
Hornes was niet gelukkig: Filips van Hornes-Nivelle
werd te gelijk met den graaf van Egmond op bevel
van den hertog van Alva ter dood gebracht (1568
te Brussel), omdat ze met de opstandelingen in
Vlaanderen in goede verstandhouding stonden. Zijn
broeder, Floris van Montmorency, werd naar Spanje
overgehracht waar hij in 1570 hetzelfde lot onderging. Zie HORNES en HOORNE.
Nivernais, voormalige prov. van Frankrijk,
vormt tegenwoordig het departement Niêvre. Zie
het art. NEVERS.
Nivernais (hertog van), een titel, die door
eenige leden uit het huis van Nevers is gedragen.
Vooral bekend is : N. (Louis Jules MANCINI-MAZARINI,
hertog van), geb. 1716 te Parijs ; hij diende bij de
armee van 1734 tot 1743, was 1748 ambassadeur
te Rome, 1756 te Berlijn, 1761 te Londen, had een
korten tijd zitting in den raad onder het ministerie
Vergennes, verloor bijna alles wat hij bezat in de
ornwenteling, werd tijdens het Schrikbewind in den
kerker geworpen, en stierf 1798. Hij had veel aan
de letterkunde gedaan, vooral aan de dichtkunst ;
doch van hetgeen bij geleverd heeft zoowel in proza
als in poezie verheft zich niets boven het middelmatige. Oeuvres (8 deelen, Parijs 1796); Oeuvres
posthumes (2 din. 1807).
Nivernum, of Noviodunum, stad in Gallie ;
thans Nevers.
Nivose, d. i. Sneeuwmaand, eene maand van
den fransch-republikeinschen kalender (liep van
21 Dec. tot 19 Jan.).
Nixdorf, of Groot-Nikolsdorf, vlek in Bohemen, kreis Leitmeritz, 6 uren gaans benoordwesten
Biihmisch-Kanmitz ; 5000 inw.
Nizam, titel van den radzja van Hyderabad.
Over 't Gebied van den Nizam zie 't art. HYDERABAD.
Nizami, of Nisami, een der zeven grootste
dichters van Perzie, gestorven 1180. Behalve eenige
fabelen en anecdotes, opgenomen in deel 2 der
' Asiatic Miscellanies" (1786) heeft N. geleverd vijf
groote dichtstukken (arabisch Khamseh, perzisch
Pentsj-Gandzj, d. i. de Vijf Schatten), namelijk:
Machsen-ul-errar, d. i. Magazijn der geheimenissen
(uitgegeven door Bland, Londen 1844); Chosrau tt
Schirin, een romantisch heldendicht (in 't lJnitsch
nagevolgd door Heiner, 2 deelen, Weenen 1812);
Medschnun u Leila (Engelsch van Atkinson, Londen
1836); Heftpeiger, d. i. de Zeven Gedaanten, en het
Iskender-ndmeh, d. i. bet Boek van Alexander. Die
dichtstukken zijn in onze eeuw herhaalde mien
gedrukt en gelithographieerd geworden in Indio en
in Perzie.
Nizampatam, stad in 't britsch 0. I. presidentschap Madras, 6 mijien ten Z. Z. 0. van Guntoor (Gontoer), aan de uitwatering van eenen arm
van de Kistnah in de Golf van Bengalen ; 24,500 inw.

Nizibin.

Zie NEZIB en NISIBIS.

Nizza
Nizza, fransch Nice, 1) het Nictea der Romeinen, stad met 40,000 inwoners in bet voormalige
graafschap N., dat, rijk aan wijnbouw en zuidervruchten, 76 a 77 vierk. mijlen groot en met 257,000
zielen bevolkt was, sedert 1814 eene provincie van
het koninkrijk Sardinie vormde, doch in 1860 aan
Frankrijk afgestaan is, en thans (vergroot met het
dictrict Grasse van bet fransche dept. Var) het
fransche dept. Zee-Alpen (Alpes Maritimes) vormt.
De stad N., om haar zacht klimaat druk bezocht
door lijders, die er de zeebaden komen gebruiken,
ligt aan de Middellandsche Zee een uur gaans van
de uitwatering der rivier Var, heeft eene (kleine)
haven en veel bedrijvigheid. Gesticht door de Massilianen, werd het door hen Nicma genoemd (naar
het grieksche woord nike, dat overwinning beteekent), ter gedachtenis aan eene overwinning, die
zij op de Liguren behaald hadden. Voor Cesar's tijd
werd N. door de Massilianen afgestaan aan de Romeinen, die er een tuighuis vestigden. Onder Augustus werd dat tuighuis verplaatst naar Frejus,
waardoor N. zeer in belangrijkheid en in zielental
vertninderde ; in de 8e eeuw beurde het zich echter
weder op, en was in de 12e eeuw hoofdplaats van
bet graafschap N. In 1388 stelde N. zich onder het
gezag van Amedeiis VII, hertog van Savoje ; door
hem en door zijne opvolgers werd N. aanboudend
vergroot en verfraaid. In 1538 werd te N. een congres gehouden door Karel V, Paulus III en Frans I;
in 1691 veroverd door Catinat, in 1706 door Berwick, werd het 1792, bij Frankrijk ingelijfd, hoofdplaats van het departement der Zee-Alpen, hetgeen
het thans weder is, na van 1814 tot 1860 aan
Sardinie behoord te hebben. — 2) Nizza della Paglia,
of Nizza-Montferrato, stad in Sardinie, aan de Nizza
en den Belbo, 3 wren g. benoorden Acqui; 6000 inw.
Njegosj, bijnaam der in Montenegro regeerende
familie Petrowitsj. Zie MONTENEGRO.
Njemen, rivier. Zie NtemEN.
Njesjin, stad in 't russ. gouvt. Tsjernigow ;
17,000 inw.
Njord, in de noordsche mythologie de derde
god in rang, bestiert de winders, geeft regen, beschikt over het vuur, en stilt de onstuimigheid der
zee. Jagers, visschers, zeevarenden en mijnwerkers
waren degenen, die in het bijzonder dezen god vereerden. Zijne vrouw was de godin Skada ; hij was de
varier van Freyr en van Freya.
No, een volkrijk landschap (of stad), vermeld
Jerem. 46: 25; Ezech. 30 : 14, 15, 16; Nahum 3: 8.
Noa, een der dochters van Zelaphead ; Num.
26: 33; 27 :1; 36: 11; Jozua 17: 3.
Noach, zoon van Lamech, werd volgens den
Bijbel om zijne godsvrucht gespaard, toen het gansche menschdom door den Zondvloed verdelgd werd.
Met hem gespaard werden zijne vrouw, zijne drie
zonen (de Noachieden), Sem, Cham en Japhet geheeten, benevens hunne vrouwen. Zoodoende werd
N. de tweede stamvader van bet menschdom. Toen
de Zondvloed van de aarde was geweken, plantte N.
den wijnstok, ging zich echter bij den eersten oogst
dermate aan wijn te buiten, dat hij zijnen zoon
Cham aanleiding gaf om hem te bespotten, weswege
Cham door God vervloekt werd. De geschiedenis van
N. is in het O. T. verhaald in de hoofdstukken 5-10
van Genesis; hij wordt overigens nog in den Bijbel
vermeld I Chron. : 4; Jezaia 54: 9; Ezech. 14:
14, 20; Matth. 24: 37 en 38; Lucas 3: 36; 17: 26,
27 ; Hebr. 11 : 7 ; I Petr. 3: 20 ; II Petr. 2: 5.
Noadja, 1) een leviet ten tijde van Ezra ; Ezra
8: 33, -- 2) eene valsche profetes; Neb. 6: 14.

Nobili
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Noailles, I) het oude Noviliaca, dorp in 't
fransche dept. Oise, vierdhalf uur gaans bezuidoosten Beauvais; 900 inw. — 2) vlek in 't fransche
dept. Correze, 2 urea gaans benoorden Brives; 800
inw.; werd 1663 tot hertogdom verheven ten behoeve van Anne van Noailles.
Noailles, oud adellijk fransch geslacht in
Limousin, herkomstig uit Noailles bij Brives, klimt
op tot de 10e eeuw, en bestaat nog voort in twee
takken, van Welke de jongste tak zich N.-Mouchy
noemt. Deze jongste tak werd gesticht door N.
(Philippe de), hertog van Mouchy, geb. 27 Nov.
1715, die maarschalk van Frankrijk werd, doch 27
Juli 1794 zijn !even moest eindigen op het revolutionnaire schavot. Uit den oudsten tak hebben
zich onderscheiden: N. (Antoine de), geb. 4 Sept.
1504, werd admiraal van Frankrijk, en stierf 11
Maart 1562 als gouverneur van Bordeaux. — N.
(Louis Antoine de), kleinzoon van den vorige, geb.
27 Mei 1651, was kardinaal en aartsbisschop van
Parijs, stelde zich aan veel vervolging bloot in de
Jansenistische twisten, vooral door zijn verzet tegen
de but Unigenitus ; hij eindigde echter met die but
te onderteekenen (1728), en stierf 4 Mei 1729.
(Anne Jules de), oudste broeder van den kar—N.
dinaal, geb. 5 Fehr. 1650, was een der beste veldheeren nit het laatste tijdperk der regeering van
Lodewijk XIV, door wien hij tot Hertog van N. verheven werd ; bij stierf 2 Oct. 1708. — N. (Adrien
Maurice, hertog van), oudste zoon van den vorige,
geb. 29 Sept. 1678, fransch maarschalk, inzonderheid bekend uit den franschen successie-oorlog en
uit de veldtochten aan den Rijn, was later werkzaam als diplomaat, en stierf 24 Juni 1766. — N.
(Paul, hertog van), achterneef van den vorige, geb.
4 Jan. 1802, heeft als geschiedschrijver naam gemaakt. Voornaamste werk : Henri de Valois et la
Pologne en 1572 (3 dln. Parijs 1867).
Noango, ook Georgetown genaamd.
Nob, woonplaats van den priester Achimelech ;
I Sam. 21: 1; 22: 9, 11, 19 ; Neh. 11 : 32; Jezaia
10: 32.
Noback (Joh. Christian), geb. 6 Oct. 1777 te
Kiilleda, gest. 4 Juni 1852 te Chemnitz, en zijne
beide zonen : N. (Karl August), geb. 18 Juni 1810
te K011eda, en N. (Friedrich Eduard), geb. 28 Febr.
1815 te Crefeld, hebben zich gunstig bekend gemaakt als onderwijzers aan scholen voor koophandel, doch vooral door hunne werden over handelsstatistiek, enz. Van den varier noemen wij inzonderh.
Vollstandiges Handbuch der Manz-, Bank- und
Wechselverhaltnisse alter Lander und Handelspleitze

(Rudolstadt 1833), later door hem en zijnen jongsten zoon F. E. omgewerkt tot V" ollsteindig es Taschenbuch der Manz-, Mass- and Gewichtsverhdltnisse
enz. (2 dln. Leipzig 1851), van welk werk zij vervolgens een uittreksel leverden, getiteld
Mass- und Gewichtsbuch (Leipzig 1853-58).
Nobah, een afstammeling van Manasse, veroverde de stad Kenath over den Jordaan, en noemde
die Nobah; Num. 32: 42; Richt. 8: 11.
Nobaten, lat. Nobates, y olk in Ethiopie, waarschijnlijk bet stamvolk der latere Nubiers. Er hielden N. verblijf in de omstreken der Groote Oasis
van Egypte.
Nobili (Robert), een Jezulet, die een schitterend bewijs leverde hoe het doel de middelen heiligt. In 1606 door Aquaviva naar Indie gezonden,
omhelsde bij daar het Brahmanismus; ten einde
zich beter ingang bij de Hindoes te verschaffen,
droeg het gewaad der Brahminen, en werd reeds

Nobilior

Not._

spoedig beroemd onder hen om zijne geleerdheid en
brahminische vroomheid. Toen hij dus zijnen naam
gevestigd zag, opende hij eene school ter heimelijke
verbreiding van bet Christendom, zonder echter op
te houden voor het uiterlijke vast te houden eau al
de gebruiken van het Brahmanism's. Op die wijze
bekeerde hij 70 Brahtninen. De Minderbroeders kwamen met nadruk tegen deze mauler van bekeeren
op, zij klaagden daarover te Rome, en noemden dat
werk afgodendienst. Paus Gregorius XV evenwel
dacht er antlers over, en behoudens ettelijke beperkingen gaf hij vergunning, de door de Minderbroeders gewraakte ceremonien te behouden. In 1656
stierf N. te San-Thome; andere Jezureten Nervolgden het door hem begonnen werk, en in 1710 stonden zij aan het hoofd eerier getneente van 150,000
zielen.
Nobilior (It Fulvius). Zie FULVIUS NOBILIOR.
Nobinga, de taal van het Noeba- (of Naha-)
volk in Nubie.
Nocera, naarn van verscheidene steden in halid : 1) het oude Nuceria Caniellaria in Middel-Italic,
ruim 8 uren gaans beoosten Perugia ; 2000 inw.;
warme bronnen. — 2) N.-de-Castiglione, in de napotit. prov. Calabria Citeriore, 7 uren gaans bezuidw.
Cosenza; Diet ver van de Tyrrheensche Zee; 3000
inw. — 3) N .-det-Pagani, het oude Nuceria, Al faterna,
in de napotit. prov. Prineipato Citeriore, aan den
Sarno, 3 a 4 uren g. benoordw. Salerno; 7500 inw.;
overwinning door Narses bevochten (553) op Teja,
den koning der Gothen, die daarbij sneuvetde. Den
bijnaam dci Pagani, d. i. der Heidenen, ontving N.,
wegens de Arabieren, die char gevestigd werken
(1220) door Frederik II, of wet naar die, welke zich
daar nedergezet 'ladder' (915) na de nederlaag van
pans Johannes X.
Noci, stad in de napotit. prov. Terra-di-Bari, 6
mijlen beznidoosten Bari; 8000 inw.
Nodier (Charles Emmanuel), fransch letterkundige en taalgeteerde, geb. 18 April 1780 te Besancon,
opperbibliothecaris van bet Arsenaal te Parijs, gest.
26 Jan. 1844. Van zijne vele werken noemen wij
inzonderheid : Dictionnaire universel de la langue
francaise (6e druk 2 din. Parijs 1839). Zijne Oeuvres
(12 dln. Parijs 1832) bevatten meest bellettristische
werken.
Nod, een ten oosten van Eden getegen landschap, waarheen Cain de vtucht nam, nadat hij zijnen broeder Abel vermoord had ; Gen. 4 : 15.
Nodab, werd beoorloogd door de Israelieten;
I Chron. 5 : 19.
Noe, fransche naamsvorm voor Noach.
Noeh I, uit de dynastie der Samanieden en
zoon van Nasser, vorst van Khorassan en Perzie,
volgde 943 zijnen vader op, en stierf 954. In weerwil dat hij verstandelijk zeer begaafd was, zag hij
zijne regeering verontrust door gedurige opstanden.
— N. II, kteinzoon van den vorige, regeerde van
976 tot 997, dock verrichtte Diets van eenig aan7
belang.
Noekahiwa, eiland in Polynesie, het grootste
der Marquesas, dat men ook Sir Henry-Martin genoemd heeft.
Noel Conti, ital. schrijver. Zie CONTI (Noel).
Noel (Francois Joseph), fransch letterkundige,
geb. 1755, gest. 1841, heeft een groot aantal verdienstelijke werken geschreven ten gebruike bij het
onderwijs, o. a. een Lexicon Fransch-Latijn (1807)
Latijn-Fransch (1808).
Noemi, in fransche boeken voor Naomi.
Noon, I) rivier in het Chineesche rijk, in Daoe-

rid, ontspingt op het Siolki-gebergte, en valt na 100
mijlen zuidwaartschen loop in de Amur.— 2) rivier
in Afrika ; zie DJOLIBA. - 3) andere rivier in Afrika,
outlast zich in den Atlantischen Ocean!, 5 mijlen
bezuiden kaap N. — 4) kaap van het landschap Soes,
keizerrijk Marocco, is de westpunt van bet Atlasgebergte.
Noer (pries van). Zie AUGUSTENBURG.
Noerdingen, fransch Noerdange, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, 6 a 7 uren gaans bezuid w .Diekirch, aan de beck genaamd Noerdingerbach.
Noer—Dzjihan, vrouw van den mongoolschen keizer Geangir, was de dochtcr van een tartaarsch veldoverste, die van rang tot rang opgeklommen was tot de waardigheid van opperschatmeester
van Akbar. In 1611 verheven tot sultane, oefende
N. op haren keizerlijken echtgenoot den grootsten
invloed waarvan zij echter geen ander gebruik
maakte dan ten algemeenen nutte. Na den flood van
Geangir, werd haar het paleis van Lahore tot vvoonverblijf aangewezen, waar zij op 60-j. leeftijd stierf
(1645). Haar praalgraf is een der schoonste gebouwen in Lahore. Naar men wil heeft N. de bereiding
van rozen-essens uitgevonden.

670

Noer—Eddyn—Mahmoed(Melik-el-Adel),
door de Enropeanen genaamd Noradijn, sultan van
Syrie en Egypte, oudste zoon van Omad-EddinZenghi, heklom den troo p van Aleppo in 1145, terwijl Seif-Eddyn-Ghazy, zijn broeder, de teugels van
bet bewind aanvaardde le Mossoel. Met dezen zijnen
broeder vereenigde N. zich tegen de krijgslieden van
den tweeden Kruistocht, overwon hen, breidde zijn
gezag uit tot Mesopotamie, veroverde verscheidene
provincien van Syrie, zoo ten koste van zijnen broeder, als ten koste van de Christenen, die hem beschouwden als hunnen geduchtsten tegenstander. Hij
stierf op 58-j. leeftijd te Damascus in 1173. Aan de
schitterende bekwaamheden van krijgsman, paarde
N. al de deugden van een grout vorst. Men noemt
hem als uitvinder van den duivenpost, die echter
waarschijnlijk reeds voor hem bekend is geweest in
bet Oosten.
Noereddyn-Ali. Zie M_AMELOEHEN.
Noertich, oude naam van Noordwijk.
Noertzingen, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, vierdhalf uur gaans ten Z. Z. O. van
Luxemburg.
Noesa, of Noessa, I) bet noordelijkste der Talautsche eilanden in den Molukschen archipel.
2) het znidelijke N., mede een der Talautsche eilanden, is onbewoond.
Noesa—Djawi, zoo wordt het eiland Java genoemd in de hoftaal aldaar.
Noesa—Laut, of Noessa-Lawoet, een der Ambonsche eilanden in den Molukschen Archipel, bezuidoosten Hominoa, waarvan het door eene slechts
1 mijl breedte hebbende zeeengte gescheiden is. Op
dit eiland, waar 21 Jan. 1837 eene hevige aardbeving gevoeld werd, zijn 7 dorpen: Titaway, Aboeboe,
Sitoe, Leynitoe, Nalahia, Amit en Akaon. Nog lang
na de komst der Portugeezen, liepen de Noesalauwers
bijna geheel naakt, enkel met een tjikado of Alfoerschen gordel om de lendenen. Gebeel van rooverij levende, maakten zij er inzonderheid hun werk
van ow degenen, die zij van bun goed beroofden,
gevangen te nemen, te slachten en op te eten. Zoo
verklaarde de koning van Titaway nog in 1687, dat
hij zich dikwijls aan gebraden menschenvleesch vergast had, en dat hij de wangen en de banden het
lekkerst vond.
Nof . . . Zie NOPR

Nogah
Nogah,

een der kinderen van David ; I Chron.

3: 7; 14: 6.

Nogai,

kleinzoon van Gengis-khan. Zie het

volgende art.

Nogajen, een hoofdstam der turksch-tartaarsehe bevolking van het Hussische rijk ; ze wonen
aan den benedenloop van den Dnieper (Nogaische
Steppe) en aan de rivier Koeban of Kuban, waarom
ze ook wel Koebaansche (Kubanische) Steppe genoernd warden. Een Mein gedeelte der N. woont in
de Krim. De N. zijn voor verreweg het meerendeel
belijders van den Islam; ze !even in stammer, en
maken ongeveer 300,000 familien nit Het zijn afstammelingen van de Tartaren van Nogai, die zich,
als hun opperhoofd, oinstr. 1261 onafliankelijk verklaarde van de Groote Horde (of Horde van Kaptsjak),en zich nederzette aan de oevers der Zwarte Zee.
Nogaret (Guillaume de), kanselier van Frankrijk's koning Filips den Schoone, geb. in de 13e
eeuw in Lauraguais, nit eene familie, waaruit de familie Epernon gesproten is, was eerst professor der
reclitsgeleerdheid te Montpellier. Hij was met den
grootsten ijver Filips den Schoone behulpzaam iii
diens geschillen met Bonifacius VIII, en werd in
1303 met Sciarra Colonna belast om dien pans gevangen te gaan neinen. Hij maakte zich werkelijk
van 's pausen persoon meester te Agnani, en beliandelde den oppersteri kerkvoogd met veel grofheid ;
doch na eenige dageu in gevangenschapdoorgebracht
te hebben, werd pans Bonifacius VIII door de bevolking van Agnani verlost en aan de vrijheid teruggegeven. In 1314 stied' N.
Nogaret (Francois Felix), fransch letterkundige, geb. 1740 te Versailles, gest. 1831. Men heeft
o. a. van hem : Le fond du sac (2 din. 1780) ;
L'Aristenëte frangais (3 din. 1780); Conies ere vers
(2 din. 1798) ; Nouveaux contes en vers (1814).
Nogaret de La Valette. Zie EPERNON.
Nogaro, vlek in 't fransche dept. Gers, 10 uren
gaans bezuidw. Condom ; 2000 inw.; was indertijd
de hoofdstad van Armagnac ; te N. concilien 1290
en 1315.
Nogat, 1) de oast-arm van de Weichsel, outlast zich in het Frische Half een half uur gaans van
Elbing. — 2) de Kleine N. of Oude N., een riviertje
dat zich beneden Marienwerder in eerstgenoemden
Nogat outlast.
Nogent, naam van verscheidene plaatsen in
Frankrijk :
1) N.-le-Bernard, vlek in 't dept. Sarthe, 2 uren
gaans benoordoosten Bonnetable; 3000 inw.
2) N.-le Roi, het oude Novigentum Artaldi, stad
in 't dept. Haute-Marne, ruim 4 uren g. bezuidoosten Chaumont ; 3000 inw.
3) N.-le-Roi, in 't dept. Eure-Loir, 4 uren g.
bezuidoosten Dreux; 1400 inw.; geboorteplaats van
Panard ; was vroeger een graafschap; in dit N. stierf
150 Filips van Valois.
5) N.-le-Rotrou, het nude Novigentum Retruduni,
stad in at dept. Eure-Loir, aan de Huisne, 15 uren g.
bezuidw. Chartres; 7800 inw.; geboorteplaats van
Remi Belleau.
5) N.-sur-Marne, dorp in 't dept. Seine, aan de
Marne, 5 kwartier gaans beoosten Parijs; 2600 inw.
6) N.-sur -Seine, 't oude Novigentumof Novientum,
stad in 't dept. Aube, aan de Seine, 15 uren g. benoordw. Troyes; 3800 inw.; geboorteplaats van M.
Thenard : in de nabijheid rumen van het Paraclet;
bij N. een hardnekkig gevecht (1814) tusschen de
Franschen en de Geallieerden.
Noguera, twee in den Segre vallende rivieren

Nollet
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in Spanje, prov. Lerida : de eene, N.-Pallaresa, ontlast zich I uur gaans bezuidw. Alos, na 22 mijlen
loop; de andere, N.-Ribagorzana, outlast zich 3
uren g. bezuidw. Lerida, na 18 mijlen loop.
Noha, de vierde zoon van Benjamin; I Chron. 8:2.
Noiodunum. Zie DIABLINTES en NOVIODUNUM.
Noirmoutiers, bet oude Her of Heria, in de
middeleeuwen Nigrum monasterium, fransch eiland
aan de kust der Vendee, in de Golf van Gascogne,
heeft 8500 bewoners, en ontleent zUnen naam aan
een Benedictijner klooster (in de 7e eeuw aldaar
gesticht door den heiligen Philibert, en in de 9e
eeuw verwoest door de Noormannen). Lang behoorde dit eiland aan de familie Tremoille, doch
werd 1720 aan de kroon getrokken. In 1674 werd
het veroverd door de Hollanders; het feed veel in
de groote fransche omwenteling. De hoofdplaats van
het eiland is het stadje N., op de oostkust, met
goede haven.
Noja, stad in de napolit. prov. Terra-di-Bari,
4 uren gaans bezuidoosten Bari ; 5500 inw.
Nola, stad in de napolit. prov. Terra-di-Lavoro,
9 urea gaans bezuidoosten Capua ;12,500 inw.;
streeks 800 jaren v. Chr. gesticht door de Etrusken,
behoorde N. tot Campania, en werd in den Samnitischen oorlog 314 v. Chr. veroverd door den romeinschen consul Petilius; in den tweeden Punischen
oorlog werd N. belegerd door Hannibal, doch dapper
verdedigd door Marcellus, die den carthaagschen
veldheer onder de navel] van N. twee nederlagen
toebracht (216 en 215 v. Chr.). Te N. stierf Augustus anno 14 na Chr. Bekend is N. als de eerste stad,
waar men zich bediend heeft van klokken (die
daarom nolce of campance geuoemd werden); ze werden uitgevonden door den heiligen Paulinus, bisschop
van N., gest. 431.
Nolasque (de heilige Petrus), stichter van de
orde der Genade (de la Merci), geb. 1189 bij St.Papoul in Languedoc, gest. 1256, bad onder Simon
de Monfort deel genomen aan den kruistocht tegen
de Albigenzen. Na den dood van koning Petrus
van Aragonie (die 1213 in den veldslag van Muret
sneuvelde), werd N. belast met de opleiding van
diens zoon, die door de Franschen gevangen genomen was. Met (lien prins naar Aragonie vertrokken
(1215), wijdde N. zich aan de bevriklin o. van krijgsgevangenen : ruim 400 Christenen werden
b door hem
vqgekocht in het moorsche koninkrijk Valencia ; met
hetzelfde doel bezocht N. de kust van Afrika; hij
werd door den heiligen Lodewijk verzocht om mede
te gaan naar Palestina, doch moest daarvoor bedanken wegens lichaarrisgebreken. De orde der Genade
werd door hem gesticht 1223; zijn kerkelijke gedenlida ,, is 31 Jan.
Nolay, 1) stad in 't fransche dept. Cote-d'Or,
ruim 4 uren gaans bezuidw. Beaune; 2300 inw.; geboorteplaats van Carnot. — 2) dorp in 't fransche
dept. Nièvre, vijfdhalf uur g. benoordoosten Nevers;
1800 inw.
Noli, stad in de ital. prov. Savona, aan de Golf
van Genua, ruim 3 uren gaans bezuidw. Savona;
2200 inw.
Nollendorf, dorp in Bohemen, kreis Leitmeritz, district Karbitz, aan den weg over bet Ertsgebergte van Saksen naar Bohemen ; 500 inw.; bier
werd in den slag bij Kulm een gevecht geleverd (30
Aug. 1813), waarin generaal Kleist de nederlaag van
Vandamme besliste, hetgeen hem den eernaam yen.
schafte van Kleist van Nollendorf.
Nollet, dorp op het nederl. 0. I. eiland Hornwoa (een der Uliassers), ligt aan eene rivier, waarin

Nolmerban

Noordeloos

vele krokodillen. In het begin der 18e eeuw sloeg
op die rivier het vaartuig om van eene prinses van
Toehaka, die dadelijk door eene krokodil gegrepen,
weggevoerd en verslonden werd.
Nolmerban, eigenlijk Nollemeerban, voormalig meer in Kennemerland, prov. Noord-Holland.
Nomaden, onder deze algemeene benaming
verstaat men veehoedende volkeren, die geen vaste
woonplaats hebben, doch aanboudend heen en weer
trekken, om voor hun vee eene goede weide te vinden. Bij de ouden waren o. a. Nomaden: de Numieden
of Numidiers in Afrika, de Scythen in Azie en Europa
en de meeste barbaren (zoo bijv. de Hunnen); later
en tegenwoordig worden N. genoemd: de Bedoeienen
(Bcduinen) en de Kabaielen (Kabylen) in Afrika, de
Arabieren in het binnenland van Arabie, de volkeren
in Middel-Azie (Turcomannen, Mongolen, Eleuthen,
Mandzjoes, enz.), de inbeemsche stammen in Amerika, enz.
Nomba een der Kleine Soenda-eilanden (nederl. 0. I.), 5 mijlen van den westhoek van het
eiland Flores, is omstr. 7 mijlen lang en 2 mijlen
breed.
Nombre-de-Dios, stad in den mexicaanschen staat Durango, in de Sierra-Madre, 13 uren
gaans bezuidoosten Durango ; 7000 inw.
Nomênoê, graaf of hertog van Bretagne in
822 of 825, deed onder Karel den Kale eene poging
om zich onafhankelijk te maken, nam den titel van
.koning" aan, en strekte zijne veroveringen uit tot
Vendome, waar hij 851 stierf.
Nomentum, thans La Mentana, stad in het
oude aan de Allia, aangelegd door Albaners,
later toebehoorende aan de Sabijnen, was beroemd
door haren wijn. In de nabijheid van N. bevocht
Servilius Priscus Fidenas eene overwinning op de
Vejers en Fidenaten, welke overwinning hem kort
daarna de poorten van Fidenw opende (335 v.Chr.).
NaarN. heette eene poort vanRome (porta Nomentana)
zoomede de via Nomentana, die zich aansloot aan de
via Salaria. Naar N. nam Tarquinius Superbus de
wijk, toen hij uit Rome moest vluchten. Ovidius,
Seneca, Martialis, enz. hadden villaas te N. Karel
de Groote gebruikte te N. het middagmaal, eer hij
zijnen intocht te Rome deed, waar hij den volgenden
dag gekroond werd. In 1867 werd N. (la Mentana)
bloedig vermaard, door de slachting, welke daar
door de Franschen aangericht werd onder de vrijscharen van Garibaldi, nadat de pauselijke troepen
tevergeefs beproefd hadden die vrijscharen op de
vlucht te slaan.
Nomeren, dorp in 't grootbertogdom Luxemburg, 4 uren gaans benoorden de stad Luxemburg.
Nominalisten, de aanhangers van het
Nominalismus, eene philosophische secte, welker
stelsel tegenover dat der Realisten (het Realismus)
stond. Het hoofd of de stichter van de secte der N.
was Jean Roscelin, kanunnik van Compiegne in de
lie eeuw. Het Norninalismus werd veroordeeld door
het concilie van Soissons 1092 ; bet telde onder
hare aanhangers Abeillard, den leerling van Roscelin,
die veroordeeld werd door het concilie van Soissons
1121, en door dat van Sens 1140; wijders : Occam,
Buridan, P. d'Ailly, Hobbes, Locke, Berkeley, Condillac, D. Stewart, enz.
Nompar-de-Caumont. Zie LA FORCE.
Nomsz (Johannes), nederlandsch letterkundige,
geb. 1738 te Amsterdam, verloor op jeugdigen leeftijd zijnen vader, trad nadat zijne moeder hertrouwd
was in zeedienst, doch voelde zich niet daarvoor berekend, en keerde na den dood van zijnen stiefvader

tot zijne moeder terug; 1769 trad hij in den echt
met de eigenares eener suikerraffinaderij, en zou
van de winsten, die deze afwierp, ruim hebben kunnen
leven, indien niet zijn ijver voor de beoefening van
letterkunde en kunst hem van zijne taken hadde
afgetrokken, zoodat die (vooral na den dood zijner
vrouw 1783) geheel in de war liepen ; hij stierf in
armoede 1803 in 't St.-Pietersgasthuis te Amsterdam. Ms tooneeldichter was hij niet onverdienstelijk;
doch zijne ontelbare overige oorspronkelijke werken
(om niet van de vertaalde te spreken) verheffen zich
niet boven het middelmatige.
Non. Zie NUN.,
Non (Nun, Noun, Noen), rivieren en kaap.
Zie NOEN.
Nona, het oude Enona, vlek in Dalmatie, ruim
4 uren gaans benoordw. Zara ; 700 inw.; haven ;
eertijds gewichtig.
Nonacris, stad in Arcadie, nabij het gebergte
Cyllene, was N. genoemd naar eene dochter van
Lycaon. Het was de geboorteplaats van Evander
(Nonacrius heron) en van Atalante (Nonacria virgo).
Non-conformisten. Zie ANGL1CAANSCHE .
Non—Intercourse—Act, de wet van I Maart
1809, waarbij de regeering der Unie van NoordAmerika al hare zeebavens sloot voor de engelsche
en fransche schepen.
Nonius Marcellus, taalgeleerde en peripatetiscb wijsgeer, nit Tibur, leefde in de 3e eeuw;
men heeft van hem eene verhandeling De proprietate
sermonum (Parps 1614), onder den titel van De varia
significatione verborum (Bazel 1842), belangrijk voor
de kennis van het Oud-Latijn.
Nonnus, grieksch dochter, geb. omstr. 410 v.
Chr. te Panopolis in Egypte. Zijn dichtstuk Dionysiaca
is het volledigst uitgegeven door Grfife (2 din. Leipzig 1819-26) en Kechly (2 din. Leipzig 1858).
Nonsberg en Sultzberg, ital. Val di Non en
Val di Sole, twee dalen in Tirol, kreis Trente, door
welke een 1860 voltooide kunstweg over den Tonale
naar Italie loopt.
Nontron, stad in 't fransche dept. Dordogne,
aan den Baudiat,10 uren gaans benoord. Perigueux;
3600 inw.
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Noorbeek, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans bezuidoosten Maastricht ; 360 inw.
Noordbeek, verkeerde spelling voor Noorbeek.
Noordbroek, dorp in de prov. Groningen,
aan den straatweg van Groningen naar Winschoten
(ongeveer halverweg) ; 1550 inw.
Noorddorp, ) verbasterde naam voor het
zuidholl. dorp Nootdorp. — 2) Zie NOORDORP.
Noorddijk, 1) dorp in de prov. Groningen,
1 uur gaans benoordoosten de stad Groningen; 230
inw. — 2) het noordhollandsche dorp Andijk wordt
ook wel N. genoemd,
Noord-eiland, naam van eenige eilandjes in
nederl. Oost-Indie. o. a.: 1) bezuiden Celebes, in de
Saleier-straat. — 2) bezuidoosten Celebes, in de straat
Boeton. — 3) in den Molukschen archipel, residentie
Banda. — 4) in 't noorden van straat Pantar, beoosten het eiland Pantar. — 5) beoosten Soemanap,
resid. Madoera; dit N. wordt ook Bclliqueux genoemd. — 6) in de Indische Zee bewesten Sumatra.
— 7) in straat Gaspar, bij Banka. — enz.

Noordeloos, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans benoorden Gorinchem ; 700 inw.; gesticht
in het jaar 1025 door Jan V, beer van Arkel,
die er ook een kasteel liet bouwen, ter plaatse
waar thans de heerenwoning bet Huis-te-Noordeloos
staat.

Noorden
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Noorden, dorp in Zuid-Holland, derdhalf ook (in 1818) aanzienlijke premien uit op de ontuur gaans benoorden Woerden, en 1 our g. benoord- dekking van de noordwestelijke doorvaart, en op het
berei ken van andere pnnten in de noordpoolzee.De beNieuwkoop.
oo
Noorder-Diep, i) de oude Merwede, van langrijke geographische ontdekkingen, die in de volgende decennien gedaan werden, knopen zich hoofdHardinxveld tot Dordrecht. — 2) een der voormazakelijk vast aan de names Parry, Ross en Franklin.
lige monden van den IJsel, bij Kampen, werd 1837
afgesloten, was lang reeds verzand en onbevaarbaar. Naast hen zijn, behalve verscheidene ontdekkingsNoorder-Districten (de) op de zuide- reizen naar Groenland, inzonderheid te vermelden
lijkste landtong van het soendasche eiland Celebes
Back, Beechey, Dease en Simpson, alsmede (1846
(nederl. 0. I.) vormen de adsist.-residentie Maros.
—47) Rae. De meest algemeene deelneming werd
Noorder-kwartier (het) van Holland, dat gaande gemaakt door de laatste noordpoolreis van
gedeelte der tegenwoordige prov. Noord-Holland,
Franklin, die met zijne tochtgenooten niet teruggekeerd is. Onder de vele ter zijner opsporing uitgedat benoorden het IJ en het Wijkermeer ligt. Het
N. bevatte de 7 steden Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen,
zondene expedition zijn er verscheidene, die tot beEdam, Monnikendam, Medemblik en Purmerende.
langrijke geogr. ontdekkingen geleid hebben, en wel
Noordgouwe, dorp op het zeeuwsche eiland voornamelijk van M'Clare, die de noordwestelijke
Schouwen, 1 uur gaans benoorden Zierikzee, en 1
doorvaart ontdekte; Belcher, die de vrij van ijs
uur g. ten Z. Z. 0. van Brouwershaven. Bij N. 25 Mrt.
zijnde Poolzee vond: Rae, Wien de eer toekomt, dat
1304 de hevige zeestrijd en veldslag, waarin de
hij de eerste geweest is, die de noordknst van het
vlaamsche graaf Guy de nederlaag toebracht aan
Amerikaansche vasteland nauwkenrig opgenomen en
jonkheer Willem, den zoon van graaf Jan II.
cartographisch bepaald heeft. Orerigens is nog te
noemen de noordpool-expeditie van Kane(1853-55)
Noordheim, n.-brab. dorpje. Zie VORTHEN.
en die van M'Chntock (1857-59). Onder de in den
Noord-Holland. Zie HOLLAND (Noord-).
Noord-Hollandsch Kanaal, een kanaal laatsten tijd door Rusland uitgezondene expedition,
dat ruim 14 uren gaans lang is en dient, mu groote
voornamelijk om de noord-aziatische kusten op te
zeeschepen tot voor Amsterdam te brengen ; het benemen en om eene noordoostelijke doorvaart te vingint tegenover Amsterdam aan de noordzijde van
den zijn die onder Kotzebue en latitke, maar vooral
het IJ, en loopt nit aan het Nieuwe-Diep. In 1819
die van Wrangel en Middendorf belangrijk. In 1862
begon men dit kanaal te graven, in Nov. 1824 werd
ging eene zweedsche expeditie naar Spitsbergen.
het voor de koopvaart opengesteld, en 1825 werd
Noordpool–landen, of Arctische landen,
het voltooid ; de kosten van aanleg hebben twaalf
in algemeenen zin de benaming voor al de landen,
en een half millioen guldens bedragen.
die aan gene zijde van den noordpool-cirkel liggen ;
Noordhorn, durp in de prov. Groningen, loch in bet bijzonder verstaat men onder den naam
derdhalf uur gaans ten W. Z. W. van de stad GroN. den grooten arctisch-amerikaanschen archipel,
ningen ; 750 inw.; in 1417 overwinning der Vetdie door het schiereiland Boothia-Felix in twee
koopers op de Schieringers; I 498 platgebrand door
groepen is gescheiden. De oostgroep bevat eenerzijds
den Saksischen veldheer Nittert Fox; duchtige neden Baffin-Parry-archipel (Cumberland, Southampderlaag der Staatsche troepen, gekommandeerd door
ton, Cockburn), andererzijds de eilanden benoorden
generaal Norrits, wiens voetvolk, nadat graaf Wilde Barrowstraat, zoomede bet nog verder liggende
lem Lodewijk van Nassau met de Staatsche ruiterij
Groenland en Spitsbergen. Tot de westgroep behoobijna de overwinning had bevochten, alles verbrodren deNoord-George's of Parry-eilanden, de in 1852
delde, en door de Spanjaarden (onder Verdugo) op
door Belcher ontdekte eilanden Noord-Cornwallis,
de vlucht werd gedreven : de vlakte, waar die slag
Victoria, Noord-Kent; wijders bezuiden de Barrowwerd geleverd, beet nog thans Norritsveld.
straat Noord-Somerset, Wollaston, Victoria-land,
Noord–Laren, dorp in de prov. (2 uren gaans Prins-Alberts-land, Baring's-eiland. Het 17Ang.1849
ten Z. Z. 0. van de stad) Groningen ; 390 inw.; in
door Kellett ontdekte eiland Harald hebben eenigen
Dec. 1516 geplunderd en gebrandschat door eene
voor de zuidelijkste punt van een eigenlijk Noordpoolgeldersche bende.
land gehouden.
Noordorp, of Noorddorp, buurtschap in KenNoordsche Mythologie. In algemeenen
nemerland, prov. Noord-Holland, 3 uren gaans bezin heeft men onder deze benaming te verstaan, al
noorden Haarlem, 3 kwartier g. benoorden Beverhet bovennatuurlijke, dat vdör de invoering van het
Christendom geloofd werd in het geheele Scandinawijk; 70 inw.; te N. het zoogenaamde Huldtooneel,
zijnde de plaats, waar oudtijds de graven van Holvische Noorden. Doorgaans echter wordt die benaland gehuldigd werden als Heer van Kennemerland.
ming in een beperkteren zin gebezigd, en beduidt
Noordpool–expeditien. De eerste pogin- zij in het bijzonder den geloofsvorm van Noorwegen
gen om in de noordpoolstreken door te dringen,
en zijne kolonien. Dat geloof staat in het nauwste
boofdzakelijk met het doel om eene noordwestelijke
verzand met dat der overige germaansche volken.
Het veelgodendom ontwikkelde zich in beide geloodoorvaart naar den Stillen Oceaan te vinden, werden
in het werk gesteld 1577 door Forbisher, 1587 door
yen uit een driegodenstelsel, dat echter oorspronkelijk een zuiver monotheismus was geweest. Behalve
Davis, 1610 door Hudson, 1622 door Baffin, welke
de benaming Azen (Asen) voor de goden in het alreizigers de naar hen genoemde zeeengten en baaien
gemeen en Odin (Wodan) voor den oudsten en voorontdekten. Nadat 1746 Ellis zijne reis ondernomen
naamsten hunner, vinden wij bij al de germaansche
had, drongen te land Hearne (1771) en Mackenzie
(en dus ook bij de scandinavische) volken dezelfde
(1780) tot aan de 1Jszee door. Terwijl omstreeks
mythen aangaande het ontstaan en den ondergang
lien tijd de door de Hollanders, Engelschen en Rusder wereld, den wereldbouw, de onderwereld, en de
sen tewerkgestelde pogingen tot de overtuiging
bijzondere godheden (Nornen). Over het algemeen
leidden, dat eene noordwestelijke doorvaart om bet
kent de N.-M. twaalf goden en twaalf godinnen, die,
noorden van Azie been niet wel mogelijk was, hoopzooal niet de eenig-erkende, dan toch boven al de
ten de geografen, dat aan een weg om de noordkusoverige staan als de voornaamste. In de allereerste
ten van Amerika heen minder bezwaren verbonden
plaats Odin, vader der goden en oudste der Asen;
zouden zijn. Het Engelsche parlement loofde dan
II.
43
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Noordwelle, dorp op het zeeuwsche eiland
dan : Thor, Baldur, Njord, Freyr, Tyr, Bragi, HeimSchouwen, 3 uren gaans benoordw. Zierikzee en 2 urea
ur, Widar, Wale, Uller, Forsete. Bij deze
dall,
g. westelijk bezuiden Brouwershaven ; 200 inw.;
goden komen als voornaamste godinnen : Frigga (de
had in den 80-j. oorlog veel van de Spanjaarden te
vrouw van Odin), Freya (de godin der liefde), Idun,
lijden, die er zich in Oct. 1575 verschanst hadden,
Eira, en Nanna (de vrouw van Baldur). Godinnen
waarop ze, 14 Jan. 1576 door de bezetting van Zievan minderen rang waren : 1461'n, Siofn en Var ; en
rikzee aangetast, de wijk namen in de kerk, besloten
(als dienaressen van Freya) Gna, Him Fulla. Niet
om zich tegen de overmacht zoo lang mogelijk te
tot bet geslacht der Asen behoorende, maar nietteverdedigen ; toen zij weigerden zich over te geven
min van grooten invloed op het lot der menschen,
werd de kerk in brand gestoken, en al die ongewaren de Nornen, de Walkyren en de Fylgien. Ook de
lukkigen vonden op verschrikkelijke wijze den dood.
zeegod lEgir en zijne vrouw Ran behoorden niet tot
het geslacht der Asen. Evenzoo was Loki (het verNoordwolde, 1) dorp in Friesland, 5 uren
gaans bezuidoosten Heerenveen ; '2200 inw.
dervende beginsel) eerst onder de Asen opgenomen,
2) dorp in Groningen, 5 a 6 uren g. bewesten Apofschoon hij optreedt als hun vijand. Van hem stampingedam ; 300 inw.
den af drie afschuwelijke monsters, nl.: Hel, door
Noordwijk, 1) klein dorp in de prov. Gra,Odin naar Niflheim gebannen ; de wolf Fenris: en
ningen, 5 uren gaans westelijk bezuiden Groningen,
de Midgardslang. Een der belangrijkste en diepzindrie kwartier benoorden Marum. — 2) Noordwijknigste mythen is die betreffende den door Loki's
Buiten, of Noordwijk aan Zee, zuid-hollandsch visboosheid teweeg gebrachten dood van Baldur, den
schersdorp, aan de Noordzee, derdhalf uur gaans bebij de goden en bij de menschen meestbeminden
noordw. Leiden ; 1200 inw.; werd 1572 deerlijk gegod. Eene uitsluitende priestercaste bestond er niet
havend door de Spanjaarden.-3)Noordwijlc-Binnen,
(althans niet in den laatsten tijd), zoodat men ook
dorp in Zuid-Holland, een half uur g. oostelijk bezuid.
geen eigenlijke alleen voor de priesterschap toeganN.-aan-Zee, een der grootste dorpen van Holland,
kelijke godsdienstige mysterien in de N.-M. aantreft.
reeds bij Melis Stoke vermeld (in 't jaar 986); is
Ter eere van de Asen bouwde men tempels, o. a. den
de geboorteplaats van den latijnschen dichter (en
hoofdtempel te Upsala (Upsal); men behing hunne afheldhaftigen verdediger van Leiden) Janus Douza.
beeldsels met kostelijke versierselen, en men offerde
Noordwijkerhout, dorp in Zuid-Holland,
hun menschen en allerlei geschenken, en men riep
3 kwartier gaans noordelijk beoosten Noordwijk en
hen aan om hulp en om inlichtingen betreffende de
3 uren g. noordelijk bewesten Leiden ; leed veel van
gebeurtenissen der toekomst. Het talrijkst waren de
de Spanjaarden in het laatst der 16e eeuw.
vereerders van den geduchten Thor. Diep ingeworNoordzee, of Duitsche Zee, bij de ouden getell bij het yolk was ook de vereering van rivieren,
naamd Oceanus Germanicus en bij de Denen en
bergen, boomers en steenen, die men beschouwde
Noorwegers Westzee geheeten, eene 12,000 vierk.
als de personificatie van bovenmenschelijke wezens
mijlen oppervlakte beslaande watervlakte, die zich,
(bijv. de Elfen). Wat betreft den ethischen invloed
als golf van den Atlantischen Oceaan,tusschen Grootder Asen-leer, vertoont zich het geheele leven als
Britannia, de Nederlanden, Duitschland, Denemarbestemd tot strijden en oorlogen. De dood werd
ken en Noorwegen uitstrekt van de Straat van Calais
voorgesteld onder 't beeld der in schitterende wapentot de Shetland-eilanden. Door de Straat van Calais
rusting gedoste Walkyre; 't geloof aan Walhalla —
staat de N. in gemeenschap met het Britsche Kanaal
dreef de
den hemel voor de gesneuvelde helden
en daardoor met den Atlantischen Oceaan ; door bet
mannen onverschrokken naar bet slagveld om erzonKattegat met de Oostzee ; terwijl bezuiden de N.
der vrees den dood te zoeken, terwijl de overtuiging
zich in den loop der eeuwen de tegenwoordige Zuivan invidueele onsterfelijkheid en toekomstige gederzee heeft gevormd.
meenschappelijke samenwoning met de goden een
Noormannen, fransch Normands, ook
gevoel van eigenwaarde schonk, waardoor de menNorthmans genaamd, d. Mannen uit het Noorden,
schen teruggehouden werden van het kwaad.
Noordsche oorlog, de twintigjarige oorlog dezen naam gaf men sedert de 7e eeuw in Frankrijk
en in Spanje aan de deensche en scandinavische
(sedert 1700) in 't noordoostelijk gedeelte van En(noorweegsche en zweedsche) zeeroovers. In Engeropa, tusschen Zweden eenerzijds en Polen-Saksen,
land noemde men hen meer bijzonder Denen. Al de
Rusland, Denemarken en later ook Pruisen en Hanovolken, die de oostkusten der Noordzee bewoonden
ver andererzijds, bracht met en benevens den gelijk(Friezen, Saksen, Denen, bitten, Angelen) hebben
tijdig woedenden Spaanschensuccessie-oorlog groote
in meerdere of mindere mate het leven van zeerooveranderingen teweeg in den toenmaligen staatkundivers geleid. Van de 5e eeuw af kwamen de Saksen
gen toestand van Europa, en wel inzonderheid deze,
aanhoudend Britannia en Romeinsch Gallie verwoesdat de macht van Zweden er door gefuuikt, en het
overwicht van Rusland in het noorden van Europa er , ten: de tocht van Hengist (449) was niets antlers
dan een gelukkig geslaagden strooptocht, gevolgd
door gevestigd werd (vrede van Stokholm tusschen
door eene nederzetting; en het ontstaan van de
Zweden en Hanover 20 Nov. 1719; tusschen ZweHeptarchie (451-584) nog slechts eene voorzetting
den en Pruisen 1 Fehr. 1720; met Denemarken te
van de vijaiidelijke invallen dierzelfde zeeschuimers
Frederiksborg 14 Juli 1720; met Polen 7 Mei 1720;
gedurende anderhalve eeuw. In de 7e eeuw (omstr.
met Rusland tedNlystadt 10 Sept 1721).
Noordt (Olivier van), nederlandsch zeevaarder, 625) gelukte het Iwar. Widfamne, den koning van
Leithra, zich te verheffen tot opperste van al de
geb. te Utrecht, was de eerste, die eene reis rondom
scandinavische kleine vorsten, en reeds kort daarop
de wereld deed (1598),door de Straat van Magellaan.
kwamen de N. in Ierland eenige koninkrijken stichten
Hij bezocht de Dieveneilanden en Manila, later
(bijv. Dublin, Ulster, Connaught). Er was toen ook
Borneo en Java, en keerde langs de Kaap de Goede
een koninkrijk Man. Omstreeks 777 onderwierp
Hoop naar de Nederlanden terug, waar hij 1601 aande vermaarde Regner Lodbrog,eerst Biarmia en Samkwain. De Beschrijving van de Voiageom den geheelen
bia, en trachtte vervolgens Engeland te veroveren,
wereltcloot verscheen in 't Licht te Rotterdam (1602),
doch zag die poging mislukken in Northumberland.
later ook te Amsterdam (zonder jaartal) ; ook in het
Eindelijk omstr. 812 of 813, toen de N. landingen
Fransch vertaald (Amsterdam 1602 in fol.).
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kwamen beproeven op de kusten van Frankrijk, liet
Karel de Groote, om hen in bedwang te houden, versterkingen aanleggen aan de monden der rivieren ;
doch zijn flood werd als het ware het sein tot eenen
algemeenen inval van die zeeschuimers. Van 832 af,
toen zij bet eiland Sheppey verwoestten, deden zij
gedurige strooptochten op de kusten van Engeland,
en ofschoon bun (833 en 835) gevoelige nederlagen
toegebracht werden door Egbert, kwamen zij telkens
terug. In Frankrijk hadden ze (820) de eilanden Bonin
en Re geplunderd, tiers jaren later (830) Noirmoutiers, en nieuwe verwoestingen werden door hen
aangericht 836 en 838. Die talrijke en verschrikkelijke plundertochten der N. duurden bijna eene eeuw
(van 820 tot 911): zij verwoestten niet alleen Engeland en Frankrijk, maar ook Spanje. De taktiek der
N. bestond hierin, dat ze de groote rivieren kwamen opvaren, en zoo de steden overvielen. Hun
hoofddoel was plunderen: maar om des te grooter
buit te kunnen veroveren waren zij zonder genade,
en overal waar zij kwamen werd alles door hen verwoest te your en te zwaard. De onrnacht van bet
gouvernement onder de opvolgers van Karel den
Groote was voor de N. eene aanmoediging om hoe
langer hoe stouter te worden, en op bet laatst (sedert 850) hielden ze de landen, waar ze vroeger
slechts korte strooptochten plachten te doen, voor
goed in bezit ; hierbij valt echter wel te onderscheiden tusschen eenvoudige stations of nestelingspunten (850-879) en werkelijke nederzettingen of
vestigingen. De groote stations der N. in het Frankische rijk waren ten getale van vier, nl.: 1) aan de
monden van de Maas, op Walcheren en te Duurstede
(van waar ze zich op de Schelde en op Amiens wierpen) ; — 2) aan de Seine (kamp bij Vernon, op bet
eilaneflissel en te Jeufosse : van daar plunderden zij
Parijs, Melon, Meaux, Troyes, enz.); — 3) aan de
Loire en in de omstreken Bier rivier (te Nantes,
Angers, Noirmoutiers, Saintes : strooptochten tot
Orleans en Bourges); — 4) in Camargue aan den
mond van de Rhone. In al de landstreken, die door
de genoemde rivieren en de zich daarin ontlastende
wateren besproeid werden, was bijna geen dorp te
vinden, dat van de rooftochten der N. verschoond
bleef. Menigmaal echter leden de N. ook gevoelige
nederlagen. Karel de Kale verdreef Hasting nit Angers, en noodzaakte koning Weland met zijne gansche
familie het Christendom te omhelzen (862). Door
Robert den Sterke, stamheer der Capetingers., werd
bij Brissarthe de nederlaag gegeven aan de N. der Loire
(866). \Vat de eigenlijke vestigingen der N. betreft,
de eerste van dien aard was het graafschap Chartres,
dat in 879 aan den zooeven genoemden Hasting afgestaan werd ; vervolgens stood Karel de Dikke
omstr. het jaar 882 het land tusschen den Rijn en
de Beneden-Maas af aan hertog Godfried (Godefroy), doch liet hem reeds kort daarna om het leven
lrengen. Dertig jaren later (912) deed Karel de
Eenvoudige afstand van Neustrie aan hertog Rollo
(den Noorman), naar wien dat landschap toen genoemd werd Northmannia (later Normandie): hij
dien afstand werd echter bedongen, dat de N. het,
Christendom omhelzen en het oppergezag des konings erkennen zouden. Zoo ontstond het hertogdom
Normandie, en van dien tijd af hielden de N. op
gevaarlijk te zijn. Meester van het Britsche Kanaal
en van de Beneden-Seine, werden de overige zeeschuimers door hen onschadelijk gemaakt. Middelerwijl hadden andere N. zich onderscheiden in het
Noorden. Gamle had (861) de FeerOer of Scbaapseilanden ontdekt, en zich daar nedergezet. Nadod

en Floke waren zich op IJsland komen vestigen, en
ook Ingolf had zich daar nedergezet (870-875);
Erik de Roode had Groenland bereikt (982), van
waar zijne opvolgers waarschijnlijk zuidwaarts togen, en ook in Amerika doordrongen vijf of zes
eeuwen vOOr Columbus. A ndere zeeschuimers hadden de Shetlandsche eilanden gevonden, de Orcadische eilanden veroverd, waar ze de oorspronkelijke
bevolking uitroeiden, in Schotland bet koninkrijk
Caithness gesticht, dat eerst in 1196 aan de Schotten terugkwam, de Hebrieden aan zich onderworpen, zoomede het schiereiland Cantyre, dat de
Noorwegers eerst in 1166 weder verloren. Zelfs
nog na hunne bepaalde vestiging in Frankrijk onderscheidden de N. zich door groote ondernemingen :
het vermaardst zijn hunne tochten naar Italie en naar
Sicilia, waar ze bet koninkrijk der Beide Sicilian
stichtten omstreeks de helft der lie env y (zie
ROBERT-GUISCARD, enz.), en de vefovering
van Engeland door Willem den Bastaard (1066).
Noormanskapel, voormalig dorp in StaatsVlaanderen, prov. Zeeland, tusschen Oostburg en
Schoondijke ; verdronk in den grooten watervloed
van 16 Nov. 1377; slechts een klein gedeelte kwam
weder boven, doch ging in de 16e eeuw te niet.
-ITARRA.
Noorwegen, eiland. Zie M
Noorwegen, bet Nerigon der ouden, in de
landstaal en in het Deensch Norge, in 't Zweedsch
Norrige, d. Noorderrijk, een der twee deelen nit
welke het vereenigde koninkrijk Zweden en Noorwegen bestaat, is circa 5800 vierk. mijlen groot, bevolkt met anderhalf millioen zielen, en heeft tot
hoofdstad Christiania (waar sedert 1812 eene universiteit). De taal, die in N. gesproken wordt, is het
Deensch, doch heeft zich sedert de afscheiding van
Denemarken (1814) op zelfstandige wijze ontwikkeld. De heerschende godsdienst is de Luthersche,
met bijbehoud echter van de bisschoppelijke hierarchic. Daar N. geheel en al een bergland is, heeft het
slechts weinig punters, die geschikt zijn geoordeeld
om er groote plaatsen aan te leggen: men vindt er
dan ook slechts 23 steden en 26 vlekken. Het is
daarentegen rijk aan meren, en aan fjords, zijnde
diep in de kust insnijdende zeeboezems of baaien.
De aanvankelijke geschiedenis van N. is een en saamgeweven met die van geheel Scandinavia, en slechts
eene aaneenscbakeling van legenden en mythen.
Eerst met de invoering van het Christendom onder
koning Olaf I komt er in de geschiedenis meer licht.
Olaf H was krachtdadig werkzaam ter verbreiding
van het Christendom, en onderwierp de kleine yolkshoofden aan zijn gezag. Toen hij 1028 door Canut
den Groote verdreven en 1030 bij Stiklestad gesneuveld was, bleef N. tot 1036 onder de heerschappij
van Denemarken. Toen kwam bet aan den zoon van
Olaf II, namelijk Magnus I, wiens geslacht 1319 met
Hako VII in de mannelijke linie uitstierf, waarop
de zoon van Hako's dochter tot koning gekozen
werd onder den naam van Magnus VIII. Diens kleinzoon Olaf V stierf 1387, waardoor de kroon van N.
geerfd werd door zijne moeder Margareta, koningin
van Denemarken, die bij den vermaarden vrede van
Calmar (1397) ook de kroon van Zweden machtig
werd, zoodat de Brie scandinaviscbe kronen toen
vereenigd waren op edn hoofd. Bij de reeds spoedig
gevolgde afscheiding van Zweden (1521-23) bleef
N. met Denemarken vereenigd, welke toestand voortbestaan heeft tot 1814. Bij den vrede van Kiel (14
Jan. 1814) werd N. aan Zweden afgestaan. Daar
echter de deensche volksvertegenwoordigers den
deenschen prins Christiaan tot koning kozen, rukte
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Taurus, is vermaard door het langdurige beleg, dat
de kroonprins van Zweden met troepen N. binnen,
Eumenes bier doorstond tegen Antigonus (321-320
hetgeen reeds spoedig (14 Aug. 1814) eenen wapenv. Chr.), todat Eumenes eindelijk, in weerwil van
stilstand en eene schikking ten gevolge had, waarbij
alle hem gelegde lagen, toch eenen uitweg vond om
aan N. de constitutie werd gewaarborgd, die het
aan de belegeraars te ontsnappen.
Storthing 17 Mei 1814 ontworpen had, en op dien
F DDIN.
Noradijn, Zie NOER- —
voet werd N. 20 Oct. 1814 formeel met Zweden
Norba, 1) thans Norma, stad in Latium, bij
vereenigd. Reeds 4 Nov. 1814 en ook later werd
de Volsken, werd 261 v. Chr. eene rom. kolonie.
die constitutie gewijzigd, en over het geheel zoo
gehandhaafd, dat nit alles doorstraalde hoe het
2) Norba Cwsarea, stad in Hispania ; thans A lcantara.
Norbertus, de heilige, geb.1092 te Xanten in
noorweegsche y olk met voortdurend wantrouwen be't hertogdom Cleve, was aalmoezenier van Henzield bleef tegen de koninklijke macht en tegen alles
drik V, dien hij vergezelde naar Italie. Aanvankelijk
wat slechts den schijn kon hebben alsof Zweden
leidde N. het leven van een lichtmis; loch in eenen
eenig overwicht op M. bezat. Voor het overige is N.
storm op het punt van te vergaan, deed hij eene
in stoffelijke welvaart sedert 1814 aanmerkelijk
gelofte zijn leven te zullen beteren, en 1116 ontvirag
vooruitgegaan, waarmede in zonderlinge tegenspraak
hij de priesterwijding, toog vervolgens als boet•
schijnen de vooral in de laatste tijden aanhoudend
prediker rond door Duitschland, Frankrijk en de
toenemende landverhuizingen naar Amerika, en de
Nederlanden, en stichtte 1120 in het dal van Pre(1851) tot onlusten overgeslagen communistische
montrè bij Leon de geestelijke orde, geuaamd van
woelingtn.
Premontre (de Premonstreiter- of PremonstratenzerKoningen van Noorwegen.
orde), 1126 door pans Honorius II bevestigd, toen
1162
Halfdan de Zwarte 824 Sigurd 111
1163
863 Magnus VI
N. tevens benoemd werd tot aartsbisschop van MaagHarald I
1185
denburg; voor de uitbreiding van zijne orde was hij
933 Sverr
Erik I, Bloedbijl
ijverig werkzaam tot aan zijnen dood (6 Juni 1134).
Hingo II mede936
Hako I
Hij werd 1582 gecanoniseerd door paus Gregoslander.
950
Harald II
rius XIII; kerkelijke gedenkdag 6 Juni.
1202
962 Hako IV
Hako II
1204
994 Guttorm
Norbertijnen, geestelijken der orde van
Olaf I, of Olaus
1205
St.-Norbertus. Ze hadden ettelijke kloosters in ons
Hingo II (III)
Sven, of Sueno(ko1217
land: 1) te Dockum, de Norbertijner-abdij, het
ning v.Demarken)1000 Hako V
1218
oudste klooster in Oost-Friesland. — '2) eene dito
Ben
Erik II 1014
1220
abdij te Utrecht ; zie WITTEVROUWEN-ABDIJ.
Sigurd IV
Olaf H, de Dikke 1018
1247
Hako VI
3) een Norbertijner klooster te Haarlem, gemeenlijk
Sven If (van Dene1263
St.-Anthoni's Proostdij genoemd.
1030 Magnus VII
marken)
1280
.e —ORRBOTTEN.
Norbotten. Zie
N
Magnus I, de Goede 1036 Erik II
1299
Norcia, het oude Nursia, stad in de ital. prov.
1047 Hako VII
Harald III
Umbrie, 8 uren gaans benoordoosten Spoleto; 4000
Magnus Hen Olaf 1111066 Magnus VI1I(als kon.
v. Zweden M. II) 1319
inw.; geboorteplaats van den heiligen Benedictus.
1069
Olaf III, alleen
Nord, het noordelijkste depart. van Frankrijk,
1087 Hako VIII, medebeMagnus III
bestuurder des
departement du Nord, gevormd u it gedeel ten der voorOlaf IV, Eystein I en
rijks1343, koning 1363
malige Fransche Nederlanden, 103 a 104 vierk. mijlen
1103
Sigurd I
1380
groot, met 1,304,000 zielen, ingedeeld in 7 arrondisEystein I en Sigurd 11116 Olaf V
Tussehenregeering
sementen (Lille [Rijssel], Douai, Ca mbrai [Kamerijkl,
1122
Sigurd I, alleen
1387-1389.
Valenciennes, Avesnes, Hazebrouck, Duinkerken), en
Magnus IV en Haheeft tot hoofdplaats de stad Rijssel (fransch Lille).
1130 Margareta van Walrald IV
demar en Erik 11
Norden, hanov. havenstad, 1 uur gaans van de
Harald IV, alleen 1135
(van
Pommeren)
1389
Noordzee, 6 a 7 uren g. benoorden Emden ; 6200 inw.
.Regeeringloosh. 25 jaren.
v.
Unie
Calmar
1397
.
Norden (Fredrik L.), deenscb reiziger, geb.
Hingo 1136-61
to Gluckstadt 1708, gest. to Parijs 1742, was kapiSigurd II 1136-55 Erik III, alleen 1412-39
(Sedert
had
N.
dezelfde
tein
der deensche marine, en werd naar Italie en
Eystein H 1142-57
Egypte gezonden om teekeningen en bescbrijvingen
1142 koningen als DeneMagnus V
to maken van de belangrijkste monumenten der oud1161 marken tot 1814.)
Hako Ili
Nootdorp, dorp in Zuid-Holland, derdhalf heid. Men heeft van hem, in bet Fransch geschreven: Voyage d'Egyple et de Nubie (Kopenhagen
uur gaans ten 0. Z. 0. van 's-Gravenhage en circa
1723 en 1755 — 2 dln. in groot folio, met 159
2 uren g. van Voorburg; 450 inw.; bestond reeds1329.
Noph, stad of koningrijk ; Jezaia 19 : 13 ; Jerem. platen en kaarten) en in het Engelsch Memoir on
the ruins of Thebe in Egypt (London 1741).
2: 16; 44: 1; 46: 14, 19 ; Ezech. 30: 13, 16.
Norderney, eilandje in de Noordzee, aan de
Nopha, stad der Amorieten; Num. 21 : 30.
Nor, volgens de noorsche overlevering de stich- kust van Oost-Friesland, 4 mijlen benoordw. Aurich,
is slechts het vijfde gedeelte eener vierk. mijl groot,
ter van bet Noorweegsche rijk, was de zoon van
en heeft 1200 bewoners. Het dorp N. heeft sedert
Thorro, die over Gothland en Finland regeerde.
1801 eene goede bad-inrichting.
Door zijnen varier uitgezonden ter opsporing van
Nordgouw, of Noordgouw, oud tijds een graafzijne zuster Goe, die geschaakt was, kwam hij op
schap, vermoedelijk het noordelijkste gedeelte der
zijne tochten in het land dat naar hem genoemd
Veluwe. In dit graafschap lagen Rotherimarca en
werd (Norge, de noorsche naam voor Noorwegen),
Hatheim (denkelijk Hattem).
nadat hij de kleine vorsten, die in dat land regeerNordhausen, stad in het pruis. reg.-district
den, onderworpen had.
Erfurt, 8 mijlen benoorden Erfurt; 17,500 low.;
Nora, 1) stad in het zweedsche WI Orebro,
was tot 1803 eene vrije rijksstad.
ruim 7 uren gaans ten N. N. W. van Orebro, aan 't
Nordheim, 1) stad in Hanover; zie NORTHEIM.
Nora-meer ; 1100 inw.; ijzermijnen. — 2) oude
— 2) volgens sommigen de oorspronkelijke naam
naam van Nori, in Sardinie. — 3) in de oudheid
van het dorp Vorthen.
eene vesting in Cappadocie, aan den voet van den

Nord-Libre
Nord-Libre. Zie CONDE 1).
Nordlingen, het oude Am Flavin, stad in
Beieren, 15 uren gaans benoordw. Augsburg; 6400
inw.; was tot 1803 vrije rijksstad. In den Dertigjarigen oorlog verloor hertog Bernhard van SaksenWeimar, bevelhebber der zweedsche armee, 6 Sept.
1631 eenen beslissenden veldslag tegen de Oostenrijkers; 3 Aug. 1645 leden de Keizerlijken onder
Mercy bij N. de nederlaag tegen de Franschen onder Conde ; 1796 en 1805 gevechten tusschen de
Franschen en de Oostenrijkers.
Nordstrand, eiland aan de noordzeekust van
Sleeswijk, behoort tot het amt Bosom, was in 1240
nog 9 a 11 mijlen lang en 3 a 8 mijlen breed, doch
werd allengs door watervloeden verkleind, inzonderheid door den zwaren vloed van 1634, waarbij 6400
menschen omkwamen en het grootste gedeelte van
N. verzwolgen werd, zoodat thans slechts de eilanden Peiworm en N. daarvan overig zijn. De (friesche)
bevolking van N. bedraagt omstr. 2400 zielen.
Norfolk, 1) graafschap van Engeland, aan de
Noordzee, grenst ten Z. 0. en ten Z. aan 't graafschap Suffolk, ten Z. W. aan 't graafschap Cambridge, is circa 98 vierk. mijlen groot, bevolkt met
435,500 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad
Norwich... 2) stad in den n.-amerik. staat Virginia, aan de Elizabeth-rivier, 7 mijlen van de zee en
18 mijlen bezuidoosten Richmond ; 14,600 inw.;
invoerhaven. — 3) britsch eiland in Australia, benoordoosten Sidney, ontdekt 1774 door Cook, was
tot 1856 een tuchtstation voor de strafkolonie in
Nieuw-Znidwallis. — 4) Nieuw-Norfolk, 'engelsch
New-Norfolk, de vroegere henaming voor de kustlinie van Russisch Noord-Amerika, van de Admiraliteits-baai tot Baranow-eiland. — 5) Baai van N.,
of Norfolk-Sound, eene baai aan de kust van Nieuw-N.,
ter westzijde van het eiland King-George; aan deze
baai de russische stad Sitka of Nieuw-Archangel.
Norfolk, and aanzienlijk engelsch geslacht,
stamt of van de koninklijke familie Plantagenet (door
Thomas Plantagenet van Botherthon, graaf van N.,
tweeden zoon van honing Eduard 1, en graaf-maarschalk van Engeland. Door het huwelijk van Margareta (oudste dochter van Thomas van Mowbray,
hertog van N.), die in 't begin der 15e eeuw in den
echt trad met Robert Howard, kwam de titel van
Hertog van N. aan het geslacht Howard (tie HOWARD).
Norg, dorp in Drenthe, 3uren g. benrdw. Assen ;
beroemde jaarmarkt elken eersten dinsdag in Sept.
Norge, scandinavische naam voor Noorwegen.
Norgha, in de 11e eeuw de ollicieele naam
van Noordwijk-Binnen.
Noricum, thans het gedeelte van Oostenrijk
dat bezuiden den Donau ligt, benevens Saltzburg,
Stiermarken en Kärnten, was eene provincie van
het Heilige Roomsche Rijk. De Noriken of Norikers
(d. i. de bewoners van N.) waren een tak van de
%Taurisken, en hadden eigene koningen, totdat ze
(14 na Chr.) door de Romeinen onderworpen werden ; destijds waren hunne voornaamste steden :
Boiodurum, Laureacum, Ovilaba. In de 3e eeuw werd
N. ingedeeld in eene Donau-provincie (Noricum I)
en eene Middellandschezee-provincie (Noricum II),
die beiden deel uitmaakten van de diocese van
Illyrie, behoorende tot de prefectuur van Italie.
Norique, fransche naamsvorm voor Noricum,
vandaar Alpes Noriques voor Norische Alpen.
Norische Alpen, 't noordoost-gedeelte der
Alpen-keten, begint met de Dreiherrnspitz, loopt
door Kärnten, het land van Saltzburg en Oostenrijk
tot aan de vlakten van Odenburg in Hongarije.
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Normandie, of Normandije, lat. Normannia,
het oude Neustrie, voormalige provincie van Frankrijk, had tot hoofdstad Rouaan, en was ingedeeld in
Opper-N. (hoofdpl. Rouaan) en Neder-N. (hoofdpl.
Coen). Wat vroeger N. was vormt van 't tegenwoorutge Frankrijk de departementen Seine-Inferieure,
Eure, Calvados, Manche, en een gedeelte van het
dept. Orne. Oudtijds werd N. hewoond door een aantal volkeren ; de voornaamste waren: de Veliocassen,
de Caleten, de Aulerci-Eburovices, de Lexoviers, de
Bajocassen en de Abriucatui. Na de romeinsche
verovering ward N. ingedeeld bij Lugdunensis II.
Door Clovis veroverd, maakte N. onder diens opvolgers deel uit eerst van het koninkrijk Soissons, later
van het koninkrijk Neustrie. Te rekenen van bet
einde der regeering van Karel den Groote ward deze
provincie aanhoudend verontrust door de vijandelijke
invallen der Noormannen of Denen, die zich eindeIijk, tijdens de regeering van Karel den Eenvoudige
voor goed daar nederzetteden (912) onder aanvoering van hun opperhoofd Rollo, die in het huwelijk
trad met Gisela, dochter van den frankischen koning; met die vestiging der Noormannen nam de
provincie hunnen naam aan. Rollo en zijne opvolgers regeerden over N. met den titel van hertog en
als vasallen der frankische koningen. Toen Willem
de Bastaard, een der afstammelingen van Rollo, in
1066 Engeland veroverd had, werd N. daardoor
vereenigd met Groot-Britannic, zonder nogtans op
to houden een vasalstaat van Frankrijk to zijn. In
1203, toen Jan zonder Land zijnen neef Arthur
(den erfgenaam van N.) vermoord had, werd hij
daardoor gestraft, doordien koning Filips (Augustus)
doodeenvoudig 't hertogdom N. verbeurd verklaarde
en aan de fransche kroon trok ; doch in 1346 kwam
Engeland's koning Arthur III eenen inval in N. doen,
en maakte er zich meester van ; toen bleef N. in
hadden der Engelschen, totdat bet hun ontweldigd
word door Karel V van Frankrijk ; doch Karel VI
verloor het weder, en eerst door Karel VII werd het
heroverd (1450). — Vier koninklijke fransche prinsen hebben den titel gevoerd van Hertog van N., nl.:
1) Jan, zoon van Filips van Valois, en later koning
(1332); — 2) Karel, zoon van koning Jan, later
Karel de Wijze (1355); — 3) Karel van Frankrijk,
broader van Lodewijk XI (1464); — 4) Lodewijk
Karel, tweede zoon van Lodewijk XVI, bekend onder
den titel van Dauphin en van Lodewijk XVII. Na
den dood van dien ongelukkigen pries hebben verscheidene bedriegers zich willen laten doorgaan voor
Dauphin, en daarom den titel aangenomen van
hertog van N.
Erfelijke Hertogen van Normandie.
Rollo of Raoul (nadat
nomen 1106).
hij gedoopt was:
Hendrik I, koning
Robert)
1106
van Engeland
912
Willem I, bijgen.
Steven (Etienne) v.
Blois, koning van
Longue-Epde920 of 927
Richard I, Zonder
Engeland
1135
943 Mathilde enGeoffroy
Vrees,
1144
Richard 11, de Goede, 996
Plantagenet
Richard III
1027 Hendrik II (kon. v.
Robert I, de Duivel 1028
Engeland 1154)
Willem 1, de
Richard IV (als kon.
Veroveraar
1035
van Engeland
1189
Robert II, bijgen.
Richard 1)
Courteheuse
1087 Arthur en Jan-zon(N. word hem outder-Land 1199-1203
Normanskerk, of Noormanskerk, voormalig
dorp in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland. Zie bet
art. NOORMANSRAPEL.
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Norrbotten

Northumbria

Norrbotten, of Lulea-16n, het noordelijkste
Ian (provincie) van Zweden, is ruim 1940 vierk.
mijlen groot, met slechts 63,500 menschen bevolkt,
en heeft tot hoofdplaats Lulea.
Norrige, zweedsche naam voor Noorwegen.
Norrits (John), een geboren Engelschman,
1580 in dienst der Vereenigde Nederlanden als kolonel van een regement Schotten, bewees den nederl.
staat zulke goede diensten tegen de Spanjaarden,
dat hij 1581 bij het leger van graaf Hohenlohe als
veldmaarschalk aangesteld werd. Hij hielp Steenwijk
ontzetten, vervolgde Rennenberg in Friesland, en
dreef hem tot Groningen terug. Na Rennenberg's
dood werd de spaansche veldheer Verdugo tegenover N. gesteld, en brach hem 30 Sept. 1581 hij
Noordhorn eene gevoelige nederlaag toe in de vlakte,
die sedert zijnen naam is blijven dragen (Norritsveld;
zie NOORDHORN). In 1587 mislukte de aanslag van
N. op Deventer, door het verraad van Stanley. De
diensten van N. werden echter door de Algemeene
Staten zoozeer op prijs gesteld, dat Leycesier zich
daaraan ergerde, en bij de koningin moist te hewerken, dat N. nit de Nederlanden teruggeroepen en
naar Ierland gezonden werd.
Norrkoping, of Noord kbpi ng, sta dinZweden,
in het lan Linkoping, aan de uitwatering van den
Motala in de Oostzee (in de golf of baai genaamd
Braviken); 20,000 inw.; goede haven; scheepswerven; N. is eene belangrijke stapelplaats en fabriekstad, en historisch merkwaardig door bet zoogenaamde NorricOpinger Erfverdray van 1 604 , waarbij
Karel IX de kroon van Zweden bekwam. In de nabijheid van N. de ruine van het indertijd wereldberoemde slot Johannisborg, zoomede de vermaarde
gezondheidsbron Himmelstaland.
Norrland, of Noordland, 1 ) amt in het noorden van Noorwegen, circa 688 vierk. mijlen, met
77,500 bewoners, en BodOe tot hoofdplaats. —
2) een der groote afdeelingen (en wel de noordelijkste) van het koninkrijk Zweden, bevat bet onde
West-Bothnia of Westerbotten, Lappmarken en
eenige districten van het oude Zweden (Medelpad,
enz.). Dit N. is ingedeeld in 4 provinci6u (lan genaamd), nl. Norrbotten, Westerbotten, Westernorrland en Jamtland.
Nort, stad in 't fransche dept. Loire-Inferieure,
aan de Erdre, ruin" 8 uren gaans bezuiden Châteaubriant ; 3900 inw.
Norte (Rio del), ook Rio Bravo del Norte, en
ook Rio Grande del Norte genaamd, rivier in NoordAmerika, ontspringt in Nieuw-Mexico, is over eene
groote nitgestrektheid de grenslijn tusschen Texas
en Mexico, en valt beneden Reynosa en Matamoros
in de Golf van Mexico, na een loop van 435 mijlen.
Nortgo, oude naam van Noordwijk-Binnen.
North (Frederick, lord), graaf van Guildford,
britsch staatsmau, geb. 13 April 1732, gest. 5 Aug.
1 792, werd kanselier der schatkist 1767, en stond
van 1 770 tot 1782 aan het hoofd van het kabinet.
Zijn twaalfjarig bewind kenmerkte zich door vele
rampen, o. a. den opstand van Noord-Amerika, die
door de verkeerde maatregelen van lord N. tot uitbarsting kwam, en die eindelijk de onafhankelijkverklaring der Vereenigde Staten ten gevolge had.
Northallerton, marktvlek in het engelsche
graafschap York (in West-Riding), in bet Wiskedal, 6 mijlen ten N. N. W. van York. In de nabijheid ligt vStandard Hill", dus genoemd naar den
vermaarden veldslag, genaamd ,,Slag van den Standaard", waarin de Engelschen (1138) de nederlaag
toebrachten aan de Schotten.

Northampton, 1) graafschap in bet midden
van Engeland, groot circa 48 vierk. mijlen, met
228,000 bewoners, grenst aan de volgende graafschappen: Huntingdon en Bedford ten 0., Buckingham ten Z. 0., Oxford ten Z. en Z.W., Warwick ten
W., Leicester en Rutland ten N. W.; hoofdplaats
is 2) de stad N., aan den Nen, met het fraaiste
marktplein van geheel Engeland en 34,000 inw.; vermaard is N. als hoofdmarkt der paarden van weelde,
zoomede door zijne wedrennen. In 1675 werd N.
bijna geheel vernield door brand, dock is toen veel
schooner dan te voren weder opgebouwd. Verscheidene concilien en synoden zijn te N. gebouden. Bij
N. werd 1460 een der gewichtigste veldslagen uit
den oorlog der Twee Rozen geleverd, waarbij koningin Margareta door Warwick verslagen en Hendrile
VI gevangen genomen werd. In 1642 werd N. voor
het Parlement versterkt door lord Brooke. —
3) naam Nan verscheidene graafschappen en steden
in de Vereenigde Staten (in Noord-Carolina, Pennsylvania, Virginia, enz.), o. a.: stad in Massachusetts,
aan den Connecticut, tegenover Hadley ; 5500 inw.
Northampton (Henry Howard, graaf van).
Lie HOWARD.

Northeim, stad in de hanov. landdrostij Hildesheim, aan de Rehma, 5 uren gaans benoorden
Gottingen ; 5000 inw.; zwavelbron.
North—Riding, het noordelijkste district
van het engelsche graafschap York.
ie HUDSON 3).
North-River. ZiZ1-1
Northumberland (k011.). Zie NORTHUMBRIA.
Northumberland, het noordelijkste graafschap van Engeland, bevolkt met 343,000 zielen, is
ruim 92 vierk. mijlen groot, met Newcastle tot hoofdplaats, wordt doorloopen door de Cheviot-bergen,
en heeft de volgende grenzen : Schotland ten N., bet
graafschap Durham ten Z., het graafschap Cumberland ten W., en de Noordzee ten 0.
Northumberland (hertogen van). Zie de
artt. DUDLEY en PERCY.
Northumbria, een der zeven koninkrijken
van de Heptarchie, dos genoemd wegens zijne ligging
benoorden de rivier Humber, was in chronolopsche
volgorde het 5de koninkrijk, dat gesticht werd (van
547 tot 559, door Idda en zijne 12 zonen), en bet
le rijk, dat gevestigd werd door de Angelen. Het
strekte zich nit van den Humber tot den Forth, en
bevatte dus de tegenwoordige graafschappen (van
Engeland) Nottingham, York, Durham, Northumberland, (en van Schotland) Roxburgh, Selkirk,
Peebles, Berwick, Haddington, Edinburg. Dat landschap vormde te voren het koninkrijk Cluyd (d. i.
van den Clyde), welk koninkrijk door de veroveringen van den angelschen aanvoerder Idda hoe langer
hoe kleiner gentaakt werd, zonder nogtans geheel
te niet te gaan. Na ldda's dood splitste zijn rijk (N.)
zich in twee koninkrijken, welke door de Tyne gescheiden waren, nl. Bernicia ten N. en Deiria ten
Z.; van bet eerste werd Edinburg de hoofdstad, van
bet tweede York, dat ook de hoofdstad was van geheel N., telkens wanneer Beruicia en Deiria weder
den rijk vormden, hetgeen herhaalde malen plaits
greep. De koningen van N., die bijzondere melding
verdienen, zijn: Edilfrid, die zijn rijk vergrootte ten
koste van Scoten, Picten, en Britonen (sedert 613);
Edwin de Groote (sedert 615), onder wiens regeering N. bet voornaamste koninkrijk van de Heptarchic wad; Egfried, onder wiens bewind Lincoln
verloren werd ; Eadhert, na wiens aftreding (758)
het rijk gedurende 30 jaren ten prooi was aan regeeringloosheid. Niettemin was N. een der twee

Northwich
rijken (het andere was Mercia), die het laatst aan
den koning van Wessex onderworpen werden ; en
zelfs na de vereeniging bleef de naam N. nog voortbestaan. De Denen vestigden zich in N. in bet jaar
870, en hadden aan de Northumbriers menigmaal
goede bondgenooten tegen de Saksen uit het zuiden.
Na de verdrijving van de Denen (1041) werd nagenoeg het gansche land benoorden de Tyne overweldigd door de Scoten en Picten, en N. (beroofd van
Lincoln en Nottingham ten zuiden) werd daardoor
de heeft kleiner, dan bet geweest was. Toen door
Willem de graafschappen Durham en York gesticht
werden, krompen de grenzen van N. nogmaals in,
zoodat het eindelijk beperkt werd tot het tegenwoordige graafschap Northumberland.
Northwich, het oude Condate, stad in het
engelsche graafschap Chester, aan den Weaver, 6 a
7 uren gaans benoordoosten Chester ; 3200 inw.
Norwalk, 1) fabriekstad in den n.-amerik.
staat Connecticut, aan den Long-Island-Sond en de
uitwatering van de rivier N., 12 mijlen bezuidw.
Hartford ; 7600 inw. 2) stad met 4000 inw. in
Ohio, is de hoofdplaats van het graafschap Huron.
Norwich, 1) stad in Engeland, hoofdplaats
van het graafschap Norfolk, staat door de bevaarbare
Yare en door eenen spoorweg in gemeenschap met
de zeehaven Yarmouth, en heeft omstr. 75,000 inw.
en eene reeds nit de 11e eeuw dagteekenende hoofdkerk. Het is eene zeer oude stad, gesticht nabij de
plaats, waar to voren Yenta Icenorum gestaan heeft;
waarschijnlijk was N. eertijds eene haven, doch
ligt thans ruim 6 uren gaans van de zee verwijderd.
— 2) stad in den n.-amerik. staat Connecticut, aan
de Thames, 6 uren gaans benoorden New-London ;
14,000 inw. — 3) stad in den n.-amerik. staat (en
35 mijlen benoordw. de stad) New-York ; 3000 inw.
Nospelt, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 3 uren gaans benoordw. Luxemburg.
Nossa, in de noordsche mythologie de godin
der aanminnigheid en voortreffelijkheid.
Nossalris, Nossairiers of Nesserie, verkeerdelijk ook wel Ansariers genoemd, eon in Syrie
(pachaliks Aleppo en Tripoli) verspreid yolk, dat
omstr. 75,000 zielen sterk is ; ze bewonen dorpen
(ongeveer 25 in getal), die elk onder het bestuur
staan van een mekaddem, en betalen schatting aan
den stadhouder van Latakia (Ladikieh). 'Le zijn N.
genoemd naar bet dorp Nossar, de geboorteplaats
van Hemdal-el-Ghussaibi, een profeet, die bij hen
in hooge eere staat. Hunne godsdienst is ontstaan
uit bet mahomedaansche gnosticismus, vermengd
met elementen uit de oud-syrische natuurdienst.
Nossche–woud, oude naam van 't noordhollandsche dorp Noord-Scharwoude.
Nossi–B6, eiland bij de noordwestkust van
Madagascar, rijk aan scheepstimmerhout; 16,000
bewoners; behoort sedert 1841 aan de Franschen,
die er de havenstad Helville gesticht hebben.
Nossindambo, de inheemsche naam van
Madagascar.
Nostradamu§ (Michel de Nostre-Dame, bekend onder den naam van), vermaard astroloog, gob.
14 Dec. 1503 to St.-Remi in Provence uit joodsche
ouders, studeerde de geneeskunde to Montpellier,
trok rond door Guyenne, Languedoc en Italie, en vestigde zich na eene 12-jarige omzwerving to Salon.
Na met den besten uitslag tegen epidemieen to Aix
en to Lyon werkzaam to zijn geweest, had hij al de
mannen van het geneesk. yak tegen zich, daar ze
naijverig waren op zijne vermaardheid, zoodat hij
zich zoo goed als uit de samenleving gebannen zag.
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In zijne afzondering began hij de sterrenwichelarij
to beoefenen, gaf een boekje met berijmde voorspellingen in het licht, getiteld Centuries (Lyon 1555;
ontelbare malen herdrukt), waardoor zijn naam zoo
vrrmnard werd, dat Catharira de Medicis hem het
horoskoop voor hare zonen liet trekken en horn
overlaadde met geschenken, terwijl de bertog van
Savoje opzettelijk eene reis naar Salon kwam maken om N. to raadplegen, die aldaar 2 Juli 1566
stierf. Een zijner zonen (Michel Nostradamus Junior
genoemd) wilde even als zijn vader voor waarzegger
spelen ; doch bet ongeluk wilde, dat al zijne voorspellingen gelogenstraft werden. Ziende dat dit eindigen moest met hem geheel in diskrediet to brengen besloot hij eenen stouten slag to wagen, ten einde
zijnen roem voor good to vestigen; hij voorspelde
den ondergang van bet stadje Pouzin (in de nabijheid van Privas); en werkelijk scheen ditmaal zijne
voorspelling in vervulling to zullen gaan, want bet
stadje raakte reeds kort daarna in brand. Ongelukkigerwijze echter werd hij als brandstichter op
heeterdaad betrapt, in hechtenis genomen, en 1574
eindigde hij daarvoor zijn leven op het schavot.
Notasi6, dozen naam (afgeleid van Notus, d. i.
Zuidenwind) geven sommige geografen aan bet
westgedeelte van Oceanie, omdat dit ten Z. 0. van
Azie ligt ; het is echter meer bekend onder den naam
van Malaisie (zie dat art.).
Notensum, in de 13e eeuw een dorp in de
tegenwoordige provincie Groningen (in Fivelgo),
vermoedelijk Diet ver van Wierum.
Noti - Cornu, d. i. Punt van den Zuidenwind,
thans kaap Baxas, eene kaap van Afrika, werd door
de ouden aan de zuidoostkust geplaatst, beneden het
voorgebergte der Aromaten.
Noto, 1) stad in Japan, op het eiland Nipon, 8
mijlen benoordw. Jeddo. — 2) stad op het eiland
Sicilie, 6 uren gaans bezuidw. Syracuse, aan de uitwatering der rivier N. (den ouden Asinarus); 12,500
inw.; wordt Nieuw-N. (Noto-Nuovo) genoemd, omdat het gesticht is in de onmiddellijke nabijheid van
't oude N. (Necethum)dat in1693 verwoest is door eene
aardbeving. -- 3) Val di Noto, bij de nude indeeling van Sicilie de zuidelijkste der drie landscbappen, ongeveer de tegenwoordige provincien Catania
en Syracuse, benevens een gedeelte der prov. Girgenti, had tot hoofdplaats Catania, en droeg zijnen
naam naar de stad Noto-Nuovo.
Notre–Dame, d. Onze Lieve Vrouw, de
aanvangsnaam van verscheidene plaatsen, o. a.:
1) N.-D. de Liesse, lat. Letitia of Virginis Lwtitiensis
Fanum, vlek in het fransche dept. Aisne, ruim 3
uren gaans benoordoosten Laon, met eene aan Maria
gewijde kapel, die zeer vele bedevaartgangers trekt.
2) N.-D. de Lorette ; zie LORETTO. - N.-D. des
Hermites ; zio EINSIEDELN. - 3) N.-D. des Vertus ;
zio AUBERVILLIERS.
Nottingham, stad aan den Trent in het engelsche graafschap N. (of Notts), waarvan het de
hoofdplaats is, heeft 75,000 inw., en staat door het
Grand-Trunk-kanaal in gemeenschap met London,
Liverpool en Hull. Het is eene zeer oude stad, versterkt door Willem den Veroveraar; de citadel van
N. werd geslecbt door Karel II, Het graafschap, bevolkt met 295,000 zielen, is ruim 26 vierk. mijlen
groot, en grenst ten N. aan 't graafschap York, ten
W. aan 't graafschap Lincoln. In dit graafschap het
(voorheen zeer groote, thans grootendeels gerooide)
bosch van Sherwood.
Nottingham (Howard, graaf van).Zie HOWARD.
Nou
I Zie NOE .....

Noue

Novgorod

Noue (Francois de la), bijgenaamd Bras-de.Fer,
omdat hij, bij 't beteg van Fontenai-le-Comte zijn
linkerarm verloren hebbende, sedert dien tijd een
ijzeren kunst-arm had, die hem bijna even goede
diensten deed als een natuurlijke. Na reeds in 1571
een korten tijd in dienst der Nederlanden tegen
Spanje gestreden en o. a. Valenciennes veroverd te
hebben, kwam hij 1578 op aanzoek van den prins
van Oranje andermaal naar de Nederlanden, en werd
bij het Staatsche leger als maarschalk in dienst gesteld. In 1580 veroverde hij Ninoven; doch in dat
zelfde jaar viel hij na een bloedig gevecht hij Iseghem
in handen der Spanjaarden, na wonderen van dapperheid verricht te hebben. De hertog van Parma
Wilde hem laten onthoofden ; doch Spanje's koning
wilde hem nitleveren tegen andere gevangenen,
mits (nota bene) dat hem eerst de oogen nitgestoken
wierden. Tegen dien barbaarschen prijs wilde La N.
niet in vrijheid gesteld worden, en hij bleef 5 jaren
lang in een ellendig kerkerhol opgesloteo, totdat hij
tegen Filips van Egmond uitgewisseld werd, onder
bijbetaling nogtans van 100,000 gonden kronen als
losprijs. De Discours politiques et militaires van La
N. (Bazel 1587, dikwijls herdrukt) zijn van veel gewicht voor de geschiedenis van dien tijd. Overigens,
voor hetgeen La N. betreft in zijne merkwaardige
loopbaan in Frankrijk, zie het art. LA NOUE, dat met
dit art. een geheel vormt.
Noukoop, verbasterde naam van Nieuwkoop.
Nourse—River. Zie CUNENE.
Nouvion, twee plaatsen in Frankrijk, nl.:
1) N.-en-Porcion, dept. der Ardennen, 3 uren g. ten
N. O. van Rdthel ; 1230 inw. — 2)LeN.-en-Thierache,
dept. Aisne, 5 uren g. benoordw. Vervins ; 3200 inw.
Novalis, de schrijversnaam van Friedrich baron von Hardenberg, geb. 2 Mei 1772 te Wiederstedt in het Mansfeldsche, sedert 1795 meestal te
Weissenfels wonende, werd daar nauw bevriend met
de beide Schlegel en met Tieck. Als hoogbegaafd
dicbter heeft N, groote verdiensten. Hij stied 25
Maart 1801. Eene complete editie van N.'s werken
bezorgden L. Tieck en F. Schlegel (2 dln. 1802 ;
5e druk Berlijn 1837; dl. 3, 1846).
Novara, bet Novaria der ouden, stad in Italie,
ruim II mijlen benoordoosten Turijn en circa 6 mijlen bewesten Milaan ; 27,000 inw.; middelpunt
waarop verschillende spoorwegen ontloopen ; ligt
tusschen de Agogna en den Terdoppio, was in den
franschen tijd de hoofdplaats van bet departement
Agogna, en is dat thans van de provincie N.
(574,000 zielen). De stad is omringd met muren
en bastions. Bij het tractaat van Weenen (1736)
werd N. met het overige sardische Milaneesche afgestaan aan Savoje. Bij N. werden de troepen van
Lodewijk XII (onder La Trdmoille) 1513 verslagen
doorde Zwitsers ; en bij N.verloor Karel Albert, koning
van Sardinie, 23 Maart 1849 eenen beslissenden
veldslag tegen de Oostenrijkers (onder Radetzky).
Novarese, landschap van het oude Italie, in
het sardische Milaneesche, was ingedeeld in OpperN. en Neder-N.; bet vormde later de intendantschappen Pallanza en Novara.
Nova—Scotia, engelsch New-Scotland, d. i.
Nieuw-Schotland, britsche kolonie in Nrd.- Amerika,
is 918 vierk. mijlen groot, met ruim 330,000 beminers (meest Engelschen, waaronder echter nok
vele Franschen en Duitschers), is een schiereiland
in den Atlantischen Oceaa, ten N. W. begrensd door
de baai van Fundy en door Nieuw-Brunswijk, ten
N. door de St.-Laurentius-golf en de straat van
Northumberland. Omstreeks 1497 werd N. ontdekt

door Sebastiaan Cabot ; de Florentijn Verazzani bezocht het 1524 en noemde het Acadie, omdat de
inheernsche bevolking dien naam aan bet land gaf.
In 1598 gecoloniseerd door de Franschen nit Canada,
werd het hun 1666 ontweldigd door de Engelschen.
Jacobus I had in 1622 eene volkplanting Schotten
derwaarts gezonden; doch in 1632 deed Karel I van
al zijne rechten op N. afstand aan Lodewijk XIII.
Door den vrede van Breda (1667) aan de Franschen
teruggegeven, werd N. in 1713 door Lodewijk XIV
voor goed afgestaan aan Engeland.
Novatianen, de aanhangers van Novatianus.
Novatianus, de eerste tegenpaus. Wangunstig op de verheffing van den heil. Cornelius tot de
pauselijke waardigheid, vane hij het voornemen,
dien paus van den Stoel van Petrus of te werken,
er dan zelf op te gaan zitten. Tot dat einde huichelde
hij een overgrooten godsdienst-ijver, en beweerdc
0. a., dat de Kerk de macht niet bezat om de afvallige Christenen (Lapsi), die zich hadden laten verleiden om weder aan valsche goden te offeren, alleen
door absolutie op nieuw in den schoot der Kerk op
te nemen, maar dat ze integendeel opnieuw gedoopt
moesten worden. Drie bisschoppen, instemmende
met die leer, riepen N. als bisschop van Rome nit
(251); de heilige Cyprianus verklaarde die verkiezing voor ongeldig, en twee concilien (dat van Carthago en dat van Antiochie) deden er uitspraak over
in denzelfden geest. Niettemin hield de leer van N.
(het Novatiaansche schisms) zich in afgescheidene
gemeenten in Italie en Afrika staande tot de 6e eeuw.
Novatus, een scheurmaker uit de 3e eeuw,
was diaken der kerk van Carthago; hij beweerde dat
de Christenen, die door de wreedheid der vervolgingen weder tot de afgodendienst gebracht werden,
desniettemin vrijelijk tot het Nachtmaal (de Communie) toegelaten moesten worden, zonder dat ze
eerst boete behoefden te doen. Hij werd door den
heiligen Cyprianus voor eene synode gedaagd (249),
en nam de wijk naar Rome (251), waar hij gemeene
zaak maakte met Novatianus, ofschoon diens beginselen lijnrecht tegenover die van N. stonden : gezamenlijk leverden zij eene herhaling van de ketterij
der Montanisten.
Nova—Zembla. Zie NOWAJA-SEMLJA.
Novelda, stad in Spanje, 5 a 6 uren gaans bewesten Alicante ; 8000 inw.
Novellara, stad in 't voormalige hertogdorn
Modena, 7 uren gaans benoordw. Modena ; 12,700
inw.; was vroeger een prinsdom, dat aan de familie
Gonzaga behoorde, doch 1757 aan Modena kwam.
Novempopulania, ook Aquitania 3a, en
later Guyenne genaamd, provincie der diocese Gallie,
werd N. genoemd omdat bet bewoond werd door
negen verschillende volkeren. Het grensde ten N. aan
Aquitania 2a, ten 0. aan Narbonnensis, ten Z. aan
Hispania, ten W. aan den Oceaan. De 9 volkeren
van N. waren : Tarbellen, Bojers, Vasaten, Ausken
(lat. Ausci), Elusaten, Osquidaten, Bigerronen, Con-.
venen en Consorranen. De hoofdstad der prov. was
Elimberris of Ausci (thans Audi).
Noventa, twee steden in Italie: 1) nabij de
Brenta, 7 uren gaans bezuidw. Vicenza; 4000 inw.2) aan de Piave, 7 uren gaans benoordoost. Venetie ;
2200 inw.
Noves, vlek in fransche dept. Monden van de
Rhone, nabij de Durance, 8 uren gaans benoordoosten Arles; 1200 inw.; geboorteplaats van de schoone
Laura van N., die vereeuwigd is door Petrarca.
Novesium,lat. naam d. zeeu wsche stad Neuzen.
Novgorod. Zie NOWGOROD.
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Novi
Novi, 1) stad in de ital. prov. Alessandria, aan
den voet der Apennijnen en aan den spoorweg naar
Genua, 10 uren gaans benoorden Genua ; 11,500
inw.; bij N. bevochten de Russen en Oostenrijkers
onder Suwarow 15 Aug. 1799 eene overwinning op
de Franschen, in den aanvang van welk gevecht
Joubert sneuvelde. — 2) Novi-Bazar; zie JENIBAZAR.
Noviodunum, naam van verscheidene gallische steden, inzonderheid Nevirnum (thans Nevers) en Suessiones (Soissons).
Noviomagus, naam van verscheidene gallische
steden. o. a.: 1) Lisieux, dat ook Lexovii heette ; —
2) Spiers, de hoofdstad der Nemeten ; — 3) Castelnau de Medoc of Castillon in Aquitania; — 4) Nijmegen, in Germanica 2a; — 5) Noyon, bij de Veromanduers; — 6) Nyon, of Nyons (in Zwitserland),
oudtijds in narbonneesch Gallie, bij de Tricastijnen.
Novion, fransche stad. Zie NOUVION.
ENIBAZ AR.
Novipazar. Zie J ENIBAZAR.
Novogorod. Zie NOWGOROD.
Novo .... in russische namen. Zie Now ....
Nowalri (Sjehab-Eddyn-Achmed), arabisch
geschiedschrijver en rechtsgeleerde, geb. omstr.
1331, heeft eene soort van geschiedkundige encyclopedie nagelaten, getiteld : Nihajat alarab fi fonoen
aladab (d. i. .Alles wat men kan wenschen te weten
betreffende de verschillende vakken der letterkunde").
Dat werk, ingedeeld in 5 boeken, vormt 10 boekdeelen ; een compleet exemplaar daarvan is aanwezig
te Leiden in de Universiteits-hibliotheek. Het gedeelte, dat op Sicilie betrekking heeft, is in 't licht
gegeven (Arab. en Latijn) door Rozario in zijne
.Collezione di cose Arabo-Siciliane" (Palermo 1790),
en in 't Fransch door Caussin (Parijs, jaar X, achter
de Voyage en Sicile van Riedesel").
Nowaja—Ladoga, stad in 't russ. gouvt. Petersburg, aan de uitwatering van de Wolchow in het
Ladoga-weer; 1800 inw.
Nowaja—Semlja, d.i . Nieuw Land, gewoonlijk Nova-Zembla genaamd, cen ruim 2110 vierk.
mijlen groot, onherbergzaam eiland in de noorder
IJszee, beboorende tot het russische gouvt. Archangelsk, wordt door de smalle zeeengte Matosjkin in
twee deelen gescheiden, en is, wat het binnenland
betreft, grootendeels nog onbekend. Voor Nederlanders is dit eiland inzonderheid merkwaardig door
de Overwintering aldaar (1596-97) van de kloeke
hollandschezeeliedenWillem Barendsz en Heemskerk,
welke overwintering op meesterlijke wijze bezongen
is door Tollens.
Nowgorod, gouvernement in europ. Rusland,
is 2139 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 975,000
zielen.
Nowgorod, naam van drie steden in europ.
Rusland, nl.: 1) N.-Weliki, d. i. de Groote Nieuwstad, aan de Wolchow (Wolkhowa), 24 a 25 mijlen
bezuidoosten Petersburg, met 17,000 inw. (in de
toe en 15e eeuw 400,000), is een der oudste en
vermaardste steden van Rusland. Gesticht in de 5e
eeuw door de Slawen, was N. tang eene republiek,
bij afwisseling onafhankelijk en schatplichtig aan de
Waregen en aan de Russen. Door Rurik werd N.
vergroot, en tot hoofdstad van zijn rijk verheven
(862) ; doch Igor, de zoon van Rurik, verlegde de
residentie naar Kiew (879). Ofschoon aan de russische tsaars onderhoorig, en dikvvijls door hen als
apanage aan hunne zonen geschonken, maakte N.
zich Loch metterdaad onafhankelijk ; het strekte
zijne beerschappij uit van Lifland ten W. tot de
grenzen van Siberie ten 0., en werd door zijnen
koophandel de eerste stad van den Hanze-bond ; het
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telde Coen (als boven gezegd) ruim 400,000 inw.
Doch na twee hardnekkige oorlogen (1471 en 1477)
werd N. voor goed tot onderwerping gebracht door
den grootvorst van Rusland Iwan III, die N. bij Rusland inlijfde (1478). Een laatste opstand van N.
(1569-78) had ten gevolge, dat de stad belegerd,
verbrand en bijna geheel verwoest werd; later (1611)
werd N. door de Zweden ingenomen en geplunderd ;
en door de stichting van St.-Petersburg werd aan
de grootheid van N. de genadeslag toegebracht. —
2) Nisjnei-N., d. i. de Kleine Nieuwstad. Zie NISJNEiNOWG0110D. - 3) N.-Severskoi of N.-Siattverskoi, d. i.
de Severiaansche Nieuwstad, dris genoemd omdat
het in het oude Severia ligt, aan de Desna, 17 mijlen
benoordoosten Tsjernigow, heeft 6000 inw.; het
was eertijds (1044-1523) de hoofdplaats van een
apanage der vorsten van Kiew. Verscheidene malen
werd N. veroverd door de Tartaren, de Litauers en
de Polen, aan welke laatsten het werd afgestaan bij
den vrede van Deoelina of Deulino (1619).
Nowogrodek, stad in het Fuss. gouvt. Minsk,
16 mijlen beoosten Grodno en 16 mijlen bezuidw.
Minsk ; 6000 inw.
Nowomirgorod, stad en vesting in 't russ.
gouvt. Odessa, 31 mijlen ten N. N. W. van Cherson ;
7000 inw.
Nowo—Moskowsk, stad in 't russ. gouvt.
Jekaterinoslaw, aan de Woltsjija, ruim 7 uren gaans
benoordoosten Jekaterinoslaw; 11,000 inw.
Nowo—Sybkow, stad in 't russische gouvt.
Tsjernigow; 7000 inw.
Nowo—Tsjerkask, hoofdstad van bet Land
der Donsche kozakken in Znid-Rusland, aan den
Aksai (die zich in den Don outlast), ligt 48 mijlen
ten 0. Z. 0. van Jekaterinoslaw ; 18,000 inw.
Nox, d. i. de Nacht, dochter van den Chaos, of
volgens anderen van den Hemel en de Aarde; Erebus
verwekte bij haar de Ether en den Dag, en bij Acheron werd zij moeder van de Furien. Men offerde
haar zwarte lammeren; zij werd afgebeeld op een
waxen, en gehuld in een met sterren bezaaiden sluier.
Noyades, d. i. Verdrinkingen. Zie CARRIER en
NANTES.

Noyal, naam van twee fransche dorpen, nl.:
1) Noyal-Pontivy, dept. Morbihan, 2 uren gaans beoosten Pontivy ; 8000 inw. -- 2) Noyal-sur-Vilaine,
dept. tile-Vilaine, derdhalf uur g. beoosten Rennes;
3200 inw.
Noyon, het oude Noviomagus Veromanduorum,
stad in het fransche dept. Oise, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Compiegne; 6400 inw.; geboorteplaats
van den hervormer Calvijn ; was een korten tijd de
hoofdstad van het rijk van Karel den Groote; in 987
werd Hugo Capet te N. tot koning verkoren ; in
1516 werd te N. een verbond gesloten tusschen
Frans I en Karel V.
Noyonnais, klein fransch landschap, in OostPicardie, doch ingedeeld bij het grootgouvernement
Ile-de-France, had tot hoofdpl. Noyon ; 't maakt nu
deel uit van 't noordoosten van het dept. Oise.
Nozay, stad in 't fransche dept. der BenedenLoire, 10 uren gaans benoorden Nantes; 3400 inw.
Nozeroy, stadje in 't fransche dept. Jura, nabij
de Ain, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Poligny:
1000 inw.; geboorteplaats van Gilbert Cousin, den
secretaris van Erasmus.
Nuben, y olk in Ethiopie, waarschijnlijk identick met de Nobaten der widen, en met de latere
Nubiers. De N. woonden in de omstreken van Thebats, en aan de Avalitische golf; ze schijnen aan de
Avalieten onderworpen geweest te zijn. Zie NOBATEN.
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Nubia

Nubia, het noorderdeel van het Ethiopie der
ouden, tusschen Egypte en Abyssinia ; doch eigenlijk slechts het NijIdal van Elephantis tot de zuidgrens der prov. Dongola, bewoond door eenen afrikaanschen volksstam (zie hieronder). Tot in de 14e
eeuw was N. een bloeiend zelfstandig rijk ; sedert
dien tijd kwam het meer en meer onder de macht
der Arabieren en onder den invloed van den Islam;
sedert 1820 is het onderworpen aan den onderkoning van Egypte. De Nubiers zijn een y olk van
schoonen lichaamsbouw ; hunne taal (het Nobinga),
die zich in twee hoofd-dialecten splitst, is van het
Arabisch geheel en al verschillend. Voornamelijk
door de reizen van Bruce en Burkhardt is men het
eerst nader met N. bekend geworden. Reeds aan de
Romeinen was het gelukt in N. door te dringen tot
Napata ; doch eigenlijk meester zijn zij slechts geweest van de noordgrens des lands; zij gaven aan
N. den naam van (Ethiopia supra iEgyptum; zij kenden er ook een volksstam, dien zij .Nobates of Nubes
noemden, welk y olk waarschijnlijk later zijnen naam
aan het geheele land gaf (zie NUBEN en NOBATEN).
Nuceria, naam van een drietal steden, nl.:
1) N. Alfaterna, in Campanie, beoest. Pompei, dat N.
tot haven diende ; zie NOCERA. - 2) N. Camellaria,in
Umbria; zie NOCER A. - 3) N. Apulorum; zie LUCERA.
Nueces (Rio de las), rivier in Amerika, scheidt
Mexico van Texas; de N. ontspringt in het Ozarkgebergte, loopt in zuidwestelijke richting, en valt na
omstr. 75 mijlen loop in de golf van Mexico.
Nuestra Senora, d. Onze Lieve Vrouw,
aanvangswoorden in den naam van eenige spaansche
steden, o. a.: 1) N. S. de la Vega, 10 uren gaans van
Santander; 4200 inw. — 2) N. S. de los Dolores, 4
uren g. beoosten Orihuela ; 3300 inw.
Nugent (Thomas), geb. te Londen 1772, van
afkomst een ler, is algemeen bekend door zijn
Diclionnaire portatif francais-anglais et anglaisfrancais, die een aantal keeren herdrukt is. Behalve

vele vertalingen in het Eugelsch leverde hij ook eene
History of Vandalia (3 din. Londen 1776).
Nugent, een adellijk engelsch geslacht, baronnen van Delvin in lerland, is in verscheidene takken
gesplitst; in 1621 werd hun den grafelijken titel
verleend, en 1622 den titel Markies van Westmeath ;
dit geslacht heeft vele dappere mannen opgeleverd,
o. a.: N. (sir George) geb. 1757, werd 1846, als
oudste generaal der britsche armee, veldmaarschalk,
en stierf 11 Maart 1849. —N. (sir Charles Edmund),
broeder van den vorige, geb. 1759, uitstekend marineofficier, stierf als admiraal der vloot 7 Jan. 1844.
—N.(George), met de namen Temple- Grenville achter den zijne, geb. 31 Dec. 1788, iersch peer, 1830
lord der schatkist, 1832-35 lord-oppercommissaris der lonische eilanden, gest. 26 Nov.1850, schreef
o. a. Memorials of John Hampden (2din. London 1832)
en Lands classical and sacred (2 din. Londen 1841).
Ook in Oostenrijk leven verscheidene afstammelingen van dit geslacht, waarvan vele roomsch-kath.
leven uit Engeland naar Oostenrijk verhuisd waren, nadat de dynastie Stuart van den troon was ge stooten ; o. a.: N. van Westmeath (Laval, baron
van Delvin, graaf), geb. 30 Nov. 1777, gest. 22 Aug.
1862 als oostenrijksch veldmaarschalk, nam deel
aan al de napoleontische, in onzen tijd 'ook aan de
italiaansche en hongaarsche veldtochten.
Nuis, dorp in de prov. (en 4 uren gaans bezuidw. de stad) Groningen; 480 inw.
Nuithonen, y olk in 't noorden van Germania.
Zie VINDIELEN.

Nuits, fransche stad. Zie NUYTS.

Nuland, dorp in Noord-Braband, ook Nolland
of Nyland genaamd, 2 uren gaans benoordoosten
's-Hertogenbosch ; 900 inw.; in brand gestoken door
de Geiderschen 1512 en 1528; overstroomd 1755.
Numa, voluit .Numa Pompilius, tweede koning
van Rome, van gehoorte eon Sabijn, was een zoon
van Pompo Pompilius, en schoonzoon van den met
Romulus regeerenden Tatius. Hij leefde stil to Cures en was reeds 40 jaren oud toen de Romeinen
hem tot den troon riepen (714 v. Chr.). Zijne regeering word door geen oorlog verontrust, en was
geheel aan de werken des vredes gewijd. Hij gaf
goede wetten (die hij onivangen zeide te hebben
van de nimf Egeria), regelde de godsdienst, deed
door verstandige maatregeien alle verschil tusschen
Sabijnen en Romeinen ophouden, en stierf 672'v.
Chr. Zijne dochter Pompilia werd door haar huwelijk met Numa Marcius de moeder van Ancus Marcins (vierden koning van Rome).
Numansdorp, doorgaans genaamd de Buitensluis, dorp met 2400 inw. in Zuid-Holland, 10
minuten gaans van het Wollands-diep en circa vijfdehalf our g. bezuidw. Dordrecht, gesticht in 't laatst
der 15e eeuw, door Gerrit Numan (eersten secretaris
van Maximiliaan van Oostenrijk), aan Wien eenige
aangewassen gronden in eenvvige erfpacht werken
afgestaan ; op die gronden begon hij to bouwen, en
zoo ontstond N.
Numantia, thans Garray, vermaarde stad der
Arevaken in Hispania, aan den Darius (Duero), in
de streek van het tegenwoordige Soria (Oud-Castilie),
vormde op zich zeive een onafhankelijk rijkje, en
was het middelpunt van Spanje's verzet tegen de
Romeinen, in de vierde reeks van oorlogen, die zij in
dit land kwamen voeren. In 137 v. Chr. noodzaakten
de Numantijnen consul Mancinus tot het aangaan
van een zeer onvoordeelig verdrag, dat reeds spoedig
door Rome ward geschonden. Eindelijk in 134 v.
Chr. werd Scipio iFinailianus uitgezonden om tegen
de Numantijnen eenen oorlog to voeren (den
Nunzantijnschen oorlog), die in het volgende jaar
door hem beeindigd werd met de inname van N.,
welke stad door hem verwoest werd. Eer het hem
gelukte de stad to bemachtigen, handen de bevvoners,
ziende dat zij zich zouden moeten overgeven, alias
wat zij van waarde bezaten verbrand, en vervolgens
vrijwillig elkander gedood, om niet in handen van
den veroveraar to valien.
Numenius, grieksch wijsgeer en Christen uit
de 2e eeuw, geb. to Apamea in Syria. Hij volgde de
denkbeelden van Pythagoras en van Plato, en beweerde, dat laatstgenoemde veel ontleend had aan de
boeken van Mozes : daarom ook bestempelde hij Plato
met den naam van Attischen Mozes. Fragmenten
van N. ziju opgenomen in Eusebius en Origenes.
Numerianus (Marcus Aurelius), romeinsch
keizer, zoon van Carus, volgde met zijnen broeder
Carinus hunnen vader op (anno 284) ; doch nog in
datzelfde jaar, bij zijnen terugkeer nit den oorlog
tegen de Parthen, werd N. vermoord door Aper, prefect van het pretorium.
Numidie, lat. Numidia, thans de algerijnsche
prov. Constantine en een gedeelte van het rijk van
Tunis, landschap in het oude Afrika, tusschen Mauritanie ten W. en de bezittingen van Carthago ten
0. Vergroot door de veroveringen van Massinissa
grensde N. ten westen aan Malwa of Molokath, en
strekte zich ten oosten uit tot op 7 of 8 mijlen afstands van Carthago. Voor den slag bij Zama (202
v. Chr.) was N. gesplitst in twee rijken, ni. dat der
Massylen ten 0. en dat der Massessylen ten W.; het
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Numidische vlakte
eerste had tot hoofdstad Cirta, en een zijner koningen was Massinissa; over het tweede regeerde Syphax.
Laatstgenoemde was een oogenblik meester van geheel N.; doch in 203 v. Chr. werd N. op zijne beurt
meester van de beide rijken. Rome, gezegevierd
hebbende over Carthago, liet Massinissa in het bezit
van zijnen troon, en belette hem zelfs niet zijn rijk
te vergrooten. Na zijnen dood (149) en na dien van
zijnen zoon Micipsa (119) hadden er herhaalde malen deelingen van zijn rijk plaats. Toen Jugurtha
zich op misdadige wijze meester gemaakt had van
het geheele rijk, werd hij daarvan beroofd (106 v.
Chr.) door de Romeinen, die nu de vroeger door
Massinissa aan zijn rijk getrokkene stukken romeinsch grondgebied weder vereenigden met het romeinsch wingewest in Afrika, terwijl ze van het oude
Massylie of Oost-Nutuidie een koninkrijk N. maakten, dat ze deelden tusschen de twee kleinzonen van
Massinissa, met name Hiempsal Il en Mandrestal ;
daarentegen werd Massessylie of West-Numidie door
hen afgestaan aan Bocchus, koning van Mauritania,
als belooning, omdat hij Jugurtha in hunne handen
overgeleverd had. Het koninkrijk N. werd een romeinsch wingewest anno 46 v. Chr., na den slag van
Thapsus; de westerhelft er van gaf Augustus aan
Juba II. Dit rijk werd eindelijk, na den opstand en
dood van Tacfarinas (17-25 na Chr.), bij het romeinsche keizerrijk ingelijfd onder den naam OostMauritanie, en ingedeeld in twee provincien, nl.
Mauritania Cesariensis en Mauritania Sifitina. — De
bewoners van N. (de Numidiers) worden gerangschikt onder de nomaden-volken (vandaar ook hun
naam) ; de volksstammen, die de kuststreken bewoonden, waren onderworpen aan de Pheniciers, en
hadden steden; doch de bewoners van het binnenland waren halve wilden, wars van al wat geleek naar
regel of tucht ; zij woonden in tenten, en stonden
bekend als goede ruiters (Hannibal had er velen in
zijne armee).

Numidische vlakte. Zie BILEDULGEBID.
Numitor, zoon van Procas, was koning van
Alba, en vader van Lausus en van Rhea Sylvia, door
welke laatste hij grootvader werd van Romulus en
Remus. Door zijnen broeder Amulius van den troon
gestooten, werd hij later door zijne genoemde kleinzonen in zijn gezag hersteld.
Nun, stad en kaap in Marokko. Zie NOEN.
Nun, vader van Jozua ; Num. 13: 8, 16; Deut.
32: 44; I Chron. 7: 27; Nell. 8 : 18.
Nuneaton, marktvlek in 't engelsche graafschap Warwick, aan den Anker, vierdhalf nor gaans
benoordoosten Coventry ; 5500 inw.
Nunen, dorp in de Meierij van 's-Hertogenhose'', anderhalf uur gaans bewesten Helmond ; werd
1598 uitgeplunderd door de Spanjaarden, en teed
veel van de Franschen in Sept. 1794.
Nunez, rivier in Senegambie, heel bij de inboorlingen Kakondi.
Nunez de Balboa (Vasco). Zie .,ALBOA.
Nunhoim, of Nunhem, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordw. Roermonde;
190 inw.
Nunspeet, dorp in Gelderland, derdhalf nur
gaans ten 0. N. O. van Harderwijk ; 700 inw.
Nuoro, stad op het eiland Sardinia, 16 a 17
mijlen benoorden Cagliari; 3500 inw.
Nuovo—Monte, een berg in het Napelsche,
in de nabijheid en ten noordwesten:van Pozzuola,
kwam in 1538 door eene aardheving te voorschijn
op de plaats, waar zich tot dien tijd het meer Lucrinus had bevonden. Zie LUCIIINUS.
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Nurnberg, Noll. Neurenberg, fransch en eng.
Nuremberg, lat. Norimberga, stad in Beieren, aan de
Pegnitz, en aan het middelpunt der beiersche spoorwegen, circa 10 mijlen bezuidoosten Wurtzburg ;
63,000 inw.; is een der bedrijvigste steden van
Duitschland, en de voornaamste fabriek- en koopstad van Beieren : atom bekend zijn de zoogenaamde
Neurenberger waren ; te N. werden (omstr. 1500)
de horlogies uitgevonden door P. Hele; het is de
geboorteplaats van Behaim en van Albrecht Durer.
Reeds ten tijde van Karel den Groote bestond N., en
was een der eerste steden, die tot bet Christendom
overgingen. Verscheidene rijksdagen werden to N.
gehouden, o. a. de allereerste (onder Otto I) in 938;
wijders die van 1324, 1356, 1390,1522--24. Te
N. werd ook de eerste religie-vrede gesloten 1532.
Reeds sedert 1219 vrije rijksstad, was N. in de 14e
eeuw eene hoofdstapelplaats van den italiaanschen
handel naar het Noorden; doch toen die handsel begon to verminderen, verminderde ook de bloei van
N., dat evenwel bleef voortgaan uit to munten in
kunstvlijt en in rijkdom, totdat de Dcrtigjarige oorlog aan de welvaart van N. eenen onherstelbaren
knak gaf. Krachtens de Rijnbonds-acte ging N. met
zijn geheele grondgebied (23 vierk. mijlen; zie het
volgende art.) in 1806 in voile souvereiniteit aan
den koning van Beieren over.
Nurnberg (het markgraafschap van), een der
vier markgraafschappen van het oude Duitsche rijk,
in Frankenland, gesticht 1060 door keizer Hendrik
IV, behoorde aanvankelijk aan het geslacht Vohburg,
kwam omstreeks het midden der 12e eeuw erfelijk
in de familie Hohenzollern, die het sedert den dood
(1218) van burggraaf Frederik I onafgebroken heeft
bezeten tot 1801 ; doch reeds in 1417 werd door
burggraaf Frederik VI de burg (die nog in wezen
is) benevens aanhoorigheden verkocht aan de stad N.
Nursia, thans Norcia, stad in het oude Italie,
in bet noorderdeel van Sahinum, aan den voet der
Apennijnen, is de geboorteplaats van Sertorius en
van den heiligen Benedictus.
NUrtingen, stad in Wurtemberg, aan den
Neckar, 5 a 6 uren gaans ten Z. Z. 0. van Stuttgart ;
4600 inw.
Nusco, stad in de napolit. prov. Principato
ulteriore, 8 uren gaans bezuidoosten Montefusco;
4500 inw.
Nuth, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans
benoordoosten Maastricht ; 350 inw.
Nuyts, of Nuits, lat. Nutiunz, stad in 't fransche
dept. Cote d'Or, 4 uren gaans benoordoosten Beaune;
3300 inw.; beroemde Bourgogne-wijn (Nuits) in
den omtrek ; het is de geboorteplaats van den zeevaarder Thurot.
Nuytsland, landstreek van Nieuw-Holland
(Australia), tangs de zuidkust, in 1627 ontdekt door
den hollandschen koopman Pieter Nuyts. De eilanden
Tangs die kust dragon den gemeenschappelijken naam
van Nuyts-archipel.
Nyawier, of Nieuwwier, dorp in Friesland, 1
unr gaans benoordoosten Dockum ; 330 inw.
Nyborg, of Nyeborg, versterkte stad met haven ter oostkust van het deensche eiland Funen,
aan den Grooten Belt, 4 mijlen bezuidoosten Odense;
4000 inw.; geboorteplaats van Christiaan H; to N.
vaart men over naar KorsOr.
Nybroek, of Nieuwbroek, dorp in Gelderland,
ligt 2 uren gaans noordelijk beoosten Apeldoorn;
700 inw.
Nybrongerga, friesch dorp. Zie het artikel
KNIJPE (de).
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Nydorp

Nydorp, oude naam van Niedorp (Oude en
Nieuwe).

Nyeberkoop, dorp in Friesland, vijfdhalf
uur gaans oostelijk bezuiden Heerenveen; 170 inw.
Nyega, naam van vier dorpen in Friesland, nl.:
1) kwartier Oostergoo, 6 uren gaans ten N. N. 0.
van Heerenveen; 350 inw. — 2) kwartier Westergoo, 4 uren g. bezuidw. Sneek ; 260 inw. — 3) N.,
of Ouwster-N., kwartier Zevenwouden, 3 uren g.
bezuidoosten Sneek ; 120 inw. — 4) kwartier Zeveriwouden; zie 110IIEL.
Nyehaske, of Nieuwehaske, dorp in Friesland,
een half uur gaans benoordw. Heerenveen ; 600 inw.
Nyeholtpade, dorp in Friesland, 3 uren g.
bezuidoosten Heerenveen ; 230 inw.
Nyeholtwolde, of Nyehoutwoude, dorp in
Friesland, 2 uren gaans bezuidoosten Heerenveen,
aan den straatweg naar Wolvega ; 200 inw.; verschrikkelijk geteisterd door den watervloed van
Febr. 18'25.
Nyehorne, of Nieuwehorne, dorp in Friesland,
derdhalf uur gaans ten 0. Z. 0. van Heerenveen ;
280 inw.
Nyehove, voormalig dorp in Friesland, is indertijd binnen de muren der stad Leeuwarden getrokken.
Nyehuw, vOOr de Reformatie dorp in Friesland ; waarschijnlijk het tegenwoordige Haute.
Nyeklooster. Zie AULA DEi.
Nye—Lamer, of Nye-Lemmer, dorp in Friesland, derdhalf uur gaans bezuiden Heerenveen;
240 inw.
Nyemirdum, of Nyemardum, dorp in Friesland, 5 uren gaans bezuidw. Sneek ; 140 inw.
Nyenstede, of Nieuwstede, voormalig stadje
in Overijsel, lag tusschen Hardenberg en Gramsbergen, werd omstr. 1230 tot stad verheven. Het kerkje
van N., gesticht door Pepijn, den vader van Karel
Martel, in 1653 ingestort en afgebroken. In 1362
werd N. aan Hardenberg getrokken ; Zie,HARDENBERG.
Nyerup (Rasmus), geb. 12 Maart 1759 op Funen, universiteits-bibliothecaris te Kopenhagen, gest.
28 Juni 1829, gaf, behalve bibliogr. werken, verscheidene historisch-oudheidkundige verzamelingen
in het licht, en maakte zich ook verdienstelijk door
verscheidene werken over de ouddeensche taal en letterkunde.
Nyetryne, dorp in Friesland, vierdhalf uur
gaans bezuidw. Heerenveen ; 70 inw.
Nyeveen, naam van twee dorpen in Drenthe,
nl.: 1) N., ook Nieveen, of Nieuwveen, 1 uur gaans
benoorden Meppel; 680 inw.; geteisterd door den
watervloed van Fehr. 1825. — 2) Zie GASSELTERNIEUWVEEN.

Nijhoff (Isaac Anne), nederl. geschied- en
oudheidkundige, geb. 26 Juli 1795 te Arnhem, werd
opgeleid in het vak zijns vaders (in den boekhandel),
waarin hij werkzaam was tot aan zijnen dood 20
Juni 1863. Sedert 1816 leverde N. aan verscheidene
tijdschriften geachte bijdragen van wetenschappelijken acrd. Doch vooral verdienstelijk jegens de wetenschap heeft N. zich gemaakt door zijne Gedenkwaardigheden nit de Geschiedenis van Gelderland (dl.
1-6, 1830-1862), welk belangrijk werk slechts
loopt tot den vrede van Gorinchem 1528, daar de
dood den werkzamen N. belette dezen zijnen arbeid
geheel ten elude te brengen.
Nyhuizum, of Nieuwhnizum, oudt. Nyehusen,
dorpje in Friesland, 3 uren gaans bezuidw. Sneek ;
90 inw.; overstroomd bij den watervloed van Febr.
1825.

Nijl
Nykerk, Nyekerk of Nieuwkerk, twee dorpen
in Friesland, nl.: 1) Ooster-N., lat. Nova Ecclesia,
5 uren gaans benoordoosten Leeuwarden, 2 uren g.
benoordoosten Dockum ; 750 inw. 2) Wester-N.,
oudfriesch Nytsjerke, 3 uren g. noordelijk beoosten
Leeuwarden, anderhalf uur g. westelijk bezuiden
Holwerd ; 260 inw.
Nijkerk, lat. Neoclesia, stad in Gelderland, op
de Neder-Veluwe, 4 uren gaans zuidelijk bewesten
Harderwijk; 5000 inw.; haven , werd 1413 door
hertog Reinald 111 met stadsrechten beschonken,
1808 door koning Lodewijk tot stad verheven. In
1410 werd N. door de Hollanders en Amersfoorters
geplunderd ; hetzelfde lot onderging N. in 1510 door
Frederik van Baden, 56en bisschop van (Jtrecht,,en
1629 door eene bende Croaten. De watervloeden van
Nov. 1775, 1791 en Febr. 1825 richtten groote verwoestingen aan rondom N.
Nyklooster. Zie AULA DEI.
NykObing, verscheidene kleine zeehavens
van lienemarken, nl.: 1) op het eiland Seeland, aan
eene beek van den Iselfjord, circa 8 mijlen ten W.
N. W. van Kopenhagen ; 1400 inw. — 2) ter westkust van het eiland Falster, aan den Giddborg-sond,
waardoor deze havenplaats N. van Laaland gescheiden
is; 3300 inw. — 3) in Jutland, ter oostkust van
het eiland Mors, 9 mijlen ten W. Z. W. van Aalborg ;
2000 inw.
Nykoping, zeestad in Zweden, circa 10 mijlen
bezuidw. Stokholm, aan eerie golf der Oostzee,oin
de nabijheid van de uitwatering der Nykopings-A;
4800 inw.; bet is de hoofdplaats van het Ian N.,
dat ook wet Sinlermanland genoemd wordt, circa
121 vierk. mijlen groot is, en eene bevolking heeft
van 124,000 zielen.
Ni.jl, de Nilus der ouden, ook wet voorkomende
onder de namen Triton, Melas en Siris, de grootste
rivier van Noord-Afrika, komt (volgens de in 1863
openbaar gemaakte ontdekkingen van Speke en
Grant) nit het binnenmeer Victoria Nyansa of Oekerewe (Ukerewe), 2 gr. 50 min. zuiderbreedte tot
0 gr. '20 min. noorderbreedte, doorstroomt vervolgens, den Asna en eene menigte andere rivieren in
zich opnemende, verscheidene Negerlanden, totdat
hij onder 9 gr. noorderbr. den nit Abyssinia komenden Sobát in zich opneemt. Nadat hij vervolgens
onder 12 gr. 20 min. noorderbr. op egyptisch grondgebied gekomen is, vormt de N. als Babr-el-Abiad
(d. i. Witte Rivier) de grenslijn der 2 landschappen
Sennaar en Kordofan, en neemt bij Khartoem (Chartum) den nit Abyssinia komenden Bahr-el-Azrek
(dat is: de l3lauwe Rivier) in zich op: dit is de
voornaamste van al de zich in den N. ontlastende
rivieren; en de laatste rivier, die (bij Darner in Nubia) in den N. stort, is de Atbára. Van Chartum of
baant de stroom zich eenen weg door het groote
rotsplateau van Afrika's noordoosterdeel, waarvan
het door jaarlijks buiten zijne oevers to treden de
dalvlakte vruchtbaar maakt. In twee groote bogen
doorstroomt hij, verscheidene watervallen vormende,
de breed° vruchtbare vlakte van Dongola, daarna wederom een landstreek vol watervallen (van 191 tot
22 gr. noorderbr.), en komt dan bij den noordelijksten waterval tusschen Phylm (thans El-Birbe)
en Assoean (Syene) onder 24 gr. noorderbr. over
de grenzen van het eigenlijke Egypte, doorstroomt
dat eerst over eene lengte van omstr. 100 mijlen, en
verdeelt zich 5 mijlen beneden Cairo, bij Batn-elBakara, in twee armen, die met hunne zijtakken zeven armen en Nijlmonden vormen, welke de volgende
namen dragon :

Nyx

Nyland
bij de Ouden

tegenwoordig

meer-EdkoeCanopische
Bolbitijnsche
RosetteSebennytische
meer BoerlosPhatnitische
DamietteMendesiaansche
DibehOm-FaregTanische
TinehPelusiakische
Van die 7 Nijlinonden zijn de eerste en de vierde
de voornaamste ; de Niparmen, die op die 2 monden
uitloopen, heetten oudtijds Agathodwmon en Atkabitische Nijlarm, en het land, dat tusschen die twee
armen ligt, werd de Groote Delta genoemd; tusschen
den vierden en zevenden mond lag de Kleine Delta ;
beiden gezamenlijk heetten de Delta (zie dat art.).
Het stroombed van den N. is links en rechts ingevat
rn bergketenen ; door de zomerregens zwelt de rivier uitermate, doch treedt in Opper-Egypte, wegens de hooge oevers aldaar, slechts zelden buiten
zijn stroomgebied. In Middel- en Neder-Egypte echter hebben de overstroomingen van den N. geregeld
plaats, en schenken aan het land eene groote vruchtbaarheid (die in Opper-Egypte slechts door kunstmatige besproeiing verkregen wordt). Sedert 20 eeuwen is het opsporen van de Nijlbronnen een geogr.
problema geweest, dat ontelbare reizigers tevergeefs
getracht hebben op te lossen, totdat bet eindelijk
(1861-63) aan de twee britsche kapiteins Speke
en Grant is mogen gelukken, hunne ontdekkingsreis
aanvangende op de kust van Zanguebar, door te
dringen tot bet binnenmeer Victoria Nyansa, en van
daar (met uitzondering van eene kleine uitgestrektheid) den loop der rivier te volgen tot aan haren
mond. Tot op die ontdekking placht men twee
hoofdbronstroomen van den N. aan te nemen, nI.
den Bahr-el-Abiad (Witten Nijl) en den Bahr-elAzrek (Blauwen Nijl). In Abyssinia worden zoowel
de bronnen van den Bahr-el-Azrek als die van den
Sobk (Gibe) en van de Atbara (Tacazze) (als hoofd
als heilig beschouwd.
van den zegenbrengenden
Nyland, russisch gouvernement in Finland,
groot circa 210 vierk. mijlen, bevolkt met 155,000
zielen hoofdplaats de stad Helsingfors.
Nijmegen, in de wandeling Nimwegen genaamd, franschNimegue,lat.NoviomagusofNeomagum,
stad in Gelderland, op den linkeroever van de Waal,
I uur gaans bewesten de pruisische grenzen en circa
vierdhalf uur g. zuidwestelijk van Arnhem ; 24,000
inw.; zeer oude stad, was na Aken de geliefkoosde
verblijfplaats van Karel den Groote, die er een prachtig paleis liet bouwen (het Valkhof, welke naam nog
tegenwoordig gedragen wordt door de plaats, waar
het gestaan heeft). Van de vele aanzienlijke en beroemde personen, te N. geboren, noemen wij slechts:
keizer Hendrik IV (geb. 1050); Jan Willem Janssens (1811 gouverneur-genl. van Neer1.-India);
Isaac Sweers (als vice-admiraal gesneuveld 23 Aug.
1673); de ongelukkige Th. Armstrong ; en de beroemde Claudius Civilis. In 880 kwamen de Noormannen zich te N. nestelen, waar zij door koning
Lodewijk den Vrome werden belegerd ; bij capitulatie verbonden zij zich N. te verlaten, zoodra Lodewijk's troepen zich verwijderd zouden hebben,
en eer zij heengingen staken zij het door Karel den
Groote gestichte paleis in brand, zoodat dit eene
prooi der vlammen werd. Opnieuw werd N. door
de Noormannen overvallen in 890 en 925. In 1473
werd N., na een beleg van vier maanden, ingenomen door Karel den Stoute, hertog van Burgundie;
doch eenige jaren later het burgundische juk afgeschud hebbende, werd het 1491 opnieuw veroverd
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door Maximiliaan van Oostenrijk. Door Karel 'van
Egmond werd N. 1530 zeer gekweld ; bij verslerkte
het Valkhof met nieuwe torens en muren; doch
537 werd dit alles door de burgerij vernield. Nadat
N. in 1578 toegetreden was tot het verbond van
Utrecht, deden de Spanjaarden 10 Nov. 1584 eenen
stouten aanslag op de stad ; doch bet gelukte hun
nict die te bemachtigen. Evenzoo rnislukte 1586 de
aanslag van Maarten Schenk, die er echter in den
nacht van 10 Aug. 1589 in slaagde N. te overrompelen, ofschoon zijn krijgsvolk nog dien eigen nacht
weder nit N. verdreven werd. In 1591 (21 Oct.)
werd N. ingenomen door pries Maurits; 9 Juli 1672
moest N. zich na eene aanvankelijk kloeke verdediging overgeven aan Turenne, en werd eerst 30 April
1674 door de Franschen ontruimd ; 10 Aug. 1678
werd de hloedige oorlog met Frankrijk heeindigd
door den Vrede van Nijmegen. Den aanslag der Franschen, om N. bij verrassing in te nemen 1702, zagen zij afstuiten op eene duchtige verdediging. In
1794 aangetast door de Franschen (onder Pichegru),
werd 3 Nov. de kerk en een aantal huizen in brand
geschoten, waarop 4 Nov. de geallieerden N. ontruimden : de Engelschen en Hanoveranen kwamen
behouden over de schipbrug, die toes in 't midden
door de Franschen aan stukken geschoten werd,
zoodat de Staatsche troepen de vesting moesten
overgeven. Na '1810 bij Frankrijk ingelijid te zijn,
met al het land bezuiden de Waal, werd N. 29 Oct.
1811 vereerd met een bezoek van keizer Napoleon 1
en zijne gemalin Marie Louise ; 5 Jan. 1814 werd
.0ranje boven- te N. Van overstroomingen had N.
dikwijls zwaar te lijden, o. a. 29 Febr. 1784, 21 Febr.
1799, 9 Nov. 1800, 12Jan. tot 3Febr. 1809, Jan.1820.
Nymphas,een der eersteChristenen,Co11.4 :15.
Nymphen. Zie NIMFEN.
Nyon, duitsch Neuss, latijn Noiodunum en
Neomagus, aanvankelijk Colonia equestris, stad
het zwits. kanton Waadt, aan het meer van Geneve,
5 uren g. benoorden Geneve, op een berg; 2500 inw.
Nyons, of Nions, 1) lat. Neomagus, stad in
Zwitserland ; zie NYON. - 2) lat. Noviontagus, stad
in het fransche dept. Drdme, aan de Aigues, ruim
11 mijlen ten Z. Z. 0. van Valence; 3600 inw.
Nysa, eene plaats, in de mythologie vermaard
als geliefkoosde verblijfplaats van Bacchus; men
heeft er nu eens een berg, dan eens een eiland, dan
weder eerie stad van gemaakt ; men plaatst N. in
Ethiopia, in Arabia, en het nicest in India, en men
identificeert het met Naxos of met Parnichada (bet
Paropamisus-gebergte). Overigens hebben er stellig
twee steden bestaan, die den naam van N. droegen,
nl.: 1) in India, aan den Cophenus, nabij de uitwatering dier rivier in den Indus; en2) in Lydia, nabij
Carid, zijnde het tegenwoordige Nash of Nosli.
Nyssa, stad in Cappadocia, aan den Halys, bewesten Mazaca ; de beilige Gregorius, bijgenaamd
van Nyssa, was bisschop van N.
Nystad, havenstad in 't russische gouvt. AboBjdrneborg (in Finland), 0aan de Bothnische Golf,
7 a 8 mijlen benoordw. Abo ; 2600 inw.; gesticht
1617; vermaard door den vrede, die bier 10 Sept.
1721 gesloten werd tusschen Zweden en Rusland
ter beeindiging van den Noordschen oorlog : Lifland,
Esthland, Ingrid en Carelid werden daarbij door
Zweden aan Rusland afgestaan. In 1855 werd N.
gebombardeerd door de Engelschen.
Nysted, deensche havenstad ter zuidkust van
het eiland Laaland ; 1300 inw.
Nyx, grieksche naam van den Nacht, als godin ;
zie Nox.

0
0 op fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn aan de Mont te Riom.
0 met apostrofe (0'), ais aanvangsletter van
iersche geslachtsna-men, beteekent 4van", en duidt
aan, dat die familie van adel is, of geweest is.

Oajaca, nieuwe spelling voor Oaxaca.
Oakham, marktvlek in Engeland, hoofdplaats
van 't graafschap Rutland, ,7 uren gaans beoosten
Leicester; 3000 inw.
Oakhampton, vlek in 't engelsche graafschap
Devon, 8 uren gaans bewesten Exeter ; 2400 inw.;
behoorde eertijds aan het fransche geslacht Courtenay.
Oannes, een afgod der Chaldeers, half mensch,
half visch.
Oaracta, eiland van het oude Azle, in de Perzische Golf; thans het eiland Kisjm.
Oaxaca, Owls Oajaca, een der zuidelijkste
staten van Mexico, grenst aan de staten Puebla ten
N. en ten W., Veracruz ten N. 0., Guatemala ten 0.,
en den Grooten Oceaan ten Z., beslaat dus een groot
gedeelte der landengte tusschen dien Oceaan en den
Atlantischen, heeft eene uitgestrektheid van circa
1578 vierk. mijlen, omstr. 526,000 bewoners (meest
Mestizen en Indianen), en tot hoofdstad 0., aan
den Atoyac, eene stad met 25,000 inw , in den tijd
van Ferdinand Cortez gesticht door New del Mercado, ter plaatse van Huaxyacac, de voormalige
hoofdstad van het oude rijk der Zapoteken. Nabij de
stad 0. begint de bekoorlijke vallei, waarnaar Cortez
den titel aannam van 'Markies del Valle".
Ob, rivier in Siberia. Zie OBI.
Obadja, 1) een der zoogenaamde Kleine profeten, leefde ten tijde van Jeruzalem's verwoesting
door Nebucadnezar. De profetien van 0. vormen een
afzonderlijk boek in het 0. T., geplaatst tusschen
de boeken Amos en Jona. — 2) hofmeester van
Achab; I Kon. 18: 3-16. — 3) tien verschillende
personen in het 0. T.; I Chron. 3: 21 ; 7: 3; 8: 38;
9: 16, 44; 12: 9; 27: 19; II Chron. 17: 7; 34:12;
Ezra 8 : 9 ; Neh. 10 : 5 ; 12: 25.
Obal, een der zonen van Joktan ; Gen. 10: 28.
Obbicht, of Obicht, dorp in nederl. Limburg,
aan de Maas, anderhalf uur gaans benoordw. Sittard ;
270 inw.
Obdam, of Opperdam, oudtijds Opdijk, ook
Updamnie, dorp in Noord-Holland, 3 uren gaans benoordw. Hoorn, 4 uren g. bezuidw. Medemblik;
420 inw.
Obdam (beer van), zeeheld. Zie WASSENAAR.
Obdoria, oude naam van eene streek van Siberia, die thans deel uitmaakt van het gouvt. Tobolsk, nl. het schiereiland tusschen de golf van Kara
en die van de Obi ; is bijna het gansche jaar bevrozen, en behoorde reeds in de 15e eeuw aan de grootvorstdn van Rusland.
Obdorsk, stad in aziat. Rusland, gouvt. Tobolsk, aan de Obi, 115 mijlen van Tobolsk, is de
noordelijkste stad van Siberia.
Obed, 1) de zoon van Boaz en Ruth; Ruth 4 :
17, 21, 22; I Chron. 2: 12.
2) vier verscbillende

personen in het 0. T.; I Chron. 2: 37, 38; 11: 47;
26: 7; II Chron. 23: 1. — 3) grootvader van David ; Matth. I : 5 ; Lucas 3 : 32.
Obed—Edom, de man, ten wiens huize de
Verbonds-ark gedurende drie maanden geborgen
bleef, en die door David aangesteld werd als portier
der Ark ; II Sam. 6: 10-12; I Chron. 13: 13, 14;
15: 18-25; 16: 5, 38; 26: 4, 8, 15 ; II Chron.
25: 24.
Obeid. Zie EL-OBEID.
Obeid—Allah—al—Mandy,stichter van de
dynastie der fatimitische kalifen, was geb. omstr.
882, en beweerde (vermoedelijk ten onrechte) of to
stammen van Ali en Fatima: vandaar dat zijne afstammelingen Alieden of Fatimieten genoemd worden. Hij plaatste zich aan bet hoofd van het overschot der Karmathen, die men als geheel to niet
gegaan beschouwde, nam 908 den titel aan van
emir-al-moemenim (d. opperhoofd der geloovigen),
welke titel nooit anders dan door de kalifen gedragen werd, stichtte Al-Mandyah, dat hij verhief
tot hoofdstad van zijn toekomstig rijk, maakte een
einde aan de heerschappij der Aglabieten (909),
vernietigde (919) het rijk der Edrisieten, beproefde
(tevergeefs) de verovering van Egypte, en deed herhaalde malen verdelgende strooptochten tangs de
kusten van Calabria. Hij stierf 934, en werd opgevolgd door zijnen zoon Kajem-Biamr-Allah. De mahomedaansche wereld was toes verdeeld onder drie
kalifen, nl. een te Bagdad, een te Cordova, en een
to Al-Mandyah.
Obentraut (Hans Michel Elias von), genaamd
de Duitsche Michel, geb. 1574 in de Palts, onderscheidde zich in de eerste jaren van den Dertigjarigen oorlog als aanvoerder der ruiterij, eerst in
dienst der Protestantsche Unie, vervolgens als luitenant-generaal van hertog George Ernst van Weimar; 2 Sept. 1625 dwong hij de belegeraars van
Niendorf het beteg voor de stad op to boeken, loch
werd 4 Nov. bij Kalenberg verslagen, en vial doodelijk gekwetst bij het dorp Seelze, waar hem een
gedenkteeken opgericht is.
Oberau, 1) dorp in het saksische reg.-district
Dresden, gerechtsamt Meissen ; 550 inw. Bij 0. een
870 ellen Lange tunnel van den Leipzig-Dresdener
spoorweg (de eerste tunnel, die in Duitschland gebouwd is); aan de andere ziide van dien tunnel het
dorp Niederau. — 2) dorp in Tirol, kreis Brixen,
bekend door de nederlaag der Franschen, Beieren
en hertogelijk-saksische troepen onder Lefebvre,
door de Tirolers onder Haspinger, Speckbacher en
Hofer.
Obergum, dorp in Hunsingo, pron. Groningen,
5 minuten gaans benoorden Winsum ; 700 inw.
Oberhausen, 1) dorp in Beieren, nabij den
Donau, 5 kwartier gaans bezuidw. Neuburg ; gedenkteeken ter eere van Latour-d'Auvergne, opgericht in 1800. — 2) pruisisch dorp in het Kleefsche, nabij de stad Essen, is een voornaam spoorwegstation.
Oberlin (Jeremias Jacobus), franscb geleerde,
geb. 7 Aug. 1735 te Straatsburg, sedert 1787 professor aldaar, gest. 10 Oct. 1806, heeft zich ver-

Oceaan

Obernay
dienstelijk gemaakt door zijne archeologische studien in verband met de Heilige Schrift, en vooral
door de verbeterde en vermeerderde editie, die hij
bezorgde van Schertz' Glossarium germanicum nzedii
cevi (2 din. Straatsburg 1781-84). — 0. (Joh.
Frederik), broeder van den vorige, geb. 31 Aug.
1740, predikant te Waldbach in het Steendal (Ban
de la Roche) in het fransche dept. der Vogesen, gest.
1 Juni 1826, wordt nog ten huidigen dage geroemd
als een weldoener der arme bewoners van die ruwe
bergstreek, die zoowel op stoffelijk als op zedelijk
gebied veel aan 0. te danken hadden.
Obernay, duitsch Ehnheim, vlek in 't fransche
dept. van den Benedenrijn, 6 uren gaans benoorden
Schelestadt(Schlettstadt), aan den Ergers; 4500 inw.;
wijnbouw (Ehnheinzer) ; het wordt Ober-Ehnheim
genoemd, ter onderscheiding van bet nabijgelegeu
dorp Nieder Ehnheim, dat 1250 inw. heeft. Zie NAY.
Oberon, koning der luchtgeesten in de noordsche mythologie, had tot vrouw of ininnares Titania.
Sommigen gaven hem de fee Mab tot vrouw. Door
Shakespeare en Wieland is 0. bezongen; Weber
heeft eene opera ',Oberon" gecomponeerd.
Oberschnellendorf, dorp in bet pruis.
reg.-district Oppeln, kreis Falkenberg; 770 inw.;
kasteel ; bier werd in den oostenrijkschen successieoorlog 9 Oct. 1741 een verdrag gesloten tusschen
Frederik II en Lord Hydfort.
Obi, of Oebi, ook Obi-Major, nederl. 0. I. eiland
in den Molukschen archipel, behoort tot de Ternataansche eilanden; was reeds in 1322 aan de Ternatanen bekend, werd 1683 door den koning van
Batjan aan de 0. 1. Compagnie verkocht. Benoordwesten 0. ligt het eilandje Klein-0. of Obi-Latoe.
Obi, of Ob, de voornaamste rivier van WestSiberie, ontstaat bezuiden Biisk aan de russischchineesche grenzen, doorstroomt de gouvernementen
Tomsk en Tobolsk, en valt na 580 mijlen loop in de
Golf van Obi van de Noorder-IJszee. De voornaamste der zich in de 0. ontlastende rivieren is de Irtisj.
Obidos, 1) versterkte stad in Portugal, prov.
Estremadura, 9 uren gaans benoordw. Alenguer;
4500 inw.; werd in de 12e eeuw aan de Mooren ontweldigd; bij 0. in 1808 een gevecht tusschen de
Franschen en Engelschen. — 2) stad in Brazilie,
prov. Para, aan de Amazonen-rivier, 100 mijlen bewesten Para.
Obit, opzichter over de kameelen van David ;
I Chiron. 27: 30.
Obok, havenplaats aan de afrikaanscbe kust der
Golf van Aden, bewesten Ras-Bir, is in 1862 door
aankoop eene bezitting geworden van Frankrijk.
Oboth, een van de legerplaatsen der Israelieten tijdens hunne omzwerving; Num. 21 : 10, 11 ;
33: 43, 44.
Obotrieten, een slawische volksstam in Germania, deal uitrnakende van de Wenden of Veneden.
De 0. woonden langs den bovenloop van de Oder,
in het tegenwoordige Mecklenburg; hunne hoofdstad
was Rereg of Mekilinburg (thans Mecklenburg).
Obrenowitsj, vorsten van Servie. Zie Scnvie
en MILOSCH.
Oblincum. Zie BLANC (le).
O'Brien. Zie BRIEN.
Obrincus, of Obrinca, thans de Aar in RijnPruisen, rivier in Gallia, scheidde Upper-Germania
van Neder-Germania.
Obsequens (Julius), romeinsch geschiedschrijver, verzamelde al de bijzonderheden aangaande Prodigia ; zijne compilatie De Prodigiis, voornamelijk
uit Titus Livius getrokken, is grootendeels verloren
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geraakt ; het daarvan nog aanwezige fragment is in
't licht gegeven, o. a. door Oudendorp (Leiden 1720),
Kapp (Hof 1772), 0. Jahn (Leipzig 1843), en in 't
Fransch vertaald door Verger (Parijs 1843).
Observanten, wonniken, die de regelen hunner orde ten strengste naleven. Zie FRANCISCANEN.
Observanten—klooster,voormalig Minderbroedersklooster te Nijmegen, gesticht 1336, opgehaven 1591. Driemaal (1549, 1553 en 1558) werd
in dit klooster een kapittel der Franciscanen gehouden. Van 1591 tot 1676 was het een OudeMannenhuis; van 1676 tot 8 Nov. 1794 diende het
0. tot stadstuighuis of ammunitiehuis: toen de
Franschen dien dag (8 Nov.) 'wester van Nijmegen
warden, herschiepen ze het 0. in een hospitaal. In
1795 werd het wederom tuighuis, bleef dat tot Juli
1808, diende na de inlijving bij Frankrijk tot magazijn voor tabak ; sedert 1814 is het kazerne.
Obtricum, oude naam van Maastricht.
Obwa, of Obwinsk, stad in 't ru gs. gouvt.Perm,
aan de zich in de Kama ontlastende rivier 0., 11 a
12 mijlen benoordw. Penn ; 6000 inw.

Oc (League

Zie LANGUEDOC.

(Sierra d'), de Idubeda mons der ouden, bet
noordelijkst gedeelte der Iberische bergen in Spanje,
stint zich aan de zuiderafhelling der Cantahrische
bergen aan, in de prov. Palencia, tusschen de bronnen van den Ebro en de Pisuerga, loopt in zuidoostwaartsche richting in de prov. Burgos, en sluit zich
aan de Sierra de San-Millan aan.
°Campo (Florian de), kronijkschrijver van Karel V, geb. 1501 te Zamora, gest. omstr. 1555, is
inzonderheid bekend door zijne Cronica general de
Espana (Zamora 1544; 2e druk 1545; vermeerderd, Medina-del-Campo 1553; met voortzetting
van Ambrosio de Morales, 3 din. Alcala en Cordova
1574-86; 10 din. Madrid 1791).
Ocatia, 1) bet oude Altcea, stad in de spaansche
prov. Toledo, 10 uren gaans benoordoosten Toledo ;
5700 inw., 4 kerken en 11 kloosters, paleis van den
hertog van Frias. Tot 1182 behoorde deze stad aan
de ridders van Calatrava, en kwam toen aan die van
den hail. Jacobus. De Franschen gaven bier 19 Nov.
1809 de nederlaag aan de Spanjaarden. — 2) stad
in Nieuw-Granada, aan den Rio-de-Oro, 12 mijlen
benoordw. Pamplona; te 0. in 1828 eene vermaarde
columbiaansche Nationale Conventie ter herziening
van de constitutie van Cuenta.
Occam (William van), met den bijnaam .Doctor
singularis et invicibilis", geb. te Occam in 't angelsche graafschap Surrey op het laatst der 13e eeuw,
eerst Franciscaan in Engeland, leeraarde als discipel
van Duns Scotus in 't begin der 14e eeuw te Parijs,
verdedigde de rechten van Filips den Schoone van
Frankrijk en keizer Lodewijk den Beier tegen paus
Johannes XXII, door wien hij deswege in den ban
gedaan werd. Hij stierf te Munchen 7 April 1347.
Door 0. zegevierde het Nowinalismus over bet Realismus, waarom hij ook wel vPrinceps nominalium"
genoemd werd. Zijne aanhangers heetten Occamisten.
Vele philosophische, theol. en kerkelijke werken
heeft 0. geschreven. — 0. Zie OCKAM.
. Zie W ESTERSCHE RLIK (het).
Occident.
Occitanie, in de middeleeuwen (vooral bij
dichters) de naam voor Languedoc, waarschijnlijk
omdat men er de langue 'd Oc sprak. Zie LANGUEDOC.
. Occoa. Zie KASKASKIA.
Oceaan, d. Wereldzee, de onmetelijke ziltwatervlakte, die het grootste gedeelte van den aardbol bedekt, wordt ingedeeld in 5 groote deelen, nl.
1) de Groote Oceaan (zie STILLS ZUIDZEE), tusschen
OCa

Oceanieden

O'Connor

Amerika, Azie en Nieuw-Holland : — :2) de Atlantische Oceaan, tusschen Europa, Afrika en Amerika
(zie ATLANTISCHE OCEAAN) ; - 3) de Indische Oceaan, tusschen de Indian, Afrika en Nieuw-Holland
(zie IND1SCHE OCEAAN); - 4) en 5) de twee IJszeeen
aan de beide polen (zie IJszEE).
Oceanieden, of Oceanitieden, zeegodinnen
van ondergeschikten rang, dochters van Oceanus en
Tethys (Thetys). Zie OCEANUS.
Oceanic, in ruimen zin de geheele eilandenwereld van den Grooten Oceaan, met inbegrip van
den Indischen archipel; in nicer beperkten zin daarentegen zooveel als Polynesie of Australia. Vandaar
dat de volken en talen van den maleisch-polynesischen stam ook Oceanische volken en talen genoemd
worden.
Oceanus, grieksch Okeanos, in de grieksche
mythologic een titan, die als een onmetelijke stroom
de wereld omvademt. Hij was de broeder en echtgenoot van Tethys (Thetys), bij wie hij over de
Brie duizend dochters verwekte (de Oceanieden), die
als godinnen gesteld werden over even zoo vele onderaardsche water-aderen, die uit de groote wereldzee voortkomen.
Ocellodurum, stad in Hispania Tarraconensis, bij de Vacceen ; thans Zamora of Toro.
Ocellum, twee steden der oudheidoil.: 1) thans
Oulx of Usseaux in het dal van Maurienne, stad in
Transpadaansch Gallic, hoofdplaats der Garocelen,
diende ten tijde van Cesar als grenspunt van Italie,
2) 0.-Durii,
doch werd later daarin begrepen.
thans Fermoselle, stad in Hispania Tarraconensis,
bij de Vettonen.
Ocellus Lucanus, grieksch wijsgeer nit Lucanie, leefde omstr. 500 jaren v. Chr.; van zijne
werken is enkel tot ons gekomen dat .Over de natuur van het Heelal", het best uitgegeven door Mullach (Berlijn 1846).
Ochosias, in fransche boeken voor Achasia of
Ahasia.
Ochotsk, havenplaats in Siberia. Zie OKHOTSK.
Ochozia. Zie OCHOSIAS.
Ochran, een man nit den stam Aser, vader
van den overste Pagiel ; Num. 1: 13; 2: 27; 7: 72,
77; 10: 26.
Ochrida, het oude Lychnidus, stad met 8000
inw. in turksch Albanie, 23 mijlen benoorden Janina,
op den noordoever van het meer van N. (Lychnidus
locus), dat doorstroomd wordt door den Drin.
Ochs (P.), zwitsersch rechtsgeleerde en geschiedschrijver, geb. 1749 te Bazel, een der hoofdbewerkers van de Helvetische omwenteling 1798,
gest. te Bazel 1808, heeft, behalve eenige treurspelen, nagelaten : Histoire de la ville et du territoire de
Bale (5 din. Bazel 1786-1821).
Ochsenfeld, of Ochsfeld, eene eertijds grootendeels onbebouwde vlakte tusschen Thann en Cernay, in het tegenwoordige fransche dept. van den
Boven-Rijn, was eene soort van neutraal (onzijdig)
grondgebicd, dat dikwijls door strijdvoerende partijen gekozen werd om te vechten. De Zweden bevochten er in 1634 eene overwinning op de Keizerlijken, die aangevoerd werden door den hertog van
Lotharingen. Waarschijnlijk is deze .vlakte dezelfde
als bet vermaarde Leugenfeld (zie LUGENFELD).
Ochten, ook Oghten en Uchten gespeld, dorp
in Gelderland, aan de Waal, 2 uren gaans ten 0. N.
0. van Tiel; 900 inw.

sche, ontspringt in den Hartz, en ontlast zich, na 14
mijlen loop, beneden Meinertsen in de Aller. Aan de
0. ligt de mijnwerkersplaats 0., die nit twee dorpen bestaat, nl.: Brunswijksch 0. met 550, en
Hanoversch 0. met 500 inw.
Ockersdorp, een dorp. door Melis Stoke vermeld als in 1155 de zijne der Kennemers houdende;
Beka noemt het Opdorp; het is thans of Oostdorp
bij Alkmaar, of het daartegenaver liggende Oudorp.
Ocko Scarlensis, of Ocko van Scart, wordt
genoemd als schrijver van eene Kronijk van Friesland,
in de 14e eeuw voortgezet door Job. Vlijtarp, en in 't
laatst der 16e eeuw door And. Cornelius van Staveren
bijgewerkt en in 't licht gegeven.
O'Connell (Daniel), beroemd iersch patriot,
geb. 6 Aug. 1775 te Cahir of Caherciveen in 't iersche
graafschap Kerry, was advocaat te Dublin ; protesteerde met zijne ambtgenooten krachtig (1800) tegen
de vereeniging van Ierland, onder One wetgeving,
met Groot-Britannie, en verschafte zich sedert 1809
als volksredenaar een gestadig toenemenden invloed
bij de iersche natie. Langzamerhand gaf hij aan de
Katholieke vereeniging eerie meer democratische
ontwikkeling, kwam 1830 in het parIement, en begon van dat oogenblik of de opheffing (repeal) na te
streven van de inlijving van Ierland, aanvankelijk
slechts door de gemoederen over dat vraagstuk in
beweging te brengen, totdat 1834 een formeel voorstel tot repeal door hem ingediend werd, welk voorstel echter met 523 tegen 38 stemmen verworpen
werd en de iersche dwangwet ten gevolge had. Hij
hield menigvuldige meetings; doch doordien er
scheuringen in zijne partij ontstonden, zag hij zich
buiten staat gebracht eenen vasten weg aan te wijzen om tot bevrediging van Ierland's wenschen te
geraken. Hij ondernam nu eene reis naar Rome, op
welke hij 15 Mei 1847 te Genua stierf. Men heeft
o. a. van hem A memoir of Ireland, native and Saxon
(Dublin 1843); door zijnen tweeden zoon (John O'C.,
geb. 1808, sedert 1833 lid van het Lagerhuis, gest.
24 Mei 1858) werden in 't licht gegeven : Life and
speeches of D. O'Connell (2 din. Dublin 1846-47)
en Recollections and experiences during a parliamentary
career from 1833 to 1848 (2 din. Londen 1849).
O'Connor, eene dynastic van iersche koningen,
die over Connaught of Connacia geregeerd hebben
voor de verovering van Ierland door de Engelschen.
Voornamelijk bekend zijn: O'C. (Turlogh), bijgenaamd de Groote, geb. 1088, gest. 1156, die er
naar streefde om zijne heerschappij over het gansche
eiland uit te strekken, en wiens voornaamste tegenstander was Mortogh O'Brien. — O'C. (Roderik),
regeerde omstr. 1171, toen Hendrik 11, koning van
Engeland, zich van Ierland meester maakte ; hij
protesteerde tevergeefs tegen de breve, waarbij door
pans Adriaan IV het bezit van Ierland werd verleend aan den koning van Ierland. Onder de
hedendaagsche afstammelingen van dat geslacht
merken wij op: O'C. (Feargus),geb.1796,aanvankelijk advocaat en lid van het Lagerhuis ; doch hij
wierp zich op als volksmenner, werd 1848 aanvoerder der engelsche Chartisten, en lokte de groote
Chartisten-demonstratie uit van 10 April 1848.
Toen die mislukt was, beproefde hij het met eene cornmunistische nederzetting, die echter insgelijks in
duigen viel. Door de kolonisten dier nederzetting
bij den rechter aangeklaagd, liet O'C. in de openbare terechtzittingen sporen van verstandsverbijstering blijken, op grond waarvan hij Juni 1852 naar
een krankzinnigen-gesticht overgebracht werd. Hij
stierf 30 Aug. 1855 te
bij Londen.
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Ochus. Zie ARTAXERXES.
Ockam, vierde naamvalsvorm van Ocko.
Ocker, rivier in 't Hanoversche en Brunswijk-
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Odenkirchen, stad in Rijnpruisen, aan de
Octaeteris. Zie ENNAeTER1S.
Niers, 7 uren gaans ten W. Z. W. van Dusseldorf;
Octal-khan. Zie—KTA..
n1
Octapitarium promontorium. Zie het 7000 inw.
Odense, of Odensee, een der oudste steden van
art. DAVIDS (St.)
Octavia, 1) zuster van keizer Augustus, was Denemarken, nagenoeg midden op het eiland Fueerst gehuwd met M. Claudius Marcellus, vervolgens
met den triumvir M. Antonius. Lang gelukte het
haar, de uitbarsting tegen te houden van den oorlog
tusschen haren echtgenoot en haren broeder; zij was
echter met al hare schoonheid en al hare deugden
niet in staat, Antonius duurzaam aan zich te boeien,
en werd eindelijk door hem verstooten voor Cleopatra. De dood van den jongen Marcellus, 0.'s zoon
nit haar eerste huwelijk, stortte haar in eene onherstelbare droefheid, die haar leven verkortte. Zij stierf
anno 4 v. Chr. — 2) docker van keizer Claudius
en Messalina, was de zuster van Britannicus ; zij
werd uitgehuwelijkt aan Nero ; doch reeds spoedig
door diens bijzit (Poppea Sabina) belasterd, werd 0.
op bevel van Nero ter dood gebracht op 20-jarigen
leeftijd.
Octavianus, dezen naam nam Octavius aan
toen hij geadopteerd weed door Julius Cesar ; het
was het gebruik te Rome, dat, bij adoptie, de geadopteerde den uitgang van zijnen naam veranderde.
Octavius . Zie O CTAVIANUS en A UGUSTUS .
Octeville, stad in het fransche Kanaal-depart.
(departernent de la Manche) circa 1 uur gaans bezuidw.
Cherbourg ; 1700 inw.
Octodurus, 1) stad in Hispania; thans Toro.
— 2) stad der Helveten, hoofdplaats der Veragren ;
heet thans Martigny.
Octogesa, stad in Hispania Tarraconensis, bij
de Ilergeten ; thans Mequinenza.
Oczakow, stad in Rusland. Zie OTSJAKOFF.
Odanara, eiland. Zie ADANARA.
Oded, een profeet ; 11 Chron. 15 : 1, 8 ; 28 : 9.
Odenatus (Septimius), arabische prins, was
de zoon van een phylarch of scheik der sarraceensche stammen in Palmyrene. Hij erfde dien titel, en
ontving daarbij dien van senator der romeinsche koIonic Palmyra. Na den dood van den usurpator Jotapianus, terwijl verscheidene eerzuchtigen elkander
het Oosten betwistten, handhaafde 0. zich als nagenoeg onafhankelijk vorst. Hij verleende hulp aan
Sapor in diens aanslagen op Syrie (256), doch zette
hem den voet dwars toen hij terug ging trekken.
Dit belette niet, dat hij Sapor tot bondgenoot zocht,
toen Valerius in handen van den sassanidischen munarch was gevallen : doch toen hij op dit aanzoek
slechts een kwetsend antwoord ontving, werd hij
openlijk Sapor's gezworen vijand, en wierp zich geheel in de armen der Romeinen. Hij bracht op de
oevers van den Euphraat de nederlaag aan Sapor toe,
drong hem terug tot Ctesiphon, en belegerde hem
in die stad, welke het hem echter niet gelukken
mocht te bemachtigen. Vervolgens rukte 0. op te`gen de tirannen, die na Macrianus het purper aangenomen hadden, en versloeg hen alien. Ter beloop ing ontving hij van Gallienus den titel van opperbevelhebber in het geheele Oosten (263); doch niet
tevreden met dien ondergeschikten rang, nam 0.
het purper aan, en dwong den keizer hem als ambtgenoot te erkennen. Daarna onderscheidde 0. zich
nog tegen de Perzen, vervolgens tegen de Gothen en
tegen de Scythen, en maakte Gallienus in hooge
mate naijverig op zijnen roem. Te Emesa werd 0.
vermoord door zijnen neef (267) ; naar men wil was
Zenobia (zijne tweede vrouw) niet vreemd aan dien
moord.
Odenburg. Zie OEDENBURG.

H.

nen, waarvan het de hoofdplaats is, heeft 14,500
inw., en wordt gezegd gesticht te zijn door Odin.
Vermaard is de rijksdag, hier in 1528 gehouden,
waarbij aan de Protestanten in Denemarken gelijkheid van rechten met de Roomsch-katholieken toegekend werd.
Oder, I) de oude Viadrus of Guttalus, een der
voornaamste rivieren van Duitschland, ontspringt in
Moravie bij Liebau, beoosten Olmutz, besproeit Silezie, Brandenburg, Pommeren, loopt Tangs Batibor,
Oppeln, Brieg, Glogau, Frankfort aan de Oder, Custrio, verdeelt zich bij Gartz in 4 armen (de eigenlijke 0., de Parnitz, de Groote en de Kleine.Redlitz),
die vervolgens echter weder ineenloopen, waarna de
0. zich, na eenen loop van 134 mijlen, beneden Stettin in de Oostzee outlast met drie monden (Dimenow, Swine, en Peene), door welke drieledige uitwatering twee eilanden gevormd worden, nl.: Usedom ten W. en Wollin ten 0. De voornaamste zich
in de 0. ontlastende rivieren zijn : Oppar, Bober,
Katzbach, Wartha, enz. •--2) een riviertje in Hanover, outlast zich in de Ruhm, die zelve uitloopt in
de Leine.
Oderwitz, fabriekdorp in de Saksische OpperLausitz, meerendeels bewoond door linnenwevers,
bestaat uit : Ober-O. in 't gerichtsamt Herrnhut,
met 3600 inw.; Nieder- O. met 2700 inw. en Mittel-0.
met 800 inw. in 't gerichtsamt Zittau.
Oderzo, het nude Opitergium, stad in de venet.
prov. Treviso, aan den zich in de Livenza ontlastenden Manticano, 5 a 6 uren gaans benoordoosten
Treviso ; 5700 inw.; lag vroeger aan de Adriatische
Zee, doch ligt thans ver daarvan verwijderd.
Odescalchi (Benedetto), gesproten uit een
oud adellijk romeinsch geslacht, dat nog tegenwoordig voortbestaat, werd paus onher den naam
van Innocentius XI (zie dat art.),
Odessa, stad in europ. Rusland, gouvt. Cherson (Kherson), aan de Zwarte Zee, gewichtig als
zeehaven, koopstad en fabriekstad, is eene sterke
vesting, en heeft circa 105,000 inw. Gesticht ter
plaatse van eene voormalige grieksche kolonie, die
in de nabijheid van Olbia en Odessus gelegen heeft,
was 0. tot 1792 slechts een armzalig dorpje, dat
Hadzji-JJei heette. In 1796 werd het vergroot door
Catharina II, die den naam veranderde in Odessa,
tot aandenken aan het oude Odessus, dat eveneens in
de nabijheid van den linker Dniester-oever gelegen
heeft. In 1802 tot vrijhaven verklaard, heeft de handelsbeweging van 0. sedert dien tijd eene verbazende
vlucht genomen. In 1803 en 1804 was de hertog
van Richelieu gouverneur van 0.; in 1854 (21 April)
werd 0. gebowbardeerd door de Engelsch-fransche
vloot.
Odessus, twee steden der oudheid, nl.: 1) in
Neder-Mesie, op den westoever der Zwarte Zee,
was eene kolonie van Miletus; vermoedelijk het tegenwoordige Varna. — 2) in Sarmatie, op de noordkust der Zwarte Zee, aan de uitwatering van de
Axiaces, bewesten het oude Olbia-Borysthenis, in de
nabijheid van het tegenwoordige Odessa.
Odeypoor, of Oedipoer. Zie OODEYPOOR.
Odilienberg, ook Odilenberg, Oelenberg, ook
wel St.-Pietersberg of Berg aan de Boer genaamd,
dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans bezuiden Roernionde 400 inw.
44
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met het geheele graafschap Kent, beschonken was
met 153 leenen. Dat zulk een machtig man, na van
zijn 14e jaar of bisschop geweest te zijn, eindelijk
gaarne Paus wilde worden, is waarlijk niet bevreemlend : doch om zich te verzekeren van de noodige
stemmen, veroorloofde hij zich zulke verregaande
knoeierijen en schelmerijen, dat Willem hem, in
plaats van op den Stoel te Rome, in de gevangenis
te Roman liet zetten. Eerst bij Willem's dood kwam
hij weder op vrije voeten, werd de ziel der raadslieden van Robert, hertog van Normandie, en intriOdilon—Barrot. Zie BARROT.
Odin, duitsch Wodan (oudduitsch Wuotan), de geerde om den schepter uit de handen te spelen van
Willem den Roode ; doch al zijne bezittingen in Enoudste en opperste der goden in de noordsche mygeland worden verbeurd verklaard. Daarop aanthologie, stamvader der Azen, regeerder van hemel
vaardde hij, met Robert, den Eersten kruistocht naar
en aarde, niet de schepper, maar de ordebrenger in
Palestina, en stierf onderweg (1096 te Palermo).
het heelal, als hoogste organische kracht en bron
Odoacer, veroveraar van Italie, was de zoon
van alle leven Alvader genoemd, heeft buitendien
van eenen minister van Attila. Hij verloor zijnen
nog over de twee honderd andere bijnamen, waarvarier in 465, en zwierf met eene kleine bende rood
door verschiliende attributen van zijne godheid uitin Noricum, overal levende van plundering en roof.
gedrukt worden; zoo, o. a., is hij ook de god der
Met zijne volgelingen nam hij dienst bij de keizerveldslagen, die de helden met moed bezielt, hen in
den strijd den dood doet verachten, en hen, wanneer lijke lijfwacht te Ravenna, en werd zoodoende aanvoerder der Herulen in soldij van het westerschzij sneuvelen, eene eereplaats laat innemen in zijn
romeinsche rijk. Het duurde niet lang of hij kwam
paleis Walhalla. De koningen der aarde ontvangen
in opstand tegen keizer Augustulus, dien hij zonder
van 0. hunne kroon ; aan de dichters schenkt hij
veel moeite van den troon stiet (476), waarop hij
den geest der poezie; en zoo voorts. Zijne vrouw is
den titel van Keizer afschafte, en zich vergenoegde
Frigga, de dochter van Fiorgvin, bij wie hij vermet dien van Patricier, onder welken titel hij het
scheidene zonen verwekt heeft (o. a. Thor, Balder,
bewind over Italie wilde voeren. Aan zijne wapenenz.). Hij wordt afgebeeld, op een paard gezeten,
broeders schonk hij het derde gedeelte der verodat acht beenen heeft ; hij houdt eene speer in de
verde landen, voerde vele nuttige hervormingen in,
band, en op zijne schouders zitten twee raven, geen maakte door zijne wijsheid, gematigdheid en
naamd Huginn (d. i. de Gedachte) en Muninn (d. i.
rechtvaardigheid,
dat zijne regeering voor Italie een
(het Geheugen), die dagelijks door hem uitgezonden
tijdperk van zegen was : hij hield de barbaarsche
worden om de gansche aarde rood te vliegen, ten
volkeren van Gallie buiten de grenzen van zijn rijk,
einde hem in kenuis te stellen van alles wat er voorversloeg de Rugiers in Noricum, en onderwierp Dalvalt op het benedenrond, dat hij op zijnen majesteitsmatie aan zijn gezag. Dock in 489 kwam Theodorik,
troon Hlidskialf geheel overziet. Het lievelingsthema
met bijna de gansche natie der Oost-Gothen eenen
van alle godsdiensten (nl. de godheid zelve vrijwillig
inval in Italie doen : achtereenvolgend leed N. de
den dood ondergaande als zoenofler voor de verdornederlaag aan de rivier Isonzo in de nabijheid van
venheid der menschen) vinden wij ook eene voorAquilea (489), bij Verona en in de nabijheid van de
name plaats bekleeden in de fabelen betreffende 0.:
Adda (490), en zag zich toen door den vijand derhij beklimt vrijwillig den brandstapel, om door zijn
wijze in het nauw gebracht, dat hij zich in Ravenna
sterven gelukkig te maken alien, die hem als hun
wierp, in welke stad hij zich twee jaren lang heldhoogsten god vereeren. Aan deze mythe ligt waarhaftig verdedigde, en niet tot de overgaaf besloot
schijnlijk ten grondslag de zelfopoffering van een
(493), clan na te hebben kunnen bedingen, dat hij
aanvoerder der Scandinaven, die hen omstreeks 70
jaren voor Christus' geboorte nit Azie overbracht
met den gothischen koning gezamenlijk zou regeeren. Eenige dagen later evenwel, bij gelegenheid van
naar bet tegenwoordige Scandinavia.
Odo, de heilige, geb. in Engeland in 't laatst een gastmaal, werd 0. op bevel van Theodorik vermoord.
der 9e eeuw, uit ouders van deensche afkomst, werd
door de koningen Alfred en Eduard gebezigd tot de
Odolanow, stad in Posen. Zie ADELNAU.
Odonaro, eiland. Zie ADANARA.
gewichtigste onderhandelingen, vervolgens benoemd
tot kapellaan van koning Athelstan, later tot hisO'Donnell, oud adellijk iersch geslacht, aan
hetwelk eertijds het landschap Tyrconnel (thans
schop van Wilton, eindelijk tot aartsbisschop van
graafschap Donegal) toebehoorde. Als aanhangers
Canterbury. Hij stierf 961. Kerkelijke gedenkdag 4
der Stuarts waren bijna al de leden dezer familie uit
Juli. — 0. van Tours, een andere heilige, was van
hun vaderland voortvluchtig sedert den slag aan de
927 tot 942 abt van Cluny; kerkel. gedenkdag 18
van
November . Boyne. Velen hunner vestigden zich met den titel va
Odo, hertogen van Burgundie en een koning graaf O'D. van Tyrconnel in Oostenrijk, dat verscheidone leden van dit geslacht onder zijne veldheeren
van Frankrijk. Zie LUDES.
Odo, halve broeder van Willem den Veroveraar, en staatslieden telt, o. a. in onzen tijd : O'D. von
Tyrconnel (Maximiliaan Karel Lamoral, graaf), geb.
veertien jaren oud, toen hij in 1049 benoemd
was
29 Oct. 1812, generaal-majoor en vleugel-adjudant
werd tot bisschop van Bayeux. In 1066 rustte hij
van keizer Frans Jozef, wiens leven door O'D. gered
100 vaartuigen uit, om zijnen broeder te helpen in
werd 18 Fehr. 1853 bij den moordaanslag van Lidiens veroveringstocht tegen Engeland. Gedurende
beny. — Ook in Spanje kwam het geslacht O'D. in
Willem's afwezigheid bekleedde 0. de waardigheid
aanzien,
o. a.: O'D. (Jozef Hendrik), graaf van
van rijkshestuurder der veroverde landen, regeerde
Abispal, geb. 1769, trail in dienst bij de spaansche
als een waar despoot, en was de bewerker van al de
garden, klom in den opstand tegen Napoleon op tot
verbeurdverklaringen, die door den Veroveraar wergeneraal, en bevocht bij La-Bispal eene overwinning,
den verordend ; en dat 0. daarbij zich zelven niet
waarvoor hij met zijnen grafelijken titel beloond
vergat, blijkt nit de bijzonderheid, dat hij, behalve

Odilon, de heilige, geb. in Auvergne 962, werd
992 abt van Cluny, verbreidde de regelen van zijne
orde over bijna al de kloosters in Frankrijk, stelde
het feest van Allerzielen in, en stierf 1048. Hij
stond in betrekking met keizer Hendrik den Heilige,
met de fransche koningen Hugo Capet, Robert en
Hendrik I, met Rudolf koning van Bohemen, en met
den poolschen koning Casimir, die hem alien de
grootste achting toedroegen. Hij werd 1345 gecanoniseerd; kerkelijke gedenkdag I Jan.

Odoorn

Oedenburg

werd. Na 1814 speelde hij echter eene zeer dubbelzinnige rol, door zich, naar gelang van omstandigheden nu eens voor den absoluten koning, dan weder voor de Constitutioneelen • te verklaren, zoodat
hij ten laatste veracht werd door alle partijen. Hij
stierf als vluchteling te Montpellier 16 Mei 1834. —
O'D. (Leopold), graaf van Lucano, jongste zoon
van den vorige, geb. 12 Jan. 1809, streed voor Maria
Christina, die hem tot divisie-generaal benoemde.
In 1843 werkte hij mede tot Espartero's val, en
werd benoemd tot kapitein-generaal van Cuba, van
waar hij 1848 teruggeroepen werd. In 1854 stood
hij aan het hoofd van den militairen opstand van
28 Mei, waardoor het ministerie Sartorius (San-Luis)
omver werd geworpen, en trad 30 Juli onder Espartero op als minister van oorlog. In de Juli-omwenteling van dat jaar beteugelde O'D. verscheidene
geweldige opstanden, o. a. die van Madrid, van Barcelona, van Saragossa, en van verscheidene andere
steden ; doch reeds spoedig moest O'D. de plaats
ruimen voor Narvaez, die 12 Oct. 1856 weder aan
het bewind kwam, en tegen wien O'D. nu als lid
van den Senaat eene behendige oppositie voerde,
zoodat Narvaez reeds in Oct. 1857 weder als minister moest aftreden; en I _Inn 1858 trad O'D. andern3aal als minister van oorlog op, aan het hoofd van
een kabinet, dat voor Spanje van langen dour is
geweest, en roemrijk tevens, daar onder dit ministerie eerstens :door het concordaat van 25 Aug. 1859
een einde gemaakt werd aan de geschillen met Rome ;
om niet te spreken van Spanje's deelneming aan de
fransche expeditie tegen Achter-Indio (1858-59),
werd door Spanje 22 Oct. 1859 de oorlog verklaard
aan Marokko, en in Dec. 1859 werd O'D. zelf bekleed met het opperbevel over de armee, die Marokko moest tuchtigen ; hij bemachtigde 6 Febr.
1860 Tetuan, en besloot den veldtocht met de overwinning van 23 Maart bij Tetuan, waarop hij tot
hertog van Tetuan verheven werd, en zijne ministerieele portefeuille weder aanvaardde. Hij onderdrukte
I April 1860 den Carlistischen aanslag van generaal
Ortega ; en 6 Dec. 1860 werd er een aanslag op het
leven van O'D. beproefd, doch verijdeld. Met Engeland nam Spanje deel aan de fransche expeditie naar
Mexico, waaraan Spanje en Engeland zich echter,
krachtens het tractaat van Soledad (19 Febr. 4862)
onttrokken. In 't begin van 1863 moest O'D. als
minister aftreden (Miraflores verving hem 4 Maart);
en in Nov. 1867 stierf O'D. te Biarrits.
Odoorn, dorp in Drenthe, 5 uren gaans bezuidoosten Assen ; 500 inw.; werd door brand geteisterd 1733 en 25 Sept. 1823. Reeds in 1387
komt 0. voor onder den naam van Oderen, en 1561
heette het Oederen of Oere.
Odrysen, yolk in Thracie, woonde ongeveer
in het midden des lands, op de oevers van den Hebrus, van den Artiscus, en zelfs van den Agrianes,
bezuiden het Hemus-gebergte. Bij de dichters is
somwijlen geheel Thracie te verstaan under de benaming Odrysia tellus.
Odsehi. Zie ODZJI.
Odulphus, een heilige uit de 9e eeuw, geboren te Best bij Oirschot uit aanzienlijke °riders,
was tijdens den utrechtschen bisschop Frederik lang
in Friesland werkzaam, om de Friezen te bekeeren
tot het Christendom, doch keerde eindelijk wegens
ouderdom naar zijn klooster te Utrecht terug, waar
bij 12 Juni 838 stierf. Hij wordt gezegd vele mirakelen verricht te hebben, en ook met den geest
der profetie door God begenadigd te zijn geweest.
Odulphus—klooster, voormalig klooster in

de stad Stavoren in Friesland, toegewijd aan den
heiligen Odulphus, die geacht werd het in 838, kort
voor zijnen terugkeer naar Utrecht, gesticht te hebben voor twaalf reguliere kanunniken, werd onder
Utrecht's 25en bisschop Andreas van Cuyk betrokken door Benedictijner monniken. In 1300 werd
het 0. in brand gestoken door de Enkhuizers; doch
weder opgebouwd. Toen Willem IV, graaf van Holland, in 1345 eene landing op deze kust deed, en
door de Friezen verslagen werd, bestond het 0. nog;
doch eenige jaren daarna werd het van de westzijde
der stad verplaatst naar de zuidzijde. Kort na den
brand, die in 1420 ongeveer 500 huizen te Stavoren
in de asch legde, werd het 0. verplaatst naar
Hemelum.
Odijk, dorp in de prov. (2 uren gaans oostelijk
bezuiden de stad) Utrecht ; 480 inw.; is zeer oud,
wordt reeds vermeld 1164 onder den naam van
Odeke, in 1406 Odijck, in 1564 Odewijck. In 1481
moest 0. brandschatting betalen aan Utrecht.
Odysseus. Zie U LYSSES.
Odzji, of Odschi, een met de Ashantijnen, Fantijnen, enz. verwant yolk op de Goudkust, beoosten
den Rio-Volta. Hunne taal (het Odzji) wordt in
verschillende dialecten gesproken ; het Aquapimdialect is wetenschappelijk bewerkt door Riis (Bazel 1850).
(Eagrus, koning van Thracie, verwekte Orpheus bij de muze Calliope. Naar hem worden de
Muzen ook wel (Eagrieden genoemd.
Easo promontorium, thans kaap Machicaco, een voorgebergte van Hispania, niet ver van
Fuenterabia. In de nabijheid van kaapil. een eilandje,
dat nog tegenwoordig Hea of Ea heet.
cEbalia, 1) deze naam was aan Laconia gegeven ter eere van CEbalus, een zijner oude koningen.
— 2) een kanton van het grondgebied van Tarentum.
(Mega, rivier in Hongarije. Zie BEGA 2).
cEchalia, thans Carpenitza, stad in Thessalia,
niet ver van Etolie, was de laatste residentie van
Eurytus, den varier van Iola, die door Hercules ontvoerd werd, nadat hij de stad ingenomen en vet.woest had. — CE., er waren nog twee steden van
dien naam (een in Eubea, en een in Messenie): ook
die worden beiden genoemd als het tooneel, waar
Hercules de zege bevocht op Eurytus, en diens dochter Iola wegvoerde.
CEcolampadius (Joannes HAUSSCHEIN, nicer
bekend onder zijn vergriekschten naam), een der
Hervormers, geb. 1482 te Weinsberg in Frankenland, gest. 23 Nov. 1531, was aanvankelijk bestemd
voor den koophandel, werd vervolgens opgeleid voor
de rechtsgeleerdheid, doch gaf de voorkeur aan de
theologie. Hij predikte eenigen tijd in zijne geboortestad, daarna te Bazel, waar hij in kennis kwam
met Erasmus; hij zonderde zich eene poos of in het
klooster van Alten bij Augsburg, bracht daarna twee
jaren door op een kasteel in den Elzas, en ontving
toen zijne benoeming tot pastoor te Bazel 1522.
Daar omhelsde hij openlijk de Hervorming, trad in
het huwelijk, mengde zich in de twisten tusscben
Carlostadt en Luther, tusschen Luther en Calvijn,
en sloot zich eindelijk aan de partij der Calvinisten
aan. Onder zijne vele werken is eene verhandeling

691

De vero intellectu verborum : Hoc est corpus meum.

CEcumenische concilibn. Zie CONCIWN.
Oedenburg, Odenburg, hongaarsch Soprony,
het Senzpronium der ouden, stad in Hongarije, aan
de Ikva, 5 kwartier gaans bewesten het meer van
Netisiedel ; 19,000 inw.; men weet niet recht door
werken Sempronius 0. gesticht is, doch het diende
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tot garnizoensplaats van het 15e legipen. Het is
thans de hoofdplaats van het comitaat 0., dat circa
59 vierk. mijlen groot en met 194,000 zielen bevolkt is.
Oedenrode (St.-), vlek Ili Noord-Braband,
3 uren gaans benoorden Eindhoven en 4 uren g.
ten Z. Z. 0. van 's-Hertogenbosch ; 1800 inw.; werd
1472 gedeeltelijk platgebrand door Reinard van
Brederode, heer van Gennep, en 21 Juli 1542 geheel
in de asch gelegd door Maarten van Rossem ; 29
Sept. 1572 uitgeplunderd door den hertog van Holstein; vele huizen te 0. werden vernield 1476 door
de bezetting van Bommel, en 1581 door die van
Heusden; geheel 0., zelfs de twee kerken niet uitgezonderd, werd 1583 in de asch gelegd door de
Staatsche benden, en nauwlijks was het weder opgebouwd, of het werd opnienw door hen geplunderd.
Bij 0. in Dec. 1595 werd eene overwinning door de
Staatsche ruiterij bevochten op de Spanjaarden.
(Edipu.s, koning van Thebe, zoon van Laius
en Jocaste, leefde omstreeks het midden der 14e
eeuw v. Chr. Daar het Orakel voorspeld had, dat
hij zijnen vader om het leven brengen en zijne
eigene moeder tot vrouw nemen zou, werd hij dadelijk na zijne geboorte te vondeling gelegd, met
het doel, om hem zoo te laten omkomen, of wel hem
te laten verslinden door een of ander wouddier;
doch het kind werd gevonden door Polybus, den
veehoeder van den corinthischen koning, aan het
hof van welken vorst (E. vervolgens grootgebracht
werd. Toen hij volwassen was, werd hij bekend met
de bovenvermelde voorspelling van het Orakel ; en
om zich het bedrijven van zulk eene dubbele graweldaad onmogelijk te maken, verliet hij Corinthe:
want hij wist niet beter of de koning, die hem als
vondeling tot zich genomen had, was zijn vader.
Op zijne omzwerving deed het Noodlot hem Laius
ontmoeten, dien hij niet kende, en met Wien hij in
eenen twist geraakte, die zoo hoog liep, dat hij Laius
doodsloeg. Hij loste het raadsel op van de Sphinx,
destijds den geese' der Thebanen en ter belooning
daarvoor ontving hij de hand van koningin Jocaste
(zijne moeder) en den troon van Thebe. Uit deze
bloedschande werden geboren Eteocles en Polynices,
Antigone en Ismene. Toen (E., veel later, ontdekte
dat zijne vrouw zijne eigene moeder was, beroofde
hij zich zelven van het gezicht, en leefde in de grootste afzondering in zijn paleis, waaruit hij later verdreven werd door zijne zonen, zoodat hij een zwerveling werd : zijne dochter Antigone, die hem niet
wilde verlaten, bleef altijd bij hem ; na lang omzwerven werd hij eindelijk, bij Colonos in bet heilige
bosch der Eumenieden, door tusschenkomst van
Theseus met de goden verzoend eer hij stierf. Zoowel vele oude als latere schrijvers hebben de geschiedenis van (E. tot onderwerp gekozen: het
meest bekend zijn bet treurspel van Sophocles en
dat van Voltaire.
Oedjeskerke, zeeuwsche verbastering voor
HOEDEKENSKERKE .
00JEIN .
Oedzj ein . Zie
Oefels, Ofels (Andreas Felix:von), verlatijnscht
Evelius, geb. te Munchen 1706, eerst gouverneur
der prinsen Maximiliaan en Clemens van Beieren,
werd 1746 bibliothecaris van den keurvorst, en stierf
te Munchen 1780. Onder verscheidene werken van
0. over de gescbiedenis van Beieren, merken wij op:
Rerum boicarum scriptures (2 dln. in fol. Augsburg 1763).
Oeffelt, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur
gaans benoorden. Boxmeer, 10 minuten g. bewesten

Oeli-Lamas
de Maas, waar het pontveer van 0., werd 1727,
1740,1799 en Jan. 1820 door watervloed geteisterd,
en heeft 980 inw.
Oegeklooster, of Ugo-klooster, voormalig
klooster in Friesland, niet ver van Bolsward, werd
1572 (20 Aug.) platgebrand door Johan Bonga, die
voor den prins van Oranje de stad Bolsward was
komen opeischen, doch door den burgemeester beleedigd was.
Oegstgeest, dorp of kerkbuurt in Zuid-Holland, 3 kwartier gaans benoorden Leiden; 700 inw.;
heeft veel te lijden gehad in de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten, zoomede in 1420 en 1573, tijdens
de belegeringen van Leiden.
Oehlenschlager, Ohlenschldger (AdamGottlob), deensch dichter en schrijver, geb. 14 Nov.
1779 te Vesterbro bij Kopenhagen, sedert 1810
prof. der cesthetica te Kopenhagen, gest. aldaar 20
Jan. 1850. Van zijne werken noemen wij inzonderheid Nordens Guder (1819; pracht-editie 1852).
Door 0. zelven in het Duitsch overgebracht verschenen zijne Werken compleet in 18 dln. (Breslau
1829-30) en in 21 dln. (1839). De compleetste
oorspronkelijke deensche editie van 0.'s Sammlede
Veirker (38 dln. Kopenhagen 1848--52) werd na
zijnen flood aangevnld met 2 dln. Om Ewald og
Schiller (1854) en met nog een Supplement (2 dln.
1854). Van zijne Poetiske Skrifter werd 1857 eene
nieuwe editie aangevangen.
Oehringen, Ohringen, stad in den wurtembergschen Jaxtkreis, 14 uren gaans benoordoosten
Stuttgart ; 3400 inw.; kasteel van den prins van
Hohenlohe-Ohringen.
Oeiras, 1) stad in Portugal, prov.Estremadura,
4 uren gaans bewesten Lissabon, aan de uitwatering
van het riviertje Oeiras in den Taag; 3650 inw.;
werd tot een graafschap verheven ten behoeve van
den rnarkies van Pombal. — 2) stad in Brazilie,
prow. Piauhy, werd 1718 gesticht, en heette aanvankelijk Mocha, doch werd 0. genoemd ter eere van
graaf 0. (markies Pombal) den minister van koning Jozef.
Oeland, Oland, zweedsch eiland in de Oostzee,
behoort tot het Ian Calmar, en is van het vasteland
gescheiden door de nauwlijks vijf kwartmijlenbreede
Calmarsond of Olandsond. Het is 21 mijlen lang en
slechts anderhalve miji breed, in 't geheel 24 a 25
vierk. mijlen groot, en bevolkt met ruim 35,000
zielen. De eenige stad op 0. is Borgholm. — Tot het
hertogdom Sleeswijk behoorende, tusschen 't vasteland en 't eiland FOhr, ligt 't eilandje Klein-Oeland.
Oelat, 1) dorp op bet eiland Honimoa (een
der Uliassers, nederl. 0. I); tijdens den opstand van
dit eiland in 1817 hadden de muitelingen zich versterkt tusschen 0. en Ouw, doch werden 12 Nov.
door de nederl. troepen uit hunne stelling verdreven. — 2) dorp op Java, in de Preanger-regentschappen, reg. Bandong, district Tjilokotot, aan de
Tjimantroe, welke rivier bij 0. een trotschen waterval vormt van 160 vt. hoogte.
Oeli = landschap. — Oeli-Ala, landschap op het
eiland Amboina, kust van Hitoe, bevat de vijf dorpen
Ceyt, Hahoetoena, Libbalehoe, Waissela-a en Layn.
Oeli-Hatoenoekoe; zie HATOENOME.
Oeli—Lamas, een der twee volksstammen,
van Welke de Ambonneezen (bewoners der Ambonsche eilanden in nederl. 0. I.) voortgekomen zijn.
Ze worden 0.-L. genoemd, d. Zevenlandcrs, omdat ze uit 7 verscbillende oorden naar Amboina gekomen zijn. De 0.-L. zijn, zoo niet de allereerste,
dan toch van de eerste landverhuizers geweest, die
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zich op Amboina zijn komen nederzetten. Den anderen volksstam, waarvan de Ambonneezen afstammen, vormen de Oeli-Sivas, d. Negenlanders, dus
genoemd omdat ze uit 9 verschillende oorden naar
Amboina gekomen zijn.
Oeli—Sivas. Zie OELI-LAMAS.
Oels, Ols, stad in pruisisch Silezie, aan de zich
in de Oder ontlastende Olsa, 6 uren gaans benoordoosten Breslau; 7500 inw.; hoofdplaats van een Mein
hertogdom 0., dat in 1792 aan Brunswijk kwam.
Oelsnitz, Olsnitz, 1) stad in Saksen, district
Zwickau, aan de uitwatering van het riviertje Olsititz
in de Elster; 4600 inw.; parelvisscherij in de Elster.
— 2) dorp in 't saksische district Zwickau, amt
Stollberg ; 3000 inw.; in de nabijheid de steenkolenmijnen van Lugau en Wfirschnitz.
A
Oemerapoera. Z i.e -MARAPOEBA.
Oempak, rivier. Zie OEPAK.
Oen, of Oene, dorp in Gelderland, op de MiddelVeluwe, 1 uur gaans beoosten Epe ; circa 400 inw.
CEnetis, koning van Calydon, verwekte bij zijne
eerste vrouw (Althea) Meleager en Dejanira, en bij
zijne tweede vrouw (Peribea) Tydeus, die vader
werd van Diomedes. Door de zonen van zijnen broeder Agrios van den troo p gestooten, stierf CE. te
Argos bij zijnen kleinzoon Diomedes.
Oenkerk, dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoordoosten Leeuwarden ; 780 inw.; met het naburige Oudkerk en Giekerk vormt 0. de zoogenaan.ide

Oerebro, Orebro, stad in Zweden, hoofdplaats
van het (voornatnelijk uit het oude Nericia gevormde, ruim 160 vierk. mijlen groot, en met
152,000 zielen bevolkt zijnde) kin Orebro, ligt 7 a
8 mijlen bewesten Stokholm, nabij de uitwatering
van de Swart-Elf in het Hjelmar-meer; 7400 inw.;
haven. Vermaard is 0. door verscheidene daar gehoudene rijksdagen, o. a. dien van 1540, waarbij de
kroon erfelijk werd verklaard in de familie Wasa,
en dien van 1810, waarbij Bernadotte tot kroonprins van Zweden werd benoemd. Te 0. werd ook
20 April 1812 de voorloopige vrede tusschen Zweden en Engeland en 12 Juli 1812 de vrede tusschen
Rusland en Engeland gesloten.
Oereduin, duinen op het oostelijkste punt van
het eiland Ameland.
Oerle, I) ook wel Oerl en Oirle geschreven,
doch in de wandeling gemeenlijk Oers genoemd,
dorp in de Meierij van 's-Bosch, prov. Noord-Brahand, anderhalf uur gaans ten W. Z. W. van Eindhoven ; 400 inw.; was eertijds een voornaam vlek,
en volgens sommigen de hoofdstad van Kempenland.
In 1543 werd 0 door Maarten van Rossem gebrandschat op 2/00 gulden. In den 80-j. oorlog
leed 0. veel van het krijgsvolk, waardoor het na
1583 bij Brie verschillende gelegenheden telkens
geheel uitgeplunderd werd. — 2) ook wel Oirle,
gehucht in de Meierij van 's-Bosch, Noord-Braband,
een kwartier gaans bezuiden Tilburg ; 2000 inw.
Oersted, Orsted (Anders Sand6e), deensch
rechtsgeleerde en staatsman, geb. 21 Dec. 1778 te
Rudkjabing, werd 21 April 1853 hoofd van het
deensche kabinet als minister van binnenl. zaken
en eeredienst ; de portefeuille van binnenl. zaken
legde hij 29 April 1854 neder, trail 10 Dec. 1854
als minister af, en stierf 30 April 1860. Hij heeft
een aantal uitstekende rechtsgeleerde werken geschreven. 0. (Hans Christian), broeder van den
vorige, is als natutirkundige beroemd ; geb. 14 Aug.
1777 te Rudkjobing, sedert 1806 prof. der natuurk.
te Kopenhagen, gest. 9 Maart 1851. Behalve vet..
scheidene streng wetenschappelijke werken schreef
hij eene reeks degelijke volksboeken, die compleet
uitgegeven zijn ander den titel Samlede og efterladte
Skrifter (9 din. Kopenh. 1850-51): het beroemdste van die boeken is Aanden i Naturen (Kopenh.
1850; in 't Duitsch vertaald 'Der Geist in der Natur",
3e druk Leipzig 1852; gevolgd door dNieuwe Bijdragen" 2 din. Leipzig 1851).
Oert, voormalig dorp ter oostkust van 't eiland
Ameland, is door verschillende watervloeden geheel
te niet gegaan; bij den vloed van 1825 heeft men
nog overblijfselen van 0. gevonden.
Oeschem, oude naam van 't friesche dorp
Oosthem.
Oesel, Osel, russisch eiland aan den ingang
van de Golf van Riga, tegenover het eiland Day),
behoort tot het gouvt. Lifland, is 47 vierk. mijlen
groat, met 35,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats de stad Arensburg. Oudtijds werd 0. door de
Lijflanders als een heilig eiland vereerd ; bet kwam
met geheel Lifland in de macht der Duitscbe ridders, werd later door tsaar lwan veroverd, kwam
1583 aan Denemarken, dat het aan Zweden afstond,
en eerst in 1721 keerde 0. aan Rusland terug.
Oest, limburgsch dorp. Zie OOST.
Oesterbe, Osteme, een der FarOer, is 4 vierk.
mijlen groot, met 2100 zielen bevolkt, en heeft eene
guede haven (Kongshavn).
Oesterreich, Osterreich, duitsche naamsvorm
voor Oostenrijk.

Trynwouden.

CEnomatis, koning van Pisa, vader van Hippodamia en schoonvader van Pelops. Zie HIPPODAMIA
en PELOPS.
CEnone, eene nimf van den berg Ida, was eerst
de minnares van Apollo, van wien zij de gaaf ontving orn de toekomst te voorspellen, daarna van
Paris, die haar echter spoedig ontrouw werd en
verliet. Zij voorspelde hem, dat hij eenmaal hlijde
zoo zijn tot haar terug te keeren, hetgeen hij werkelijk deed, toen hij doodelijk gekwetst was door
Philoctetes met een der pijlen van Hercules. Tevergeefs deed (E. haar best am hem in het leven te
behouden, en zij overleefde hem slechts zeer kart.
CEnophyta, stad in Beotie. Zie m-YRONIDES.
CEnopides, van Chios, peripatetisch wijsgeer,
tijdgenoot van Anaxagoras (5e eeuw v. Chr.), berekende den dour des jaars op 365 dagen en 8 uren.
CEnotren, de bewoners van CEnotria.
CEnotria, een der oudste namen van Italie's
zuidwestpunt, dus genoemd naar CEnotrus. Onder
den naam (E. wordt somwijlen ook wel geheel Italie
verstaan.
CEnotrus, de jongste zoon van Lycaon, koning
van Arcadie, kwam zich omstr. 1710 v. Chr. met
eene volkplanting nederzetten in Zuid-Italic, in de
landstreek, Welke bewoond werd door de Ausonen,
die waarschijnlijk toen verhuisd zijn naar de grenzen van Campanie en Latium. Later werden de
CEnotren onderworpen, ten deele door de Grieken,
ten deele door de Lucaniers, welke laatsten het door
hen veroverde land Lucanie noemden.
CEnus, rivier in Rhetie ; thans de Inn.
Oepak, of Oempak, rivier op Java, ontspringt
bezuiden den Merapi, loopt door de vlakte van Mataram, bespoelt vervolgens den heuvel Megiri (de
begraafplaats derJavaansche prinsen), en outlast zich
aan bet zuiderstrand in zee. De 0. vormt de grenslijn tusschen Soerakarta en Djokdjokarta. Aan den
0. bevochten de nederl. troepen 24 en 25 Mei 1829
overwinningen op de muitelingen.
Oeral. Zie URAL.
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Oestreich, Ostreich, zooveel als Oostenrijk.
CEstrymnicus sinus, thans de Golf van
Gascogne.

Estrymnides insulea, thans de Sorlingen.
(Eta, eene zich aan de noordgrens van Griekenland uitstrekkende, Livadie van Thessalia scheidende
bergketen, droeg reeds in de ondheid den naaw 11.
Volgens de fabel stierf Hercules op de (E. vrijwillig
den vuurdood.
Oetinger, (stinger (Friedrich Christoph),
duitsch theosoof, bijgenaamd de Magus uit het Zuiden, geb. 26 Mei 1702 te Giippingen, eerst geestelijke op verschillende plaatsen, sedert 1765 prelaat
en geestelijk raadsheer in het klooster Murhard,
gest. 10 Febr. 1782. Seimmtliche Werke (Stuttgart
1852 en v.).
Oetmarsse, oude naam van Ootmarssum.
Oetringen,of Oetern, fransch Outrange, duitsch
Utringen, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
derdhalf uur gaans beoosten Luxemburg.
Oettingen, Ottingen, stad in Beieren, aan de
Wiirnitz, 7 a 8 mijlen bezuidw. Neurenberg ; 3300
inw.; bij 0. nederlaag der Engelschen door de Franschen in 1743. — Het was een*der hoofdplaatsen
van het in 1806 gemediatiseerde rijksgraafschap 0.
in den voormaligen zwabischen kreis, welk graafschap 15 a 16 vierk. mijlen groot was, en gedeeltelijk tot Beieren, gedeeltelijk tot Wurtemberg behoorde ; het had twee hoofdplaatsen, nl. 0. (zie haven) en Nerisheim in den wurtemb. Jaxtkreis.
Oever (den), noord-hollandsch dorp op het
eiland Wieringen ; 400 inw.; in 't begin der 19e
eeuw nog zeer welvarend, thans in verval.
Oewal. Zie ALAUNISCHE HOUGTEN.
Oexmelin, tExmelin (Alexander Olivier),
vlaamsch reiziger, werd 1666 naar bet Schildpaddeneiland gebracht, en daar verkocht voor 30 kronen.
Van 1669 tot 1674 werkte hij als Flibustier, en
keerde toen op een hollandsch schip naar Europa
terug. Hij deed nog Brie reizen naar Amerika, en
was bij de verovering van Cartagena 1679. IN heeft
geschreven eene Histoire des aventuriers qui se sont
signalds Bans, les Indes, avec la vie, les nioeurs et les
coutumes des boucaniers (Parijs 1686; Trdvoux I 775).

Of ..... Zie OPH .....
0—Falu, bong. uaam van Altendorf.
Ofanto, de oude Aufidus, rivier in Neder-Italia,
ontspringt in de napolit. pron. Principato citeriore,
en ontlast zich na 18 mijlen loop in de Adriatische
Zee, tusschen Barletta en het meer van Salpi.
O'Farrill (don Gonzalo), spaansch generaal,
geb. 1753 te Havana, onder Jozef Bonaparte minister van oorlog, vluchtte uit lien hoofde 1814 naar
Frankrijk, en gaf daar met zijnen vriend Azanza
eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der
spaansche omwenteling, getiteld Memoire de Don
Miguel Azanza et de Don Gonzalo 0' Farrill et expose
des faits qui justifient leur conduite politique depuis
mars 1808 jusqu'en avril 1814. Hij stierf te Parijs

9 Juli 1831.
Ofels. Zie OEFELS.
Ofen en Alt-Ofen. Zie BUDA.

Ofeni. Zie AFENI.
Offa, koning van Mercia (het grootste konink-

rijk der Heptarchie), regeerde van 757 tot 796, liet
koning Ethelbert om het leven brengen, lijfde toen
diens rijk Est-Anglia bij het zijne in, en begat zich
daarna naar Rome, om den paus vergiffenis voor een
en ander te vragen. Na de absolutie bekomen te
hebben, keerde hij terug; hij liet al de van kracht
zijnde wetten verzamelen ; ze zijn rneerendeels op-

Ogham
genomen in den Anglo-Saksischen Codex, die later
uitgevaardigd werd door Alfred den Groote.
Offenbach, fabriekstad in 't groothertogdom
Hessen-Darmstadt, aan den Main, 5 kwartier gaans
bezuidoosten Frankfort; 17,700 inw.; een paleis.
Offenbach (Jacques), fransch componist, geb.
17 Juni 1819 te Keulen, ontving zijne opleiding aan
bet conservatoire te Parijs, werd 1847 muziekdirecteur aan het Theatre francais, en 1855 directeur van het Theatre des Bouffes Parisiennes. Als
vruchtbaar en vernuftig componist heeft hij zich
bekend gemaakt door eene reeks van zoogenaamde
Bouffonneries musieales,waaronder de klucht-operaas
1) Orphee aux enters, 2) la Belle Helene, 3) la
Duchesse de Gerolstein.

Offenburg, 1) stad in Baden, in den Middelrijnkreis, aan den ingang van het Kintzig-dal, ruim
8 milieu bezuiden Carlsruhe ; 4500 inw.; was voorheen eene vrije rijksstad, en stond als zoodanig in
den laatsten tijd tot 1805 onder protectoraat van
Oostenrijk. In 1853 werd hier een gedenkteeken
opgericht ter eere van Francis Drake. — 2) stadje
in Zevenbergen, stool Weissenburg; in de nabijheid goud-, zilver- en antirnonium-mijnen.
Officio (Heilig). Zie 1NQUISITIE.
Offingawier, dorpje in Friesland, een half
uur gaans beoosten Sneek ; 90 inw.
Offra, of Klein-Ardra, landschap in UpperGuinea, aan de oostkust ; de nederl. 0. I. Compagnie
had bier voorheen eene factorie, loch hun koopman
werd in 't laatst der 17e eeuw door het yolk van
Popo vermoord.
Ofterdingen (Heinrich von), duitsch dichter
uit de 13e en 14e eeuw, leefde aan het hof van Oostenrijk's aartshertog Leopold VII ; hij nam deel aan
den dichterswedstrijd op den Wartburg, en was daar
de mededinger van Wolfram van Eschenbach.
Og, koning van Bazan, een Amoriet van reusachtigen licbaamsbouw, werd door de Israelieten
onder aanvoering van Mazes aangevallen ; hij en zijn
gansche yolk werd uitgeroeid, en zijn land werd
toegedeeld aan den stam Manasse. In het 0. T. is
Og vermeld Num. 21: 33 ; 32: 33 ; Deut. 1 : 4 ; 3:
1-13; 4: 47; 29: 7; 31: 4; Jozua 2: 10; 9: 10;
12: 4; 13: 30, 31; I Kon. 4: 19; Neb. 9: 22;
Ps. 135; 11; 136: 20.
Ogdensburg, stad met rivierhaven in den
n.-amerik. stoat New-York, aan de uitwatering van
den Oswegatchie in de Laurentius-rivier, 34 mijlen
ten N. N. W. van Albany; 7500 inw.
Ogeechee, of Okeechee,rivier in den n.-amerik.
staat Georgia, ontspringt 3 uren gaans benoordw.
Greensborough, outlast zich 4 uren g. benoordoosten
Savannah in den Ossabaw-sond, na eenen loop van
40 mijlen, waarvan 8 mijlen bevaarbaar zijn.
Oger (of Ogler) de Deen, eigenlijk genaamd
Autcair, ook wel Hogier gespeld, een frankisch markgraaf ten tijde van Karel den Groote, wordt in de
ridderromans geroemd als een van diens dapperste
helden; hij streed met grooten ijver voor het Christendom, en ging eindelijk in een klooster to Meaux,
waar hij in de tweede helft der 9e eeuw stierf. Naar
hem beet in het fransche kaartspel de Schoppenboer.
Ogham, lat. Ogmius, eene gallische godheid,
werd door de ouden genoemd Galliscbe Hercules,
en heeft veel overeenkomst met den Hermes der
Grieken. Hij wordt afgebeeld als een oud man met
een kaal hoofd, gewapend met boog en pijlkoker,
vele menschen tot zich trekkende met draden van
amber en van good; hij schijnt het zinnebeeld te
Oghamzijn van de kracht der welsprekendheid.

Ogia insula
schrift heet het schrift der nude Iren, voordat zij

het romeinsche alphabet leerden kennen door de
invoering van het Christendom.
Ogia insula, eilandje in den Atlantischen
Oceaan; thans het eiland Dieu of D'Yeu.
Ogier. Zie -GER.
Ogilby, of Ogilvy (J.), schotsch schrijver, geb.
te Edinburg 1600, gest. te Londen 1676, was achtereenvolgend dansmeester, tooneel-directeur te
Dublin, letterkundige, boekdrukker, ingenieur, cosmograaf en geograaf des konings. Door den Ierschen
opstand van 1641 geruineerd, werd hij 1661 belast
met de regeling van het dichtkundige gedeelte der
feesten hij gelegenbeid van de kroning van Karel II.
Andermaal trof hem het noodlot, doordien zijn huis,
met alles wat hij bezat, eene prooi der vlammen
werd in den grooten brand, die Londen teisterde
1666; doch ook ditmaal kwam hij door cooed en
werkijver zijn ongeluk te boven.
Oginsky, eene litansche adellijke familie, bekend nit den door den intocht van Karel XII in Polen ontstanen strijd tegen de familie Sapieha, Uit
bet geslacht 0. verdienen inzonderheid melding :
0. (Michael Casimir, graaf), geb. 1731 te Warschau,
werd door den deenschen ambassadeur Osten voorgesteld aan keizerin Catharina II van Rusland, met
de berekening, dat zij waarschijnlijk op den welgemaakten graaf 0. verliefd worden zoo, waardoor
men hoopte een einde te zullen maken aan hare
genegenheid voor Poniatowski (1763). Werkelijk
werd 0. de begunstigde van de wulpsche keizerin ;
doch dit bracht geenerlei verandering teweeg in hare
plannen, en Poniatowski werd tot koning verheven,
terwijl 0. benoemd werd tot groot-hetman van
Litauen, en het leven leidde van eenen worst op het
kasteel van Slonim, zijne residentie. In 1771 echter
stelde hij zich aan bet hoofd van eene confederatie
ten behoeve van Polen tegen Rusland, versloeg de
Russen bij Janoff, en ontweldigde hun Minsk ; doch
door verraad werd hij overrompeld te Stolowice,
waar hem de totale nederlaag toegebracht werd,
zoodat hij zich genoodzaakt zag te vluchten (1771)
naar Koningsbergen, en van daar naar Dantzig. In
1776 geamnestieerd, keerde 0. naar Polen terug, en
liet op eigen kosten het naar hem genoemde kanaal
(het Oginskische kanaal) graven, dat 12 uren gaans
lang is, en door middel van Prypec en Niemen de
Oostzee met de Zwarte Zee in gemeenscbap stelt.
Hij was omstreeks 70 jaren oud toen hij op zijn
kasteel te Slonim stierf. 0. (Michael Cleophas),
neef van den vorige, geb. 25 Sept. 1765, opperschatmeester van Litauen, nam onder Kosciuszko
deel aan den Poolschen vrijheidsoorlog, werd 1802
geamnestieerd, 1810 senator en lid van den Geheimen Raad in Rusland, hield echter sedert 1815 verblijf te Florence, waar hij 1831 stierf. Als componist
heeft hij inzonderheid naam gemaakt met zijne
Polonaises; loch van meer degelijk gewicht zijn
zijne Memoires sur la Pologne et les Polonais depuis
1788-1815 (2 din. Parijs 1826).
Oglethorpe (James), geb. Dec. 1688 te Godalming in het engelsche graafschap Surrey, gest.
30 Juni 1785 op Cranham-Hall in het engelsche
graafschap Essex, is bekend als stichter van de engelsche kolonie Georgia in Noord-Amerika.
Oglio, de Olhus der ouden, rivier in Lombardije, ontspringt in de Rhetische Alpen, op den MonteGavia, doorstroomt het lseo-meer, neemt de Mella
en den Chiese in zich op, en outlast zich niet ver
van Borgoforte (tusschen de Adda en den Mincio) in
de Po, na een loop van 24 mijlen.
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Ogmius, gallische god. Zie OGHAM.
Ognate, spaansche stad, in Guipuzcoa, 11 uren
gaans bezuidw. San Sebastiano; 4500 inw.
Ogulin, marktvlek met 3000 inw, aan de Dobra in de Oostenrijksche Militaire Grenzen ; is de
hoofdplaats van het regeeringsdistrict 0. (46 vierk,
mijlen met 61,000 zielen).
Ogyges, volgens de legende een zoon van Neptunus, is de oudste koning van Attica en Beoti404
regeerde gedurende 37 jaren in de 19e eeuw v.,Chr.,
en stichtte de stad Eleusis. Onder zijne regeering
outmoeten wij hetzelfde verhaal, dat wij in den Bijbel aantreffen met Noach tot hoofdpersoon. Door
den Ogygischen vloed werd geheel Griekenland onder
water gezet en verwoest; de gansche bevolking kwam
daarbij om het leven, behalve 0., die met zijn gezin
gespaard bleef. Men plaatst den watervloed van 0.
ongeveer derdbalve eeuw voor den Deucalischen vloed.
Ogygia, 1) een fabelacbtig land, waar Calypso
regeerde, wordt veelal gehouden voor een Of ander
eiland nabij de kusten van Italie. — 2) het land
waar Ogyges geregeerd heeft, en dat later de namen
unt y ing van Attica en Beotie.
(Thad, kleinzoon van Jacob, was een der zonen
van Simeon ; Gen. 46: 10; Exod. 6: 14.
Ohe, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans bezuidw. Roermonde ; 400 inw.
Ohel, afstammeling van David ; I Chron. 3: 20.
Ohio, groote rivier in de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, ontstaat bij Pittsburg in Pennsylvanie nit de vereeniging van den Alleghany en de
Monongahela, loopt tusschen de staten Ohio, Indiana
en Illinois, Pennsylvanie, Virginie en Kentucky, doet
de steden Cincinnati en Louisville aan, en outlast
zich na eenen loop van omstreeks 200 mijlen in den
Mississippi. De voornaamste rivieren, die zich in den
N. ontlasten, zijn : de Tennessee, de Cumberland, de
Kentucky, enz. De 0. is een der groote waterwegen
van Amerika: de Mississippi staat door den 0. in
gerneenschap met de groote meren van Canada en
met den Atlantischen Oceaan.
Ohio, een der Vereenigde Staten van NoordAmerika, is 1880 vierk. mijlen groot, bevolkt met
circa derdhalf millioen bewoners, waarvan het derde
gedeelte nit Duitschers bestaat ; de hoofdstad is Columbus, doch de grootste en voornaamste stad van
0. is Cincinnati; onder de inrichtingen voor hooger
onderwijs ontmoeten wij de Ohio-universiteit te
Athens, de Miami-universiteit te Oxford, en de Wesleyaansche universiteit te Delaware. Menigvuldig zijn
de oudheden, die in 0. worden aangetroffen, en die
alien getuigen aan het bestaan van een yolk, dat
thans geheel uitgestorven is. Reeds sedert 1634 is
0. bekend, doch eerst in 1763 werd er aan gedacht
0. te coloniseeren; aanvankelijk behoorde het tot
Virginia, maakte later deel nit van het Noordwestgebied, en werd 1802 als onafhankelijke staat in de
Unie opgenomen. Grenzen van 0.: 't meer Erie en de
staat Michigan ten N., de staten Pennsylvanie en
Virginia ten 0., Kentucky ten Z., en Indiana ten W.
Ohlau, stad met circa 7000 inw. in pruisisch
Silezie, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Breslau, aan
de zich in de Oder ontlastende rivier 0., die 11
mijlen lang is.
OhlenschlAger. Zie ü-EHLENSCHLAGER.
Ohod, een berg niet ver bewesten Medina, waar
aan Mahomed door die van Mekka eene nederlaag
toegebracht werd in 625 (het 3e jaar der Hedzjra).
Ohola en Oholiba, twee zusters, vermaarde
lichtekooien ; de profeet Ezechiel (kap. 23) past
die namen toe op de steden Samaria en Jeruzalem
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Ojibways, of Odzjibweez, een indianenstam ;
zooveel als Chippaways.
Ojoigjoe—Karta, zooveel als Djokdjokarta.
Ojos—de—Guadiana. Zie GUADIANA.
Oka, 1) rivier in europ. Rusland, ontspringt in
het gouvt. Orel, 8 mijien bezuidw. de stad Orel, besproeit de gouvernementen Toela, Kaloega, Rjazan,
Ohringen. Zie OEHRINGEN.
Tambow, Wladimir, Nisjnei-Nowgorod, en valt bij
Ohsene, oude uaam van Oss.
Ohsson (Constantijn, baron d'), geb. omstr. Nisjnei-Nowgorod in de Wolga, na een loop van 180
mijlen, waarin zij o.a. opneemt de Moskwa, de Kliasma ,
1780 te Constantinopel, zoon van Mouradgea d'O.,
enz. — 2) rivier in aziat. Rusland, gouvt Irkoetsk
zweedsch diplomaat, werd 1828 tot den adeistand
(in Siberie), outlast zich bij Bratskoi in de Angara,
verheven met den titel van baron, en 1834 naar
na 90 mijlen loop.
Berliju verplaatst, waar hij tot 1850 bleef. Van zijne
werken over aziatische geschiedenis verdient inzonOkaw, rivier en stad. Zie KASKASKIA.
Okdorp, en Okerdorpe, oude namen van 't
derheid melding de Histoire des Mongols (nieuwe
noord-holiandsche dorp Osdorp.
druk 4 din. Amsterdam 1834-35).
Okhotsk, of Ochotsk, havenplaats in aziat.
Oignon, rivier in Frankrijk, ontspringt in het
Rusland, aan de Zee van 0., die, aan de oostzijde
dept. Haute-Saone, scheidt dit van de deppt. Doubs
door Kamtschatka en de Koerieien begrensd, eene
en Jura, en valt beneden Pontarlier in de Saone, na
golf is van den Grooten Oceaan, en door de Mamia
circa 20 mijlen loop.
Oigours, of Ugriers, een yolk (zie JUGRIeRS); en La-Peyrouse-straat in gemeenschap staat met de
Japansche Zee. De bevolking van 0. bedraagt nauwde O. waren in de middeleeuwen berucht om hnnne
lijks 500 zielen ; desniettemin is bet de stapelplaats
wreedheid: waarschijnlijk is het woord Ogre (mender Russisch-Amerikaansche Compagnie (voor den
schen-eter), dat zulk eene groote rol speelt in de
pelterijhande!), en de hoofdpiaats van het district
toover-vertellingen, afgeleid van hunnen naam.
Oijen, I) dorp in Noord-Braband, 1 uur gaans 0. (het kustdistrict van Oost-Siberie), dat zich
langs de westkust der Zee van 0. uitstrekt, in zijne
benoorden Oss; 750 inw.; voorheen een kasteel
gansche lengte doorloopen wordt door de Stanovoi(Kasteel van 0.), een half uur gaans bezuidoosten het
bergen, terwijl tie voornaamste der kleine rivieren
dorp, hetwelk uitmuntende diensten bewees als wijkdie deze woeste, onherbergzame landstreek beplaats bij den watervloed van Jan. 1820. — Een ansproeien, de Okhota is.
der Kasteel van 0. in Noord-Braband was het Slotte-Gansoijen. --- 2) dorp in Gelderland ; zie 00Y.
Okinawa, japansche naam van het voornaamste
eiland der Lieeoe-Kieeoe-groep.
Oil (langue d'). Zie LANGUEDOC.
Okkeweer, voormalig dorp in 't noordoostOirlo, of Oirle, dorp in nederl. Limburg, 6 uren
gedeelte der prov. Groningen, bewesten de Ee en
gaans noordelijk bewesten Roermonde.
Oirsbeek, dorp in nederl. Limburg, 1 uur g. de Tjamme, werd 1277 door den Doilart verzwolgen.
ten Z. Z. 0. van Sittard ; 600 inw.
Oktal., in China bekend bij den naam Tai-tsong,
Oirschot, viek in Noord-Braband, 4 uren gaans groot-khan der Mongooische Tartaren, derde zoon
van Gengis-khan, voigde dezen op in 1227, verobezuiden 's-Hertogenbosch ; 2000 inw.; bij 0., te
verde Noord-China en Artnenie, maakte zich meesBest, werd de heilige Odulphus geboren; 1388 werd
ter van Moskou, Polen, Hongarije, en vervulde de
0. door de Gelderschen platgebrand ; 1542 onderChristenwereld met schrik. Zijn dood (1241) stuitte
ging het 'tzelfde lot door Maarten van Rossem ;
het verder-voorwaartsdringen der Mongolen, wier
1673 leed het veel van de Franschen.
Oise; de oude Esis, of Isara, rivier in Frankrijk, woestheid en ruwe zeden onder de regeering van 0.
iet of wat waren getemperd door het wijs beleid
ontspringt in de Ardennen, bezuidw. de belgische
van 0.'s minister Je-liu-tsjoe-tsai.
stad Chimay, besproeit Guise, La Fêre, Compiegne
Olaf, of Olof, ook Olaus geschreven, naam van
en Pontoise, neemt den Therain en de Aisne in zich
acbt koningen, n!. 5 van Noorwegen, 2 van Deneop, en ontlast zich bij Conflans-Ste.-Honorine in de
marken en 1 van Zweden. Zie de voigende artikels.
Seine, na 25 mijlen loop. De 0. geeft haren naam
aan twee departementen van Frankrijk: voor het
Olaf, koning van Zweden, geb. 984, gest. 1026,
was de eerste vorst van dat land, die den titel van
eene, zie SEINE-OISE; het andere, departement 0.
koning aannam, en ook de eerste, die het Christenin het noorden van Frankrijk, gevormd uit Ile-dedom omheisde: in 1008 liet hij zich doopen door
France en Picardie, wordt begrensd door de volden
engeischen monnik Siegfried. Ilij oorloogde
gende deppt.: Somme ten N., Aisne ten 0., Seinezeer onvoorspoedig tegen Noorwegen, dat hem verMarne en Seine-Oise ten Z., Eure en Seine-Inferischeidene provincien ontweldigde.
eure ten W.; het is bijna 106 vierk. mijien groot,
Olaf, koningen van Denemarken, ni.: 0. I, rebevolkt met circa 402,000 zielen, ingedeeld in vier
geerde
eigenlijk slechts over Jutland, en sneuvelde
arrondissementen (Beauvais, Clermont-en-Senlis,
814 in een gevecht tegen de Franken. — 0. II,
Senlis, Compiegne), en heeft tot hoofdpl, Beauvais.
Oisterwijk, I) een der vier kwartieren, waarin derde zoon van Sven II, en opvoiger van zijnen broeder Runt IV (Canut IV), regeerde van 1086 tot
de Meierij van 's-Hertogenbosch vroeger ingedeeld
1095. Onder zijne regeering werd het land geteiswas. — 2) het viek 0. ligt aan de Lei, 3 uren gaans
terd door een verschrikkelijken hongersnood.
ten Z. Z. W. van 's-Bosch en anderhalf uur benoordOlaf, koningen van Noorwegen, n!.: 0. I, zoon
oosten Tilburg; 1700 inw.; werd 1388 platgebrand
van Trygve, was 19 jaren oud toen zijn vader verdoor den hertog van Gelder, 1542 door Maarten van.
moord werd (974). Elij nam de wijk naar Wiadimir
Rossem ; 1583 werd het kerkgebouw door de soldaden Groote, die hem gastvrij ontving, en deed verten in brand gestoken ; 1728 werd het huis van den
volgens groote reizen. Na velerlei lotgevallen doorgereformeerden predikant door de Roomsch-katholeefd te hebben, verscheen bij weder in Noorwegen,
lieken beschadigd, hetgeen een streng piakaat van
op bet oogenblik toen Hako door eene omwenteling
de Staten-Generaal ten gevolge had ; 25 Maart 1810
van den Croon werd gestooten, en trail zelf als ko.
werd 0. gedeeltelijk vernield door een zwaren brand.

Ohrdruf, stad in Saksen-Gotha, aan de zich
in de Elve ontlastende Ohra, ligt vierdhalf uur gaans
bezuidoosten Gotha, heeft 5000 inw., en vormt met
zes omliggende dorpen het graafschap Obergleichen.
De kerk te 0. is in 724 gesticht door den heiligen
Bonifacius.

Olaf Magnus
ping op (994). Door 0. I werd het Christendom ingevoerd in Noorwegen en in IJsland (996), als ook
in Groenland (1000). Te Swolde werd hij verelagen
door de koningen van Zweden en Denemarken (de
bondgenooten van Hako's zonen), en stortte zich uit
wanhoop in zee (1000). Zijn rijk werd door de
overwinnaars gedeeld. — 0. II, bijgenaamd de
Dikke, ook wel de Heilige, zag zich zijn erfland betwistert door Canut den Groote, en lion zich eerst
in 1017 en 1018 als koning laten inhuldigen; hij
vestigde zijne residentie te Drontheim (1019), was
met alle kracht werkzaam ter uitbreiding van het
Christendom, doch maakte zich bij zijn yolk zoo
impopulair, dat noch de onderwerping van Groenlaud (1023), noch die der Schaaps-eilanden (Farôer)
in 1026, noch die van IJsland (1029) in staat was
te verhoeden, dat hij door de kuiperijen en door
bet wapengeweld van Canut den Groote zijnen troon
verloor (1029-1030). Gewapenderhand trachtte
hij lien te heroveren (1032), doch werd overwonnen en gedood te Stiklestad door de bevolking van
Drontheim. Bij zijnen dood werd Noorwegen toegedeeld aan Sven II, een natuurlijken zoon van Canut.
Het duurde echter niet lang of de Noorwegers begonnen den door hen vermoorden koning als een
heilige te vereeren, en zij kroonden zijnen zoon
Magnus I (1036). — 0. III, bijgenaamd de Vreedzame, regeerde met zijnen broeder Magnus II van
1066 tot 1068, en vervolgens alleen tot 1087. Hij
verzuimde niets om in vrede te blijven met zijne
naburen, begunstigde koophandel en kunst, bevorderde de weelde, stichtte de steden Bergen, Stavanger, enz., stand aan de Engelschen eene geheele wijk
van Bergen af, verleende aan de geestelijkheid een
vast inkomen, en regelde de godsdienstige genootschappen ter uitbreiding van beschaving. 0. IV,
zoon van Magnus III, regeerde met zijne 2 broeders
Sigurd en Eystein van 1103 tot 1116. — 0. V,
geb. 1370, zoon van Hako VIII, en van rnoederszijde
kleinzoon van Waldemar, volgde zijn grootvader op
den troon van Denemarken (1376), en zijnen vader
op den troon van Noorwegen (1380), terwijl hij
tevens aanspraak maakte op den troon van Zweden.
Na zijnen dood (1387) werden de Brie rijken onder
een schepter gebracht door zijne moeder, de vermaarde Margareta van Waldemar.
M
Olaf Magnus.
Olafsen (Magnus), een geleerd ijslandsch predikant, geb. 1573, gest. 1636, heeft de Edda in 't
Latijn overgezet. 0. (Stephanus), ijslandsch
predikant, gest. 1688, heeft een latijnsche vertaling
geleverd van de Edda van Snorro Sturleson ; hij leverde ook eerie editie der Voluspa (philosophia
antiquissima Norwago-Danica), 1Jslandsch en Latijn
(Kopenhagen 1665 in 4.). — O. (Eggert), natuurkundige en reiziger, geb. 1721, gest. 1768 in IJsland,
deed op last van de Akademie van wetenschappen
te Kopenhagen eene wetenschappelijke reis door
IJsland, en was daar later ondergrootbalj uw van het
Zuiden en Oosten. Hij heeft verscheidene werken geschreven, o. a. in bet Deensch eene .Reis door IJsland" (2 dln. Sor ge 1772), door Gauthier de La Peyronie in het Fransch vertaald dln. Parijs 1802).
Olahus (Nicolaas), hongaarsch prelaat, geb.
1493 te Hermanstadt, gest. 1562 te Presburg, was
de vertrouwde raadsman der weduwe van Lodewijk
II, nl. Margareta, landvoogdes der Nederlanden ; later Ferdinand's kanselier, bisschop van Zagrab,
aartsbisschop van Gran aan den Donau, bewerkte
dat de Jezuieten in 't bezit kwamen van him vermaarde collegie van Tyrnau (1560), en kroonde
Zie —AGNUS (0.)
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Maximiliaan II te Presburg. Men heeft o. a. van hem,
in Latijn, eene 'Geschiedenis van Attila" (1538).
Oland. Zie 0
Olarso, stad in Hispania, bij de Vasconen, aan
den voet der Pyreneen, is thans het dorp Oyarzo,
nabij Irun en Fuenterabia.
Olaus. Zie 0
Olavides, spaansch staatsman, geb. 1725 te
Lima in Peru, reeds jong naar Madrid gekomen,
kwam met Aranda naar Frankrijk, werd door Karel
III benoemd tot intendant van Sevilla, en maakte
zich zeer verdienstelijk door de colonisatie van de
Sierra-Morena. Hij had echter het ongeluk er geen
geheim van te waken, dat hij de leerstellingen der
fransche philosofen niet diep erfoeide, en werd dus
door de Inquisitie in hechtenis genomen en wegens
ketterij tot acht jaren opsluiting in een klooster
veroordeeld (1778). Het gelukte hem 1780 te antsnappen. In de laatste dagen zijns levens zwoer hij
zijne dwalingen af, schreef zelfs een vroom boekje,
getiteld : De zegepraal van het Evangelic", bekwam
vergunning om naar Spanje terug te keeren, en stierf
1803 in Andaluziè.
Olbernhau, vlek in 't saksische district Zwickau, 9 uren gaans bezuidoosten Chemnitz; 3000 inw.
Olbers (Heinr. Wilhelm Matth.), duitsch genees- en sterrenkundige, geb. 11 Oct. 1758 te Arbergen in 't hertogdom Bremen, gest. 2 Maart 1840 als
geneesheer te Bremen, waar hem 1850 een marmeren standeeld opgericht is. Als sterrenkundige werd
hij vooral beroemd door het ontdekken van de planeten Pallas (1802) en Vesta (1807), en vele kometen.
Olbersdorf, 1) stad in oostenrijksch Sileziê,
aan de Oppa, 9 uren gaans benoordw. Troppau; 2400
inw. — 2) fabriekdorp in 't saksische district Bautzen ; 2800 inw.
Olbia, verscheidene steden der oudheid, o. a.:
1) oak onder de namen Borystenis en Miletopolis
bekend, thans of Kudak of Otsjakoff, stad in europeesch Scythie, aan den Borysthenes, nabij de vereeniging van die rivier met den Hypanis, was eene
kolonie van Miletus, en werd door koophandel zeer
bloeiend in de 5e en 4e eeuw v. Chr. — 2) stad in
Pamphylie, ter zuidwestkust ; nu Satalieh.— 3) stad
in Sardinie, aan het noordeinde der oostkust ; thans
Terra-Nuova. — 4) in Narbonnensis 2a; thans Eoube.
Olborch, of Olburch, ook wel Olbrug, oude
namen van Elburg.
Oldambt, voormalig landschap in de nederl.
prov. Groningen, begrensd ten N. door den Dollart
en de Eems, ten 0. door Oost-Friesland en Westerwolde (met de Aa grootendeels tot grenslijn), ten.
Z. door Drenthe, en ten W. door Fivelgo en het Goorecht, ,werd ingedeeld in het Klei-O. (thans het
Kleine 0., waarin de dorpen Termunten, Wagenborgen en Woldendorp) en het Wold-0. (thans het
Groote 0., waarin de dorpen Beerster-hamrik, Beerta,
Eekste,Finsterwolde, Meeden, Midwolde,Midwolderhamrik, Nieuwe-Pekela, Noordbroek, Oostwolde,
Scheernda, Scheemder-hamrik, Veendam, Westerlee,
Wildervank, Winschoten, Zuidbroek).
Oldcastle (sir John), later baron Cobham, een
voornaam krijgsman onder Hendrik IV en Hendrik
V van Engeland, werd, toen hij openlijk partij trok
voor de Wicleffieten en Lollarden, veroordeeld tot
den brandstapel. Hij redde zich door de vlucbt, en
trachtte nu in 't prinsdom Wallis een leger op de
been te brengen, orn voor de belangen van zijn geloof te strijden ; buiten de wet verklaard, werd hij
eindelijk gevangen genomen, en 14 Dec. 1417 op
gruwzame wijze te Londen ter dood gebracht. Van
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Oldeberkoop

de galg of deed hij de voorspelling, dat hij op den
derden dag weder zou opstaan uit de dooden : vandaar dat in de engelsche tooneelstukken, zoo lang
Engeland roomsch-katholiek was, de Karakterlooze
genoemd werd •sir John Oldcastle"; toen echter het
Protestantismus in Engeland ingevoerd was, werd 0.
als een martelaar beschouwd en vereerd, waarom
Shakespeare den Karakterlooze bestempelde met
den naam van •sir John Falstaff".
Oldeberkoop, of Oudeberkoop, dorp in Friesland, 4 uren gaans bezuidoost. Heerenveen ; 190 inw.
Oldebert
gron. dorp. Zie TOLDEBERT.
Oldeboorn, of Oudeboorn, eertijds Boornga,
3 uren gaans benoord. Heerenveen, is een der oudste
en aanzienlijkste dorpen van Friesland ; 1800 inw.
Oldebroek, of Oldenbroek, ook wel Hollanderbroek, dorp in Gelderland, een half uur gaans
beoosten Elburg, aan den straatweg van Amersfoort
op Zwolle; 480 inw.; dit dorp had zijn ontstaan te
danken aan de vestiging alhier van eenige Hollanders, die door den verschrikkelijken zeevloed van
1170 al wat zij bezaten verloren hadden ; in 1516
werden te 0. eenige huizen en schuren platgebrand
door die van Kampen; 16 Aug. 1629 werd de kerk
van 0. eene prooi der vlammen, in brand gestoken
door de Croaten van graaf Van den Berg ; vreeselijk
werd 0. door watervloed geteisterd 3 Fehr. 18'25.
Oldeholtpade, oudtijds Holdehoterpat, dorp
in Friesland, derdhalf uur gaans ten Z. Z. 0. van
Heerenveen ; 440 inw.
Oldeholtwolde, dorpje in Friesland, 2 uren
gaans zuidelijk beoosten Heerenveen, aan den straatweg van Heerenveen naar Wolvega ; 80 inw.
Oldehove, 1) 0., of Oldehoof, voormalig dorp
in Friesland, dagteekende vermoedelijk van 't jaar
800, en werd 1435 binnen de miner] der stad Leeuwarden getrokken. — 2) 0., of Oldenhove, dorp in
de prov. Groningen, vierdhalf uur gaans benoordw.
Groningen, vormt met omliggende gehuchten een
der grootste kerspelen van Groningen.
Oldehuw, oude naam van het friesche dorp
Ouwster-Haule.
Oldekerk, voormalig dorp (thans het gehucht
Westerzand), prov. Groningen,3 uren gaans bewesten
Groningen, en 20 minuten g. bewesten Niekerk.
Oldeklooster, 1) gehucht in Groningen ; zie
FELDWERD. - 2) gehucht in Friesland, I uur gaans
oostelijk benoorden Bolsward: vroeger stond hier de
1191 gestichte abdij Oldeklooster, die tot 1233
Bloemkamp genoemd placht te worden. In de twisten
der Schieringers en Vetkoopers speelde deze abdij
0. eene groote rol. In de kerk van 0. werd 1345
begraven Willem IV, graaf van Holland, gesneuveld
in eenen veldslag bij Stavoren ; doch Albrecht van
Beieren liet 1396 het lijk opgraven, en naar Holland
vervoeren. In 1535 (30 Maart) werd het 0. overrompeld en bemachtigd door de Wederdoopers, die
er echter spoedig door George Schenck, stadhouder
van Friesland, belegerd en tot de overgaaf genoodzaakt werden : 24 hunner liet hij ophangen, 15 werden onthoofd, en al de vrouwen en meisjes, die zich
onder de Wederdoopers bevonden, werden naar Leeuwarden vervoerd, waar ze deels achter het Blohhuis,
deels in het Hempenser-meer verdronken werden.
In den tijd der Kerklrervorrning werd het 0. nagenoeg geheel verwoest (19 Oct. 1572, op denzelfden
dag als Lidlum en Monnikehajum),
Oldelamer, of Oldelemmer, dorp in Friesland,
derdhalf uur gaans bezuiden Heerenveen ; 270 inw.
Oldemarkt, dorp in Overijsel, 3 uren gaans
benoorden Vollenhove; 1100 inw.

Oldenburg
Oldenbarneveld (Joan van), nederlandsch
staatsman, geb. 14 Sept. 1547 te Amersfoort, uit
aanzienlijke ouders, vestigde zich, na volbrachte
studien, 1570 als advocaat te 's-Gravenhage, en won
reeds spoedig de guest en het vertrouwen van prins
Willem I. Na diens dood, bewerkte 0. de verheffing
van prins Maurits, en werd reeds kort daarna tot
lands-advocaat van Holland en West-Friesland benoemd. Door zijne verdraagzaamheid in het godsdienstige haalde0. zich echter de vijandschap der antiremonstrantsche predikanten op den hats (bij geestelijken, van Welke richting ook, is verdraagzaamheid
jegens andersdenkenden zelden antlers dan een masker; onverdraagzaamheid is steeds bet kenmerk van
iedere kerkelijke partij,die zich stork voelt of zich sterk
wil maker!). Al oat 0. voor bet vaderland en voor
het huis van Oranje verricht heeft, verzekert hem
bij het nageslacht die hoogachting, die alleen aan de
nagedachtenis van 's lands alleredelste burgers worth
geschonken. Prins Maurits, krijgsman met hart en
ziel, was uit den aard der zaak eenigszins ontstemd
over het staatsmansheleid, waarmede 0. bet Twaalfjarig bestand met Spanje tot wezenlijkheid gebracht
had, zoodat de inblazingen van 0.'s vijanden, alsof
hij naar zelfverheffing streefde ten koste van 's
sen macht, ten langenleste zooveel ingang vonden,
dat er bevel werd gegeven 0. in hechtenis te nemen
onder beschuldiging van hoogverraad ; en het is
voorzeker een der betreurenswaardigste bladzijden
in de anders zoo glorierijke geschiedenis van prins
Maurits, dat onder zijn }rewind de edele bijna 72jarige grijsaard 0., door de over hem gestelde rechtbank ter dood veroordeeld, 13 Mei 1619 werkelijk
het schavot op het Binnenhof te 's-Rage moest beklimmen, en door beulshanden onthoofd werd. Zijne
twee zonen, Willem en Reinier, besloten den dood
buns vaders te wreken, en smeedden een komplot
om prins Maurits te vermoorden : hun misdadig
opzet lekte echter uit, en terwijl Willem zich door
de vlucht wilt te redden, werd Reinier gegrepen,
aan den hevoegden rechter overgeleverd en ter dood
veroordeeld. Zijne moeder verzocht eene audientie
bij den prins, en smeekte om gratie voor haren zoon.
Op de aanmerking van prins Maurits, dat hij bet natuurlijker zou hebben gevonden indien zij het verzoek, dat zij thans kwam doen ten behoeve van haren zoon, tot hem ware !omen richten ten behoeve
van haren echtgenoot, sprak de fiere vrouw deze
onvergetelijke woorden : •Voor mijnen zoon kom ik
gratie vragen, omdat hij schuldig is; maar voor mijnen man heb ik dat niet kunnen doen, want die was
onschuldigl" Haar verzoek werd afgewezen, en Reinier van 0. onderging de door hem verdiende doodstraf 1623.
Oldenburg, 1) 0., of Stargard, stad met
2700 inw. in Holstein, 12 uren gaans beoosten Kiel ;
in de 9e en 10e eeuw macbtig, was de hoofdstad der
heidensche Obrodieten, is thans in verval. — 2) stad
in 't groothertogdom 0., aan de Hunte, 7 uren
gaans bewesten Bremen ; 10,000 inw.; haven. Omstreeks 1155 werd 0. gesticht door graaf Christiaan
I; het werd 1676 verwoest door een fellen brand,
en 1737 verfraaid en vergroot door koning Christiaan VI. Gedurende 7 eeuwen (sedert 1155) was
0. de hoofdplaats van een landschap, dat 1815 met
eenige vergrooting van grondgebied verheven werd
tot Groothertogdom, 0., bestaande nit het aan de
oost-, west- en zuidzijde in 't Hanoversche geenclaveerde en aan (le noordzijde door de zee begrensde eigenlijke Oldenburg en de in Rijnpruisen
geenclaveerde prinsdornmen Lubeck en Birkenfeld,

0 ldensworth
gezamenlijk ruim 114 vierk. mijlen groot, met omstr.
300,000 bewoners. In de oudheid was het eigenlijke
0. bewoond door de Chauken, en maakte later deel
uit van het hertogdom Saksen. Eerst 1155 werd 0.
tot heerlijkheid of graafschap verheven, en 1180
trok de graaf van 0. (even als die van Delmenhorst)
van den val van Flendrik den Leeuw partij om zich
onafhankelijk te maken, zoodat sedert dien tijd 0.
zelfstandig deel uitmaakte van het Heilige Bnomsche
Rijk. In 1448 werd de zoon van graaf Diederik, nl.
Christiaan, tot koning van Denemarken gekozen,
waar hij de stichter werd van de nog tegenwoordig
aldaar regeerende dynastic, terwijl Christiaan's jongere broeder Gerhard sedert als graaf van 0. regeerde; toen diens mannelijk oir 1667 uitstierf
kwam 0. aan Denemarken. Bij een tractaat van roiling met de in Rusland regeerende linie nit het geslacht 0. (zie HOLSTEIN) kwamen de graafschappen
0. en Delmenhorst in 1773 aan Rusland's keizer,
door wien 0. tot een hertogdom verheven en afgestaan werd aan Frederik-August, prins-bisschop
van Lubeck, die 1785 stierf. Diens zoon en opvolger, Peter Frederik Wilhelm, door gekrenktheid van geestvermogens onbekwaam geworden om
te regeeren, werd 1788 vervangen door zijnen neef
Frederik Lodewijk als rijksbestuurder; deze bekwam
1803 het bisdom Lubeck als erfelijk prinsdom, benevens eenig hanoversch en munstersch grondgehied, trail 1808 toe tot den Rijnbond, hetgeen echter niet belette, dat zijn land 1810 bij Frankrijk ingelijfd werd, waarvan het tot 1813 bet Departement
der Monden van de Weser vormde. In 1813 keerde
de hertog van 0. in zijn gezag terug, ontving 1815
eenige vergrooting van grondgebied (zie boven) benevens den titel van groothertog, die echter eerst
bij zijnen dood (1829) door zijnen zoon en opvolger
Paul Frederik August aangenomen weal. Deze, door
de europeesche woelingen van 1848 gedrongen, gaf
I Maart 1849 aan 0. eene tamelijk democratische
grondwet, welke intusschen 22 Nov. 1852 werd gewijzigd ; hij stierf 27 Febr. 1853, en werd opgevolgd
door zijnen zoon Peter.
Oldensworth, dorp in Sleeswijk, ligt derdhalf
uur gaans bezuidw. Husum; 1600 inw.; in het
jaar 1713 werd hier een tractaat gesloten tusschen
tsaar Peter den Groote en Frederik IV van Denemarken.
Oldenzaal, of Oldenzeel, oudtijds Aldensele,
lat. Salia Vetus, ook Odesalia, stad in Overijsel,
derdhalf uur gaans benoorden Enschede; 4800 inw.
bestond als gehucht Salecheme (waar de natie in
420 hare grondwet — Salische wet — unty ing) sedert den vroegsten tijd onzer jaartelling ; werd in
817 door Lodewijk den Vrome verheven tot hoofdstad van het graafschap Twenthe, werd 1222 vermeld als .de beste stad van den ganschen omtrek,
wel bevestigd en bemutird", en was 2 eeuwen later
de voornaamste der kleine overijselsche steden;
5 Nov. 1429 door brand geteisterd ; 1503 en 1509
door den hertog van Gelder ingenomen en geplunderd ; 1517 sloeg 0. de Gelderschen af, doch viel
kort daarna in handen van oproerige bisschoppelijkutrechtsche soldaten ; tusschen 1525 en 1530 werd
0. van nieuwe vestingwerken voorzien ; viel 1580
in handen der Spanjaarden ; in 1597 aangetast door
prins Maurits, gaf 0. zich 22 Oct. over, en bleef onder bet gezag der Staten tot 6 Aug. 1605, toen
Spinola, geen yolk ontziende, de stad op drie punten te gelijk liet bestormen, en 0. in denen nacht
door hem veroverd werd. In 1626 tastte graaf ErnstCasimir van Nassau-Dietz, gouverneur van Fries-
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land, met een Leger van 12,000 man 0. aan, en 1
Aug. gaf de spaansche bezetting, omstr. 1200 man
sterk, zich bij capitulatie over, waarop 0. op bevel
der Staten ontmanteld werd. Van 1672 tot 1674
was 0. in de macht der Munsterschen.
i O
0 LDENZAAL. - 2) gehucht
Oldenzeel, 1) z.e
in het Goorecht, derdhalf uur gaans oostelijk bezuiden Groningen.
Oldenzijl, dorp in de prov. Groningen, 3 uren
gaans benoordw. Appingedam ; 330 inw.
Oldeslde, stad in Holstein, aan de Trave, 10
uren gaans benoordoosten Hamburg ; 3800 inw.;
saline ; zilte bronnen.
Oldetryne, dorp in Friesland, 3 uren gaans
zuidelijk bewesten Heerenveen ; 270 inw.
Oldham, stad in 't engelsche graafschap Lancaster, derdhalf uur gaans benoordoosten Manchester; 73,000 inw.
Oldkeppel,geldersch dorp.ZieKEPPEL(Hoog-).
Oldouwer, of Olde-Ouwer, dorp in Friesland,
4 uren gaans ten Z. Z. 0. van Sneek ; 130 inw.; Teed
door watervloed Febr. 1825.
Olearius, verlatijnscht van Oehlschlager, naam
van verscheidene duitsche geleerden, o.a.: 0. ( Adam),
geb. omstr. 1600 te Aschersleben, was secretaris
van het gezantschap, dat Frederik III, hertog van
Holstein-Gottorp, 1633 naar Rusland en Perzie
zond, bracht als zoodanig zes jaren in die landen
door, werd bij zijne terugkomst benoemd tot raadsheer, bibliothecaris en hofmathematicus van den
hertog, en stierf 22 Fehr. 1671. Men heeft van hem
eene inhoudrijke Neueorientalische Reisebeschreibung
(Sleeswijk 1647; dikwijls herdrukt), alsook eene
overzetting van Sadi's .Rozenhor. -- 0. (Gottfried),
geb. 1604, gest. 1685 als superintendent te Halle,
en diens zoon 0. (Joh.), geb. 1639, gest. 1713 als
prof. der theologie te Leipzig, zijn bekend als uitgevers van de Acta eruditorum.
Olearos, eiland. Zie ANTIPAROS.
Oleg, tweede grootvorst van Moscovid (van 879
tot 913), veroverde in 882 Smolensk en Ljoehitsj,
maakte (885) de Severiers, Radimitsjen, Drewliers,
enz. schatplichtig, kwam met 2000 gewapende
schuiten naar Constantinopel, en noodzaakte keizer
Leo VI tot het teekenen van een tractaat van koophandel, dat geheel in het voordeel was van Rusland
(911). Door dezen tocht werden de Russen bekend
met de schoone kunsten en met bet Christendom.
Men noemt 0. menigmaal als voogd van Igor I, den
zoon van Rurik. — 0., zoon van Swjatoslaw I, bekwarn bij den dood zijns vaders (973) tot zijn aandeel het land der Drewliers; maar hij werd aangevallen door zijnen broeder Jaropolk 1, die op hem
de overwinning van Owroetsj bevocht, waarbij 0.
sneuvelde (977). — 0., zoon van Swjatoslaw (voort
van Wladimir) en kleinzoon van Jaroslaw I, werd
op jeugdigen leeftijd van zijne erflanden beroofd
door zijne ooms, die hem gevangen zetteden. Hij
vond echter middel om te ontsnappen, verhief zich
tot voort van Tmoetarakan ; en met de Polowtsen
vereenigd, versloeg hij in 1078 Swjatoslaw 11, bemachtigde onzer Swjatopolk II de steden Tsjernigow, Rjazan, Moerom, enz., sloeg 1096 (doch tevergeefs) het beleg op voor Kiew, en stierf 1124,
na in groote mate deel gebad te hebben aan de binnenlandsche oorlogen van Rusland. Zijne zonen,
Wsewolod en Igor, beiden bijgenaamd Olgowitsj,
d. zoon van Oleg, zetteden het oorlogen voort, en
vormden eene rnachtige partij, met welker steun zij
eindelijk bet hoogste gezag in handen kregen (1139
—1146).
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Oleggio

Oleggio, stad in Piemont, 4 uren gaans benoorden Novara; 7800 inw.; bronnen. Oleggio
Castello, een dorp met 900 inw. insgelijks in het
Novareesche.
Olekma, rivier in Siberie, gouvt. Jakoetsk,
komt nit het Stanowoi-gebergte, loopt noordwaarts,
en valt na omstr. 90 mijlen loop in de Lena.
Olen, s.a_.
Zi
t
71 e AALEN.
Olen, hymnendichter en hoogepriester der oude
Grieken, leefde nog vOOr Orpheus, en was volgens
sommigen geboortig uit Lycie, volgens anderen uit
Sarmatie. De door 0. vervaardigde hymnen werden
bij plechtige godsdienstige gelegenheden te Delphi
en te Delos gezongen. Naar men wil was 0. degene,
die het orakel van Apollo te Delphi vestigde. Hij
wordt ook beschouwd als uitvinder van den hexameter.
Olenus, stad in 't noordwest-gedeelte van
Achaia, aan de Zee van Crissa, tusschen Dimw ten
W. en Patras ten 0., gebouwd door Olenus, den
zoon van Jupiter, was een der twaalf steden van
den Acheischen bond.
Olêron, I) het crude Uliarus en Olario, eiland
ter westkust van Frankrijk, in de Golf van Biscaya,
voor den mond der Charente, behoort tot bet fransche dept. Beneden-Charente, is 41 vierk. mijl groot,
met 18,000 bewoners, en bevat twee stadjes, nl.
Oléron of Chateau-d'Oléron en St.-Pierre d'O., benevens het gehucht St.-George d'O. Dit eiland behoorde lang aan de graven van Anjou en aan de
hertogen van Aquitanie, werd aan Frankrijk gebracht door Karel V, vervolgens bemachtigd door
de Engelschen, later heroverd door Karel VII; dikwijls ver- en heroverd in den tijd der Ligue ; werd
door Lodewijk XIV versterkt. De Coutunze d'Oldron,
lang vermaard geweest als zeewet, dagteekende
van den heiligen Lodewijk. — 2) stad op bovengenoemd eiland 0. Zie ir) 7 van CHATEAU. - 3) stad en
gehucht op 0. Zie ST.-GEORGE en ST.-PIERRE.
4) stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees. Zie
het art. OLORON.
Oletzko, of Marggrobowa, stad in 't pruis. reg.district (en ruim 8 mijlen ten Z. Z. 0. van de stad)
Gumbinnen, aan het Meer van 0.; 3800 inw.
Olga, eene heilige der russ. Kerk. Zie HELENA.
Olgjerd,groothertog van Litauen (1330-1381),
was de zoon van Ghedimin. Hij stiet zijnen oudsten
broeder Jawnut van den troon, en deelde het gezag
met zijnen anderen broeder Kjeistut, ofschoon 0.
zelf alleen den titel van groothertog droeg. Hij
wreekte den dood zijns vaders op de Duitsche orde
(1530), aan welke hij hare in Samogitie gemaakte
veroveringen ontrukte; aan de Tartaren van den
Dnieper ontweldigde hij Podolie, werd vervolgens
door de Duitsche Bidders verslagen, liet zich tweemaal gevangen nemen, ontsnapte telkens door middel van list, en slaagde er in, de Orde te beletten zich
in Litauen te vestigen ; gedurende dies strijd verloor hij Volhynie, Podolie, de palatinaten Brzesc en
Belz, die hem ontweldigd werden door de Polen. In
1362 versloeg hij drie Borden nomadiseerende Mongolen in Podolie en aan den Dnieper; vervolgens
werd Kherson door hem geplunderd en verwoest ;
tegen Rusland deed hij drie krijgstochten, waarvan
twee in 1367 om Michael II to handhaven tegen
Dmitri ; daarna deed hij 1370 eenen inval in Pruisen, dock verloor den bloedigen veldslag van Rudan, en zag de Duitschers, alles te vuur en tezwaard
verwoestende, doordringen tot Wilna. In 1381 stierf
0., nalatende twaalf zonen, van welke de vermaardste is Jagiel of Jagollo.

Olivarez
Olgun, dezelfde turksche stad als Dulcigno.
Olhao, of Olham, eene visschersplaats met 6500
inw. en goede haven in de portugeesche provincie
Algarve.
Oliaros, eil. in de EgeischeZee. Zie ANTIPAROS.
Olibrius. Zie OLYBRIUS.
Olifants—baai, inham van den Atlantischen
Oceaan in de kust van Benguela (zuidwestknst van
Afrika), under 13 gr. 14 min. Z. breedte en 12 gr.
33 min. 0. lengte ; goede ankergrond.
Olifants—eiland, ook Morel genaamd, ook
Podor, goed bevolkt eiland van Senegambie, in de
Gambia-rivier, 20 mijlen van hare uitwatering. Op
het 0. (dat eerie menigte dorpen telt) hadden de
Franschen vroeger het fort Podor.
Olifants—rivier, rivier in Zuid-Afrika, in de
Kaap-kolonie, komt nit den Winter-Hoek, en valt
na omstr. 30 mijlen loop in den Atlantischen Oceaan,
17 mijlen benoorden de St.-Helena-baai.
Olifernes (kasteel van). Zie CONDES.
Olina, rivier in Gallie ; thans de Orne.
..e. Zie
_.e PP ERNAMBUCO.
Olinda, stad in Brazili
Olingen, of Ohlingen, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, aan de Syren, 3 uren gaans benoordw. Luxemburg.
Olins, oude naam van 't friesche dorp Teroele.

Oliphants ..... Zie OL1FANTS .....
Oliphant (Lawrence), gob. 1832, kwam reeds
jong naar Ceylon, van waar hij Jung-Bahadoor vergezelde naar Nepaul, werd daarna (1852) advocaat
to Edinburg, bereisde Rusland, Noord-Amerika en
Tnrkije, en was vervolgens eerste secretaris van lord
Elgin in China, later gezantschaps-secretaris te
Jed do. Als letterkundige heeft 0. naam gemaakt
door een aantal zeer verdienstelijke reisbeschrijvingen.
Olisippo, later Felicitas Julia, thans Lissabon,
stad in Lusitanie, word door de ouden 0. genaamd,
omdat men beweert, dat die stad gesticht is door
Ulysses.
Olita, stad in russisch Pam aan de Niemen,
10 mijlen ten W. Z. W. van Wilna ; 3600inw.
Olite, stad in Spanje, aan den Cidacos, 5 mijlen bezuiden Pamplona ; 3000 inw.; paleis gebouwd
door Karel III, koning van Valencia ; was voorheen
de residentie der koningen van Navarre.
Oliva, 1) marktvlek in Pruisen, aan de Golf van
Pntzig, 2 uren gaans benoordw. Dantzig; 1900 inw.;
vele aanzienlijke buitenplaatsen van rijke Dantzigers.
Vroeger had 0. eene beroemde cistercienser abdij,
waar 3 Mei 1660 de vrede gesloten werd, die een
einde maakte aan den oorlog tusschen Zweden, Polen, den Keizer, en Brandenburg, bij welken vrede
Zweden in het bezit kwam van Esthland en bijna
geheel Lijfland, waardoor het als mogendheid het
overwicht in bet Noorden erlangde. — 2) 0., met
den bijnaam acl Staluas, stad in de spaansche prov.
Valencia, vierdhalf uur gaans benoordw. Denia en
vijf kwartier gaans van de Middellandscbe Zee; 7000
inw. 3) stad in Spanje, met den bijnaam de Jerez,
omdat bet anderhalfuur gaans bewesten Jerez (Xeres)
ligt ; ligt 6 mijlen bezuiden Badajoz heeft 4500 inw.
— 4) stad met 2300 inw. op Lanzarote (een der
Canarische eilanden).
Olivarez, verscheidene plaatsen in Spanje,
0. a.: 1) aan den Duero, 6 a 7 uren gaans beoosten
Valladolid ; 700 inw.; titel van een graafschap,
waarnaar do vermaarde minister van Filips IV genoemd wordt ; zie 't volgende art. — 2) met 2000
inw., 4 a 5 uren gaans bewesten Sevilla. — 3) met
1300 inw., 10 uren gaans bezuidw. Cuenza.

Olivarez

Oltenitza

Olivarez (Gaspard de Guzman, graaf van),
spaansch minister, geb. 6 Jan. 1587 te Rome, won
het vertrouwen van den infant ; toen deze later als
Filips IV den troon beklom (1621) koos hij 0. tot
minister-president, en schonk hem den titel van
hertog van San Lucar. In de 22 jaren, die hij het
ministerschap bekleedde, wikkelde hij Spanje in
groote oorlogen. Naar de Nederlanden zond hij Spinola als opperbevelhebber ; met de fransche Calvinisten en met de vijanden van Richelieu onderhield hij kuiperijen, die nitliepen op den vermaarden
oorlog 1635, welke eerst met den vrede der Pyreneer' (1659) eindigde, doch waarvan 0. den afloop
niet mocht beleven. Die oorlog, aanvankelijk niet
onvoorspoedig voor Spanje, nam airas eene voor dat
land noodlottige wending ; de Tachtig-jarige oorlog
in de Nederlanden bleek insgelijks meer en weer
ten nadeele van Spanje te zullen uitloopen ; de opstand van Catalonia en de ornwenteling van Portugal (1640) gaven aan den invloed van 0. twee geweldige knakken ; en het mislukken van de samenzwering van Cinq-Mars maakte den val van 0. onvermijdelijk. Overstelpt door duizenden vijanden,
zag hij zich 1643 van zijne waardigheid ontzet -en
naar Toro gebannen, waar hij 12 Juli 1645 stierf.
Olivenza, stad in Spanje, 6 uren gaans bezuiden Badajoz; gewichtige grensvesting aan de zijde
van Portugal; 5700 inw.; behoorde vroeger aan Portugal, werd 1801 aan Spanje afgestaan; 1811 ingenomen door de Franschen. Bij de tractaten van
1815 werd bepaald, dat 0. aan Portugal teruggegeven
zou worden,.doch die bepaling is eene doode letter
gebleven.
Olivet (St.-Martin d'), stad in 't fransche dept.
Loiret, aan de Loiret, 5 kwartier gaans bezuiden
Orleans ; 3600 inw.; de beroemde andij, gesticht in
510 door Clovis, bestaat niet meer; aan den opgang
der brug, die Kier over de Loiret werd Francois, hertog van Guise, vermoord door Poltrot.
Oliveto, stad in de napolit. prov. Basilicata,
10 a 11 uren gaans bezuidw. Matera ; 6500 inw.
Olivier (Guillaume Antoine), fransch entomoloog, geb. te Les-Arcs bij Frejus 19 Jan. 1756, werd
1792 met eene wetenschappelijke zending naar Perzie belast, en keerde met rijke verzamelingen uit
alle takken der natuurlijke historie in 1798 van daar
terug, werd professor der zoologie aan de veeartseuijschool te Alfort, en stierf 11 Aug. 1814 te Lyon.
Behalve zijn Voyage dans l'Enzpire ottoman, l'Egypte,
la Perse (3 dln. iu 40 of 6 dln. in 8 0 met atlas, Parijs 1802-7) heeft men van hem : Entomologie, ou
histoire naturelle des insectes (6 dln. met 363 kopergravuren, Parijs 1789-1808) en Dictionnaire de
l'histoire naturelle des insectes de l'Encyclopddie
mdthodique (9 dln. Parijs 1789-1819).
Olivier Schilperoort (T.). Zie het art.

door Frederik' II Lafayette werd te 0. gevangen
gehouden 1794; keizer Ferdinand I deed 2 Dec.
1848 te 0. afstand van den troon ten behoeve van
zijnen neef Frans Jozef, die te 0. 4 Maart 1849 eene
constitutie gaf ; 28 en 29 Nov. 1850 werden te 0.
gewichtige conferentien gehouden door de ministers
van Pruisen, Oostenrijk en Rusland, waardoor de
zoogenaamde Olmutzer Punclalie tot stand kwam,
die een einde maakte aan de woelingen Bier dagen
in Duitschland.
Olney, marktvlek in het engelsche graafschap
Buckingham, 4 a 5 uren gaans bezuidoosten Northampton ; 3000 inw.
Olof. Zie OLAF.
Olona, of Olonna, rivier in Lombardije, komt
uit het Meer van Lugano, stroomt door de stad
Milaan, en valt na 15 mijlen loop in de Po. Under
het eerste fransche keizerrijk gaf de 0. Karen naam
aan het Departement 0., waarvan Milaan de hoofdplaats was.
Olonetz, gouvt. in europ. Rusland, ruim 2717
vierk. mijlen met 288,000 bewoners, en Petrosawodsk
tot hoofdplaats, wordt ten Z. door 't gouvt. Archangel en ten 0. door Finland begrensd. Vroeger
was de hoofdplaats van 0. de stad 0. met 1200
inw. aan de zich in het Ladoga-meer ontlastende
rivier Olonka. In de stad 0. liet tsaar Peter I het
eerste schip bouwen, voor het 20 mijlen meer noordelijk gelegene Petersburg.
Olonna, rivier. Zie OLONA.
Olonnais (J. David NAU, genaamd 1'), d. 1. de
Olonner, befaamd flibustier, geb. te Sables-d'Olonne
in de 17e eeuw, was de aanvoerder eener bende
avonturiers, die zich op het Schildpad-eiland genesteld hadden. Lang was hij de schrik der Spanjaarden ; doch in 1667 werd hij door de Indianen
gevangen genomen, en — opgegeten.
Olonne, 1) vlek in Frankrijk, dept. Vendee,
aan de zee, 5 kwartier gaans benoorden Sablesd'Olonne ; 2500 inw.; was voorheen eene vesting
en de titel van een graafschap, dat toebehoorde aan
bet geslacht La Tremoille. In 1570 werd N. bemachtigd en verwoest door La Noue, veldheer der
Calvinisten. — 2) zie SABLES D'OLONNE
Oloron, of Oléron, het oude Iluro, stad in 't
fransche dept. Basses-Pyrenees, 8 uren gaans bezuidw. Pau, aan den Gave d'Oloron; 7000 inw.;
werd in 732 verwoest door de Noormannen. -0. (Gave d'), rivier in Frankrijk, ontstaat bij 0.
uit de vereeniging van den Gave d'Ossau met den
Aspe, loopt in noordwestelijke richting, en outlast
zich in den Gave de Pau na 9 mijlen loop, even beneden Peyrehorade.
Olot, rijke fabriekstad in Spanje, nabij bet ontspringen van de Fluvia, 5 a 6 uren gaans benoordw.
Gerona ; 10,000 inw.; vele bronnen.
01st, of Oulst, dorp in Overijsel, 2 uren gaans
benoorden Deventer, aan den rechter IJseldijk, over
welken bier de groote weg van Deventer op Zwolle
loopt ; 850 inw.; vele buitenplaatsen.
Olstyn, oude naam van Allenstein.
Olt, rivier in Transylvanie. Zie ALUTA en ALT.
Olten, lat. Ultinum, stad in 't zwits. kanton
Solothurn, aan de Aar en aan den Centraal-spoorweg,
8 uren gaans benoordoosten Solothurn ; 1650 inw.
Oltenitza, stad in Walachije, aan de uitwatering der Dembowitza in den Donau, tegenover Turtukai ; 1500 inw.; bier viel in den russ.-oosterschen
oorlog de eerste veldslag 4 Nov. 1853 tusschen de
Russen en de Oostenrijkers, waarbij laatstgenoemden
overwinnaars bleven.

SCH1LPEROORT.

Olm, of 011em, ook wel Elm, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, derdhalf uur gaans ten W.
N. W. van Luxemburg.
Olmutz, slawisch Holomauc, lat. Eburum, het
oude Arsicua, stad en sterke vesting in Moravie,
aan de March, ruim 8 mijlen benoordoosten Briinn,
heeft met zijne vijf voorsteden 14,000 inw., en is
sedert 1777 de zetel van een aartsbisschop. In 1581
werd de universiteit van 0. gesticht, die 1778 opgeheven, 1827 hersteld, en 1855 op de theologische
faculteit na andermaal opgeheven is. Vroeger hoofdstad van Moravie, is 0. tegenwoordig de hoofdplaats
van den kreis 0. (79 vierk. mijlen met 435,000
bewoners). In 1758 werd 0. tevergeefs belegerd
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Olterterp, ook Olderterp. of Oldeterp, dorp in
Friesland, een kwartier gaans beoosten Beetsterzwaag en 4 uren g. benoordoosten Heerenveen;
120 inw.
Oltforst, of Altforst (Oud Voorst), geldersch
dorp, anderhalf unr gaans bezuidw. Druten ; 290 inw.
Oltmans (Alexander), verdienstelijk nederlandsch schilder, geb. te Amsterdam 1814, gest.
aldaar 1853. — 0. (J. F.), broeder van den vorige,
een der uitstekende historische-romanschrijvers, die
den roem uitmaken van onze nationale letterkunde,
gest. Jan. 1854 te Steenderen, waar hij den laatsten
tijd zijns levens doorbracht, om ver van 't gewoel
der steden zoo mogelijk versterking te vinden voor
zijn van jongs of aan zwak gestel. Dat in dat zwakke
lichaam een krachtige, degelijk ontwikkelde en rijk
begaafde geest woonde, getuigen zijne twee meesterstukken, getiteld: Het Slot Loeveslein (2 dln. Amsterdam 1834) en vooral De Sehaapherder (4 dln.
Amsterdam 1838), welke beide werken reeds meer
dan Bens herdrukt zijn.
Oltsende ('t), voormalig dorp op 't zeeuwsche
ell. Zuid-Beveland, aan de Yerseke, bezuidw.Duvenee.
Olugh-Beyg,sterrenkundige.Zie ULUGH-BEYG.
Olvera, het oude Ilipa, stad iiiSpanje, 8 uren
gaans bezuidw. Ossuna en 13 a 14 mijlen benoordoosten Cadix ; 6500 inw.
Olybrius (Anicius), echtgenoot van Placidia
(de dochter van Valentinianus III) en veldheer van
Leo II, werd naar het Westen gezonden om keizer
Anthenius te handhaven tegen den opstandeling
Ricimer ; doch 0. liet zich daarentegen door Ricimer
als keizer van het Westersche rijk erkennen. Eenigen
tijd daarna rukte Ricimer op Rome aan, bemachtigde die stad, en liet Anthemius ter dood brengen
(472). Slechts weinige maanden regeerde 0.; hij
stierf nog in datzelfde jaar, en werd opgevolgd door
Glycerius.
Olymp, verkorting van Olympus.
Olympas, I ) een der eerste Christenen ; Rom.
16: 15. — 2) heiligen ; zie OLYMPIAS.
Olympia, twee heiligen. Zie OLYMPIAS.
Olympia, thans Miraka of Longeniko, een dal
ongeveer in het midden van bet peloponneezische
landschap Elis, niet ver van de hoofdstad Pisa, en
op slechts eenige uren gaans afstands van de zee,
vermaard door de Olympisehe spelen (zie dat art.),
die hier alle 4 jaren plaats hadden, door den aan
Jupiter gewijden prachtigen tempel, en door het
lien tempel omringende boschland (de zoogenaamde
Altis van 0.) beslaande eene vlakte van 3500 a
4000 vt. lengte bij 1600 a 2000 vt. breedte : bosch
en tempel prijkten met eenen aan bet ontelbare
grenzenden overvloed van standbeelden. Zie PISA.
Olympia, nieuw-aangelegde hoofdstad van het
noord-amerik. territoriurn Washington, aan den
Tenalquet, dicht bij hare uitwatering in den Pugetsond.
Olympiade, bij de Grieken het tijdsbestek
van vier jaren tusschen twee elkander opvolgende
vieringen van de Olympische spelen ; eene eeuw
staat dus gelijk aan 25 Olympiaden. De eerste 0.
begint 776 v. Chr., in welk jaar de bedoelde spelen
hersteld werden, en toen Corcebus overwinnaar
werd ; de laatste (293e) 0. loopt van 392 tot 396;
de tijdrekening bij Olympiaden kwam omstreeks
300 jaren v. Chr. aigemeen in gebruik. Om die tijdrekening in schrift nit te drukken, bedient men zich
van tweederlei getalmerken, nl. om de 0. aan to
duiden bezigt men romeinsche cijfers, terwijl men
zich van arabische cijfers bedient voor het jaartal

der 0. Wanneer dus eene gebeurtenis vermeld staat
01. LXXI, 3, wil dat zeggen: in het 3e jaar der 71e
0., dat is {776—(70 X 4 -+ 3)283] in het jaar
493 v. Chr.
Olympias,0101ympas, naam van twee heiligen :
1) geb. 368, gest. 410, trouwde met Nebridus, prefect van Constantinopel; pas 20 maanden gehuwd
zijnde, werd zij weduwe, en sleet de rest van hare
dagen in de beoefening van alle christelijke deugden.
Kerkelijke gedenkdag 17 Dec. — 2) de andere heilige 0. wordt kerkelijk herdacht 12 Jan.
Olympias, dochter van Neoptolemus, koning
van Epirus, gemalin van Philippus II van Macedonia
en moeder van Alexander den Groote, was eene vrouw
van veel verstand, maar intrigeerend van aara. Door
haren gemaal verstooten omstr. 336 v. Chr., nam
zij de wijk naar Epirus, en had waarschijnlijk de
hand in den moord, die een einde maakte aan het
leven van Philippus, na wiens dood zij in Macedonia
terugkeerde, waar zij zich de hoogste eer liet bewijzen, terwijl zij hare mededingster Cleopatra noodzaakte zich te verhangen. Bijna volstrekt geen gezag
was haar verleend gedurende de afwezigheid van
Alexander, hetgeen niet belette, dat zij veel kwaad
deed aan Antipater, die door Alexander aangesteld
was als rijksbestuurder. Na den dood van baron
zoos (323) nam zij dan ook de wijk naar Epirus;
doch hoezeer dus ver verwijderd, speelde zij eene
rol in de hurgeroorlogen der Macedoniers, koos de
partij van Roxane, die tot haar was komen vluchten,
keerde na Antipater's dood naar Macedonia terug:
op aanschrijven van Polysperchon (319) liet zij de
door Cassander voorgestaan wordende Eurydice en
Arrhiddis ter dood brengen (318), en gaf zoodoende
het voorbeeld ter uitroeiiug van Alexander's afstammelingen. Doch reeds kort daarna kwam Cassander haar belegeren in Pydna, en dwong haar
spoedig, zich aan hem over to geven. Hij had beloofd haar leven te zullen sparen ; doch hij verwekte
een oproer onder de bloedverwanten dergenen, die
0. had laten ter dood brengen, en door dezen werd
0. vermoord 317 v. Chr.
Olympiodorus,platonisch wijsgeer, leeraarde
to Alexandria omstr. het begin der 6e eeuw na Chr.
Men heeft van hem een Commentarium op den eersten Alcibiades, voorafgegaan door eene beschrijving
van het leven van Plato (uitgeg. door Creutzer,
Frankfort 4821). Op verscheidene van Plato's Samenspraken heeft 0. insgelijks commentarien geschreven, van welke slechts ettelijke gedrukt zijn
(1816-1847). — 0., peripatetisch wijsgeer in de
5e eeuw na Chr., was de leermeester van Proclus.
O., peripatetisch wijsgeer in de 2e helft der 6e
eeuw na Chr., schreef commentarien op de Meteoren
en op eenige andere werken van Aristoteles.
O., nit Thebe in Egypte, leefde in de eerste holft
der 5e eeuw na Chr., schreef eene Algerneene geschiedenis van zijnon tijd (loopende van 407 tot 425),
waarvan uittreksels voorkomen in de NBibliotheek"
van Photius.
Olympisehe spelen, de bij Olympia gevierd
wordende fasten ter eere van den Olympischen Jupiter, -waren de voornaamste der vier oudgrieksche
nationale feesten, hadden plaats om de vier jaren,
en strekten om den eenheidsband tusschen de verschillende volkeren van Griekenland gestadig nauwer dicht to halen. Ze waren ingesteld of vernieuwd
door Hercules (den 'deer); later herhaaldelijk opgeheven, werden ze hersteld eerst door Pelops, daarna
door Iphitus, den wetgever van Elis, in 884 v. Chr.,
terwijl een nieuw reglement voor de 0. vastgesteld
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werd in 776 v. Chr. Van dit tijdstip of aan werden
de 0. tevens door geheel Griekenland aangenomen
als grondslag voor de tijdrekening (zie OLYMPIADEN)
De 0. werden gevierd in den tijd van den zomerzonnekeer, en duurden vijf dagen; ze bestonden in
verschillende wedstrijden, nl. het pentathlon of
den vijfstrijd (1. wedloop; 2. springers; 3. worstelen ; 4. werpen met den discus of werpschijf; 5. werpen met de spies) ; wijders den dubbelen wedloop,
het wedrennen te paard, het wedrennen met wagens,
en bet panchration, of worstel- en vuistgevecht.
Ook de kinderen hielden een afzonderlijken wedstrijd, doch enkel naar den prijs van het pentathlon.
De athleten ontvingen als eereprijs een olijfkrans,
en keerden in triomf naar hunne geboorteplaats terug. In 394 na Chr. werden de 0. voor goed afgeschaft door Theodosius.
Olympus, naam van verscheidene gebergten
der oudheid, waarvan er inzonderheid twee vermaard zijn, nl.: 1) in West-Bithynie, op de grenzen
van Phrygie en Mysie ; heet thans Kesjisj Dagh of
Monnikenberg. — 2) de beroemdste 0. van alien,
tusschen Macedonie en Thessalia, door het dal Tempe
van het Ossa-gebergte gescheiden, is in sommige
pieken ruim 6000 vt. hoog, is in de mythologie de
zetel van het grieksche godendom.
Olynthus, voorname stad op het Chalcidische
schiereiland, aan de grens van Macedonie, was slechts
een armzalig dorp, toen het door Perdiccas II, koning van Macedonie, afgestaan werd aan de uitgewekenen uit de atheensche kolonien op het schiereiland,
omstr. 433 v. Chr. (kort voor den Peloponneezischen
oorlog). Reeds spoedig nam 0. zeer toe in bloei en
macht, strekte zijne heerschappij uit over meer dan
30 omliggende steden, wist zijne onafhankelijkheid
te handhaven tegen de Atheners en tegen de Spartanen, die even begeerig beiden het oog op 0. gericht hadden. Doch 348 v. Chr. werd 0. veroverd
door Philippus II (den vader van Alexander) en bij
Macedonie ingelijfd. De redenaar Demosthenes had
getracht dit te verhoeden, door in drie (nog aauwezige) redevoeringen, de Olynthische redevoeringen
genaamd, den Atheners de oogen te openen aangaande de inzichten van Philippus II met betrekking
tot 0.
Om, mystieke lettergreep, waarmede al de gebeden en aanroepingen der Hindoes aanvangen. In
het Sanskrit, welke taal geen afzonderlijk letterteeken voor den o-klank heeft, wordt die lettergreep
geschreven AUM, welke drie letters de zinnebeeldige
voorstelling zijn van de goddelijke Drieeenheid der
Indiers : A is Wisjnoe, U is Siwa, M. is Brahma.
Om, rivier in West-Siberie, komt nit de steppe
van Baraba, loopt in westelijke richting, en valt na
ruim 100 mijlen loop in den Irtisj, bij Omsk.
Omagh, marktvlek in Ierland, prov. Ulster,
hoofdplaats van het graafschap Tyrone, 9 wren gaans
benoordoosten Enniskillen ; 3500 inw.; rumen
eener oude abdij ; in 1743 werd 0. vernield door
brand.
Omaguas, een Indianenstam in Venezuela. Zie

en door de*raa(van Ormus in gemeenschap staande
met de Perzische: Golf.
Omar, zoon van Eliphaz, den kleinzoon van
Ezau ; Gen. 36: 11, 15; I Chron. 1: 36.
Omar, naam van twee kalifen, nl.: 0. I (Aboe
Hafsa Ibn-al-Khattab), de tweede kalif, was een
achter-achterneef van Mahomed. Aanvankelijk een
vinnig vervolger van het Islamismus, omhelsde hij
echter die leer in 615, en werd zelfs een der voornaamste apostelen van den Profeet. Eerst kanselier
van Aboe-Bekr (den eersteu kalif), wend 0. diens
opvolger in 634, en nam toen, bij den titel van kalif,
tevens den titel aan van Emir-al-moemenim, d. i.
Vorst der geloovigen. Zoo door zijne eigene veroveringen als door die van zijne veldheeren, gaf hij eene
groote uitbreiding aan de grenzen van zijn rijk,
maakte zich meester van Syria, Perzie, Egypte, drong
voorwaarts tot Tripoli, en wend 644 van het leven
beroofd door een dweepzieken Arabier. Hij had den
ouderdom van 63 jaren bereikt. Niet minder dan
40,000 christentempels, zegt men, werden door 0.
verwoest, en meer dan 1400 moskeen gesticht ; intusschen heeft men hem ten onrechte beschuldigd
van het verbranden van de Alexandrijnsche bibliotheek (zie AmaoE). Hij voerde de tijdrekening der
Hedzjra in Egypte in. Zijne nagedachtenis wordt in
eere gehouden bij de Sunnieten (zie dat art.); doch
de Sjyieten (zie dat art.) verfoeien hem, en noemen
Aboe-Bekr, Omar en Othman usurpators. — 0. II,
achtste ommiadische kalif, van moederszijde een achterkleinzoon van Omar I, volgde in 717 Soliman, den
zoon van Walid I, op den troon, was eenvoudig, zonder aanmatiging en rechtvaardig, doch mishaagde
den ommiadischen prinsen, en wend uit den weg
geruiind door middel van vergif (720).

GUAR ANIS.

Omaha–City, boofdstad van het n.-amerikaansche territoriuin Nebrasca, aan den Missouri;
3000 inw.
Omajjaden. Zie n- MMIADEN.
Oman, een der vijf landschappen van Arabia,
tusschen de Perzische Golf en de Zee van Oman, is
grootendeels onderhoorig aan den imam van Maskat.
De stad 0. ligt 28 mijlen benoordw. Maskat, aan de
Zee van 0., zijnde een gedeelte der Indische Zee
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Omar(Aboe-Hafs-Al-Galedh-ben-Schoaib),geb.
in den omtrek van Cordova, kwam in opstand tegen
Abderamus 11, werd verslagen, redde zich door de
vlucht, doorkruiste als zeeschuimer de Middellandsche Zee, veroverde Creta, en bouwde daar een fort,
waaraan hij den naam gaf van El-Khandak (d. i. de
Citadel), naar welk fort het geheele eiland Candia
genoemd is.
Omar–al–Motawakel–al–Allah (Aboe
Mohammed), bijgenaamd el-Aftas, de laatste moorsche koning van Badajoz, regeerde van 1079 tot 1094,
was vermaard door zijn rijkdom, en beroemd om
zijn kunstzin ; hij verleende zijnen steun aan de almoravidische overweldiging, doch werd daarvan
zelf het slachtoffer. Hij zag bijna al zijne steden in
opstand komen tegen zijn gezag, of zich overgeven
aan de troepen van Joessoef-ben-Tasjfin, en werd
door zijne onderdanen overgeleverd aan Said, die
hem en zijne twee zonen liet onthoofden.
Ombaai, of Ombo, ook Mor genaamd, en ook
wet onder den naam van Malloewa voorkomende,
eiland in nederl. 0. I., is een der Kleine Soendaeilanden, ligt benoorden Timor (waarvan het gescheiden is door de als vaarwater veilige en op het
smalst 15 mijlen breedte hebbende Straat 0.), is
circa 46 vierk. mijlen groot, bevolkt met 194,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Koewi ; de voornaamste havenplaats is Alor, in het stranddistrict Alor,
op welke plaats de Timoreezen handel drijven. Vroeger behoorde een gedeelte van 0. aan de Portugeezen ; doch sedert 6 Aug. 1851 behoort het geheele
eiland aan de Nederlanders.
Ombos, thans el-Boeeth of Koem-Ombos, stad
in Egypte, in Thebais, op den oostoever van den
Nij1, tusschen Syene en Apollinopolis magna, was
vermaard wegens de godsdienstige veneering, die

Ombrie

Omorca

men er bewees aan de krokodillen, en wegens den
haat die er gevoed werd tegen Tentyra, waar men
die krokodillen-veneering verafschuwde. Tegenover
0., aan de overzijde van den Nijl, lag Contra-Ombos.
Ombrie, fransche naamsvorm voor Umbrie.
Ombrios, of Pluvialia, d. i. de Regenachtige,
een der Gelukkige eilanden.
Ombrone, lat. Umbro, rivier in Toskanen, ontspringt in de Apennijnen, 5 a 6 uren gaans beoosten
Siena, doet Grosseto aan, en valt na 15 mijlen loop
in de Middell. Zee. Tijdens de fransche overheersching gaf de 0. haren naam aan het departement 0.,
waarvan Siena de hoofdplaats is.
O'Meara (Barry Edward), chirurgijn op het
engelsche schip Bellerophon, ging !net Napoleon,
als diens lijfarts, 7 Aug. 1815 naar St.-Helena, bleef
daar tot 25 Juli 1818, en gaf na Napoleon's dood in
het licht het door hem (0'M.) bijgehoudene dagboek, onder dezen titel : Napoleon in exile, or a voice
from St.-Helena (2 dln. Londen 1822). Hij stierf te
Londen 3 Juni 1836.
Omer, de heilige, Sint-Omer, lat. Audomarus,
was monnik van Luxeuil, en werd 637 bisschop van
Therouanne (nabij de tegenwoordige stad St.-Omer,
die naar hem haven naam draagt ; zie ST.-OmEn).
Hij stierf omstr. 670; kerkelijke gedenkdag 9 Sept.
Omerkote. Zie AMEBKOTE.
Omer—Pacha, eigenlijk Michael Latas, geb.
24 Nov. 1806 te Nasky nabij Fiume, ontving eene
militaire opleiding, maakte zich echter 1833 uit de
voeten, ging tot den Islam over, en werd sclirijfmeester van den toenmaligen prins Abd-ul-Medzjid.
Toen deze de regeering aanvaard had, word 0. tot
kolonel benoemd, won door zijne dapperheid in verscheidene veldtochten in Syrie meer en meer het
vertrouwen des sultans, en klorn telkens hooger op
in rang. Van 1848 tot 1850 kommandeerde 0. het
turksche bezettingsleger in de Donau-vorstendommen, onderdrukte 1850-51 de opstanden der
hoofdleiders in Bosnie en in de Hertzogewina, doch
werd in het veroveren van Montenegro verhinderd
door de gewapende tusschenkomst van Oostenrijk.
Bij het uitbreken van den russisch-turkschen oorlog
werd hem het opperbevel over de turksche armee
toevertrouwd, en na den afloop van den Krim-veldtocht het opperbevel in Syrie en Babylonie; in 1859
viel hij echter in ongenade, en werd naar Kutahia
gebannen. In Jan. 1861 naar Constantinopel teruggeroepen, werd hij benoemd tot opperbevelhebber in
de Hertzogewina, waar hij 1862 den opstand dempte,
en niet onvoorspoedig de Montenegrijnen beoorloogde.
Omersen, en Omershen, oude namen van het
overijselsche stadje Ootmarsum.
Ommeganek (Balthasar Paul), belgisch landschap- en dierenschilder, geb. to Antwerpen 1755,
gest. 18 Jan. 1826.
Ommel, of Ommelen, dorp in Noord-Braband,
4 uren gaans oostelijk bezuiden Eindhoven; 300 inw.
Ommelanden, lat. Tractus adjacens, voormalig landschap in de tegenw. prov. Groningen,
grensde ten N. aan de Noordzee, ten Z. aan bet
Goorecht, ten 0. aan de Eems, ten W. aan Friesland
en de Lauwerzee. Zie GRONINGER-OMMELANDEN.
2) Bataviasche 0., eene onderafdeeling der residentie
Batavia, op Java. — 3) 0. van Benkoelen, eene afdeeling der adsistent-resid. Benkoelen op Sumatra.
Omm—el—Kora, zooveel als Mekka.
Ommen, plattelandsstadje in Overijsel, op den
rechteroever van de Vecht, zesdhalf uur gaans beoosten Zwolle, en zevendhalf uur g. benoordoosten

Deventer; 1300 inw.; werd in 1248 tot stad verheven door Otto van Holland (36en bisschop van
Utrecht), en omstreeks dienzelfden tijd versterkt ;
in 1330 werd 0. in brand gestoken door het yolk
der eigenaars van de kasteelen Rechteren en Voorst;
1379 leed 0. veel door Evert van Essen, eigenaar
van het kasteel te Eerde. In 1622, toen reeds de
vestingwerken van 0. geslecht waren, verschansten
de Spanjaarden zich in de kerk, tegen de in aantocht zijnde Staatsche troepen ; kort daarna werd
een groot gedeelte van 0., benevens die kerk, door
brand vernield.
Ommerapoera. Zie AMARAPOERA.
Ommeren, dorpje in Gelderland, 2 uren gaans
benoorden Tiel; 75 inw.
Ommersehans, voorheen Schans-te-Avereest, voormalige schans in Overijsel, 1 uur gaans benoorden Ommen, werd 1824 door het gouvernement
in vruchtgebruik afgestaan aan de Maatschappij van
Weldadigheid, en dient sedert tot straf- en verbeterkolonie voor bedelaars, landloopers, enz.
Ommiaden, of Omajjaden, beroenide arabische
dynastie, kwam met Moawiah (een afstammeling
van Ommiah) op den troon van Damascus 661, bij
den dood van Ali. De 0. regeerden over de geheele
arabische monarchic tot 749; toen door de Abbassieden van den troon gestooten, gingen zij in
Spanje regeeren, doordien Abd-ur-RharnAn I (Abderamus I) zich daar in 755 als Emir-al-moemenim
deed erkennen en het onafhankelijke kalifaat van
Cordova stichtte. Op de regeering van Abd-urRhamán, volgden de door de oorlogen met de Christenen verontruste regeeringen van Hezjam I (778796), Hakem I (796-812) en Abd-ur-Rhamân II
(812-852), onder welken laatste Mahomedaansch
Spanje zich verhief tot het bestgeregeerde rijk van
de geheele destijds bekende wereld. Zijn nict minder uitstekende zoon Mohammed (852-880) had
tot opvolgers Moendhar of Mundhar (880-882),
diens broeder Abdallah (882-912) en Abd-urInman III (912-961) ; onder dezen laatste bereikte het spaansche kalifaat zijn toppunt van bloei
en macht. Zijn zoon Hakem II (961-976), een
ijverig beoefenaar en hegunstiger van dicht- en letterkunde, verhief Spanje tot hoofdzetel der arabische
wetenschap. Onder zijnen kleinzoon Hezjam II, die
tot 1008 regeerde, begon bet rijk allengs tot verval
te komen in dezelfde mate, waarin de vijandig tegenover hem staande christenvorsten sterker werden ;
dit bleef zoo voortgaan tot 1031, toen Hezjam 1II
genoodzaakt werd afstand van den troon te doen.
Met hem eindigde de dynastie der 0., en het kalifaat Cordova verbrokkelde zich tot verscheidene, elk
op zich zelven staande moorsche rijkjes, om juist
door hun gemis aan eenheid des te gemakkelijker
veroverd to worden door de Christenen.
Ommiah, of Omajja (voluit : Ommiah-ben-AbdSjems), een vorst uit den slam der Koraisjieten, regeerde te Mekka, en stierf in het begin der 7e eeuw,
nog voordat Mahomed begon te prediken. Naar O.
werd de dynastic der Onimiaden genoemd, die gesticht werd door zijnen achterkleinzoon Moawiah.
Omoa, stad in Centraal-Amerika, republiek
Honduras, aan de Golf van Honduras, 3 mijlen beoosten de uitwatering der rivier Motagua ; 1000
inw.; haven.
Omorca, eene godin der Chaldeers, was (volgens Berosus) de vrouw van Baal, met wien zij bestolid van eeuwigheid. Toen Baal tot het scheppen
van de wereld overging, sneed hij zijne vrouw door
midden: het bovenlijf van 0. vormde den hemel,
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Onchelaus, oude stad in Beotie, aan bet meer
bet onderlijf werd de aarde, en uit het hoofd van 0.
Copais, niet ver van Haliartus, was gesticht door een
stond het menschdom
ont.
Omphale, koningin van Lydie, vrouw van zoon van Neptunus; te 0. was eene Amphictionie
gevestigd ; reeds ten tijde van Pausanias lag 0. in
Tmolus, bleef na diens dood alleen in 't bezit van
ruinen.
den Croon. Toen Hercules — om hem te laten boeOnderdendam, dorp in de prov. Groningen,
ten voor gedurende zijnen waanzin door hem aan4 uren gaans westelijk benoorden Appingedam ;
gerichte verwoestingen en gepleegde moorden —
480 inw.
door Mercurius verkocht werd als slaaf, werd hij
gekocht door 0., die hem, aan hare voeten gezeten,
Onderwierum, dorp in de prov. Groningen,
5 uren g. bewesten Appingedam, en een kwartier g.
garen liet spinners, doch reeds spoedig verliefd op
bezuidw. Onderdendam.
hem werd, zoodat Hercules een zoon bij haar verOndines, of Ondijnen, door de Kabbalisten
wekte, met name Agelaus of Lemon. Volgens eene
uitgedachte beschermgeesten van rivieren, meren en
andere lezing zag Hercules, toen hij door Lydie
zeeen.
toog, koningin 0. en werd zoo verliefd op haar,
dat hij uit eigen beweging hear slaaf werd. Eene
Onega, rivier in europ. Rusland, ontstaat in bet
gouvt. Olonetz als afwatering van het Latsja-meer,
dynastie der lydische koningen beweerde of te stamr
loopt eerst N.O. dan N.W. en valt na eenen loop van
men van Hercules (Heracles) en 0.: de koningen uit
60 mijlen in de Golf van 0., zijude een zeeboezem
die dynastie noemden zich Heraclieden (zie LYD16).
Omphalopsychieten, of Navelbekijkers. der Witte Zee. Aan de uitwatering der rivier ligt de
stad 0., met 1600 inw. en haven. — 0. (het Meer),
Zie bet art. HESYCRASTEN.
een meer in bet europ.-russische gouvt. Olonetz, tusOmphroy. Zi e —NFROI.
schen bet Ladoga-meer en de Witte Zee; is i'uim
Omri, 1) koning van Israel, was eerst veldover231 vierk. mijlen groot (30 mijlen lang bij 7 a 14
ste van koning Ela. Zoodra hij hoorde, dat die komijlen breedte), ontvangt de wateren van tien riviening vermoord was door Zimri, en dat deze zich als
ren, van Welke de Wodla de voornaamste is, en ontkoning opgeworpen had, liet 0. zich als koning
roepen, rukte tegen den usurpator op, en bracht
last zich door middel van de rivier Swir in het
Ladoga-meer.
hem derwijze in het nauw, dat hij (Zimri) zich in
zijn paleis liet verbranden om niet in 0.'s handen
Oneglia, stad in Sardinie, in de tegenw. ital.
prov. Porto-Maurizio, aan de uitwatering van den
te vallen. Een tweede usurpator, met name Thebni,
Impero in de Golf van Genua, 16 uren gaans bebetwistte vier jaren lang het gezag van 0.; doch
noordoosten Nizza ; 6500 mow.; kleine haven ; werd
toen ook deze medestander gedood was, bleef 0.
veroverd 1792 en 1794 door de Franschen, door
alleen meester van het rijk. Hij regeerde 12 jaren,
wie de vestingwerken van 0. geslecht werden; bet
waarvan hij er 6 te Thirsa resideerde; toen bracht
is de geboorteplaats van Andrea Doria.
hij zijne residentie over naar de door hem gestichte
stad Samaria. Hij was een goed vorst, maar diende
Oneida, een meer in Noord-Amerika, staat
New-York, ontvangt de wateren van verscheidene
afgoden. Hij was de varier van Achab. In het 0. T.
rivieren (o. a. ook van eene rivier 0.) en staat
zie I Kon. 16: 16-30 ; II Kon. 8: 26; II Chron.
door de rivier Oswego in gemeenschap met het meer
22 : 2 ; Micha 6: 16. — 2) kleinzoon van Benjamin;
Ontario.
I Chron. 7: 8. — 3) een man uit stem Jude;
Oneidas. Zie IROKEEZEN.
I Chron. 9: 4. — 4) zoon van Michael; I Chron.
O'Neill, of O'Nial, een der oude iersche konin27 : 28.
Omsk, versterkte stad in aziat. Rusland, 60 gen, regeerde over Momonia (Munster) van 379 tot
402, vereenigde zich met de Picten en Scoten tegen
mijlen bezuidoosten Tobolsk, aan de uitwatering van
de Romeinen, droeg er veel toe bij om laatstgenoemden Om in den Irtisj ; 12,000 inw.; is thans de reden uit Britannia te verdrijven, en overweldigde
sidentie van den gouverneur-generaal van WestArmorica in 388. Hij stierf vermoord door Eocha,
Siberie, en was vroeger de hoofdpl.ats van bet gouden vorst van een der provincien van lerland. De
vernement 0., dat opgeheven en gedeeltelijk aan
afstammelingen van O'N. hebben gedurende 5 eeu't gouvt. Tobolsk toegevoegd is. Het gouvt. 0., bewen in lerland geregeerd. Zij hadden tot voornaamgrensd ten N. door 't gouvt. Tobolsk, ten N.O. door
ste residentie de stad Dungannon in Ultonia. Een
't gouvt. Tomsk, ten Z. 0. door Dzongarije en ten
der laatste afstammelingen van het geslacbt O'N.
Z.W. door bet land der Kirghizen, was ingedeeld in
bracht 20 jaren door aan het hof van koningin Eli4 districten (Omsk, Oest-Kamenogorsk, Petropawzabeth, stak toen de vaan van den opstand op, bield
lawsk en Semipotinsk).
zich 7 jaren staande, en was op bet punt aan zijn
Omzinyati, rivier. Zie BUFFELRIVIER 2).
On, stad in Egypte, vermeld in Gen. 41 : 45, 50 vaderland de onafhankelijkheid terug te geven.
Oneille, fransche naamsvorm van Oneglia.
en 46:20 als geboorteplaats van Jozef's vrouw. Zie
Onekotan, een der noordelijke Koerielen (CuHELIOPOLIS 2).
On, een der oproermakers in de woestijn, sloot rilen).
Onesicritus, 1) grieksch geschiedschrijver
zich aan bij Korach, Dathan en Abiram ; Num. 16:1.
Onam, 1) kleinzoon van Seir ; Gen. 36 : 23 ; uit Egina (of uit Astypalea), leerling van Diogenes,
vergezelde Alexander den Groote op diens tocht naar
I Chron. 1: 40. — 2) zoon van Jerahmeel; I Chron.
Azie, werd door dien vorst met een gezantschap
2: 26, 28.
belast naar de Gymnosophisten, en later benoemd
Onan, zoon van Jude en tweede man van Thatot opperstuurunan der vloot, die onder bet oppermar, gaf zich over aan eene afschuwelijke ondeugd,
bevel van Nauarchus de westkust van Azie omvoer.
die hem den dood berokkende, en die sedert near
Hij schreef eene uitvoerige Geschiedenis van Alexanhem Onanismus genoemd is ; Gen. 38: 4, 8, 9;
der's tocht (eigenlijk meer een roman dan een ge46: 12; Num. 26: 19; I Chron. 2: 3.
loofwaardig historisch bock), welk bock niet meer
Mate, stad in Spanje, prov. Guipuscoa, 6 mijbestaat, doch veelvuldig vermeld (en gebekeld)
len ten 0. Z. 0. van Bilbao; 5700 inw.; had vroewordt door Strabo, Alianus en Plinius.
2) een
er eene universiteit, en was tijdens den burgerdergenen, die aan Commodus les garen in hetGrieksch.
oorlog lang de residentie van don Carlos.
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Onesimus

Onze-Lieve-Vrouw

Onosimus, de heilige, leerling van Paulus,
was eerst slaaf van Philemon, een rijk thwoner van
Colossw; na zijnen heer bestolen te hebben, maakte
0. zich uit de voeten. Duch vervolgens door Paulus
tot het Christendom bekeerd, werd hij door dezen
aan Philemon teruggezonden met een aanbevelingsbrief (in het N. T. de zendbrief van Paulus aan Philemon), en was daarna PaoIns behulpzaam als ondergeschikte. In het jaar 95 ouderging 0. den marteldood ; 110 is in het N. T. ook nog vermeld Col. 4: 9,
en wordt door de roomsche Kerk als heilige vereerd
16 Fehr. en 10 April.
Onesiphorus, een der eerste Christenen ; II
Tim. 1: 16; 4: 19.
Zie ENEds.
Onfroi, een der zonen van Tancred van Hauteville. Zie UNFROI.
Onias, naam van vier hongepriesters der Joden,
nl.: 0. I, regeerde van 321 tot 300 v. Chr.
0. II, van 241 tot 229 v. Chr.— 0. III, volgde
anno 200 v. Chr. zijnen vader Simon II op, regeerde
het land met wijsheid, doch werd onder AntiochnsEpiphanes afgezet, en vervangen door zijnen broeder
(zie JASON 3), die echter reeds spoedig plaats «west
waken voor Menelas. Vervolgens naar Antiochie ontboden, om verantwoording of te leggen van zijn gebonder' gedrag, werd 0. op bevel van Menelas door
Andronicus vermoord, 0. IV, zoon van Onias
III, regeerde niet in Judea, dock stond in zoo hooge
gunst bij Ptolemefis IV en Cleopatra, dat hem vergunning verleend werd, om in (le nabijheid van Bubastis eenen joodschen tempel to bouwen, en daar
verblijf te houden als sonverein. Reeds spoedig ontstond er rondom dien tempel eene stad, (lie den
naam aannam van Ontum. Teen Cleopatra weduwe
geworden was, benoerude zij 0. tot opperbevelhebber over hare troepen, om ten hehoeve van haren
zoon noting te voeren, tegen Ptolemeiis Physcon ;
door dezen echter werd 0. gevangen genomen en ter
dood gebracht.
Onihoe, een der Sandwich-eilanden.
Onin, landschap in Australia, in Nieuw-Guinea,
benoorden de Rnelufs-van-Goens-baai; de vorst van
0. is schatplichtig Ran den sultan van Tutor.
Onium, stad in Egypte. Zie ONIAS IV.
Onkelos, een rabbijn (die genoemd wordt als
schrijver van den Targum) is volgens sommigen een
leerling geweest van Gamaliel en inedeleerling van
Paulus; volgens anderen is hij dezelfde persoon als
Aquila. schrijver van eene grieksche vertaling van
het Onde Testament, en tijdgenont van Adriaan.
le druk van den Targum is die van Bologna (1482).
Onnaing, dorp in 't fransche dept. Nord, 2
uren gaans benoordoosten Valenciennes; 3500 inw.;
uitgebreide teelt van chicorei, welke in Frankrijk
voor het eerst te 0. geteeld is.
Ono, stad in den stem Benjamin; het dal, waarin
die stad lag, werd Dal van Ono genoemd ; I Chron.
8: 12; Ezra 2: 33; Neh. 6: 2; 7: 37; 11: 35.
Onod, marktviek in Hongarije, comitaat Borsod, aan de zich in de Theiss ontlastende Sap), 9 a
10 mijlen benoordw. Debreczin ; 3000 inw.; bloedige
veldslag tegen de Tartaren in 1241; verzamelplaats
tier Rakotzi-opstandelingen in 1707.
Onoldinum, lat. naam der stad Anspach.
Onoltzbach, oude naam van Anspach.
On.omacritus, dichter en waarzegger te
Athene, ten tUde der Pisistratieden, werd 516 v. Chr.
door Hipparchus, den zoon van Pisistratus, uit Athene
gebannen, omdat hij de mythen van Orpheus dlenstbaar maakte aan staatkundige oogmerken.

Onomarchus, phoceisch veidheer, voerde
eerst gezamenlijk met zijnen broeder Philomelus het
bevel in den Heiligen oorlog, en werd na zijns broeders dood alleen opperbevelhebber der phoceische
armee (353 v. Chr.). Hij bemachti alle Thronium,
Amphissus en de voornaamste ste(ren van Doris,
deed eenen inval in Bcotie, en gaf tweemaal de nederlaag aan Philippus in Thessalia. Doch hij werd
op zijne beurt bij Pheres overwotmen en gevangen
genomen door Philippus, die hem aan eene galg liet
ophangen (353 v. Chr.).
Onondaga, graafschap aan het Erie-kanaal
in Noord-Amerika, is bevolkt met 90,000 zielen. In
dit graafschap een Meer 0., alsook eene 6000 inw.
hebbende en 2 uren gaans ten Z. Z. W. van Syracuse
liggende stad 0.
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Onore, ook wet Hanawar genoemd, stad in
britsch 0. I., nabij de Zee van Oman, 25 mijlen van
Mangalore, drijft handel met Goa, Het was eertijds
de hooldstad van een onafhankelijk rijkje, doch werd
in de 15e eeuw verorerd door de Portugeezen, kwam
later in de macht tier Hollanders, 1763 in handen
van Haider-Ali, en eindelijk( I 799) aan de Engelschen.
Onosander, grieksch schrijver, leefde vermoedelijk onder de regeering van Claudius, in de
le eeuw onzer jaartelling. Men heeft van hem eene
verhandeling, getiteld Stralegikos Logos, d. i. De
wetenschap van den veidheer (beste edition 1761,
Nenrenberg, in fol., met fransehe vertaling van Zurlanben ; en die van Corals, Parijs 1822). De grieksche keizer Leo en de maarschalk van Saksen hadden zeer veel op met die verhandeling.

Onoverwinnelijke vloot. Zie ARMADA.
Onrust, of Poeloe Kappal, edam' aan de noordkust van Java, 9 engelsche mijlen benoordw. Batavia;
scheepswerven.
Onstwedde, dorp in de prov. Groningen, 3
uren gaans bezuiden Winschoten ; 900 inw.
Ontaneda, dorp in de spaansche provincie
Santander, aan den weg van Torre-la-Vega naar
Burgos; 500 inw.; drukbezochte bronnen.
Ontario, het oostelijkst gelegene der vijf gronte
meren van Canada, grunt 275 vierk. mijlen, in zijne
grootste uitgestrektlieid 43 mijlen long en 15 mijlen
breed. liet meer 0. ontvangt zijn water nit bet rn, er
Erie, door middel van den Niagara, en outlast zich
in zee door middel van den St.-Laurentius. In het
meer 0., waarin verscheidene eilandjes, hebben de
Black-River, de Oswego, de Trent, enz. bonne uitwatering.
Onteniente, stad in Spanje, prov. Valencia,
aan den Alhayda, 5 a 6 uren gaans bezuidw. SanFelipe; 8000 inw.; paleis (ler hertogen van Almodovar.
Onuphis, of Omphis, een der Brie heilige ossen van Egypte (de twee andere waren Apis en
Mnevis). De 0, was een der incarnation van Osiris.
Onuphis, stad in Neder-Egypte, honfdplaats
van een nomos Onuphitis, lag aan (len Atarbechitischen Nijl-arm, tnsschen Boeto ten Noorden en

Z.
Onze—Lieve—Vrouw (Kloosters van), voor-

Isidis oppidum ten

mali r_,!e kloosters in ons land. nl.: 1) O.-L.-V.-Berg,
te Llseistein, voor cistercienser normen, gesticht
omstr. 1390. — 2) 0.-L-V.-Broeders-kloosters,drie
verschillende Carmelietenkioosters, nl.: te Haarlem,
te Oudorp en te Utrecht. — 3) O.-L.-V.-Conventte-Galileen, in 't kerspel Hardenbergh in Overijsel,
gesticht 1406. — 4) te Windesheim in Overijsel,
gesticht 1387 voor reguliere kanunniken van St.Augustinus, ging in de Reformatie te niet. — 5) 0.L.-V.-en-de-Ttvaalf-Apostelen-Convent,te Utrecht op

Ouse-Lieve-Vrouwe-te-Sluis

Oostburg

de Oude Gracht, tot 1290 bewoond door zakdragende
monniken (Saccitx), wier Orde in dat jaar opgeheven werd. Het is thans het Gerelormeerde Burgerweeshuis. 6) 0.-L.-V.-Visilatie. 5 minuten gaans
buiten de St.-Janspoort te Haarlem, gesticht in 't
begin der 15e eeuw voor reguliere kanunuiken van
St.-Angustinus; bleef zelfs tijdens het beleg van
Haarlem volkomen ongedeerd. — 7) 0.-L.-V.-tenBerg, te Wouterswoude in Friesland, bewoond door
preinonstratenzer nonnen, wereldvermaard door een
Maria-beeld, dat wondered verrichtte, en zooveel
bedevaartgangers trok, dat er bij tijden te Dockum
geen brood meer te krijgen was. In 1580 werd dit
klooster gesloopt. — 8) O.-L.-V.-ten-Dale, in Friesland ; zie SION.
Onze-Lieve-Vrouwe-te-Sluis, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, in 't Aardenburger
Ambacht, prov. Zeeland, werd verzwolgen door den
watervloed 17 Sept. 1477.
Onze-Lieve-Vrouw-op-Zee, voormalig
dorp op het zeetivvsche eiland Schouwen, lag omstreeks een uur gaans ten W. Z. W. van Renesse,
in de duinen, doch is door stormvloeden als anderszins sedert Lang geheel te niet.
Oodeypoor, of Mewar, een sedert 1818 aan
Engeland schatplichtig Radzjpoeten-rijk i7 OostIndie, is 549 vierk. mijlen groot, met 1,162,000
bewoners; de hoofdstad 0. ligt 79 mijlen benoorden Bombay, met 20,000 inw.; aan de westzijde der
overigens aan alio kanten door bergen omringde stad
0. ligt een 2 urea gaans omtrek hebbend meer.
Oojein, of Oedzjein, het Ozana, Ozoana of
Ozene der ouden, in 't Sanskrit Ocdzjdzajni, versterkte stad in Centraal-Hindostan, in 't gebied van
den Sindliia, aan den Seepra (Serpa), 51 mijlen bezuidw. rle stad Gwalior, was tot 1810 de hoofdstad
van bet rijk Gv%alior, en heeft omstr. 30,000 inw.
In de oudheid was 0. de residentie %an den gevierden Vikramaditya, en is nog tegenwoordig een van
de zeven heilige steden der Indianen.
Ooltgensplaat, dorp in Zuid-Holland, op 't
eiland Goeree-en Overtlakkee, 8 uren gaans bezuidoosten lirielle; 2000 inw,; volgens sommigen oorspronkelijk Adolfsplaat geheeten, naar den eersten
bedijker van die plaat of gors, nl. Adolf van Cleve ;
volgens anderen van den beginne of 0. of Oeltgensplaat, naar zekeren Oeltgen, een visscher, die de bedoelde gors of plaat bet eerst ontdekt heeft ; maar
't waarschijnlijkst oudtijds Odulfsplaat, naar den
heiligen Odulphus, aan Wien voor de Reformatie de
kerk van 0. toegewijd was. Veel teed 0. door doorbraken en overstroomingen in 1530, 1532, 1570,
vooral 26 Jan. 1682 (waarbij 22 menschen omkwamen), en 1715 (toen 't omliggende land ruim 2 jaren onder water bleef stain); bij den zwaren brand,
die 0. trof in 1586, werd o. a. de secretarie met het
archief eene prooi der vlammen.
Oorlog, de kunst om menschenlevens te vernietigen ter bereiking of ter Ihstrijding van eerzuchtige of hebzuchtige oogmerken van vorsten of
volken. Onder de ontelbare menigte oorlogen,die sedert de schepping der wereld bet geluk der menschen
hebben verwoest, zijn er vele, die kunnen naam dragen naar het jarental, dat ze geduurd hebben, bijv.:
de 7-jarige 0. — Zie ZEVENJARIGE OORLOG.
de 30-jarige 0.— Z le DERTIGJARIGE OORLOG.
de 80-jarige 0. — Zie TACIITIGJARIGE OORLOG.
de 100-jarige 0. — zoo noemt men den langen,
bloedigen worstelstrijd tusschen Frankrijk en Engeland, die,van1337 tot 1437, de regeering beroerd heeft
van de volgende vorsten, nl. in Frankrijk : Filips VI

van Valois, Jan II, de Karels V, VI en VII, en inEngeland: Eduard III, Richard II, de Hend ilk ken IV, VenVI.
Bondgenooten-O., ook Marsische 0. genaamd, beet
de 0., die anno 91 v. Chr. nitbrak tusschen de Romeinsche republiek, en de nation, die met de Romeinen in bondgenootschap stonden ; in den 0. speelden
de Marsen de grootste rol. De volkeren van Italie,
partij trekkende van de inwendige verdeeldheden
der republiek, en zich beroepende op de door de Gracchen gedane beloften, meenden van den senaat te
kunnen eischen, dat hun het romeinsch bnrgerrecht
verleend wierd, met al de privilegien, aan den titel
van Romeinsch burger verbonden. Dit aanzoek werd
op eene krenkende wijze door den senaat afgewezen;
en ^vat meer zegt, de tribuun Livius Drusus, die
voor de Italianen had gepleit om hun het burgerrecht
toe te kunnen, werd in het Forum door de patriciers vermoord. Dit was bet sein tot den openbaren
oorlog. De Marsen vormden met verscbeidene andere
steden eenen Bond, waarvan Corfinium de hoofdstad
werd.Aanvankelijk bevochten de Bondgenooten eenige
overwinningen op de romeinsche veldheeren; doch bet
duurde niet lang of ze werden totaal verslagen bij
.Asculum; de voornaamste der in opstand gekomene
steden moesten zich overgeven, en na drie jaren
worstelens verzochten de Bondgenooten om den
vrede (87), die bun toegestaan werd. Een andere Bondgenooten-O. is die, Welke van 359 tot 356
v. Chr. in Griekenland gevormd werd tusschen het
machtige Athene en zijne koloni°n. Overigens moeten wij verwijzen naar de artikels: HEILIGE, MEDISCIIE,
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MITHRIDATISCUE, PELOPONNEEZISCHE,PUNISCHE,RELIGIE-,
SUCCESSIE-OORLOGEN; ITALIA ANSCHE 0., TROJAANSCIIEO.,
RUSSISCH-OOSTERSCFIE

0., enz.

Oort (Adam van), eigenlijk Noord, vlaamsch
hist oriesch i !der, geb. 1557 te Antwerpen, gest. 164 1.
Oost, of Oest, dorpje in nederl. Limburg.
Oost (de), gewone benaming voor Oost-Indio.
Oost (Jacob van), twee vlaamsche schilders nit
Brugge, vader en zoon ; de vader (geb. 1600, gest.
1671) leverde onovertreffelijke konitin van Rubens
en van Van Dijck ; de zoon (geb. 1637, gest. 29 Dec.
1713) is door historie-stukken bekend.
Oostbroek, 1) volgens sommigen de oorspronkelijke naam van het gron. dorp Zuidbroek, toen
dit nog met Noordbroek vereenigd was. — 2) voormalige abdij in de prov. (en 1 uur gaans heonsten de
stad) Utrecht, gesticht in 't begin der 12e eeuw, afgebroken 1580.
Oostburg, vonrmalige plattelandsstad (thins
dorp) in Zeeland, 2 uren gaans beonsten Sliiis; 1250
inw.; beet in stukken nit de lie en 12e eeuw
Osborre en ook wel Osbroek, en was voorheen eene
belangrijke koopstad, die in de 8e eeuw op het toppunt van Karen bloei stood ; 0. werd in 't begin
der 9e eeuw door de Denen verwoest, in 1271 nitgeplunderd en in brand gestoken door de Gentenaars; door de Engelschen en Gentenaars gezamenlijk werd 0. omstr. 1382 overvallen, uitgepinnderd,
nitgemoord en platgebrand, doch die inwoners, die
zich door de vlucht hadden kunnen redden, staken
eenen dijk door, zoodat het land onder waterliep,
waarbij vele plunderaars het met den dood bekochten. In 1384 in al zijne vroegere priviligien bestendigd, werd 0. 1452 door de Gentenaars nogmaals
geplunderd en verbrand ; 1488 Teed bet veel van
Maximiliaan's troepen. De Hervorming werd 1578
te 0. ingevoerd zonder stoornis in de openbare orde;
doch toen 0. zich in 1583 aan den hertog van
Parma moest overgeven, staken de inwoners zelven
alles in brand, en namen de vlucbt. Toen prins
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Maurits in 1604 het land veroverd had, begon hij
dadelijk het nog altijd in puin liggende 0. in staat
van versterking te brengen; die fortification waren
eerst in 1629 voltooid, en eene halve eeuw later
werden ze door den Staat voor afbraak verkocht, de
buitenwerken 10 Oct. 1672, de vestingwerken van
0. zelf 10 April 1673. In 1708 had 0. veel van de
Franschen telOden. In 1830 vonden de Belgen te 0.
den eersten krachtigen tegenstand 220ct.; maar vooral
het tweede gevecht (31 Oct.), waarbij drie honderd
Nederlanders cenen aanval van zes duizend Belgen
roemrijk afsloegen en den vijand tot retireeren noodzaakten, is eene schoone bladzijde in de geschiedenis
van den nederlandschen krijgsman.
Oostdorp, dorp in Noord-Holland. Zie OSDORP.
Oostelijke archipel. Zie daarover het art.

13) hertogdom Bukowina.
14) koninkrijk Dalmatie.
25) Lombardisch-Venetiaansch koninkrijk.
16) koninkrijk Hongarije.
17) konink. Croatie en Slavonic met 't croatische
Kustland (litoral), benevens Fiume met rechtsgebied.
18) grootbertogdom of grootvorstendom Zevenbergen.
19) de Militaire Grenzen.
De elf eerste dezer 19 kroonlanden maakten deel
uit van den Duitschen Bond : wel is waar van het
Kustland slechts de stad Triest met haar rechtsgebied, de kreis Urtz en een gedeelte van den kreis
Istrie ; loch daarentegen van Galicie de hertogdommen Zator en Auschwitz ; zoodat in 't geheel
van de Oostenrijksche monarchic circa 3591 vierk.
mijlen grondgebied (met circa 13 millioen bewoners) tot den Duitschen bond behoorden, die echter
door den oorlog van Pruisen tegen 0. in 1866 is te
niet gegaan. Reeds vroeger had 0. een gedeelte van
zijn grondgebied verloren (zie ITALIAANSCHE OORLOG)
door den vrede van Villafranca 11 Juli 1859; nog
gevoeliger verliezen moest het zich getroosten in
1866, toen het, door Pruisen en Italie gelijktijdig
aangevallen, geen ander middel zag, out erger nog te
voorkomen, dan afstand te doen van geheel bet Venetiaansche. Sedert den daarop tusschen 0. en Pruisen gesloten vrede is 0. als bniten Duitschland gesloten, aan welks hoofd thans feitelijk Pruisen staat.
Geschiedenis. Het eigenlijke 0., aanvankelijk door
de celtische Taurisken (later Noriken) bewoond,
vervolgens na de onderwerping aan Rome's gezag
(14 v. Chr.) door de Marcomannen en Quaden,
werd onder Tiberius bij het Romeinsche rijk ingelijfd (omstr. 33 na Chr.). Te rekenen van de 5e
eeuw werd 0. achtereenvolgend overweldigd door de
Hunnen, Oost-Gothen, Bojers, VandaIen, Longobarden, en werd ten laatste omstr. 568 gedeeld tusschen
de Bajuvariers (Beieren) en de Awaren, welke beiden het bewoonden, toen Karel de Groote zich
meester er van maakte (791) en het onder den naam
van Avaria of Oostelijke mark (Marchia orientalis,
Austria) met Duitschland vereenigde. Hendrik de
Vogelaar, een bolwerk willende stencil tegen de gedurige invallen der Hongaren, verhief 0. tot een
markgraafschap. In 982 werd door Otto II dit markgraafschap geschonken aan Leopold I vpit Babenberg, wiens afstammelingen aanvankelijk den titel
van markgraaf, later dien van markies voerden. Leopold I (gest. 994), werd opgevolgd door zijnen zoon
Hendrik I, onder wien wij 0. voor bet eerst vermeld
vinden onder den naam van Ostirrichi. Hij werd
1018 opgevolgd door zijnen broeder Adalbert 1, bijgenaamd de Zegerijke, die 1050 tot opvolger had
zijnen zoon Ernst. Deze sneuvelde 1075 aan de Unstrut tegen de Saksen, en had tot opvolgers: Leopold H tot 1096, Leopold III tot 1136, en Leopold
IV tot 1141 ; aan laatstgenoemden werd Beieren als
leen geschonken ; dot zijn broeder en opvolger Hendrik II Jasomirgott gaf dit land 17 Sept. 1156 aan
Hendrik den Leeuw terug, waartegen aan hem het land
boven de Enns a fgestaan werd.De marken boven en beneden de Enns werden nu ten behoeve van Hendrik
Jasomirgott tot hertogdom 0. verheven, hij verlegde
zijne residentie naar Weenen, liet een aanvang maken met het bouwen van de Stephanus-kerk, en
stierf 13 Jan. 1177. Zip zoon en opvolger Leopold
V vereenigde Stiermarken met 0., en werd bij zijnen
flood 1194 opgevolgd door zijnen zoon Frederik den
Katbolieke, wiens broeder Leopold VI in 1198 op den
hertogi. troon kwam, veel tegen de Hongaren en
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2) voormalig
Oostende, 1) zie
dorp in Zeeland, op het verdronken eiland Wulpen;
komt ook wel voor onder den naam van Ter-Streps.
Op de andere zijne van het eiland Wulpen lag het
dorp Westende.
Oostenrijk, duitsch Osterreich of Ostreich,
fransch Autriche, engelsch Austria, keizerrijk in
Middel-Europa, bestond (na de nieuwe organisatie
van 1849-51). tot Juli 1859 uit 19 kroonlanden,
te zamen ruim 11,762 vierk. mijlen groot, met ruim
35 millioen bewoners. Die 19 kroonlanden waren:
1) Neder-0. of aartshertogdom 0. onder de Enns ;
2) Opper-0. of aartshertogdom 0. boven de Enns ;
3) hertogdom Saltzburg.
[Deze drie kroonlanden, die de kern der Oostenrijksche monarchie uitmaken, vormen te zamen het
Aartsherlogdom 0., dat tot grenzen heeft : Moravie
en Bohemen ten N., Tirol en Beieren ten W., Stiermarken en Karnten ten Z., en Hongarije ten 0. De
grondsoppervlakte, die deze kroonlanden beslaan, is
circa 710 vierk. mijlen,. met '2,555,000 bewoners,
ingedeeld als volgt :
a) Neder-0.,circa 361 vierk. mijlen, met 1,700,000
zielen, wordt door den Donau in twee helften gescheiden, waarvan de zuiderhelft aan de Alpengrenst.
Het is ingedeeld in vier kreisen (Obermanhartsberg,
Unterinanhartsberg, Oberwienerwald, Unterwienerwald), en heeft tot hoofdstad Weenen, zijnde dit tey ens de algemeene hoofdstad der gansche Oostenrijksche monarchie en de residentie des keizers.
b) Opper-0.,circa 218 vierk. mijlen, met 708,000
zielen, voor bet grootste gedeelte bergland, waarvan
bet zuidgedeelte tot de Norische alpen behoort. Het
is ingedeeld in vier kreisen (Hausruck-, Traun-.
Muhl- en Innkreis), en heeft tot hoofdstad Lintz.
c) Saltzburg, 131 vierk. mijlen, met 147,000 zielen,
zijnde 't voormalige aartsbisdom (zie SALTZBURG), is
een bergachtig land, en heeft tot hoofdstadSaltzburg.]
De overige der hierboven bedoelde 19 kroonlanden gin :
4) hertogdom Stiermarken.
5) hertogdom Karnten.
6) hertogdom Krain.
7) het tot prinsdom verhevene graafschap Gôrtz
en Gradiska, met het markgraafschap Istrie en de
vrije stad Triest met rechtsgebied (gezamenlijk ook
•het Kustland" genoemd).
8) het tot prinsdom verhevene graafschap Tirol
en Vorarlberg.
9) markgraafschap Moravie.
10) koninkrijk Bohemen.
II) hertogdom Opper- en Neder-Silezie.
12) koninkrijk Galicie met Zator, Auschwitz en
Krakau.

Oostenrijk
tegen de ongeloovigen oorloogde, en zijn land vergrootte. Met Frederik den Stoute, die bijna de gebeele Krain veroverde, doch 12 Juli 1246 in een
gevecht tegen de Hongaren sneuvelde, stierf de
mannelijke linie der Babenbergers nit. Nu volgdc
het Oostenrijksche Interregnum, waarin keizer Frederik II de hertogdommen aan het rijk wilde trekken, terwijl de pans tegen dien maatregel van den
door hem in den ban gedanen keizer protesteerde,
totdat eindelijk Ottocar van Bohemen tot hertog
van 0. gekozen werd. Deze ontweldigde Stiermarken
aan de Hongaren (1260), werd 1262 door den roomschen koning Richard beleend, en erfde 1269 Karnten met een gedeelte van Krain en Friuli, doch werd
in 1276 genoodzaakt al de oostenrijksche bezittingen
of te staan aan den niet door hem erkenden keizer
Rudolf van Habsburg, en sneuvelde in den oorlog
tegen dien keizer 26 Aug. 1278. Keizer Rudolf
schonk 27 Dec. 1282 aan zijne twee zonen Albertus
(Albrecht) en Rudolf de hertogdommen 0., Stiermarken en KArnten ; dit laatste werd door de broeders afgestaan aan graaf Meinhard van Gertz en Tirol. Bij de schikking van 1283 kwamen 0., Stiermarken en Krain aan Albertus I alleen, die zich nu
Albertus I van Oostenrijk noemde. Vervolgens in
1298 roomsch keizer geworden, vermeerderde hij
1301 zijne landen met het markgraafschap Zwaben,
doch werd 1308 door zijnen neef Johan van Zwaben
vermoord. Zijne zonen Frederik, Leopold, Hendrik,
Albertus en Otto verwierven Neufchatel; doch streden Been gelukkigen strijd tegen de Zwitsersche
kantons en tegen Lodewijk den Beier, tegenover
wien Frederik in 1314 als tegenkoning gesteld werd.
Nadat Leopold 1326, Hendrik 1327 en Frederik
1330 gestorven waren, kwamen Albertus II en Otto
met den keizer tot eene schikking, en erfden 1335
ook KUrnten. In 1349 kwamen al de oostenrjjkiche
landen aan Albertus II alleen. Van zijne zonen stichtte
Rudolf II in 1356 de universiteit te Weenen, doch
stierf kinderloos 1365, waarop tusschen zijne broeders 1379 eene deeling plaats had: Albertus III bekwam 0., al het overige viel ten deel aan Leopold.
Laatstgenoemde sneuvelde bij Sempach, doch zijn
stam bloeide voort in Stiermarken. Nadat Albertus
III in 0. zijne landen vermeerderd had met Tirol,
stied bij 1395. Zijn zoon Albertus IV stierf ten gegevolge van vergiftiging in 1404 voor Znaim, terwijl
hij Procopius, den markgraaf van Moravie, beoorloogde. Zijn zoon Albertus V, schoonzoon van keizer
Sigismund, werd als zoodanig duitsch keizer, koning
van Hongarije en van Bohemen, doch stierf reeds
1439; en met zijnen zoon Ladislaw stierf 1457 de
oostenrijksche linie nit. Oostenrijk zelf kwam aan
de Stiermarksche linie, en wel, na langdurige twisten met zijne broeders, aan keizer Frederik III, die
aan het oostenrijksche huis de aartsbertogelijke
waardigheid verleende. Zijn zoon Maximiliaan, die
1477 in den echt trad met Maria van Burgundie,
bracht door dit huwelijk de Nederlanden en een
groot gedeelte van Burgundie in het oostenrijkscbe
huis, werd 1493 duitsch keizer, verwierf Tirol, en
baande den weg om weder in het bezit te komen
van Hongarije en Bohemen, terwijl zijn zoon Filips,
door diens huwelijk met Johanna van Spanje, het
huis Habsburg op den troon van Spanje en de Indien bracht, zoodat het buis Habsburg in twee
hoofdlinien gesplitst was, nl. de spaansche en de
oostenrijksche. Filips' zoon, Karel I, koning van
Spanje, werd als Karel V duitsch keizer, doch trof
1521 met zijnen broeder, aartshertog Ferdinand,
eene schikking, waarbij laatstgenoemde in het bezit

Oostenrijk

709

Imam van het aartshertogdom 0. Door zijn huwelijk
met Anna, de zuster van den hongaarschen koning
Lodewijk II, kwam Ferdinand I in 1526 in het bezit van Hongarije en Bohemen, benevens Moravie,
Si'ezie en de Lausitz, doch moest om Hongarije
oorlog voeren tegen Johannes Zapolya, die in 1529
de Turken voor de poorten van Weenen bracht. De
duitsche linie van het oostenrijkscbe huis, sedert
het de kronen van Hongarije en Bohemen verworven
had tot den rang van europeescbe mogendheid verheven, bezat nu een grondgebied van 5402 vierk.
mijlen. Ferdinand I werd keizer, en stierf 25 Juli
1564. Tusschen zijne zonen had eene deeling plaats:
de oudste, keizer Maximiliaan II, bekwam 0., Hongarije en Bohemen ; Ferdinand bekwam Tirol en
de zwabische bezittingen; Karel's aandeel werd
Stiermarken, Kärnten, Krain en Gertz. Maximiliaan
II, die 12 Oct. 1576 stierf, werd als keizer opgevolgd
door zijn oudsten zoon Rudolf II; deze had 1612
tot opvolger zijn broeder Matthias, na wiens dood
20 Maart 1619 Ferdinand H op den troon kwam ;
doch Bohemen weigerde Ferdinand II als koning te
erkeunen, waaruit de Dertigjarige oorlog ontstond,
welke eerst door Ferdinand 111 (die van 1637 tot
1657 regeerde) ten einde gebracht kon worden, en
in den loop van welken oorlog de Lausitzen (in
1635) van Bohemen afgenomen werden. Onder keizer Leopold I (zoon en opvolger van Ferdinand III)
werden 1683 de Turken voor Weenen teruggeslagen,
Zevenbergen werd bun ontweldigd, en geheel Hongarije werd onderworpen. Uit de spaansche erfenis
ontstond echter de Spaansche erfopvolgings- of
Successie-oorlog, waarvan noch Leopold (gest. 5 Mei
1705), noch zijn met geestkracht en talent begaafde
zoon Jozef I (gest. 17 April 1711) het einde mocht
beleven. Laatstgenoemde werd opgevolgd door
zijnen broeder Karel VI, die den successie-oorlog
ten einde bracht, en van de spaansche erfenis de
Nederlanden, Milaan, Napels en Sardinie (dat 1714
tegen Sicilie verruild werd) bekwam, ook Mantua bij
zijn rijk inlijfde, en zoo zijn grondgebied vermeerderde tot 9043 vierk. mijlen. Bij den Weener vrede
van 1735 en 1738 moest hij eater Napels en Sicilie weder afstaan, en bij den vrede van Belgrado
(1739) -ook een gedeelte van hetgeen hij van Turkije verworven had. Toen 1740 de mannelijke linie
uitstierf, kwamen de erflanden aan Karel's dochter
Maria Theresia ; doch hoezeer haar vader veel had
opgeofferd voor de erkenning van de Pragmatieke
sanctie, werden hare rechten nogtans vinnig betwist
(Oostenrijksche successie-oorlog).Haar gemaal, Frans
van Lotharingen, werd eindelijk 13 Sept. 1745 als
duitsch keizer erkend ander den naam van Frans I;
met hem kwam bet huis Habsburg-Lotharingen op
den oostenrijkscben troon; en bij den Oostenrijkschen successie-oorlog had Maria Theresia niets
anders verloren dan Silezie, Parma, Piacenza, Guastalla en eenige districten van Lombardije. Zij trachtte
tevergeefs Silezie weder machtig te worden in den
Zevenjarigen oorlog. Bij den dood van Karen gemaal
(18 Aug. 1765) werd zijn oudste zoon, Jozef 11,
duitsch keizer en medebestuurder met zijne moeder
in de duitsche erflanden. Bijna tegen wil en dank
trad zij 1772 toe tot de eerste deeling van Palen,
waardoor zij Galicie en Lodomerie verwierf, gelijk
haar 1777 de Bukowina afgestaan werd door de
Porte, terwijl zij bij den vrede van Teschen 1779
ook eenig grondgebied van Beiereu als aanwinst
outving. Door hare verstandige regeering, haar beleid en hare omzichtige hervormingen had zij aan
haar grondgebied zulk eene uitbreiding gegeven, dat
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zij bij haren dood een rijk naliet, dat 11,070 vierk.
mijlen groot was. Haar zoon Jozef II ging met zijne
hervormingen voortvarender en minderzachtzinnig te
werk: het gevolg daarvan werd, dat hij zich in het
laatst van zijn levee in eenen ongelukkigen oorlog
met Turkije gewikkeld zag, terwijl de Nederlanden
in openbaren opstand waren tegen zijn gezag, en
Hongarije zeer veel lust scheen te voelen om dat
voorbeeld te volgen: het verdriet, dat dit alles hem
berokkende, verhaastte zijnen dood (20 Febr. 1790).
Zijn brocder en opvolger, keizer Leopold II, wist
door inschikkelijkheid en vastberadenheid aan het
pijnlijke van dicn toestand een einde te maken, en
sloot 4 Aug. 1791 den vrede van Szistowa met de
Porte. Tegenover de Fransche Revolutie sloot hij een
verbond met Pruisen, doch stierf 1 Maart 1792, eer
nog de oorlog uitgebarsten was. Daaraan het hoofd
te bieden, werd de moeietijke teak van zijnen zoon,
keizer Frans 11. Bij den vrede van Campo-Formio
(1 TOct, 1797) gingen Lornbardije en de Nederlanden voor 0. verloren; doch het kwam daarbij in
bet bezit van het grootste gedeelte van het Venetiaansche, gelijk het reeds 2 jaren vroeger WestGalicie aangewonnen had. Bij den vrede van Lunevilla (9 Febr. 1801) werd door 0. afstand gedaan
van Falkenstein en Frick-dal, doch daarentegen
bekwam het de aartsbistlommen Trente en Brixen,
zoodat bet in grondgebied aangroeide tot over de
12,000 vierk. mijlen. Om dat grondgebied tot den
geheel te brengen, verhief Frans 11 de Oostenrijksche
monarchic.. 11 Aug. 1804 tot een Erfelqk keizerrijk
Oostenrijk, en vatte 1805 nogmaals de wapenen op,
doch moest den vrede van Presburg (26 Dec. 1805)
betalen met het groPigebkd, dat hij nog in Italie
bezat, en door afstand te doen (aan Beieren) van
Tirol, Vorarlberg, Eichstadt, enz. en (eau Wurtemburg en Baden) van de Breisgau en het overige van
Neder-O., tervviji hij daarentegen Saltzburg en
Berchtesgaden bekwam. In 1806 (6 Aug.) deed
Frans H afstand van den titel van Duitsch keizer
(keizer van het Heilige Roornsche Rijk), en noemde
zich van toen af: Frans 1, Keizer van Oostenrijk. In
1809 beproefde hij nogmaals de kansen van den
oorlog tegen Frankrijk, doch verloor bij den vrede
van Weenen (14 Oct. 1809) Saltzburg met Berchtesgaden, het Inn-kwartier, bet wester-Hausruckkwartier, Krain, GOrtz, Triest, den kreis Villach, en
het grootste gedeelte van Croatie en van Galicie.
Wel leverde 0. in 1812 aan Napoleon een hulpkorps
tegen Rusland, doch verklaarde 10 Aug. 1813 aan
Frankrijk den oorlog, en trad 9 Sept. 1813 toe (te
Teplitz) tot de groote alliantie, die tot den ondergang van bet fransche keizerrijk leidde. Bij den vrede
van Parijs (1814) bekwam 0. bet LombardischVenetiaansch koninkrijk en de afgestane gedeelten
zijner erflanden, benevens Dalmatie en Galicie terug,
trof 14 April 1816 met Beieren een vergelijk over
grondgebiedskwestien, en was dus na de fransche
oorlogen niet alleen wat zijne grenzen betrof beter
afgerond dan vroeger, doch had bovendien nog eene
aanwinst van 150 vierk. mijlen grondgebied. Under
de leiding van Metternich bad 0. vervolgens een
overwegenden invloed in den Duitschen bond. Keizer Ferdinand I beklom den troon 2 Maart 1835 ;
in 1840 nam 0. deel aan den oorlog in Syrie tegen
Ibrahim-Pacha ; in 1846 brak in Galicie een opstand
uit, die ten gevolge had, dat Krakau Iiij de nionarchie ingelijfd werd. Intusschen was bijna geheel
Europa van lieverlede doordrongen van het verlangen om een einde te maken aan de gebreken en misbrniken, die het tot dusverre gevolgde regeerstelscl
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schier overal aan de bevolkingen deed gevoelen:
Italie was afkeerig geworden van de vreemde overheersching ; Hongarije streefde naar onafhankelijkheid, en ook in Weenen zelf barstte 13 Maart 1848
eene volksbeweging nit, die aan het oude regeerstelsel een elude maakte. Milaan kwam in opstand
(22 Maart) en sloot zich aan Piemont aan, en 23
Maart werd te Venetic de republiek uitgeroepen.
Aan Hongarije was ter dertiende ure een eigen ministerie toegestaan ; doch dat kon de wenschen der
Magyaren niet weer bevredigen : Hongarije nem van
dag tot dag eerie onafhankelijker bonding aan, en
beschikte eigenmachtig over troepen en vestingen.
Het in opstand zijnde Weenen werd 31 Oct. 1848
ingenomen door prins Windischgratz en banns JOlachich ; 15 Nov. werd een rijksdag bijeengeroepen ,
naar Kremsier; een nieuw ministerie gevormd met
prins Schwartzenberg aan het hoofd, en nu legde
keizer Ferdinand de kroon neder; zijn broeder,aartshertog Frans Karel, die hem moest opVolgen, deed
afstand van den troon, en zoo kwam diens zoon
Frans Jozef aan het hewind. In een schitterenden
veldtocht (21-23 Mei 1849) tegen Sardinie, heroverde Radetzky geheel Lombardije, in Aug. werd
ook Venetie herwonnen, en in Sept. 1849 was de
opstand van Hongarije met behuip van eene russische
krijgstnacht en ten koste van stroomen bloeds geheel
onderdrukt. Dit was bet trenrige voorspel der regeering van keizer Frans Jozef, welke regeering inderdaad sleeks eene aaneenschakeling schijnt van
rampen en tnisslagen, in weerwil van 's keizers beste
bedoelingen om bet geluk van zijne volken te bevorderen. Zoo werd 26 Sept. 1855 het betreurenswaardige concordaat met Rome gesloten, waardoor 0.
in menig opzicht tot eenen schier unddeleemschen
toestand werd teruggebracht, en van Welk concordaat zich de onzalige druk derwijze heeft doen gevoelen, dat bet in 1867 tot overgroote tevredenheid
van de meerderheid der bevolking afgeschaft is kunnen worden, in weerwil van bet gescnreettw der geestelijkheid tegen (lien maatregel, waardoor de minister Von Beust, in de moeilijkste ornstandigheden
1866 het bewind aanvaard hebbende, zulk een gelukkigen step heeft gedaan om 0. den weg van verstandigen vooruitgaug op te Leiden. Dock reeds
vroeger had men in 0. de noodzakelijkheid ingezien
om dien weg te bewandelen, en na verscheidene
andere maatregelen in dien geest, was 1 Mei 1862
de ministerieele verantwoordelijkheid vastgesteld,
zoodat de regeeringsvorm van O. reeds sedert dien
datum de constitutioneele monarchic is. De zware
vernederingen en verliezen, door 0 in de laatste 18
jaren geleden, zijn in den aanvang van dit art. aangestipt : de Italiaansche oorlog 1859 ontnam aan 0.
bet grootste gedeelte van Lombardije, beroofde het
van den machtigen invloed, dien bet vroeger in
Italie bezat, en bedreigde het tevens met het toekomstige verlies van Venetie ; dat verlies werd in
1866 een feit; voeg daarbij het treurig uiteinde van
keizer Maximiliaan van Mexico, den broeder van
keizer Frans Jozef van 0., die vervolgens admiraal
Tegethoff naar Mexico uitzond om de uitlevering te
verkrijgen van zijns broeders lijk, Welke uitlevering
na zeer veel moeite werkelijk verkregen werd,zoodat
het vorstelijke lijk van den ongelukkigen Maximiliaan
in het begin van 1868 is bijgezet kunnen worden in
den grafkelder der keizers van Oostenrijk.
Oostenrijksche Nederlanden. Zie bet
art. NEDERLANTEN.
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Zie

Oosterbeek
Oosterbeek, dorp in Gelderland, I uur gaans
bewesten Arnhem, met onderhoorige buurtschappen
1700 inw. Keizer Koenraad begaf zich in 1027 van
Aken naar Utrecht (om aan de twisten aldaar, over
de benoeming van eenen nienwen bisschop gerezeu,
een einde te maken); hij werd op die reis vergezeld
door zijne zwangere gemalin, die onderweg door de
barensweeen overvallen werd, en te 0. het Leven
schonk aan een zoon (later keizer Hendrik III).
Oosterbeerte, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen ; werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Oosterbierum, dorp in Friesland, I nor gaans
benoorden Franeker; 700 inw.; in het nahijgelegen
gehucht Lidlum 100 inw.; in 't noordwesten, op eene
liooge terp, de boerenhofstede Koehool, want- aanvankelijk het klooster Lidlum gestaan heeft (1183—
1235), dat later meer zuid %loads verplaatst werd. In
14:31 werd de koster van 0. in de pastorie aldaar
vermoord door de monniken van Lidlum.
Oosterburen, dorp op het friesche eiland
Schiermonnikoog ; 1000 inw.
Oosterend, I) 0. of Oostereind, ook Oosteinde,
goed gebouwd dorp op het eiland Texel. — 2) dorp
in Friesland, 2 uren gaans benonrdw. Sneek, en '2
uren g. benoordoosten Bolsward ; 440 inw.
Oostergoo, een der drie kwartieren, waarin
Friesland vroeger ingedeeld was, grensde ten N.
aan de Noordzee, ten 0. aan Groningen, ten Z. aan
het kwartier Zevenwouden, ten W. aan 1A'estergoo.
Oosterhesselen, meestal kortweg Hesselen
genoemd, dorp in Drenthe, zevendhalf uur gaans bezuidoosten Assen en 5 kwartier g. noordelijk bewesten Dalen ; 220 inw,
Oosterhout, stad in Noord-Braband, circa 2
uren gams benoordoosten Breda, en anderhalf uur
g. bezuiden Geertruidenberg, aan den grooten weg
van Breda naar Utrecht ; 6000 inw.
Oosterland, I) dorp -op het zeeuwsche eiland
Duiveland, 2 uren gaans oostelijk benoorden Zierikzee; 850 inw.; voormalige heerlijkheid. — 2) dorp
op het elland Wieringen in de Zuiderzee, prov.
Noord-Holland.
Oosterlee, vermoedelijk dezelfde plaats als
Heiligerlee.
Oosterleek, bij verkorting Leek genoemd, ook
wet de Leek (en alsdan wet te onderscheiden van
de Leek in de prov. Groningen), dorp in NoordHolland, 2 uren gaans beoosten Hoorn; 160 inw.
Oosterlittens, dorp in Friesland, 3 uren gaans
bezuidoosten Leeuwarden ; 700 inw.
Oostermeer, dorp in Friesland, I uur gaans
beoosten Berg= ; met onderhoorigheden 1100 inw.
Ooster-Nijkerk, naam van 't friesche dorp
Nijkerk in Oost-Dongeradeel, ter onderscheiding van
Nijkerk in Ferwerderadeel.
Oostersche Kerk. Zie GRIEKSCHE KERN.
Oostersche Oorlog. Zie hierover het art.
RUSSISCH-OOSTERSCHE OORLOG.

Oostersche Rijk (het), later achtereenvolgend de nameu gedragen hebbende van, eerst: het
Griekscbe of Byzantijnsche Rijk, toen : bet Rijk van
Constantinopel. Dit rijk, waarvan Constantinopel van
bet begin tot bet einde de hoofdstad is geweest,
neetnt eenen aanvang met den dood van Theodosius,
en eindigt met de verovering van Constantinopel
door Mahomed II (1453). Het juiste jaartal, waarmede het 0. begint, is 395. Wel had er reeds vroeger (in 364) eene officieele deeling van het rijk plaats
gehad tusschen Valentinianus I en Valens; de tetrardie van Diocletiaan had zelfs eene werkelijke deeling
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vastgesteld in Westersch Rijk en Oosterscb Rijk;
loch die deeling kwam niet eer tot volkomene verwezenlijking, dan bij den dood van Theodosius. De
geschiedenis van bet 0. laat zich indeelen in-zes
tijdvakken. In bet le tijdvak (395-565), waarvan
Justinianus de hoofdpersoon is, na door de Hunnen
verwoest te zijn en bijna geheel Armenie verloren
te hebben zag het 0. het Westersche Rijk te niet
gaan, en maakte zich spoedig meester van eenige
stukken van dat verbrokkelde rijk (nl. van Italie,
Africa, Rarbarije, en een gedeelte van Spanje). In
bet 2e tijdvak (565-717) begint het 0. in verval
to gerakeu: de Longobarden nemen twee derden
van Italie in bezit; de linlgaren, Serven (Serviers)
en Croaten vestige!, zich bezuiden den Donau; de
Arabieren onderwcrpen Syne. Egypte, Africa, en
bet eiland Cyprus (622-632); Maurits, Lima-ills,
Pogonatus zijn de minst onbeduidende vorsten van
die anderhalve eeuw. Met het 3e tijdvak (717-867)
begint de lsaurische dynastie, die stand hield tot in
802, en wier iconoclastische ijver het verlies na
zich sleepte van bijna alles wat de Grieken nog van
Italie bezaten. Onder de zeven vorsten, die op Irene
volgen, worth de beelilenvereering bersteld (842),
maar reeds spoedig (858) doet Photius de groote
scheuring in de Kerk ontstaan (zie het art. PHQTIUS);
Candia, bijna geheel Sicilie, Cilicie, gaan voor de
keizers verloren (822, 827, 832, enz.). De oorlogen tegen de Bulgaren brengen verschrikkelijke
rampen over het 0. Het 4e tijdvak (867-1056)
worth ingenomen door de macedoniscbe dynastic,
die, dikwijls afgebruken of van alle gezag beroofd
door usurpatien, verscheidene uitstekende vorsten
tan aanwijzen, en den ondergang van het 0. eenen
tijd lang tegenhoudt. De Bulgaren, de Russen, de
Petsjenegen vernederden en verwoestten het 0.;
maar daartegenover staat, dat Bulgarije tweemaal
heroverd werd (971, 1018), benevens Servie (1018);
Cyprus, Cilicie, Cantlia kwamen weder onder het
gezag van het 0. (961-964); Aleppo (962), Sicilie
(1038-40) werden voor een oogeublik herwonnen.
In bet begin van het 5e tijdvak (1056-1260) bemachtigen de Sehijoecieden twee derden van KleinAzle. Aan Alexius, Johannes en Manuel Comnenus
gelukt het slechts een klein gedeelte der provincien
aan de Zwarte Zee te heroveren (1081-1180): de
Kruisvaarders, die door het 0. trekken, verschaffen
bet niet slechts geen de minste hulp, maar zijn het
integendeel slechts tot overlast en nadeel; in oorlogen tegen de Noormannen, d ie zich van Sicilie meester
gemaakt hebben, en tegen de Hongaren, worden de
krachteu van het 0. uitgeput. Bij den dood van
den laatsten Comnenus wordt het verval, waarin het
0. verkeert, hoe !anger hoe duidelijker zichtbaar :
de Serviers en de Bulgaren worden weder onafhankelijk ; de Vierde Kruistocbt, in plaats van tegen
Jeruzalem, wordt tegen Constantinopel gericbt,
welke stad ingenomen (1204) en den zetel wordt
van een Latijnsch rijk, terwijI nit de algeheele verbrokkeling van het 0. niet slechts een dozijn afzonderlijke latijnsche rijkjes te voorschijn treden (o. a.
het koninkrijk Thessalonica, het prinsdom Achaia,
het hertogdom Athene, het hertogdom Naxia en de
Venetiaansche provincien op Creta, maar bovendien
drie grieksche rijken, waarvan een in Europa (het
despotaat Epirus) en twee in Azle (het rijk van
Nicea, het rijk van Trebizonde). De 5de keizer van
Nicea, Michael Paleologus, herovert eindelijk Constantinopel (1261). Met hem begint het 6e tijdvak,
dat geheel ingenomen wordt door de dynastic der
Paleologen. Maar melt bij, noch zijn zoon Androni-
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cus vermogen het voormalige rijk weder tot een
te brengen. Trebizonde, Servie, Bulgarije, Bosnia, de
eilanden en bijna het gansche zuiden van het schiereiland worden onafhankelijk ; het overige valt in de
macht der Turken, even als negen tienden van KleinAzie (11e eeuw). De burgeroorlogen (onder Andronicus HI, Cantacuzenus, enz ) voltooien den ondergang des rijks. Tevergeefs bedelen de keizers om
den bijstand van het Westersche Rijk en beloven
zelfs de scheuring in de Kerk te zullen doen ophonden en zich geheel aan den Stoel van Rome te zullen
onderwerpen : de Turken worden weder meester
van Bulgarije (1391), komen oorlog voeren in Servie,
brengen Constantinopel in bet nauw aan alle kanten,
makers Johannes VII schatplichtig, en zonder den
inval van Tamerlan (1402) ware toen reeds een
einde aan 't bestaan van bet O. gemaakt door Bajazet. Eindelijk maakt Mahomed zich van Constantinopel meester (1453), in weerwil van de heldhaftige verdediging van den laatsten der Constantijnen;
de verovering van de hoofdstad wordt weldra gevolgd door de ondervverping van de rijkjes aan den
Donau, van Morca en van Trebizonde. Het 0. is
vooral merkwaardig door zijn langdurig bestaan. De
jaarboeken van het 0. zijn-overigens niet veel meer
dan eene aaneenschakeling van misdaden, verraderijen en laaghartigheden ; de keizers van het 0., geheel en al bezig met theologische twistvragen, zijn
niet in staat het hoofd te bieden aan de Barbaren ;
en eindelijk, meer en meer verzwakt door gedurige
vijandelijke invallen, door binnenlandsche verdeeldheden en door de ondeugden der vorsten, stort het
0. ineen als een bouwval, die opgehouden heeft levensvatbaar te zijn.
Geographie van het Oostersche Rijk. De provincien
van bet 0., van 395 tot 534, zijn nagenoeg dezelfde,
die in bet Romeinsche Rijk de twee prefecturen van
Oost-Illyrie en het eigenlijke Oosten uitmaakten.
Door de veroveringen van Justinianus werden aan
de 59 of 60 provincien, waaruit dit rijk bestond,
toegevoegd : 1) Africa, Numidie, de drie MauritaDien ; 2) vier spaansche districten in Carthaginensis, Bmtica, Lusitanie en Gallecia ; 3) geheel Italie.
MiddelerWijl had zich bij Klein-Azle (waar men vier
Armenian onderscheidde) een romemsch Armenia
gevoegd, genaamd Groot-Armenia, ofschoon bet
slechts het kleinste gedeelte van Armenia was (de
rest behoorde aan Perzi8, en heette Persarrnenie).
Van 569 tot 590 werd grieksch Italie ingekrompen
tot het Exarchaat (benevens de Pentapolis), de hertogdommen Genua, Mantua, Rome, Napels, de twee
Calabrien en de drie groote eilanden. In 624 kwamen al de spaansche bezittingen weder in handen
der Westgothen. Syria en Mesopotamia ontvielen
aan het 0. in 636, Egypte in 640, Africa van 670
tot 707, de gansche rechteroever van den Donau
(over eene breedte van 100 tot 250 kilometres) van
623 tot 641, het hertogdom Rome in 728, het
Exarchaat in 752, enz. Te midden van al die rampen was de geographische indeeling van het 0. veranderd : de provincien namen in de 7e eeuw den
naam aan van Themes. Men telde er aanvankelijk
32, waarvan 15 in Europa, nl.: Europa, Dyrrachium,
Nicopolis, Strymon, Rhodope, Thraci8, Mitnonti,
Hellas, Peloponnesus, Thessalonica, Macedonia,
Cherson, Lombardij8 (dat toen de Terra d'Otranto
was), Calabria, Egeische Zee ; en 17 in Azie, nl.:
Samos, Obsequium, de Optimaten, de Thrasesiers, de
Cibyrrheoten, de Buccellariers, Paph lagoni 8, Armenia,
Chaldia, Colonia, Mesopotamia, Sebaste, Cappadocia,
Lycande, Seleucia, Anatolia, Cyprus. De verovering
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van de twee koninkrijken Bulgarije en Servie breidde
die grenzen naar het Noorden uit (1018). Doch
tusschen 976 en 1018 had het Bulgaarsche rijk van
Hellas tot den Donau, en langs de geheele Adriatieche Zee tot Sabioncello, ruim de helft van het
Schiereiland tot zich genomen. Na de veroveringen
door de Seldjoecieden en de stichting van het rijk
Konieh bezat het 0. — buitendien beroofd van het
rijk van Servie, dat ingenomen was door verschillende barbaarsche horden (Petsjenegen, Cumanen,
Wlaken), en met de woestenij, genaamd het Woud
der Bulgaren, aan zijne grenzen — in Azie nog slechts
twee westelijke provincien van Klein-Azle (nl. Heraclea en Seleucia), benevens eene lange strook
kustland aan de Zwarte Zee (Paphlagonie en Chaldia). In 1261 bevatte bet 0. nog slechts: Thra-,
cie bezuiden den Hemus, Macedonia en bet eigenlijke
Oostersche rijk in Europa, en in Azie: Mysiö, Lydia,
een klein gedeelte van Lycie en van Carle. Het was
toen ingedeeld in 8 landschappen: 1) Thracie,
Oosten, Westen, Groot-Wlakia, Grieksch Morea;
2) Bithynie, Cilbianum, Mageddo. Bij de troonsbeklimming van Bajazet I waren die provincien ingekrompen tot 4 districten in Europa (Constantinopel,
Thessalonica, Zeitoen, Sparta), en eenige zeeplaatsen aan de Zwarte Zee. En eindelijk, bij de verovering van Constantinopel, bestonden al de grieksche
bezittingen enkel in die eene stad, benevens ongeveer
een dertigtal vlekken of dorpen in den omtrek, en
twee districten van Morea.
Keizers van het Oostersche Rijk.
716
Theodosius HI
I. Theodosiaansche
Dynastic.
5. lsaurische Dynastic en
Arcadius
395
de 3 Michaels.
408 Leo III de Isaurier 717
Theodosius II

450 Constantinus IV,bijPulcheria alleen
Pulcheria en Marcigen. Copronymus 741
450 Leo IV, de Khazar 775
anus
453 Constantinus V. bijg.
Marcianus alleen
Porphyrogenetes I 780
2. Thractsche Dynastic.
797
Leo I
457 Irene (keizerin)
802
474 Nicephorus I
Leo II
811
474 Stauratms
Zeno, le maal
475 Michael I Curopalatus 811
Basiliscus
477 Leo V, de Arnzenier 813
Zeno, 2e maal
491 Michael II, Stamelaar 820
Anastasius I
829
3.Dynastievanihtstinianus Theophilus
de
Michael
en de zijnen.
842
Dronkaard
518
Justinus I
527 6. Macedonische Dynastic.
Justinianus I
867
565 Basilius I
Justinus II
578 ConstantinusVl,met
Tiberius II
zijn vi, der Basi582
Maurits
868-878
lius
602
Phocas
Leo VI, de Philosoof 886
4. Dynastic van
911
Alexander
Heraclius, enz.
610 ConstantinusVII,
Heraclius I
Porphyrogenetes
Heraclius Constan912
II, eerst alleen
641
tinus
daarna met RomaHeracleonas Connus I Lecapenus
641
stantinus
en zijne 3 zonen
641
Constans II
Christoph, SteIII,
Constantinus
phanus en Conbijgen. Pogonatus 668
919
stantinus VIII
Justinianus II, le ml. 685
945
1.eontius 695 toen weder alleen
959
TiberiusIII(A bsimar) 698 Romanus II
Justinianus II, 2e ml. 705 Basilius II en Con963
stantinus IX
Philepicus of Philippiens (Vartanes) 711 met Nicephorus II
963
713
Phocas
Anastasius 11
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Oosterwierum

Oost-Indie

8. De Grieken regeeren le
Nicea, terwiji de Latijnen
regeeren to Constantinopel
(zie NICEA) 1204-1261
Latijnsche Keizers.
Boudewijn I van
1204
Vlaanderen
Hendrik van Vlaanderen 1206
Pierre de Courtenay 1216
Robert deCourtepay 1219
1228
Boudewijn
Jean de -13010ie,
voogd,daarnikei1231
zer
Regeeringloosheid.
9.Dynastie der Paleologen,
benevens
twee Cantacuzenen.
Michael VIII Pal. of
Michael-Andronicus I
1261
Andronicus II,alleen1282
Andronicus II en MichaelIX(of Mich.Andronicus 11) 1 295
AndronicuslI,alleen,
1320
2e ml.
Andronicus III, de
Jonge(Paleologus) 1328
Johannes V Paleol. 1341
Johannes VI Cantacuzenus enJohannes V Pal.
1347
Johannes VI, Matthews Cantacuz.
en Johannes V 1355
MattheiisCantacuzenusen JohannesV 1355
Johannes V. alleen 1356
Manuel II Paleol. 1391
Johannes VII Pal.,
medehestuurder
des rijks
1399
Johannes VIII Paleo1425
logus
XII
Constantinus
Dracoses Paleologus
1448-53.
Oosterwierum, 1) dorp in Friesland, derdhalf uur gaans bezuidw. Leeuwarden; 300 inw. —
2) voormalig klooster in Groningen ; zie IIEVESKES.
Oosterwolde, 1) dorp in Friesland, 6 uren
gaans beoosten Heerenveen; 900 inw. — 2) dorp
in Gelderland, anderhalf uur gaans ten N. N. 0. van
Elburg; 120 inw.
Oosterwijk, 1) dorp in Noord-Brahand ; zie
OISTERWIJK. - 2) dorp in Zuid-Holland, een half
uur gaans bezuidw. Leerdam; 300 inw.; werd 1 479,
even als Kedichem, in brand gestoken door Klaas
van Haaften, den verjaagdnn drossaard van Leerdam ; teed veel van watervloed Jan. 1809 en Jan.
1820.
Oosterwijtwerd, dorp in de prov. Groningen, 1 uur gaans benoordw. Appingedam ; 280 inw.
Oosterzee, 1) dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoordoosten Lem mer, en 5 uren g. bezuiden Sneek ;
1000 inw.; werd 1521 platgebrand door den bisschop van Utrecht.
Oostfalen, naam der OoFt-Saksen, die in het
tegenwoordige Brunswijk en bezuiden Hanover

woonden. Deze naam 0. verdwijnt met de ontbinding van het hertogdom Saksen onder Hendrik den
Leeuw.
Oost—Friesland, voormalig duitsch prinsdom, thans met Harlingerland de (tot 1866 hanoversche) landdrostij Aurich vormende. De OostFriezen zijn geboren zeelieden. Steden van 0. zijn
Emden, Leer en Norden. Het land, door afstammelingen der oude Friezen (zie dat art.) bewoond, was
in de middeleeuwen gesplitst in eene menigte beerlijkheden, die meerendeels tot MI geheel gebracht
werden door Edzard Cirksena van Greetsiel omstreeks
1430. De laatste Cirksena stierf 1 744, waarop Pruisen0. in bezit nam ; in 1806 werd 0. ingelijfd bij het
koninkrijk Holland, in 1 810 bij het fransche keizerrijk ; 1815 werd bet afgestaan aan Hanover, waarmede bet 1866 weder bij Pruisen ingelijfd werd.
Oost—Gothen. Zie OSTROGOTBEN.
Oosthem, 1) 0., of Oostheim, groningsch dorp,
zie OOSTUM. - 2) 0., of Oesthem, dorp in Friesland;
1 uur gaans bewesten Sneek; 240 inw.; in de nabijheid het Oosthemnzer-Meer.
Oost—Holland, deze naam werd omstreeks
de heeft der 1 4e eeuw aangenomen door de getneente
Eemnes. Zie EENNES.
Oosthuizen, 1) dorp in Noord-Holland, 2
uren gaans bezuidw. Hoorn, en 2 uren g. benoordw.
Edam ; 680 inw.; Teed veel door watervloed 14 en
15 Nov. 1775, en 4 en 5 Febr. 1825. — 2) voormalig dorp ter oostkust aan het friesche eiland
Ameland ; is allengs door de zee verzwolgen : het
laatste huis verdween in het laatst der 18e eeuw.
Oost—Indic, onder dezen naam verstaan wij
Nederlanders gemeenlijk dat gedeelte van AustraalAzle (anders gezegd van den lndischen Archipel),
dat onder Nederlandsch gezag staat, en uit lien
hoofde in officieele stukken Nederlandsch Indic beet.
In den ruimsten zin daarentegen heeft men onder
0.-I. te verstaan geheel bet zuiderdeel van Azie,
dat zich laat splitsen in Voor-Indic, Achter-Indic, en
den Indischen Archipel; terwijl in de meest algemeene beteekenis onder 0.-I. alleenlijk Voor-Indic
verstaan wordt. De namen Voor- en Achter-Indte
laten zich zeer eenvoudig verklaren; zij beteekenen:
Indic voor den Ganges en Indic achter den Ganges;
want het zuiderdeel van AziCs vasteland wordt
door den Ganges in twee groote helften gescheiden.
Voor-lndie of Cisgangetisch Indic is derbalve dat
gedeelte van 0.-I., dat voor ons Europeanen aan
deze zijde van den Ganges ligt; en Achter-Indic of
Transgangetisch Indic is dat gedeelte, dat zich uitstrekt aan gene zijde van den Ganges, en dat ook
Indo-China genoemd wordt.
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GEOGRAPHIE.

1) Voor-Indic. Groot schiereiland van Zuid-Azié,
strekt zich uit van 7 gr. 27 min. tot 31 gr. 40 min.
noorderbreedte en van 65 tot 90 gr. oosterlengte.
Het heeft den vorm van een driehoek, waarvan de
punt naar het Z., de basis naar het N. gekeerd is,
terwij1 de westzijde door de Indische Zee en de oostzijde door de Golf van Bengalen bespoeld wordt;
ten N. wordt het begrensd door bet Himalaya-gebergte, waardoor bet van Tibet gescheiden is. De
grondsoppervlakte van Voor-Indic bedraagt omstr.
67,000 vierk. mijlen ; het heeft eene bevolking van
circa 180 millioen zielen, en laat zich gevoegelijk
splitsen in twee hoofdgedeelten, nl. Hindostan en
Decan, die elk ook weder in twee deelen (nl. Noorden Zuid-) te splitsen zijn. De grenzen van Hindostan laten zich niet met juistheid bepalen; dock de
geographische indeeling van Balbi, die wij bier laten
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volgen, verdient in menig opzicht de voorkeur boven
die van andere geografen. Noord-Hindostan noemt
hij het bergland beoostcn den Sutledzj tot aan
de grenzen van Boetan, benevens de dalstreek van
Cashmere (Kasjmier). Zuid-Hindostan bevat het
grootste gedeelte van het oude Mongoolsche rijk.
1Voord-pecan strekt zich nit van de -Nerboedda
(Nerbudda) ten 0. tot de Toembedra en de Krisjna
ten Z,; terwijl Zuid-Decan het niteinde van het wasteland vormt, en urtloopt in kaap Comorin. In deze
4 groote landstreken zijn de volgende landen begrepen
a) in Noord-Hindostan:
Kasjmier (Cashmere); Gherwal (Gurwhal); Nepaul.b) in Zuid-Hindostan :
Lahore ; Moeltan (Mooltan); Sindh ; Katsj (Clack);
Guzerat ; Malvva ; Adzjmier (Ajmere); Delhi; Agra;
Audh (Dude); Allahabad; Behar; Bengalen.
c) in Noord-Decan:
Ka ndeisj (Candeish); A nrengahad ; Bed zja poer
(Bejapoor); Haiderabad (Hyderabad); Bider (Reeder);
Berar; Gandwana (Gondwana); Orissa ; de NoorderCircars.
d) in Zuid-Decan:
Canara ; Malabar; Kotsjin (Cochin); Travancore;
Counbatore; Carnatic; Salem (of Barrarnahl); Marssoer (Mysore); Balaghat. Bovendien worden hiertoe
gerekend de Laccadieven, de Maldivische eilanden
en bet eiland Ceylon.
Het Hrinalaya-gebergte, dat de noordgrens van
Hindostan vomit, strekt zich met eene menigte vertakkingen door dat land nit. Meer zuidelijk verheft
zich met het ,Vindhyri-gebergte het tafelland van
pecan, dat aat de oost- en westzijde omzoomd is
door lage berg etenen (Ghats), waaraan zich in het
zuiden het hoogland der Niigherri-bergen aansluit.
Bovendien heeft men op 't eiland Ceylon den Adamspick of Hamazel. — °rider de rivieren bekleeden
den eersten rang de Ganges en de Siud (Indus), die
gevoed worden door eerie menigte andere rivieren
(o. a. Hoogly, Bagirathy, Dzjumnah, Sutledzj, enz.);
Alan de Brahmapoetra, bijna even aanzienlijk als de
Ganges; wijders de Godaveri, de Nerbudda, de
Krisjna, de Tapti, de Kavery (Cauvery).
2) Achter-lndie. Groot schiereiland van ZuidAzle, tusschen 88 en 107 gr. oosterlengte, en I en
27 gr. noorderbreedte. Het wordt begrensd ten N.
door bet Chineesche rijk, ten 0. door de Chineesche
Zee, ten W. door de Golf van Bengalen, ten Z. door
de twee genoemde zeeen of zeearmen en door de
Straat van Singapore. Het beslaat eene grondsoppervlakte van ongeveer 40,000 vierk. mijlen, waarin
verscheidene zeer lange ketenen tamelijk hooge Bergen, die parallel loopen met de kusten, terwip bet
door de vier voornaamste rivieren (lrawaddy, Salwen, Menam en Mekiang) gesplast word t in vier
(ook wat de geschiedenis der beschaving betreft
wezenlijk van elkander verschillende) stroombekkens. Tegenwoordig laat Achter-Inuie Lich indeelen
in drie groote rijken. nl.: a) Birma, b) Siam en c)
Annam. Het eerstgenoemde (Birma) heeft reeds
aatizienlijke landstreken (bijv. Arracan, Pegu, enz.)
aan Groot-Britannie moeten afstaan ; terwijl van bet
laatstgenoemde (Annam) in 1862 een vrij aanzienlijk grondgebied (Saigon, enz.) aan Frankrijk afgestaan is. In bet zuidelijkste gedeelte van bet gehecle
schiereiland bestaan eenige maleische rijken, benevens de britsche districten Malacca en Singapore.
3) Austraal-Azie. Zie 1NDISCHE ARCHIPEL.

boort geheel tot bet gebied der fabelen. De Hindoes
doen hun oorsprong opklimmen tot voor den oorsprong der tijden; wanneer men hunne verhalen
ontdoet van hetgeen handtastelijke overdrijving is,
kan men den aanvang van de eerste dynastic hunner
koningen (de dynastic der Tsjandras of Chandras)
stellen op 3200 jaren voor de geboorte van Christus.
De indische kronijken maken o. a. gewag van
eenen koning Bardht, die geleefd moet hebben eene
eeuw na den oud-testamentelijken zondvloed; van
eenen koning Dzjadoester, die geleefd moet hebben 19 eeuwen v. Chr.; van eenen grooten veroveraar Rama, die zijn wapengeweld, en daarmede
tevens de Brahminische beschaving, bekend maakte
tot op het eiland Ceylon. Eerie groote beweging veroorzaakte in de 6e eeuw v. Chr. het ontstaan en de
verbreiding van bet Buddhismus. Verscheidene koninkrijken ontstoirden (o. a. Ojodhja, Mithila, Magadha). (loch eerst door de veldtochten van Alexander den Groote werd Europa rechtstreeks met 0.-I.
bekend ; die veroveraar onderwierp een gedeelte van
den Pendijab, waar Pores (of Poerawa) regeerde, en
zakte den Sind (Indus) af, tot aan de uitwatering
van lien stroom. Na hem ging Seleucus I Nicator
nog verder: Sandracottus (Tsjandra-Goepta), die
over geheel 0.-I. regeerde, van den Indus tot den
Ganges, werd door hem overwonnen, en hij drong
voorwaarts tot het tegenwoordige Patna (Palimbothra). De Lagieden, van hnnnen kant, bleven niet
achterlijk met bet uitzenden van gehecle vloten nit
Egypte near 0.-I., en hunne schepen keerden terug,
beladen met grain. Oinstreeks '230 v. Chr. werd
door Grieken het Indo-Bactrische rijk gesticbt, voor
hetwelk koning Eucratides een gedeelte van VoorIndie veroverde. Aan bet keizerlijke hof van Byzantium zien wij verscheidene indisehe gezantschappen
verschijnen ; en in de 6e eeuw na Chr, bezocht de
monnik Cosmas Indicopleustes een groot gedeelte
van 0.-I., en bracht van daar den zijdeworm mede.
Door de veroveringen der Mesulmannen in het begin
der 8e eeuw en inzonderheid door die van Kotatbah,
den veldoverste van kalif Abd-ul-Melek, die omstr.
707 de oevers van den Siud (Indus) onderwierp,
werd 0.-I. alweder meer bij de Westerlingen bekend. Intusschen neemt de geloofwaardige geschiedenis van 0.-I. eerst eenen aanvang omstr. het jaar
1000 na Chr., toen een groot gedeelte van 0.-I.
veroverd werd door de Gaznewieden. In 1024 had
Mahmoed de Gaznewied geheel het noorder- en westerdeel van 0.-I. aan zijn gezag onderworpen tot
Bengalen. Destijds was 0.-I. verbrokkeld onder het
bewind van eene ontelbare menigte radzjahs, waaronder die van Lahore de machtigste waren: deze
bleven dan ook nog eenigen tijd onafhankelijk. Na
de Gaznewieden kwam de dynastic der Gaurieden
of Ghorieden (1185-1289), die hare heerschappij
uitstrekte over geheel 0.-I., en er het Mahowedanismus meer en meer wortel deden vatten. De Gaurieden moesten plaats maken voor de afgbaansche
Tsjilligis, die schatplichtig werden eerst aan de
Gengiskhanieden, toen aan de Patanen, en eindelijk
(1398) aan de zonen van Tamerlan, en die in 1413
uitstierven. Het meesterschap over 0.-I. kwam echter niet eer aan de afstanimelingen van Tamerlan,
dan na den flood van eenen usurpator, genaamd
Chizer of Kezer-khan (1414-1421), en na het
uitsterven der kortstondige afghaansche dynastic
van Lodi (1448-1525). Toen eindelijk werd door
Baber (of Baboer), een der kleinzonen van Tamerlan
en overwinnaar van de Afghaneu en van de Patanen,
de Croon van den Groot-Mogol to Delhi gesticht:
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De vroegste geschiedenis van 0. I. ligt ten eenen
male in het duister; hetgeen men er van weet be-
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en dit vermaarde Mongoolsche rijk in India bereikte
zijn toppunt van bloei onder Akbar, die den schepter zwaaide over geheel Hindostan en over het
grootste gedeelte van Decan. Inmiddels had de
ontdekking van den zeeweg naar 0.-I. (door Vasco
de Gams, die in 1497 de Kaap de Goede Hoop omzeilde) de Portugeezen derwaarts gebracht; en door
de bekwaamheid van hunne aanvoerders, van eenen
Altneide en eenen Albuquerque, hadden zij in het
begin der 16e eeuw aanzienlijke bezittingen aldaar
verworven (Goa), en zich zoodoende tevens het monopolie toegeeigend van den oostindischen koophandel, waarvan zij meester bleven tot in het laatst
der 16e eeuw, toen de Hollanders hen daarnit begonnen te verdringen. Ook de Engelschen bleven
Diet achterlijk ; en naast hen traden tevens al spoedig de Franschen op, om den strijd van hunnen
naijver ook in te voeren. Voeg daarbij de gevolgen, die wij steeds onafseheidelijk zien sarnengaan
met alle despotieke gonvernementen in Azle, nl,
verslapping van de veerkracht in het bewind door
overmaat van grootheid en weelde en door de zich
te veel uitbreidende macht der gewestelijke stadhonders, en door gedurige worstelingen van pretendenten naar den trona : daardoor had bet Mongoolsche rijk reeds zelf de kiem tot ontbinding in zich ;
en daarbij kwamen nog de veroveringstoehien van
Nadir-Schach van Perzie, door Wien o. a. 1739 Delhi
werd gepluntlerd en van de Afghanen, inzonderheid
onder Achmed-Schach (1747), terwill de rnongoolsche soebobs en nabobs, de radzjahs en de Hindoestammen (voornamelijk de Mahratten en de Sikhs)
in opstand kwamen, zondat het rijk van den GrootMogul verbrokkeld werd tot verscheidene afzonderlijke rijken. Tot dusverre waren de enropeesche kolonien in 0.-I. nog van Been noemenswaardigen invloed geweest op den binnenlandschen toestand ; ze
bepaalden zich nog hoofdzakelijk tot punter) langs
de kust. Duch sedert de verbrokkeling van bet Mongoolsche rijk namen ook de Europeanen eene meer
doortastende howling aan, en de Engelschen maakten zich in eene . eeuw tijds van bijna geheel het
vasteland van 0.-I. meester, gelijk de Hollanders in
bet bezit kwamen van nagenoeg den gausehen 0.-I.
Archipel. Wij zullen dos hier ons uverzicht der geschiedenis in twee deelen splitsen, namelijk: over
Engelsch of Britsch 0.-I. en Nederlandsch 0.-I.
Engelsch of Britsch Oost-India.
Door de oprichting van de Engelsch-Oostindiscbe
Compagnie in 1600 werd een nienwen bevorderenden stoot gegeven aan den ondernemingsgeest met
betrekking tot den koophandel op 0.-I., en in 1625
bad de eerste engelsche nederzetting in 0.-I. plaats
op eene kleine plek van de kust van Coromandel,
van waar die in 1653 verlegd werd naar Madras,
nadat kort te voren ook vergunning was bekomen
om eene nederzetting te vestiges te Hoogly. Dat de
Engelschen rusteloos voortgingen hun bezit van
grondgebied in 0.-I. uit te breiden blijkt reeds
hieruit, dat 1687 Bombay door hen verheven werd
tot een presidentechap. Duch gingen de Engelschen
voort met het uitbreitlen van hunne macht in 0.-I.,
ook de Franschen zaten niet stil, en bet 1683 door
Francois Martin aaugekochte en door hem gecoloniseerde grondgebied Pondichèry (in 1693 door de
Hollanders aan de Franschen ontweldigd, loch reeds
in 1697 aan hen teruggegeven) werd reeds spoedig
uitgebreid ; voornamelijk onder het bestuur van den
Franschen gouverneur Dupleix, geholpen door LaBourdonnoye (zie dat art.), weed Pondichdry de
hoofdstad van eene groote fransche kolonie (1745

—1756). De Zevenjarige oorlog was echter bestemd
om de macht der Franschen in 0.-I. aanmerkelijk
to fnuiken. Lodewijk XV liet de Franschen in 0.-I.
op onvergefelijke wijze aan hun lot over; en de Engelschen, die onder lord Clive reeds sedert 1750 in
0.-I. oorloogden ter verovering van grondgebied, en
23 Juni 1757 ook eene heslissencle overwinning op
den nabob van Bengalen bevochten, waardoor hunne
macht voor goed in Bengalen gevestigd w erd,maakten zich eerst van al bet fransche grondgebied rondom
Pondiehdry meester, en bemachtigden 1761 ook die
stall zelve. In 1773 werden de Brie engelsche provincien in 0.-I. (Madras, Bombay en Bengalen) onder het bewind gesteld van eenen gouverneurgeneraal, tot Welke hooge betrekking benoemd werd
Warren Hastings, die de macht van Engeland in
0.-I. meer en meer uitbreidde, gedeeltelijk door
zulke ongehoorde middelen, dat men genoodzaakt
was hem 1785 terng te roepen (zie HASTINGS). Vonral
steeg de macht der Engelschen door Ilium oorlogen
tegen Tippo-Sahib (1786), die bij de capitulatie van
1792 geuoodzaakt werd hun de helft van zijn grondgebied of te stain, en 35 millioen netted. guldens
your oorlogskosten te vergoeden; hierover naar
wrack dorstende, en zich met tie hoop vleiende, dat
Frankrijk hem wet to help zoo komen, hervatte hij
den oorlog; (loch 4 Mei 1799 werd zijne hoofdstad
Seringapatam stormenderhand ingenomen door markies Wellesley, 'waarbij Tippo zelf snenveltle. Daarop
volgtlen de voor de Engelschen aan overwinningen
rijke oorlogen tegen de Mahratten (9803), tegen
Nepatil (1814-16): de oorlogen tegen den Holkar,
den Peysjwah en den Badzjah van Nagpoer eindigden 1818 met de vernietiging van hunne onafhankelijkheid en maakten hen tot vasallen van Engeland.
De eerste Birmanische oorlog (1824-26) eindigde
hiermede, dat p an Groot-Britannia afgestaan werden Assam en gedeelten van Achter-India. De norlog tegen de door de russisclie diplomatic opgeruide
Afghanen (sedert 1838) eindigde wel is waar met
den ongelnkkigen terugtocht der Engelschen in Dec.
1841 en Jan. 1842, doch weed nog in datzelfde jaar
1842 schitterend gewroken door de verovering van
Kaboel en Ghasna. Nadat Napier, door het winners
van den slag van Miani 17 Febr. 1843 het rijk der
Emirs van Sindh had vernietigd, volgde 1845 de
groote oorlog met de Sikhs, wier rijk eindelijk na
eene Ingdurige worsteling den genadeslag ontving
door Gough's overwinning hij Guzerat 21 Febr.
1849, en eene maand later (29 Maart) formeel ingelijfd werd bij bet Britsch 0.-I. rijk. Een tweede
oorlog met de Birinanen 1852 leidde tot de in bezit
neming van Pegu; de vasalstaat Nagpoer weed 1854,
en het koninkrijk Onde 1856 bij Britsch 0.-I. ingelijfd. De belangrijkste gebeurtenis sedert dat tijdstip is de groote indische opstand, die in het voorjaar van 1857 begon met rnuiterijen onder de bengaalsche armee in ettelijke garnizoensplaatsen, welke,
ondersteund door verscheidene inlandsche vorsten,
reeds spoedig tot eenen algemeenen opstand oversloegen. Ofschoon de aanvoer van enropeesche troepen slechts zeer spaarzaam kon plaats hebben, bevochten de Engelschen nogtans de eene bloedige
overwinning voor, de andere na : 14 Sept. 1857
werd Delhi stormenderhand ingenomen ; en nadat
sir Colin Campbell het opperbevel aanvaard had
werd 2-21 Maart 1858 Lucknow, 2 April Jhansi,
20 Juni Gwalior bestormd, en de opstand geleidelijk
achtereen op alle plaatsen onderdrukt, zoodat Campbell 1 Febr. 1859 den oorlog geeindigd verklaarde,
en deswege 28 Juli 1859 een algemeen dankfeest

716

Oosteindie

gevierd werd. Van groot gewicht is de verandering,
naar aanleiding van dezen oorlog gebracht in het
bebeer over Britsch 0.-I., dat tot dusverre werd uitgeoefend door de Engelsch Oostindische Compagnie,
die nu ophield te bestaan, doordien 1 Nov.1858
de souvereiniteit over 0.-I. overging aan de Britsche
kroon. Sedert dat oogenblik is 0.-I. een nieuw tijdperk van ontwikkeling ingetreden, dat voor het werk
der beschaving in, 0.4. van onberekenbare gevolgen
belooft te worden;
Nederiandsch Oost-Indie.
Sedert Vasco de Gama den zeeweg naar 0.4. had
geopend langs de Kaap de Goede Hoop, hadden de
Portugeezen en de Spanjaarden zich uitsluitend
meester gemaakt van de koopvaart op die rijke gewesten, en Spanje en Portugal waren de markten
der oostindische producten geworden voor geheel
Europa. Eene handeldrijvende natie, gelijk de onze,
nam op die markten eene eerste plaats als trooper
in; en bij al de middelen, die Filips H in het werk
stelde, om de tegen hem in opstand gekomene Nederlanden tot onderwerping te brengen. was het
zeer natuurlijk, dat hij de nederl. kooplieden van de
spaansche markten wilden weren: oogluikend evenwel liet hij hen toe, omdat juist die nederlandsche
koopers aan de spaansche markt groote winsten
verschaften, terwijl zij, bij eene strenge wering, natuurlijk uitsluitend te markt zouden gaan in Portugal, dat destijds nog onafhankelijk was van zijn gezag. Toen hij echter (1580) dat land onder zijnen
schepter gebracht had, dacht hij aan onzen handel
een doodsteek toe te brengen, door onze kooplieden
ten strengste te weren. Doch wel verre van daarmede het Joel te bereiken, dat hij beoogde, bracht
hij integendeel den nederlandschen ondernemingsgeest in de noodzakelijkheid om naar middelen om
te zien, die zijne verbodsbepalingen onschadelijk
konden maken ; en juist door dien prikkel werden
onze kloeke voorzaten aangespoord om eenen weg
in te slaan, die ons land op het toppunt van grootheid gebracht heeft. Het besluit werd genomen, dat
wij de oostindische producten, die wij ons tot dusverre' slechts op de tusschenmarkt van Spanje en
Portugal hadden aangeschaft, voortaan rechtstreeks
uit 0.-I. zeif zouden gaan halen. Om daarbij zoo
min mogelijk bemoeqkt te worden hegreep men,
dat bet verkieslijk zou zijn, als het kon, langs eenen
anderen weg naar 0.-I. te varen, en de weg om de
Kaap de Goede Hoop te vermijden. Men hoopte een
vaarwater te kunnen vinden om de Noord, door de
IJszee, tangs China en Japan. Door eenige kooplieden
uit Middelburg Amsterdam en Enkhuizen werden
drie schepen uitgerust, en Cornelis Cornelisz. Ney,
IJsbrand Tegnalis en Willem Barendsz. ondernamen
1594 met die drie schepen den eersten tocht,bereikten
Nova-Zembla, doch moesten wegens de ontzettende
ijsbergen, die bun daar den weg versperden, onverrichterzake terugkeeren. Wel verre van daarmede
den mood verloren te geven, werden in 1 595 zeven
schepen uitgerust, om onder het opperbevel van C.
Cornelisz. Ney den tocht nogmaals te beproeven ;
ook 1J. Tegnalis en W. Barendsz. hadden ieder weder bet bevel over een schip; en onder de commiezen of opperkooplieden, die van wege den stadhouder en de staten aan dezen tocht deelnamen, waren
Jacob van Heemskerk, Jan Cornelisz. Rijp, en Jan
Hugo van Linschoten, door welken laatste deze
eerste tochten beschreven zijn. Ook deze reis was
vruchteloos. even als de vorige : men kwam tot de
zeeengte, die het Waaigat genoemd wordt; doch
hier bleek elle inspanning om door het ijs been te

komen, vruchteloos, en men keerde andermaal onverricbterzake terug. Nog wilde men niet wanhopen
aan de mogelijkheid om eene doorvaart te vinden,
en 1596 rustle de regeering van Amsterdam twee
schepen uit; het eene werd toevertrouwd aan Jacob
van Heemskerk, met den wakkeren Willem Barendsz.
tot stuurman, het andere aan Jan Cornelisz. Rijp.
In weerwil van ongeloofelijke inspanning, moest ook
deze tocht mislukken, en het schip van Heemskerk
geraakte tusschen de ijsbergen ingesloten, zoodat de
bemanning op Nova-Zembla moest overwinteren, en
daar meerendeels den dood vond (o. a. ook Willem
Barendsz.); slechts 12 er van mochten het vaderland
wederzien. Intusschen was, na den tweeden mislukten tocht om de Noord, bet besluit tot rijpheid gekomen, om langs den bekenden zeeweg eene, reis
naar 0.-I. te ondernemen, waartoe vooral de mededeelingen der gebroeders Houtman (zie dat art.)
niet weinig hadden btjgedragen. Door eenige Amsterdamsche en uitgewekene Antwerpsche kooplieden werd eene maatschappij gevormd, zich noemende
Compagnie van Verve, en vier schepen, onder bevel van
Cornelis Houtman, aanvaardden 2 April 1595 de reis,
dezen de Kaap de Goede Hoop, Madagascar en Sumatra aan, en kwamen 3 Juni 1596 voor Bantam,
destijds de hoofdstad van een machtig rijk op Java,
ten anker. Deze eerste uitzending van schepen werd
door verscheidene andere voor rekening van verschillende compagnien gevolgd, en daar sommige
van die tochten vrij ongelukkig uitvielen, begon men
alras te gevoelen van hoeveel aanbelang het voor de
reeders was, de handers ineen te slaan en door gemeenscbappelijke samenwerking van krachten de
vaart op 0.-I. winstgevend te maken voor allen. Zoo
kwam in 1602 de Hollandsch-Oostindische Compagnie
tot stand (zie COMPAGNIE). Om hare ondernemingen
niet te zien mislukken door de geweldenarijen, die
ettelijke expeditien hadden ondervonden van de
Portugeezen, en om des noods geweld met geweld
te kunnen keeren, zond de Compagnie eene vloot
van 13 schepen nit met 1200 man, en vertrouwde
bet opperbevel daarover toe aan Van den Hagen, die
bij zijne aankomst te Bantam door gezanten van
Amboina aangezocht werd om de Ambonneezen
(met wie hij reeds, bij gelegenheid eener vroegere
reis, in 1609 een verbond aangegaan had) hulp te
verleenen tegen de Portugeezen. Dit deed hij; bij
veroverde het kasteel der Portugeezen op Amboina,
en noemde het Victoria: dit was de eerste nederlandsche bezitting in 0.-I., en het duurde niet tang
of meer andere werden daaraan toegevoegd, zoodat
de Compagnie ; n 1610, met eene nieuwe expeditie,
Pieter Both naar 0.-I. zond als opperbewiudvoerder
over al hare bezittingen aldaar, met den titel van
gouverneur-generaal. Pieter Both sloot een verbond
met den koning van Jacatra, en kocht van dezen
voor 1200 spaansche realen een stuk grond, waarop
men 1619 eene stall begon te bouwen, die de hoofdstad zou zijn van al de nederlandsche bezittingen in
0.-I., en die dat nog tegenwoordig is, nl. Batavia.
De nederzettingen der Compagnie namen nu zeer
snel toe, niet alleen in den 0.-I. Archipel, maar ook
op Malacca, in Bengalen, op de kusten van Coromandel en Malabar, en op het eiland Ceylon. Aanvankelijk waren die nederzettingen van zuiver commercieelen aard koopmanskantoren en niets anders;
doch aangezien de Compagnie over al bare 0.-I. bezittingen de souvereiniteit uitoefende, werd zij allengs in oorlogen met inlandsche vorsten gewikkeld,
waardoor zij geheel het karakter aannam van mogendbeid. Die kostbare en nu en dan langdurige
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oorlogen, hoezeer ook steeds uitbreiding van grondgebied het gevolg daarvan werd, waren geenszins
geschikt om gunstig op de winsten der Compagnie,
als maatschap van koophandel, te werken. Vandaar
dan ook dat de fivantieele toestand der Compagnie, die
aanvankelijk, toen haar werkkring zich uitsluitend
tot handel-drijven bepaalde, tot den hoogsten trap
van bloei steeg, vervolgens nicer en weer achteruit
begon te gaan, hoe uitgebreider haar grondgebied
werd. Immers, behalve de aanzienlijke winst-uitkeeringen aan de deelhebbers der Compagnie in het
moederland, werd het hatig saldo van jaar tot jaar
grooter, zoodat dit in 1693 was aangegroeid tot eene
zuivere overwinst van ruim 48 millioen guldens. En
in 1725 (dus slechts 32 jaren later) was niet slechts
dat overschot geheel en al verdwenen, maar de
rekening van dat jaar sloot reeds met een te-kort ;
in 1779 (dos in 54 jaren tijds) was dat te-kort
aangegroeid tot circa 85 millioen guldens, en in
1796 bedroegen de schulden der Compagnie de verbazende som van 135 millioen guldens, terwijl toen
de handelswaarde van haren jaarlijkschen omzet
omstreeks het driedubbel bedroeg van haren omzet
toen er 48 millioen zuivere overwinst in kas bleef!
In twee eeuwen tijds was dus de werkkring der
Compagnie bijna verdrievoudigd, doch zij was ruim
183 millioen guldens achteruit gegaan. — In de
oorlogen van 1 780 en 1795 hadden de Engelschen
zich meester gemaakt van al de bezittingen der Cornpagnie, die buiten den 0.-I. Archipel lagen, en
1 796 werd zij ontbonden: zij deed van al hare bezittingen en rechten afstand aan de Bataafsche Republiek,
die daarmede tevens al de schulden der Compagnie
overnam. Er werd een .Comitê voor de Zaken van
den Handel en Bezittingen in Oost-Indie" benoemd,
hetwelk later (in 1 800) vervangen werd door eenen
.11aad voor de Aziatische Bezittingen". Doch de Engelschen maakten zich reeds spoedig ook van de
Moluksche eilanden meester, zoodat, toen het koninkrijk Holland bij het Fransche keizerrijk ingelijfd
werd, van al de bezittingen der voormalige 0.-I.
Compagnie, niets . meer aan Holland behoorde dan
enkel het eiland Java, en ook dat eiland namen de
Engelschen in 1811 in bezit. Na den val van het
Fransche keizerrijk en bij het herstel van onze onafhankelijkheid, werd een groot gedeelte van onze vroegere overzeesche bezittingen aan ons teruggegeven;
later bij het tractaat van Londen 17 Maart 1824,
deed het koninkrijk der Nederlanden ten behoeve
van Groot-Britannia afstand van Malacca en van
al zijne nederzettingen op de kusten van bet vasteland van 0.-I., waarvoor wij in ruil ontvingen
Benkoelen. Ongerekend dat het van tijd tot tijd
noodig werd oproerige inlandsche vorsten weder tot
onderwerping te brengen, en hier en daar met wapengeweld te tuchtigen wegens aanranding van het
Nederlandsch gezag, heeft slechts eens een opstand
tegen dat gezag een inderdaad verontrustend karakter gehad, nl. die van 1825 tot 1830, welke eerst
na vijf jaren oorlogens met de grootste kracbtsinspanning onzerzijds onderdrukt is kunnen worden.
Sedert dien tijd heeft het Nederlandsch gezag zich
van lieverlede op vreedzame wijze uitgebreid over
het grootste deel van den Indischen archipel, waarvan sommige gedeelten rechtstreeks onder ons bestuur staan, terwijl andere hunne eigene vorsten of
boofden hebben behouden, die echter de souvereiniteit erkennen van den koning der Nederlanden.
namens wien Nederlandsch-India bestuurd wordt
door eenen landvoogd, die den titel draagt van gouverneur-generaal. Wij laten hier de naamlijst volgen

van allen, die met die hooge waardigheid bekleed
zijn geweest.
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Gouverneurs-generaal van Nederlandsch-India.

Pieter Both ...
. 1610-13
Gerrit Reynst ...
. . 1614-15
Laurens Reael . . .
. 1615-19
Jan Pietersz. Koen .
. 1619-23
Pieter de Carpentier .
1623-27
Jan Pietersz. Koen, nogmaals •
. . 1627-29
Jacques Spex ..... . . . . . 1629-32
Hendrik Brouwer
1632-36
Antony van Diemen
1 636-45
Cornelis van der Lijn
1645-50
Carel Reyniersz.
1650-53
Joan Maatsuiker
1653-78
Rijklof van Goens . ..
. 1678-81
Cornelis Jansen Speelman .
. 1681-84
Johannes Camphuis . .
. 1684-91
Willem van Outshoorn .
1691-1704
Johan van Hoorn . . . „
. 1704-9
Abraham van Riebeek ..
. 1709-13
Christoffel van Swot ...
. 1713-18
Hendrik Zwaardekroon ..
. 1718-25
Matthews de Haan ...
. 1725-29
Diederik Durven
1729-30
. . 1730-35
Dirk van Cloon .
. . 1735-37
Abraham Patras .
Adriaan Valckenier . . . 1737-41
Johannes Thedens . . . , . • . 1741-43
Gustaaf Willem baron van Imhoff. • . 1743-50
1750-61
Jacob Mossel
Petrus Albertus van der Parra .
. . 1761-75
. . 1775-77
Jeremias van Riemsdijk ..
1777-80
Reinier de Klerk
Willem Arnold Alting
1780-96
Pieter Gerardus van Overstraten .
1796-1801
. . 1801-4
Johannes Sieberg . . ..
Albertus Ilenricus Wiese .
. . 1804-8
Herman Willem Daendels .
. . 1808-11
Jan Willem Janssens ...... .
1811
Engelsch tusschenbestuur.

sir Thomas Stamfort Raffles . . . • 1811-16
Engelsch luitenant-gouverneur-generaal.

1816

John Fendall

Nederlandsche Cotninissarissen-generaal

(die in Mei 1816 de kolonie van de
Engelschen overnamen).
Cornelis Theodorus Elout, A. A. Buyskes, en
Godert Alex Gerard Philip baron v. d. Capellen.
Gouverneurs-generaal.

Baron v. d. Capellen, zooeven genoemd . 1816-25
L. B. burggraaf du Bus de Ghisignies . 1826-29
Hendrik Merkus de Kock (luit.-gouvt.1828-30
generaal)
Johannes graaf van den Bosch . . . . 1830-33
Jean Chrdtien Baud (waarnemend) . . 1833-36
Dominique Jacques de Eerens . . . . 1836-40
Carel Sirardus Willem graaf van Hogen1840-41
dorp (waarnemend)
Pieter Merkus (waarnemend) . • . . 1841-43
(werkelijk) . . . .
1844
Jhr. Joan Cornelis Reynst (waarnemend) 1844-45
Jan Jacob Rochussen. • .. .. . . 1845-51
George Isaac Bruce (overleden vOcIr zijn
vertrek naar 0.-I.).
Albertus Jacob Duymaer van Twist . . 1851-56
1856-61
Charles Ferdinand Pahud ..
1861
Ary Prins (waarnemend) ...
Ludoif Anne Jan Wilt, baron Sloet van
1861-66
de Beele
1866—
Pieter Mijer

718 Oostindische Archipel
Oostindische Archipel. Zie iNniscnE.
Oostindische Compagnie. Zie COMPAGNIE.
Oost-Jaken, of Ostiaken, een tot de oegriscbe
(ngrische) groep der filische volkeren behoorend
yolk, dat in de aziat.-russische gouvernementen Toboisk en Tomsk gedeeltelijk een nomadenleven leidt,
gedeeltelijk zich met den Iandbouw bezighoudt. De
0. zijn in het geheel 25,000 zielen sterk. Hunne
taal (die spraakkunstig bewerkt is door Castrdn,
2e druk, Petersburg 1858) splitst zich in drie hoofddialecten, nl. der Irtisj-0., der Soergoetsj-O., en der
Obdorskische 0.
Oost-Kapelle, fraai dorp op het zeenwsche
eiland Walcheren, anderhalf nor gaans benoordw.
Middelburg, aan den straatweg van Middelburg naar
Domburg; 750 inw.; vele buitenplaatsen.
Oostkerk, voormalig dorp op West-Borssele,
prov. Zeeland, in 1532 eene prooi der golven geworden.
Oostkerke, dorp op het zeeuwsche eiland Wolfaartsdijk, anderhalf our gaans benoordw. Goes;
omstr. 1000 inw.; de kerk te 0. dagteekent reeds
uit de 15e eeuw.
Oost-Pruisen, bet oostgedeelte der pruisische prov. Pruisen, tevens het oostelijkste gedeelte
der pruisische monarehie, begrensd door russisch
Litanen, het koninkrijk Polen, West-Pruisen en de
Oostae, bevat de twee regeeringsdistricten Koningsbergen en Gumbinnen, is ruitn 706 vierk. wijlen
groot, en heeft 1,700,000 bewoners.
Oost-Pyreneen, departement van Frankrijk.
Zie PYRENEeN.
Oostrum, I) dorp in Friesland, 1 uur gaans
beoosten Dockurn; ruin] 300 inw. — 2) dorp iii
nederl. Limburg, 6 uren g. noordelijk bewesten
Roermonde ; 200 inw.
Oost-Siberie, een gouvernement-generaal
van Rusland, vormt de oosterhelft van aziat. Rusland, en bevat de gouvernementen Jeni 'eisk en Irkoetsk, het gebied van Jakoetsk, van Transbaikalie,
het Amurland en het oost-siberische kostland.
Oostum, dorpje in de prov. (en '2 uren gaans
benoorden de stad) Groningen.
Oostveen, oude naam van 't utrechtsche dorp
Blanwcapel.
Oost-Vlaanderen, belgische provincie, circa
grunt, bevolkt met 792,000 zielen;
55 vierk.
hoofdplaats Gent. Zie VLAANDEREN.
00StArliet, V 0OrMalig dorp inStaats-Vlaanderen,
moet gelegen hebben 3 kwartier gaans benoordoosten
Kadzand (prov. Zeeland), ruim 1 uur g. benoordw.
Nienwvliet; bestond nog in 't begin der 17e eeuw.
Oostvoorne, dorp in Zuid-Holland, 1 uur g.
beoosten Brielle; 300 inw.; in de nabijheid stond
eertijds de vermaarde burg van 0., in het laatst der
12e eeuw gesticht door Pelgrim, den jongsten zoon
van graaf Diederik IV van Holland, als burggraaf en
beer van Voorne; van dien burg, waarvan in de 18e
eeuw de muren nog te zien waren, bestaat titans
niets meer, nitgenomen de fundamenten.
Oostwold, of Oostwolde, 1) ook wel0ostwoud,
dorpje in de prov. Groningen, anderhalf uur gaans
westelijk bezuiden de stad Groningen, en 5 kwartier
g. benoordoosten de Leek; 70 inw.— 2)lat.Asttiwolda,
dorp in de prov. Groningen, anderhalf uur g. benoorden Winschoten; 800 inw.; lag voorheen op
den uithoek van den Dollart, doch is door drie belangrijke inpolderingen (1665, 1701, 1769)) tegen
die gevaarlijke nabuurschap beveiligd. — 3) een gehucht met 50 inw. in de prov. Groningen, 5 uren
gaans ten 0. N. 0. van de stad Groningen.

Ooymanskerk
Oostwoud, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur gaans bezuiden Medemhlik; 350 inw.; werd 3
Juni 1710 uit boos opzet in brand gestoken, zoodat
het toen grootendeels eene prooi der vlamt0en werd.
Oostzaan, of Oostzanen, dorp in Kennemerland, prov. Noord-Holland, 1 uur gaans beoosten
Zaandam, strekt zich uit bugs den 1J-dijk over
eene lengte van bijna anderhalf uur gaans; het teed
veel in den 80-j. oorlog (owstr. 1574 werd de kerk
en het grootste gedeelte van 0. platgebrand); werd
ook geteisterd door den watervloed van Febr. 1825.
Te 0. was de als zeeschuimer beruchte Klaas Gerritse Kompaan geboren.
Oostzaandam, voormalig dorp in Kennemerland, is titans het oostgedeelte der stad Zaandam.
Oostzee, 1) in Europa; zie BALTISCHE ZEE. '—
2) bij de Profeten; Ezech. 47: 18; Joel 2 : 20;
Zach. 14:8.
Oostzee-provincien, de langs de Oostzee
gelegene russische gouvernementen Koerkind, Lijfland en Esthland ; somwijlen strekt men de benaming 0. tevens nit tot de gouvernementen Ingermanland of Petersburg en Finland.
Oostzimgerland, of Oostzingerland, ook wel
genaarnd Oosterzees-en-Echter-Veld, vroeger eerie
groote uitgestrektheid laagland in de prov. Friesland, onder de dorpen Oosterzee en Echten, liep
vroeger tot den dijk, waardoor Friesland van Overijsel gescheiden is, l och sedert den watervloed van
1701 is bet zniderdeel van het 0. verlaten, en sedert
den aanvang der 19e eeuw is men begonnen het 0.
te verveenen. Op het 0. hebben oudlijds verscheidene bloedige veldslagen plaats gehad, o. a. in 't
laatst van Augustus 1396, tom de Friezen, ofschoon
onder aanvoering van hunnen potestaat Juw Juwinga
wonderen van dapperheid doende, moesten zwichten
your de overmacht van hertog Albrecht van Beieren,
die met eene vloot van 1400 schepen naar Friesland
was gekomen, om bet te veroveren (zijne armee was
180,000 man sterk).
Oostzij (de), zoo noemen de Zaandammers in
de wandeling het voormalige dorp Oostzaandam.
Ootmarsum, oudtijds genaamd Othniarsheim
of Othimarshem, stad in Overijsel, 4 uren gaans benoordoosten Almelo; 2500 inw.; gesticht anno 127
door Odhitnar (Odemar), koning der Franken; was
vddr de 16e eeuw versterkt, doch werd 1518 ontmanteld door Filips van Burgundie, den 57en bisschop van Utrecht. In 1196 werd 0. door de Gelderschen bemachtigd en tot den grond afgebrand ;
in 1197 begon men het weder op te bouwen, op een
kleinen afstand van de plaats, waar het vroeger gestaan had. In Nov. 1417 werd 0. geplunderd door
Everwijn van Guterswijk. In 1592 werden de Spanjaarden nit O. verdreven, en maakte prins Maurits
zich meester daarvan; 1593 viel het weder in de
macht der Spanjaarden, doch 21 Oct. 1597 werd
het door prins Maurits heroverd. Van Sept. 1665 tot
tot 15 Mei 1666 was 0. in de macht der Munsterschen; 21 Mei 1672 werd 0. ingenomen door den
generaal-wachtmeester Nagel, in 't begin van 1673
namen de Staatschen 0. in bezit, doch verlieten het
spoedig, zoodat het weder door de Munsterschen
bezet werd, die eerst na den vrede van Keulen voor
goed 0. ontruimden.
Ooy, of Ooi, dorp in Gelderland, I uur gaans
benoordoosten Nijmegen; 300 inw.; het voormalige
Kasteel-te-O., 1617 vernieuvvd, is 1797 voorafbraak
verkoelt t.
Ooymanskerk, voormalig dorp op het voormalige eiland Biervliet, dat destijds tot Vlaanderen
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behoorde (thans prov. Zeeland); het dorp 0. is eene
prooi der golven geworden.
Op—Alm, voormalig dorp in de groote Zuidhollandsche Waard, aan de rivier de Alm, is bij
den watervloed van 18 Nov. 1421 verzwolgen en
molt weer te voorschrjn geknmen. De plaats, waar
't gestaau heeft, behoort thans tot de prov. NoordBrahand (polder van Uppel).
Op—Andel en Neer-Andel, twee dnrpjes in
Noord-Braband, 2 uren gaans benoorden Waalwijk,
en 2 uren g. benoordw. Ileusden; administratief
vormen ze de Gemeente Andel, en worden door de
landlieden gemeenlijk Op-Eil en Ncer-Eil genoemd.
Opata—Indianen, een Indianen-stam in
Mexico. Zie ARISPE.
Opdijk, oude naam van Obdam.
Op—Eil, zoo noernen de landlieden het n.-hrab.
dorp Op-Andel.
Opeinde, 1) dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoorden Beetsterzwaag; 780 inw.— 2) HarkeniaOpeinde, dorp in Friesland, 6 uren gaans beoosten
Leeuwarden; 600 inw.
Op—Ende, dorp in de ptov. Groningen, 6 uren
gaans westelijk bezuiden de stad Groningen, aan de
grens van Friesland ; 120 inw.
Ophel, de woonplaats der nethinim; II Chron.
27 : 3; 33: 14; Nell. 3 : 26, 27; 11: 21; Jezaia 32 :
14; Micha 4: 8.
Opheltes, bet zoontje van Lycurgus, koning
van Nemea, die het kind ter verzorging toevertrouwde aan Hypsipyle (zie dat art.). Toen de zeven
vorsten, die tegen Thebe ten strijd togen. Nemea
aandeden, liet Hypsipyle het prinsje een oogenblik
zonder toezicht, ten einde aan de zeven helden eene
waterhron aan te wijzen, ea toen zij terugkeerde
was 0. door eerie vergiftige slang gebeten, waaraan
hij stierf. De zeven vorsten bestelden het kind ter
aarde, ett stelden hem ter eere de Nemet ,che spelen
in; loch pen harmer (Amphiarairs) deed de voorspelling, dat het him joist zoo gaan als slit kind :
daarom gaven zij toen aan 0. den bijnaam van
Arehemorus, d.
Voorganger in het ongeluk.
Op—Heusden, dorp in Gelderland, vierdhalf
am gaans benoordw. Nijmegen en 3 'wen g. benoordoosten Tiel; 1000 inw.; geteisterd door watervloed
Jan. 1809 err Jan. 1820.
Ophir, Heber's kleinz. ; Gen. 10 : 29;i Chr.1 : 23.
Ophir, 1) een oostersch land, waar de schepen
van koning Salomon good haalden ; de haven van
Asiongaber was het punt, van waar ze uitzeilden :
ze zakten tie Arabische Golf af, en hadden Brie jaren
noodig voor de nit- en thuis-reis. In het 0. T.
work 0. vermeld 1 Kon. 9: 28; 10:11; 22: 49;
I Chron. 29: 4; II Chron. 8: 18; 9: 10; Job 22 : 24;
28: 16; Ps. 45: 10; Jezaia 13: 12. De geleerden
zijn het niet eens of 0. aan de oostkust van Afrika
te zoeken is (hijv. te Sofala of daaromtrent), dan
wet in lndie of op een der eilanden van den lndischen Archipel (hijv. Java, of Sumatra). — 2) een
berg op het eiland Sumatra, bijna onder de Evennachtslijn. — 3) een berg op het schiereiland Malacca, benoorden de stad Malacca.
Ophitea, stad in Phocis. Zie AMPHICLEA.
Ophiusa, thans Formentera, een der Balearische eilanden; het wemelde er van slangen: vandaar
de naam 0.- (het grieksche Ophis beteekent slang).
Ophni, stad in stem Benjamin; Jozua 18: 24.
Ophra, afstammeling van Jude; I Chron 4: 14.
Ophra, 1) stad in slam Benjamin; Jozua 18:
23; 1 Sam. 13: 17. — 2) stad in stam Manasse;
Richt. 6: 11, 24; 8: 27, 32; 9 : 5.

Opica, Zie A-PIREN.
Opie, voornaam engelsch schilder, geb. 1761 te
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St.-Agnes in Cornwallis.
Opiken, lat. Opici, de oorspronkelijke bewoners van het latere Samnium en Campanie, dat destips naar hen Opica heette. Zie Ansome.
Opima (Spolia), de groote eerebuit, die door
den romeinschen opperbevelhebber veroverd was op
den opperveldheer van een vijandelijk leger : de
Spolia opima werden aan Jupiter gewijd.
Opis, scvthische godin, waarscbijnlijk de voornaamste in het scyth. veelgodendom. In Tauris werden hair menschen geofferd. De Grieken hebben 0.
vereenzelvigd met hunne Diana.
Opitz (Martin), verlatijnscht Opitius, duitsch
letterkundige en dichter, geb. 23 Dec. 1597 te
Buntzlau in Silezie, gest. 20 Aug. 1639 (aan de
pest) te Dantzig als historiograaf van Polen. De volledigste editie zijner Complete werken verscheen te
Breslau (3 dln. 1690; nieuwe druk Frankf. en
Leipzig 1724).
Opladen, fabriekstad in het Wupperdal (Rijnpruisen), 6 uren gaans bezuidoosten Dusseldorf;
2000 inw.
Oploo, dorp in Noord-Brahand, anderhalf uur
gaans heznidw. Boxmeer ; 130 inw.
Opmanahuizen, en Opmanhuizen, oude namen van het friesche dorp Oppenhuizen.
Opmeer, dorp in Noord-Hofland, I lerdhalf uur
gains benoordw. Hoorn; 250 inw.; hetaalde 1492
boete wegens deelneming a r_.. n bet Kaas-en-Brondspel ; feed veel dour watervloed 1674; 10 Oct. 1799
gevecht der voorhoede van generaal Daendels tegen
een escadron Engelsche kavallerie.
Opmeer (Petri's), geb. 1526 te Amsterdam,
behoorde tot een ond aanzienlijk geslacht, dat door
Jacobi van Beieren tot den arlelstand verheven was.
Van zijne vele talenten maakte hij gehruik om de
Kerkhervorming te bestrijden en zich te men kennen
als een voorvechter van Rome's kerkleer. Tijdens het
beleg van Leiden (1572) werd 0. door den spaanschen bevelliebber Baldez (Valdez) aangesteld als
secretaris van diens krijgsraad. In 1595 stierf 0. te
Delft. Na zijnen flood verscheen van hem in het
licht (met een vervolg van den kannnnik L. Beierlinck) Opus chronographicum orbis tiniversi a mundi
exordio tape ad annum 1511 (Antwerpen 1611, in

fol.). Dit werk, dock miller het vervolg van Beier.
linek, werd herdrukt (Kettle!' 1625) met een ander
werk van 0., get iteld Historia martyrum Bataticorwn
enz., dat in 't Hollandsch vertaald is onder dezen
titel : Martelaers Boeck, ofte Historie der Hollandtsche
martelaren, enz. (3 stukken Antw. 1700-1702).

Opoczno, stud in runs. Polen, aan de Drzewicka, 7 a 8 mijlen bewesten Radom; 3700 inw.
(meest Jnden).
Oponte, fransche naamsvorm voor Opus.
Opontisch Loaris. Zie LOCRIS.
Oporin (Johannes), vergriekscht van zijn eigenlijken naam Herbst, geb. 25 Jan. 1507 te Bezel, eerst
corrector van drukproeven hij Froben, toendirecteur
van 't gymnasium te Bazel, vervolgens geneesbeer
en professor der grieksche tail aldaar, ricbtte met
zijnen bloedverwant Robert Winter eerie boekdrukkerij in die stud op, welke beroemd geworden is door
uitmuntende editien van oude klassieken ; 0. stierf
6 Juli 1568.

Oporto, stad in Portugal. Zie PORTO.
Oppa, rivier in Duitsebland, scheidt pruisisch
Silezie van Moravie, en valt bij Hostalkowitz in de
Oder, na 13 mijlen loop.
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Oppéde

Oppede Meynier, baron d'), geb. te Aix
1495, werd 1e president van het parlement dier
stad, bewerkte de tenuitvoerlegging van het arrest,
in 1540 gewezen tegen de Waldenzen van Merindol, Cabrières en omliggende dorpen, die in gewapende benden het land afliepen, de roomsche kerken vernielden, en zelfs een aanslag op Marseille
schenen te beoogen. Met de uitvoering van bedoeld
arrest belast, kweet 0. zich van die taak met groote
strengheid (lees wreedheid), en roeide de Waldenzen uit (1545); zijne handelingen waren daarbij
echter van dien aard geweest, dat (na den dood van
Frans I) door Hendrik II bevel werd gegeven, O.
deswege ter verantwoording te roepen voor het parlement van Parijs: na langdurige zittingen (50 in getal) van dit rechterlijk collegie werd 0. vrijgesproken, en keerde terug naar zijnen presidentszetel, dien
hij bekleedde tot aan zijn dood (1558).
Oppeln, stad in pruis. Silezie, aan de Oder en
aan den opper-silezischen spoorweg, ruim 11 uren
gaans bezuidoosten Breslau ; 10,300 inw.; hoofdplaats van bet reg.-district 0. (243 vierk. mijlen,
ingedeeld in 16 kreisen, met 1,138,000 bewoners),
was vroeger de hoofdstad van een onafhankelijk
prinsdom 0., en sedert 1200 residentie der oppersilezische hertogen uit den stam der Piasten, welke
1532 uitstierf; het prinsdom werd toen door keizer
Ferdinand I aan de kroon getrokken, loch 1742 aan
Pruisen afgestaan.
Oppenheim, het oude Bonconica, stad in Rijnhessen, 4 uren gaans bezuidoosten Maintz; 2900
inw.; ruinen van het fort Landskron. Vroeger was
0. eene vrije rijksstad ; het leed veel in den 50-j.
oorlog; werd verscheidene malen ingenomen : door
de Zweden in 1631, door de Franschen en door de
Pruisen 1689, 1792 en 1794.
Oppenhuizen, bij verbastering ook wel Toppenhuizen genoemd, dorp in Friesland, 3 kwartier
gaans bezuidoosten Sneek ; 370 inw.
Opperdoes, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans benoorden Hoorn, een half uur g. bezuidw.
Medemblik ; 380 inw.
Oppert (Julius), orientalist en oudheidkenner,
geb. 9 Juli 1825 te Hamburg uit joodsche ouders,
ging na volbrachte studien 1847 naar Frankrijk, en
werd 1851 met Fresnel en Thomas naar Ninive gezonden, bij welke gelegenheid hij hoofdzakelijk in
Babylonie zijne nasporingen gedaan heeft. In 1854
te Parijs teruggekeerd, werd hij 1857 benoemd tot
prof. van het Sanskrit en van de vergelijkende grammatica. Behalve voortreffelijke bijdragen tot de kennis van het oud-Perzisch en eene Grammaire Sanscrite
(Berlijn 1859) gaf hij in bet licht eene reeks van
werken over de assyrische Keil-opschriften, ten aanzien van weaker ontcijfering en toelichting hij zich
ten hoogste verdienstelijk gemaakt heeft. Van zijne
werken verdienen vooral genoemd te worden:
Expedition scienti/ique en Mesopotamie (2 din. Parijs
1855-59); Grammaire assyrienne (Parijs 1860);
Les inscriptions des Sargonides (Parijs 1862); Les
Pastes de Sargon (met Menant, Parijs 1863).
Oppianus, grieksch dichter uit de 2e eeuw
na Chr., geb. te Anazarba in Cilicie. Men heeft van
hem twee leerdichten, getiteld : Halieutica (de
Vischvangst) en Cynegetica (de Jacht). Beste editie
die van Lehrs, Parijs 1846.
Oppicht, limb. dorp. Zie OBBICHT.
Oppido, 1) het oude Mamertum, stad in de
napolit. prov. Calabria ult. la, 9 uren gaans benoordoosten Reggio ; 6000 inw.; leed veel door de
2) bet oude Opinum, stad
aardbeving van 1783.

Opwetten
in de napolit. prov. Basilicata, 6 uren gaans benoordw. Potenza; 2000 inw.
Oppidolo, stad op bet eiland Pantellaria, 17
mijlen bezuidw. Girgenti ; 3600 maw.; haven.
Oppidum—Batavorum, eene.Stad der Batavieren", vermeld bij Tacitus als in brand gestoken
door Claudius-Civilis. Zie ook BATAVORUM OPPIDUM.
Oppien, fransche naamsvorm voor Oppianus.
Oppius (C.), volkstribuun anno 215 v. Chr.
Naar aanleiding van de rampen, veroorzaakt door de
overwinningen van Hannibal, stelde 0. eene wet
voor tegen de weelde der vrouwen, wie het, zoodra
die wet van kracht werd, niet vergund was zich
met meer dan hoogstens een half ons goad te behangen. Deze wet bracht onder de romeinsche dames
eene algemeene ontevredenheid teweeg; en 18 jaren
later gelukte het haar te bewerken, dat die wet werd
afgeschaft, in weerwil van den tegenstand van Cato.
— 0. (C.), veldheer en vriend van Cesar, wordt
gehouden voor den schrijver van de Alexandrijnsche,
Afrikaansehe en Spaansche oorlogen,
Opportuna, de heilige, gestorven anno 770,
was abdis van Montreuil, in de diocese Sdez. Kerkelijke gedenkdag 22 April.
Ops, in de romeinsche mythologie de vrouw
van Saturnus, godin der vruchtbaarheid, beschermster van 'den akkerbouw, werd later vereenzelvigd
met Rhea, Cybele en de Aarde. Haar naarn beteekende in de oud-Italische taal zooveel als .grond",
.aarde", en is hetzelfde woord als popes", rijkdom.
Opslo, zeer oude stad in Noorwegen, is thans
een der voorsteden van Christiania.
Opsterland, oud tijds Upsterland, grietenij van
Friesland, bevolkt met omstr. 12,000 zielen, is van
het 0. naar het W. ruim 6 uren gaans lang, en van
bet N. naar bet Z. gemiddeld derdhalf uur gaans
breed, wordt overlangs in 2 deelen gescheiden door
de rivier de Boorn of het Koningsdiep, en bevat 13
dorpen, waarvan er 5 benoorden en 8 bezuiden de
Boorn liggen; die 13 dorpen zijn :
Beetsterzwaag (de hoofdplaats der grietenij).
Lippenhuizen
Beets
Ter-Wispel
Olterterp
Korte-Z waag
Siegerswolde
Lange-Zwaag
Duurswolde
Ureterp
Wynjeterp
Gorredijk.
Hemrik
Optatianus (Publics Porphyrius), romeinsch
dichter, leefde ten tijde van Constantijn, op wien
hij een lofdicht vervaardigd heeft, zijnde een vreemdsoortig dichtstuk, waarvan de verzen verschillende
figuren vormen, zooals een outaar, een orgel, enz.
Dit dichtstuk is opgenomen in de .Poemata vetera"
van Pithou (Parijs 1590) en afzonderlijk uitgegeven
door Weiser (Augsburg 1595, in fol.).
Optatus, de heilige, bisschop van Milevis in
Numidie, in de 4e eeuw, gest. omstr. 384. Men heeft
van hem eene verhandelingDeschismateDonatistarum
(le druk Maintz 1549, in fol.; editie Dupin, Parijs
1700, in fol.). Kerkelijke gedenkdag 4 Juni.
Opus, thans Talanti, stad in het eigenlijke
Griekenland, hoofdstad van het rijkje der Opontische
Locren, nabij de Zee van Eubea, was de geboorteplaats van Patroclus, den vriend van Achilles. Koning
van 0. was Ajax, de zoon van Oileiis.
Opwetten, fransch Haut-Welten, voormalig
dorp, thans gehucht in Noord-Braband, anderhalf
uur gaans benoordoosten Eindhoven en even ver
bewesten Helmond. Aan de noordoostzijde eene
kleine kapel, vermaard geworden doordien daarin
eens een wolf gevangen is_ door een schaap. Het

Opwierda
schaap nl., den wolf in aantocht ziende, rukte den
stok, waaraan het vastgebonden stond,uit den growl,
en vluchtte in de openstaande kapel, werd daar vervolgd door den wolf, en vluchtte weder naar buiten,
waarbij de achternaslepende stok de kapeldeur dichttrok, zoodat de wolf gevangen zat.
Opwierda, of Opwierde, dorp in Fivelgo, pron.
Groningen, 20 minutengaans bezuiden Appingedam ;
150 inw.
7i Z
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Op-Zeeland, noor_-..ra_.
Or, of Orus, egyptische godheid. Zie HORUS.
Or, fransche naam voor Goud.
Cole-d'Or. Zie CÔTE-D ' OR en GOUDKUST.
Mont d'Or. Zie MONT-D'OR.
Or, rivier in europ. Rusland, gouvt. Orenburg,
ontspringt bij de Kirghizen, loopt eerst noord-, den
oostwaarts, en outlast zich na een loop van omstr.
15 mijlen in den Oeral (Ural). Deze rivier geeft
haren naam aan de steden Or (meer bekend onder
den naam Perekop; zie dat art.), Orenburg, Orskaja,
enz.
Orakel, lat. Oraculunt (mrv. Dracula), in het
oude Heidendom de plaats, waar men eene godheid
kwam raadplegen over hetgeen de toekowst zou
baren; de antwoorden, die men ontving, werden insgelijks orakelen genoemd. De meestbekende orakels
zijn: van Jupiter Ammon in Libye ; wijders die van
Dodona, van Delphi, van Trophonius, van Cumw,
van Preneste (zie die Damen en de artt. PYTHIA,
SIBYLLA, ZOROASTER, enz.).
Oradour-sur-Vayres, stad in 't fransche
dept. Haute-Vienne, 5 uren gaans bezuidoosten
Rochechouart ; 4500 inw.
Oran, bij de ouden Portus inagnus, versterkte
hoofdplaats der provincie 0., zijnde van de fransche
kolonie Algerie de westelijkste provincie, groot 1839
vierk. mijlen, bevolkt met 560,000 zielen, strekkende
van de uitwatering van den Tennis tot aan de grenzen van Marokko. De stad 0., gelegen aan de Middellandsche Zee (aan de Golf van 0.), heeft twee
havens, en ruim 22,000 inw.; gesticht door de uit
Spanje verdrevene Mooren, werd 0. door de Spanjaarden veroverd 1505, door de Mooren heroverd
1708 ; en in weerwil van eene interruptie van 60
jaren (1732-92) waren de Mooren nog in het bezit van 0., toen het 1831 bezet werd door de Franschen. Vreeselijk werd 0. geteisterd door de aardbevingen van 1790 en 1791.
Orang, d. i. Mensch, aanvangswoord in verscheidene volksnamen in den 0. I. archipel, bijv.:
0.-Goegoes, boschmenschen in de binnenlanden
van Sumatra, bezitters het spraakvermogen, doch
zijn overigensvolkomen gelijk aan de Orang-Oetangs
van Borneo.
0.- Goenongs, d. i. Berglieden, de oorspronkelijke
bewoners van het eiland Banka.
0.-Hoeroe, een yolk in het rijk Palembang, op 't
eiland Sumatra, zacht van aard, doch nog geheel in
wilden staat.
0.-Koeboes, een schuw yolk in Sumatra's binnenland.
O.-Laoets, of 0.-Lauts, d. i. Zeelieden, een yolk
langs de trust van bet eiland Banka.
Orang-Darang, voormalig stadje op het
moluksche eiland Banda-Lonthoir, is meer bekend
onder den naam van ORTATTAM (zie dat art.).
Orange, het oude Arausio, stad met 10,600 inw.
in 't fransche dept. Vaucluse, 5 a 6 uren gaans benoorden Avignon ; triomfboog van Marius opgericht
(zegt men) ter gedachtenis van de overwinning, die
anno 102 v. Chr. bij Aix bevochten werd door MaII.

Orange
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rius op de Teutonen; overblijfselen van een circus.
Oudtijds was 0. eene stad der Cavaren; het werd
vermaard door de overwinning, die de Teutonen anno
105 v. Chr. bij 0. bevochten op Manilius en Cepio
Gecoloniseerd door Cesar, viel 0. vervolgens in banden der West-Goshen, werd daarna veroverd door
de Burgundiörs, toen door de Franken, en werd
eindelijk de hoofdstad van een onafhankelijk prinsdom (zie het volgende art.); nadat de laatste prins
van 0. gestorven was (1702) maakte Lodewijk XIV
zich meester van prinsdom en stad, en trok beiden
aan Frankrijk (1714). Te 0., dat veel to lijden heeft
gehad in de religie-oorlogen, zijn verscheidene concilien gehouden ; bet is de geboortestad van Raimbaud (een der helden van Tasso).
Orange (het prinsdom), klein landschap in
Neder-Dauphine, vroeger grooter, was in de 18e
eeuw slechts 60 bij 30 kilometres groot, en had
Orange tot hoofdstad (twee andere steden in 0.
waren Courteson en Causans). Eertijds maakte 0.
deel uit van het land der Cavaren, in Viennensis,
werd vervolgens begrepen in bet Burgnndische rijk
en in Merovingisch en Carlovingisch Burgundie, toen
in Boson's Cisjuraansch Burgundie, en in het koninkrijk Arles; in de 9e of 10e eeuw werd 0. eene
beerlijkheid, en in de 1 le eeuw een graafschap.
Vier verscbillende dynastien hebben over dit prinsdom geregeerd: 1) die van Giraud d'Adhemar, uitgestorven 1 I 74, waartoe graaf Raimbaud behoorde ;
— 2) die van Baux, 1185-1373; — 3) die van
Chalons, tot 1530; — 4) die van Nassau, aan wie
0. in 1531 als erfgoed aankwam, doordien de dochter van den laatsten prins, Philibert van Chalons,
gehuwd was met Willem van Nassau-Dillenburg,
den vader van prins Willem I (den Zwijger, stadhouder der Nederlanden), die vervolgens het prinsdom 0. erfde, en wiens opvolgers geweest zijn Maurits, Hendrik, Willem II en Willem Ill. Toen laatstgenoemde 1702 als koning van Engeland gestorven
was, rezen er twisten over het bezit van 0. tusschen
den eersten koning van Pruisen, Frederik Wilhelm I (die aanspraak op 0. maakte krachtens het
testament van zijnen grootvader van moederszijde),
den prins van Nassau-Dietz en de prinsen van NassauSiegen, terwiji ook de prins van Conti zijne rechten
op 0. wade doen Belden, als erfgenaam der familie
Longueville, Welke bet bezit van 0. reeds aan de
eerste bezitters uit bet Nassausche huis betwist had.
Toen ecbter bij den vrede van Utrecht (1713) de
koning van Pruisen afstand van 0. deed aan Frankrijk, werd bet prinsdom, ten spijt van al de andere
aanspraak-makenden, door Lodewijk XIV bij Frankrijk ingelijfd (1714) en aan Dauphine toegevoegd,
waartoe het bleef behooren tot 1789, toen bet werd
ingedeeld bij het departement Vaucluse. Aan den
prins van Nassau-Dietz bleef echter de titel van
Prins van 0., erfelijk van den vader op den oudsten
zoon overgaande, zoodat die titel sedert 1815 gedragen wordt door den kroonprins der Nederlanden.
Zie 00k ORANJE.
Orange, naam van verscheidene graafschappen
en steden in de noord-amerik. Unie; van de steden
is de voornaamste: 0. in New-Jersey, 2 uren gaans
benoordw. Newark ; 4500 inw. — Graafschappen 0.
vindt men : 1) in 't noorderdeel van Noord -Carolina ;
2) in 't zuiden van Indiana ; 3) in 't oosten van
Vermont ; 4) in 't middeldeel van Virginia ; doch
bet voornaamste is 5) dat in 't zuidoosten van den,
staat New-York, met 60,000 bewoners, en tot hoofdplaatsen Goshen en Newburg.
n
of Gariep.
Zie -RANJE-fuvin•
Orange,
a i 7i
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Oratorium

Orange

Orange (Philibert de Challon, prins van), groot
veldheer nit de 16e eeuw, geb. 1502 op bet kasteel
van Nozeroy. Toen Frans I het prinstlom van 0.
verheurd verklaarde (1517), orndat Philibert de
suzereiniteit van Frankrijk niet wilde erkennen,
nam de jonge prins de wijk naar Karel V, die hem
het graaischap St.-Pol schonk. Door de Franschen
gevangen genomen 1525, bleef 0. bun gevangene
tot 1526 (traetaat van Madrid); vervolgens ging hij
aan het heleg van Rome deelnernen met den connetable van Bourbon, en werd diens opvolger als opperbevelhebber der keizerlijke armee. Hij bemachtigde
het kasteel St.-Angelo, en noodzaakte den pans tot
het aannemen van de hardste voorwaarden. Daarna
begaf 0. zich naar Napels, waarvan hij tot onderkoning benoemd was, en noodzaakte de Franschen
dat rijk te ontritimen (1528); doch hij bezoedelde
I4 die gelegenheid zijnen roem door verregaande
wreedheden. Met bet opperbevel bekleed over de
keizerlijke armee in Toskanen, belegerde hij Florence (1530), doch sneuvelde bij dat beleg op 28-j.
leeftijd.
Orange (prinsen van). Zie WILLEM, MAURITS,
FREDERIK-HENDRIK en NASSAU.
Orange-Loges. Zie ORANGISTEN 2).
Orangemen, de engelsche naam v. Orangisten.
Orangisten, I) verklaarde voorstanders van
bet huis van Oranje. — 2) de protestantsche partij
in Ierland. Aanvankelijk werd de naam van O. (1689)
bij wijze van schimpnaam gegeven aan de lersche
Protestanten, (lie Willem III van Oranje vereerden
als hunnen lievelingsheld, terwijl hij in even hooge
mate gehaat was bij de Roomsch-katholieken, die
goed en bloed veil hadden voor de zaak van Jacobus II. Door Willem HI werd echter het oproerige
Ierland tot onderwerping gebracht, en zoodoende het
engelsch-protestantsche overwicht in Ierland opnienw versterkt. De aanhoudende woelingen van het
Roomsch-Catholicismus in lerland, orn dat overwicht te fnniken eri zoo mogelijk te vernietigen,
given aanhoudend aanleiding tot bezorgdheid, totdat 21 Sept. 1795 de voornaamste Orangenien (d. i.
Oranje 7 mannen) de handen ineensloegen om tegenover den Bond der vereenigde leren eene vereeniging tot stand te brengen, die zich ten taak stelde
de handhaving van het protestantsche overwicht en
van de protestantsche troonopvolging ook in Ierland ;
die vereeniging noemde zich Orange-loge. Reeds
in 1798 werd de groote loge van lerland gesticht,
en door de Unie van 1800 werden de 0. in Ierland
heerschende partij. Sedert dien tijd werd de spanning tusschen de tegenover elkander staande partijen hoe lan g er hoe grooter, en sloeg niet zelden
over tot betreurenswaardige tooneelen van geweld,
zoodat het raadzaam werd geacht het bestaan der
Oranje-loges te verbieden, welk verbod 1832 uitgevaardigd werd; van dat tijdstip of bestonden ze
als geheime Orde. De anglic. bisschop van Salisbury
was president; de hertog van Cumberland (later
koning van Hanover) was grootmeester. In lerland
moeten over de 1500 en in Engeland ruim 350 zulke
Oranje-loges bestaan hebben, te zamen ver over de
300,000 leden tellende, toen in 1835 door den ierschen afgevaardigde Finn werd aangedrongen op
het instellen van een onderzoek, waarvan het resultaat werd, dat en gouvernement en parlement noodig oordeeiden voortaan op bet drijven der 0. een
wakend oog te houden. Daarop volgde 1836 de verklaring van den hertog van Cumberland, dat hij aan
de loges had aanbevolen zich te ontbinden, hetgeen
ze dan ook, althans wat den vorm van haat . bestaan

betreft, deden : de partij der 0. heeft zich toen opgelost in de Tory-partij.
Oranien, duitsche naamsvorm voor Oranje.
Oranienbaum, I) stad in 't cuss. gonvt. Petersburg, aan de Golf van Finland, tegenover Kronstadt, en 9 urea gaans bezuidw. Petersburg; 1200
keizerlijk paleis, gebouwd door Mentsjikoff. —
2) stad in 't hertogdom Anhalt, aan de Mulde, 3
a 4 [wen g. ten 0. N. 0. van Dessau; 2100 inw.
Oranienburg, I) stad in 't pruis. reg-district (en 11 wren gaans ten N. N. 0. van de stad)
Potsdam, aan de Havel; 3700 inw. — 2) stad in
Rusland, 14 mijlen ten Z. Z. 0. van Rjazan ; 3200
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Oranje

Zie ORANGE.

(prinsen van). Zie

WILLEM, MAURITS,

FREDERIK-HENDRIK, NASSAU.

j e , sta d op bet westindiscbe eiland
Oranje,
St.-Eustatius. Zie EUSTATIUS.
Oranje—rivier, in de landstaal Gariep of
Karieb, de voornaarnste rivier van bet Kaapland,ontstaat op de westzijde van het Quathlarnba-gebergte
in het Kafferland, nit de vereeniging van twee hoofdbronstroomen, nI. den Noe-Gariep, of Zwarte Rivier, en den Kay-Gariep, of Gele Rivier, doorstroomt
in westelijke richting bijna de halve breedte van
het Afrikaansche vasteland, doch is uithoofde van
hare ondiepte voor de scheepvaart ten eenen male
ongeschikt. De leugte der 0. wordt geschat op 220
mijlen. Zij geeft Karen naam aan een gemeenebest
(zie bet volgeude art).
Oranje-rivier—Republiek, een aanvankelijk (1848) door de Engelschen bezit genomen
territoriutn, doch sedert 1845 door Groot-Britannia
als onafhankelijk erkend gemeenebest in bet binnenland van Zuid-Afrika, gesticht door nit het Kaapland derwaarts verhuisde Boeren, ligt benoordoosten de Kaap-kolonie, tusschen de Oranje-rivier,
waarnaar het zijuen naam draagt, en de Vaal-rivier, waardoor bet gescheiden is van de Transvaalsche republiek. De 0. heeft eene bevolking van
omstr. 20,000 menschen (14,000 blanken en 6000
klenrlingen) ; de hoofdstad is Bloemfontein.
Oranjestad, een stadje of dorp op bet curacaosche eiland Aruba, waarvan het de hoofdplaats
is, ligt aan de Paardenbaai, waar 1796 nog geen
enkel huis stond, terwijl 0. in 1829 reeds 1100
inw. telde, meerendeels kooplieden.
Orapollon fransche spelling voor Horapollo.
Oratorium (Paters of Priesters van bet), eene
in 1548 door den heiligen Philippus van Neri te
Rome gestichte geestelijke broederschap, droeg eerst
den naam van Broederschap der Heilige Drievuldigheld, en was bestemd om hulp te verleenen aan de
vreemdelingen, die nit vroomheid Rome komen bezoeken, en om onderwijs te geven aan kinderen.
Aanvankelijk bestond deze broederschap uit slechts
15 mannen van geringe afkomst; doch zij nam zeer
spoedig toe in talrijkheid van leden en in rijkdom
aan aardsche goederen. Als beoefenaars der theologische wetenschappen, zonder kloostergeloften, werden zij Oratoristen genoemd. De door Petrus
de Bdrulle in 1614 te Parijs gestichte Congregatie
der Paters van het Oratorium Jesu, insgelijks zonder
kloostergeloften, en zich ten taak stellende bet onderwijs-geven aan de jeugd, het opleiden van jongelingen tot den geestelijken staat en bet verkondigen van het Evangelic als missionarissen, heeft
vele beroemde mannen voortgebracht, o. a. Malebranche, Massillon, Mascaron, Niceron, La Bletterie,
Foncemagne, Dotteville, enz. In 1790 opgeheven,

Orawicz a

Ordalign

werd deze hroederschap in 1853 te Parijs hersteld
onder den naam van Oratoriunt der Onbevlekte Ont-

Shapinsha, Stronsa en Westra. Al de 0. te zamen
hebben eene grondsoppervlakte van circa 21 vierk.
mijlen ; de gezamenlijke bevolking der 0. bedraagt
nauwlijks 32,000 zielen. Met de Shetland-eilanden
vormen de 0. een graafschap (Orkney and Shetland)
van Schotland, van welk graafschap Kirkwall de
hooldplaats is. In het jaar 84 na Chr. werden de 0.
aangedaau door de vloot van Agricola, en aan de
Romeinen onderworpen; in de 10e eenw overweldigd door de Noormannen, die de gansche bevolking
ombrachten; later kwamen ze aan Denemarken, en
zoo gingen ze eindelijk aan Jacobus VI over, door
zijn huwelijk met Anna van Denemarken. — Eene
andere in 1821 door kapitein Weddel ontdekte
groep eilanden in den Grooten Oceaan, ten Z. 0. van
Amerika, en ten 0. N. 0. van den Nieuw-Shetlandarchipel, heeft insgelijks den naam van 0. ontvangen (Nieuwe Orcaden en Powell). Ze zijn onbewoond
en onvruchtbaar. Het grootste dezer 0. is genoemd
Pomona en Mainland (of Coronation).
Orcan, een sultan. Zie ORKHAN.
Orchies, het nude Origiacum, stad in 't fransche dept. Nord, 4 uren gaans benoordoosten Douai;
3600 inw.
Orchilla, ook wel Horchilla geschreven, eene
groep onbewoonde eilandjes in West-India, beoosten
Curacao en Bonaire.
Orchimont, dorp in belgisch Luxemburg, aan
de Semoy, nabij de grenzen van Frankrijk en van de
belg. prov. Namen; 350 inw.; overblijfselen van een
sterk kasteel, dat in 1636 veroverd en geslecht werd
door maarschalk Chatillon.
Orehomenus, naam van verscheidene grieksche steden der oudheid, waaronder er 2 zijn, die
eene bijzondere vermaardheid hebben, nl.: 1) 0. in
Arcadia, thans Kalpaki, benoorden Mantinea; —
2) 0. in Beotie, thans Skripoe, was de hoofdstad der
Minyers, en lag aan den Cephissus, benoorden het
meer Copais. Lang was dit 0. de hooldplaats van
eel! rijkje, dat vermaard is in de mythologie. Sylla
versloeg bier Archelaus (anon 87 v. Chr.).
Orcus, zoo noemden de ouden het rijk van
Pluto, en in het algemeen de onderwereld.
Ordalien, of Godsgerichten, zoo noemde men
in de middeleeuwen de gerechtelijke proeven, waaraan, bij ontstentenis van afdoende bewijzen, de aangeklaagden onderworpen werden, ten einde zoodoende (met Gods hulp, gelijk het heette) bunne
schuld of onschuld te ontdekken. Die proeven waren
velerlei, en zelfs in de toepassing menigmaal verschillend. Het Gerechtelijk Tweegevecht in de eerste
plaats: de overwinnaar werd your onschuldig gehouden, de overwonnene schuldig verklaard. Dan
de Vuurproef : meestal moest de beklaagde den ontblooten arm in een pot met kokend water steken,
of met de bloote hand een roodgloeiend ijzer aanvatten, of met den blooten voet op gloeiende kolen
staan, of door een brandend vuur loopen; bleef hij
bij zulk eene proef ongedeerd, dan was ook zijne onschuld bewezen. De Waterproef werd voornamelijk
toegepast op vrouwen, die beschuldigd waren van
tooverij : ze werden gebonden in het water geworpen ; en zonken ze, dat was het bewijs, dat ze onschuldig waren. De Proef der gewijde bete : de aangeklaagde moest in den oogenblik eene gewijde
hostie doorslikken; volbracht hij dat, zonder er
eenig letsel van te hebben, dan was zijne onschuld
zonncklaar. Het Kruisgerecht : dit bestond hierin,
dat de aanklager en aangeklaagde beiden met uitgespreide of kruiselings omhoog gehevene armen onder een kruishout geplaatst werden, en dat degene,

vangenis.

Orawicza, twee nabij elkander gelegene marktvlekken in 't zuidoosten van Hongarije, comitaat
Krasso, omstr. 11 mijlen ten Z. Z. 0. van Temesvar,
nl. Duitsch-0. met 4300, en Walachtsch-0. met
2100 inw.
Orb, 1) 0., of Orba, stad in Beieren, kreis Unterfranken, 11 uren gaans benoordw. Wurtzburg,
aan de zich in den Kintzig ontlastende rivier 0.;
4000 inw. — 2) 0., of Orbe, de nude Orobis, rivier in 't fransche dept. Herault, ontspringt in de
nabijheid van Rouinieres, loopt zuidwaarts langs
Bezieres, en valt 3 uren gaans verder in de Middel.
landsche Zee, na 12 mijlen loop.
Orbe, I rivier in Frankrijk ; Zie ORB. 2) rivier in Zwitserland, komt nit het kleine Roussesmeer in 't fransche dept. Jura, dringt Zwitserland
binnen in het kanton Waadt, heet in het beneden
gedeelte van haren loop Thiele of Tsiel (Zihl) en
ontlast zich in bet meer van Neufchatel. Op den
linkeroever dezer rivier Iigt 2) de stad 0., lat. Urba,
duitsch Orben of Orbach, in 't zwits. kanton Waadt,
6 uren gaans benoorden Lausanne; 2000 inw.; geboorteplaats van Viret en van kardinaal Duperron;
was eertijds de hoofdplaats der Orbigenen (een der
vier groote stammen der Helveten), later hoofdstad
van Klein-Burgundie, en werd 1475 veroverd door
de Zwitsers.
Orbec, marktvlek in 't fransche dept. Calvados,
circa 5 uren gaans bezuidoosten Lisieux, aan de zich
in de Toucque ontlastende rivier 0.; 3400 inw.
Orbegue, rivier in Spanje, koninkrijk Leon.
In 456 werd aan de oevers van de 0. door Theodorik, koning der West-Gothen, de nederlaag gegeven
aan Rechiarius, koning der Sueven.
Orbelus, thans Argentaro, berg in Macedonia,
beoosten den Helms, tusschen Macedonia en Mesie.
Orbetello. Zie 0_RBITELLO.
Orbey, vlek in 't fransche dept. Haut-Rhin, 4
uren gaans benoordw. Colmar; 5600 inw.
Orbigny (A lcide d'), geb. 1802 te La-Rochelle,
van 1836-53 professor der paleontologic te Parijs,
gest. 30 Juni 1857, gaf de vruchten van zijne wetenschappelijke reizen in het lick in het prachtwerk
Voyage dans l'Amerique meridionale (7 dln. Straatsburg en Parijs 1835-49, met atlanten). Van zijne
overige werken verdient vooral melding zijne
Paleontologic francaise (14 dln. Parijs 1836-54).
— 0. (Charles d'), broeder van den vorige, geb.
1806, heeft zich doen kennen als een verdienstelijk
natunrkundige, inzonderheid door zijn Dictionnaire
universal d'histoire naturelle (13 dln. Parijs 183949) en zijne Geologic appliquee aux arts, aux mines
et a l' agriculture (Parijs 1855).
Orbilius Pupillus. Zie PUPILLUS.
Orbitello, versterkte stad in het Toskaansche,
op eene kaap, 10 mijlen bezuidoosten Piombino en
12 a 13 mijlen bezuiden Siena, aan een klein meer,
genaamd Meer van 0.; 3900 inw.; haven.
Orcades. Zie ORCADISCUE EILANDEN.
Orcadisehe eilanden,lat. Orcades, engelsch
Orkney Islands, eene groep eilanden benoorden de
noordpnnt van Schotland, waarvan ze gescheiden
zijn door de 10 engelsche mijlen breedte hebbende
Pentland Firth. De groep bestaat uit 67 eilandjes,
waarvan ruim de helft onbewoond zijn ; de voornaamste der 0. zijn : Pomona of Mainland (met de
hoofdstad Kirkwall), Zuid-Ronaldsha, Noord-Ronaldsha, Hoy, Flota, Grxmsay, Eday, Rousa, Sanda,
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Ordelaffi

Orenburg

wiens artnen het eerst naar beneden begonnen te
gaan, schuldig verklaard werd. In plaats van deze
proef bestiste menigmaal ook over schuld of onschuld het werpen met een dobbelsteen, waarop een
kruis geteekend stond. Het Baarrecht werd toegepast in gevallen van mooed: degene, die voor den
vermoedelijken Bader werd gehouden, werd in tegenwoordigheid gebracht van het op eene baar nitgestrekt liggende lijk; begun het lijk nu te bloeden,
of gaf het eenigerlei ander teeken van zich, dan
meende men het afdoende bewijs te hebben voor de
schuld van den beklaagde. In de 15e eeuw na de
algetneene invoering van het Rotneinsche recht, begonnen de 0. allengs in or!bruik te geraken.
Ordelafli. (Cecco), maakte zich in 1315 van
het bewind van Forli meester, dat in zijne familie
bleef tot 1480, toen de weduwe van Pino 0. het
verkocht aan Hieronymus Riario, den neef van
Sixtus i V.
Orden (Geestelijke en Wereldlijke). De voornaamste werken daarover zijn :

durige twisten daarover, kwam 15 Juni 1846 het
Oregon-tractaat tot stand, waarbij het 0.-gebied in
twee deelen gesplitst werd, nl. een noorderdeel, dat
aan Engeland toegewezen werd under den naam
van Nieuw-Caledonie (thans de kolonien BritschColumbia en Stickeen), en een zuiderdeel, dat toegewezen werd aan de Vereenigde Staten. Dat zuiderdeel vormde sedert dien tijd het Territorium 0.,
hetwelk in 1850 eene uitgestrektheid had van
16,082 vierk. mijlen met 13,300 bewoners. Van dat
territorium werd in 1853 de helft, die benoorden de
rivier 0. (Columbia-rivier) ligt, als afionderlijk territorium georganiseerd onder den naam van territorium Washington, terwijl de helft bezuiden de rivier bleef voortbestaan als territorium 0.; dit laatste
werd 14 Febr. 1859 door het Congres als sonvereine
staat 0. in de Unie opgenomen, en telde toen, op'
8703 vierk. mijlen, eene bevolking van 52,500 zielen. De hoofdstad en regeeringszetel van dezen nieuwen staat is Salem ; nabij de watervallen van den
Willamette ligt Oregon-City, dat eene fabriekstad
schijnt te werden.
O'Reilly (Alexander), generaal in spaansche
dienst, geb. 1735 in lerland, had eerst loffelijk in
Frankrijk gediend tijdens den Zevenjarigen oorlog.
Hij redde het leven van koning Karel HI bij gelegenheid van cenen opstand te Madrid 1766, kwam
daardoor in hooge gunst bij dien vorst, ging Louisiana in bezit neaten, dat door Frankrijk aan Spanje
afgestaan was, werd 1774 aan bet hoofd geplaatst
van eene expeditie tegen Algiers, doch dit werd eene
mislukte onderneming; hij bleef evenwel in de gunst
ten hove, totdat hij daaruit verdrongen werd door
Florida-Blanca (1786). Toen hij op bet punt was
tegen Frankrijk op te rukken, stierf hij (1794).
Orel, of Orlow, stad in europ. Rusland, aan de
Oka en den Orlik, 132 mijlen ten Z. Z. 0. van Petersburg; 34,000 inw.; werd bijna geheel verwoest
in de 17e eeuw door de Litauers, en later herhaalde
malen geplunderd door de Polen en door de Tartaren uit de Krim. Het is de hoofdplaats van het
gouvernenzent 0., groot circa 860 vierk. mijlen, bevolkt met 1,532,000 zielen, en begrensd door de
gouvernementen Kaloega en Toela ten N., Smolensk
en Tsjernigow ten W.
Orellana, I) het oude A ureliana, stad in Spanje,
15 uren gaans benoorden Truxillo; 2100 inw. —
2) somwijlen voor Amazonen-rivier (zie 't volgende
artikel).
Orellana (Francesco), spaansch reiziger, geb.
te Truxillo in 't begin der 16e eeuw, vergezelde Pizarro, bevoer op eene brigantijn de A mazonen-rivier,
van de plaats waar zich daarin de Napo ontlast, en
ontdekte zoodoende den mond der Amazone, welke
rivier daarorn naar hem genoemd is. Van Karel V
verkreeg bij vrijbrieven om kolonien te stichten in
de door hem bezochte landstreken ;1549 vertrok hij
wederom met drie schepen, verloor er twee daarvan,
en stierf reeds kort daarna van verdriet te Caracas.
Oren, een der zonen van Jerahmeel: I Chron.
2: 25.
Orenburg, versterkte stad in europ. Rusland,
op den rechteroever van den Oeral (Ural), 240 mijlen bezuidoosten Petersburg ; 13,500 inw.; werd aanvankelijk gesticht 1734, onder den naam van Orsk, aan
de samenvloeiing van den Oeral en den Or, vervolgens in 1739 verplaatst naar 25 mijlen lager, onder
den naam van Krasnogorskaja, en eindelijk onder zijn
tegenwoordigen naam 1742 aangelegd op de plaats,
waar het thans staat. Het was eenigen tijd de hoofdplaats van het gouvernement 0. (dat thans gouver-
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1) Histoire des ordres monastiques et militaires,
par Helyot (8 dln. Parijs 1714; nieuwe druk 1792);
— Pragmatische Geschichte der MOnchsorden, von
Crome (10 dln. Leipzig 1774-83) ; — Geschichte
der MOnchsorden, von boring (2 deeltjes, Dresden

1828);

2) Almanach der Bitterorden, von Gottschalck (3
dln. Leipzig 1817-19); — Abbildung und
Beschreibung der Bitterorden, von Gelpke (It alley.
Berlijn 1832-39); -- Geschichte und Verfassung
aller geistlichen und weillichen blilhenden und
erloschenen Bitterorden, von Biedenfeld (2 dln. met

40 gekleurde platen, Weimar 1841).
Orderic Vital, geb. 1075 in Engeland, gest.
omstr. 1150 in eene abdij in Normandie, heeft eene
)Kerkelijke Geschiedenis" nagelaten, loopende van
Christus' geboorte tot het jaar 1141 ; in 't Fransch
vertaald door Dubois (4 . dln. Parijs 1827 in Guizot's
)Memoires relatifs a l'histoire de France").
Ordogno, koning van Leon. Zie LEON.
Ordonnans—compagnien, 15 vendels
adeliijke ruiterij, opgericht 1445 door Karel VII van
Frankrijk, en opgeheven 1660 ; dit waren de eerste
beginselen der staande legers.
Orduinen, of Ortduinen (de Stad van), zoo
werd aanvankelijk het tegenwoordige 's-Hertogenbosch genoemd.
Orduria, stad in Spanje, aan den Nervion, 9
uren gaans benoordw. Vitoria ; 2700 inw.
Orea, lat. naam van Calatrava. Zie ORETUM.
Oreaden, bergninafen en gezellinnen van Diana.
Zie NIMFEN.
Oreb, een der twee Midianitische koningen, die
door de Israelieten gevangen genomen en ter dood
gebracht werden. De rots, waar 0. ter dood gebracht
werd, heette insgelijks 0.; Richt. 7: 25; 8: 3; Ps.
83: 12 ; Jezaia 10: 26.
Orebro. Zie OEREBRO.
Oregim. Zie -1..AaRE-OREGIM.
Oregon, of Columbia, rivier der noord-amerik.
Unie (zie COLUMBIA), geeft Karen naam aan eene
groote landstreek (het Oregon-gebied), zijnde haar
gansche stroombekken, een kustland aan den Grooten Oceaan ter grootte van omstreeks 24,000 vierk.
mijlen, bewesten de Rots-gebergten. Reeds vroeger
door de Spanjaarden ontdekt, en 1792 door Engeland in bezit genomen, werd het Oregon-gebied nagenoeg alleen door pelsjagers en pelterij-kooplieden
bezocht tot 1804, toen de Amerikanen aanspraak op
het bezit van dit land begonnen te makes. Na lang-

Oreng-Sib
Oefa [Ufa] heet, de stad Oefa tot hoofdpl. heeft, bevolkt is met 2,037,000 zielen en ruim 6917 vierk.
mijlen groot is, waarvan een gedeelte in Azle ligt,
ofschoon het geheele gouvt. tot Europeesch Rusland
gerekend wordt). De stad 0. is de voornaamste vesting der zoogenaamde Orenburgsche linie (eene reeks
houten vestingen) en tevens de verzamelplaats der
karavanen uit Bokhara, Tasjkend, Khokand en de
Kirgizen-steppe. In 1864 (13 mull) werd de stad 0.
nagenoeg geheel in de asch gelegd door brand.
Oreng—Sib. Zie AURENG-ZEYB.
Orenoque, fransche naamsvorm voor Orinoco.
Orense, stad in Spanje.
s
i Zie
D ' ORENSE.
7iCALDAS
(.!
Orestes, 1) zoon van Agamemnon en Clytemnestra. Nadat Agamemnon door Clytemnestra en
Egisthus vermoord was, bracht 0. zijne jeugd door
aan het hof van zijnen oom Strophius, koning van
Phocis, en knoopte claar met Pylades de vriendschap
aan, die beiden zoo beroemd heeft gemaakt. Hij
wreekte zijns vaders dood door de beide schuldigen
van het leven te berooven ; doch nauwlijks had hij
die daad volbracht, of hij werd door de Furien vervolgd en had nergens rust of dnur meer: zoo min in
Attica, waar de Areopagus en Minerva hem vrijspraken, als te Tr.tzene, waar hij boete deed, en in Tanris, waar hij het werk der boetepleging voltooide
met gevaar voor zijn leven, en waar hij zijne zuster
Iphigenia wedervond. In Griekenland teruggekeerd,
gaf hij Electra (zijne oudste zuster) ten huwelijk
aan Pylades, doodde Pyrrhus te Delphi, trouwde met
Hermione, en stierf aan de gevolgen eener slangenbeet op 90-j. leeftijd. — 2) vader van keizer Angustalus, was cen der hofgrooten van Attila. Zich in
Italie gevestigd hebbende, werd 0. daar alvermogend
wider keizer Julius Nepos (473); doch reeds spoedig stiet hij dien keizer van den troon, om de kroon
aan zijn eigen zoon te schenken (475). Toen Odoacre
op Augustulus de overvvinning bevochten had, liet
hij 0. ter dood brengen (476).
Orestheus, zoon van Deucalion, was koning
der ozolische Locren, en schepper van den wijnstok,
dien hij aanplantte door middel van een opgegraven
stuk host.
Orestis, landschap in het westen van Macedonie. Zie MACEDONEC.
Oretum, of Orea, stad in Hispania Tarraconensis, nabij de bronnen van den Anas(thans Guadiana),
was de hoofdstad der Oretanen, en heet tegenwoordig Calatrava of Nostra-Senora-de-Oreto.
Orfa, Oerfa of Urfa, bij de Arahieren Roha genoemd, oorspronkelijk Callirrhodgeheeten, hetEdessa
der Grieken en der Kruisvaarders, somwijlen ook
voorkomende onder den naam van Antiochie, stad
in aziat. Turkije, nabij het weer Ibrahim-el-Kalil en
23 mijlen bezuidw. Diarhekr, omstr. 30,000 inw.;
heerlijke omstreken, waar men bet paradijs uit Genesis heeft willen zoeken. Zie EDESSA.
in T
iir.(...;
Orfano, h..avenswa_
Z.0 CONTESSA.
t
I
Deze stad geeft haren naam aan de Golf van 0. (den
ouden Slrymonicus sinus), aan de kust van het ejalet
Salonichi.
Orfila (Matthieu Joseph Bonaventura), beroemd
scheikundige en geneesheer, geb. 24 April 1787 te
Mahon op Minorca, van 1819 tot 18 '18 professor te
Parijs, gest. 12 Maart 1853. Zijne in nagenoeg alle
levende talen overgezette voornaarnste werken zip
Traitd des poisons (5e druk 2 din. Parijs 1852);
Elements de chimie mddicale (8e druk 3 din. Parijs
'1851); Lecons de mddecine legate (4e druk 3 din.
Parijs 1846); Traitd de toxicologic (5e druk 2 din.
Parijs 1852).

Oriflamme
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Orford, stad in 't engelsche graafschap Suffolk
ruim 6 uren gaans beoosten Ipswich ; 1300 inw.;
bad vroeger eerie vrij gewichtige haven.
Orford (Edward Russel, graaf van). Zie RUSSEL.
Orgaz, het oude Althwa, stad in Spanje, 5 a 6
uren gaans bezuidoosten Toledo ; 2600 inw.
Orgetorix, een rijk Helvetier, bracht anno 61
v. Chr. zijne landgenooten tot het besluit om zich
op Gallie te werden. Ten einde zijn plan te beter
te doen slagen, trad hij in bondgenootschap met Casticus (van de Sequanen) en Dumnorix (van de
Eduers), met wie hij overeenkwam, dat zij zich van
het hoogste gezag meester zouden maken elk in zijne
republiek, terwijl hij dat insgelijks zon doen bij de
Helvetiers. Ongelukkigerwijze lekte zijn plan nit, en
hij werd y our de volksvergadering,zijner landgenooten gedaagd om zich te verantwoorden. Hij onttrok
zich echter aan het hem wachtende vonnis, door zelf
een einde aan zijn leven te maken.
Orgien, feesten ter eere van Bacchus, waren
dezelfde als de Dionysiaken of Bacchanalian, die 0.
genoemd werden naar de heilige verrukking of razernij (orgé), waardoor de feestvierenden doorgaans
werden aangegrepen.
Orgon, stad in 't fransche dept. der Monden
van de Rhone, aan de Durance, 9 uren gaans benoordoosten Arles; 3100 inw.
Oria, 1) stad in de napolit. prov. Otranto, circa
10 uren gaans beoosten Taranto; 7600 inw.; het
komt ook voor onder den naam van Uritana; het is
gesticht door Cretenzen, en ontving in de 15e eeuw
grieksche uitgewekenen. — 2) stad in Spanje, 6
uren g. beoosten Baza; 6000 inw.
Orianda, of Oerjanda, prachtig gelegen paleis
van den keizer van Rusland, in den oosterschen stijl
gebouwd, aan steile rotswanden, in de nabijheid
van het Tartarendorpje A loepka of A lupka.Zie ALUPKA.
Oribasius, geneesheer urt Pergamum, of uit
Sardes, in de tweede helft der 4e eeuw, lijfarts van
keizer Julianus, vergezelde dien worst naar Gallie,
waar hij zijne verheffing tot den troon bevorderde ;
hij vergezelde hem ook op zijnen veldtocht naar
Perzid. Door Julianus aangesteld als questor van
Cunstantinopel, weed 0. van die waardigheid ontzet
en gebatinen door ‘alentinianus en Valens. Onder de
Barbaren verschafte 0. zich groote vermaardheid;
eindelijk werd hij door den keizer nit de ballingschap teruggeroepen en schadeloos gesteld. Hij had
o. a. geschreven cene groote Verzameling, in 70
boeken, belangrijke uittreksels uit de werken van
vroegere geneeskundige scbrijvers. Slecbts 22 hoeken zijn daarvan tot ons gekomen, maarvan slechts
9 in bet Grieksch. De werken van 0. zijn in 't licht
gegeven en in 't Fransch vertaald door Bussemaker
en Darernberg (4 deelen Parijs 1851-54).
Oricum, start en haven in Epirus, aan de Adriatiscbe Zee, aan den diepsten inham van eenen zeeboezem, (lie de grensscheiding uitmaakt tnsschen
Epirus en Illyrie. Naar men veil ‘N as 0. gesticht door
eene volkplanting uit Colchis. Na den Trojaanschen
oorlog werd 0. de residentie van Helenus en van
Andromache.
Zie
4.
Orient (1'), fransche
f
h
7i 1.0R/ENT
Orifiamme, lat. Aurtflamnia, oorspronkelijk
de banier der abdij van St.-Denis, bestond nit eene
tans van verguld koper, waaraan eene vlag van y ourroode zijde met goudvlammen doorloopen; die vlag
liep nit in drie punten, aan elk van welke een gouden kwast hing. De graven van Vexin hadden het
recht de 0. te dragen als zij tnede ten oorlog togen;
dat recht ging over op den koning van Frankrijk,

Origenes

Orkhan

toen het graafschap Vexin in 1082 door Filips I aan
de kroon getrokken werd. De eerste, die de 0. aan
het hoofd der fransche armee liet dragen, was Lodewijk VI, toen hij in 1124 oprukte naar den Rijn tegen keizer Hendrik V. Na den slag van Azincourt
(1415) schijnt de 0. niet meer gedragen te zijn.
Origenes, de geleerdste kerkvader nit den
vroegen tijd van bet Christendom, geb. te Alexandrie
in 185, zag in 202 zijnen vader, die Christen was,
onthoofden; met lesgeven in de taalkunde trachtte
0. toen in de behoeften van zijne farnilie te voorzien ; hij verving zijnen leermeester, den heiligen
Clemens, als bestuurder van de christelijke school
te Alexandrie, en onderscheidde zich van dien tijd
of door eene strengheid van beginselen en zeden,
die hij z66 ver dreef, dat hij zich zelven verminkte
om niet meer gekweld te worden door de verzoekingen des vleesches; hij gaf openbare lessen te Cesarea in Syrie, ging naar Athene orn hulp te bieden
aan de kerken van Achaia, en ontving anno 230 de
priesterwijding te Jeruzalem. Demetrius, bisschop
van Alexandrie, verklaarde de wijding van 0. voor
ongeldig, en deed die veroordeelen door een opzettelijk daartoe bijeengeroepen concilie, waarop 0. uit
Alexandrie gebannen werd. Eerst na den dood van
Demetrius keerde 0. in Alexandrie terng; tijdens de
Christen-vervolging onder Decius (249) werd 0. in
den kerker geworpen, in ketenen geklonken, en op
de pijnbank gebracht, zoodat hij in 253 stierf. Verscheidene leerstellingen van 0. werken veroordeeld
bij bet concilie van Nicea (325). Al de werken van
0. zijn in 't licht gegeven door Delarue (4 dln., Parijs 1733-59) en door Lommatzsch (dl. 1-25,
Beriijn 1831-48). - Een andere 0., neoplatonisch
wijsgeer, medeleerling van Plotinus en Longinus,
- wordt wel eens met den kerkvader 0. verward.
Origenisten, aanhangers der leerstellingen
van Origenes ; ze waren vooral talrijk in Egypte en
Nnbie. Hun geloof werd veroordeeld door twee concilien (399 te Alexandrie en 553 te Constantinopel.
- 0. aanhangers van een anderen Origenes, die
slechts bekend is bij naam. Zij verwierpen o. a. bet
huwelijk, en pleegden allerlei ()audit, bewerende
dat dit de natuurlijkste en onschuldigste Bingen
van de wereld waren.
Origines Aqum, stad in Hispania ; thans
Caldas-d'Orense.
Orihuela, het oude Orcelis, stad in Spanje, aan
de Segura, 7 uren gaans benoordoosten Murcia;
10,000 inw.; had vroeger eene universiteit. Oorspronkelijk bewoond door de Contestanen, werd 0.
eerst door de Carthagers onderworpen, toen door de
Romeinen, en eindelijk door de Gothen, die het
Orzuella noemden. De Mooren bemachtigden 0. in
715; het werd hun ontweldigd in 1264 door Jacobus I, koning van Aragonie. In 1648 werd 0. geteisterd door de pest, in 1651 door eene overstrooming, in 1829 door eene aardbeving.
Orine, thans Dabalac, eiland in de Arabische
Golf der Ronde Zee, nabij de kust van Ethiopie.
Orinoco, of Orenoco, groote rivier in ZuidAmerika, ontspringt in de Parime-hergen in Venezuelo, doorstroomt in het bovengedeelte van Karen
loop het bergland van Guiana, loopt langs Esmeralda,
Atures, Urbana, Caycara, Angostura, en outlast zich
in den vorm van een veelvork (50 monden, waarvan 7 bevaarbaar) in den Atlantischen Oceaan, na
eenen loop van 338 mijlen. De watervallen van den
0. in de nabijheid van Atures zijn ontzettend, De
voornaamste rivieren, die zich in den 0. ontlasten,
zijn: De Guaviare, de Meta, de Vichara, de Apure

(waarmede zich eerst de Portugueza vereenigd
heeft), enz. Vroeger heette een departement van
Columbia naar deze rivier het 0.-departenzent, dot
thans van de republiek Ven6zuela drie provincien
vormt (n1.: Apure, Varinas en Guayana).
Orion, zoon van Hyrieus, was volgens de fabel
te voorschijn gekomen nit de huid van eene vaars,
die door zijnen vader aan de goden (Neptunus,
Mercurius en Jupiter) geofferd werd. Hij was een
geweldig jager; en zoo reusachtig groot, dat, al liep
hij door de diepste plaatsen van de zee, zijn hoofd
toch nog boven water bleef. Hij had de vermetelheid
Diana te braveeren ; of volgens anderen versmaadde
hij de liefde Bier goden. Om 0. te straffen, liet zij
hem door een schorpioen steken ; loch nauwlijks
was hij dientengevolge gestorven, of zij was radeloos
bedroefd over zijnen dood, en verkreeg van de goden,
dat 0. met zijnen trouwen frond aan den sterrenhemel geplaatst werd, waar hij een der prachtigste
sterrenbeelden (Orion) vormt, dat ook in het 0. T.
vermeld wordt (Job 9: 9; 38 : 31 ; Amos 5: 8).
Orion Thebanus, grieksch spraakkunstschrijver en lexicograaf, geb. te Thebe in de5eeenw
na Chr., schreef een lexicaal werk, getiteld
Etymologicon, dat het best uitgegeven is door F. A.
Wolf (Leipzig 1820).
Orissa, oude provincie van Hindostan, thans
deel uitmakende van het britsch 0. Lpresidentschap
Bengalen, had tot hoofdstad Kattak (Cuttack); het
is in het westen zeer bergachtig, en wordt aan de
oostzijde bespoeld door de zee (Golf van Bengalen).
De bewoners, Oerias (Uriya) genaamd, zijn een fier
en dapper yolk, van nature afkeerig van de Mahratten. In 0. ligt de verrnaarde stad Djaggernat.
Oristano, of Oristagni, stad op bet eiland
Sardinie, 10 mijlen van Cagliari, nabij de uitwatering van den Tirso; 6300 inw.; haven; 5 uren gaans
bewesten 0. de rumen van het oude Torras, dat te
niet ging toen 0. gesticht werd in 1070. In 1637
werd 0. ingenomen door graaf d'Harcourt.
Orithyia, dochter van Erechtheiis, koning van
Athene, werd geschaakt door Boreas. Zie BoREAs.
Orizaba, stad in den mexicaanschen stoat Veracruz, 11 a 12 mijlen bezuidw. Veracruz ; 16,000
inw.; in de nabijheid. de 17,372 vt. hooge Citlaltepetl
of Vulkaan van 0.
Orka, tiller in Noorwegen, komt van den
Dovreljeld, doorstroomt het zuidgedeelte van bet
amt Drontheim, en valt in de Golf van Drontheim
bij de haven- en koopstad Orkedat (500 inw.).
Orkadisehe eilanden. Zie 0_RCADISCHE.
Orkhan, tweede ottomanische sultan, zoon
van Othman had zich pas van Prusa meester gemaakt (1325), toen hij tot den troon geroepen
werd (1326). Hij koos tot minister den wijzen AlaEddin, veroverde Nicomedie (1328), Nicea (1333)
en het overige gedeelte van Bithynie, onderwierp
bet prinsdom Karasi (hoofdstad Pergamum), en plunderde de voorsteden van Constantinopel (1337). Hij
gaf wetten en instellingen aan zijn rijk, en richtte
het korps Janitsaren op. In 1347 tronwde hij met
Theodora, de dochter van Joh. Cantacuzenus, die
keizer geworden was, en zonci hem in 1350 hnlptroepen tegen den honing van Servie. Dit belette
Diet, dat 0. later aan zijnen zoon Soliman vergunde
nederzettingen in Europa (te Tzymbe, Ipsala, Rodosto, enz., 1356) te vestigen, ten koste van het
Grieksche rijk. Toen 0. 1360 stierf werd hij opgevolgd door Moerad (Amurad I). Onder de regeering
van 0. was Broessa (Brussa) in plaats van Konieh
verheven tot hoofdstad van- het Ottomanische rijk.
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Orkhon
Orkhon, rivier in Mongolie, bij de Khalkhas,
loopt in noordoostelijke richting, en outlast zich,
ruin) 8 mijlen bezuidw. Maimadchan, in de Selenga.
Aan den bovenloop van den 0.1ag Karakorum, de
hoofdplaats van Gengis-khan.
Orkney-eilanden. Zie ORCADISCHE.
Orkney-en-Shetland, het noordelijkste
graafschap van Schotland. Zie ORCADISCHE.
Orla, rivier in Duitschland, ontspringt bij Triptis, en valt beneden Orlamunde in de Saale. Naar de
y in Thuringen.
0. heette de Orla-gout
Orlamunde, stad in Saksen-Altenburg, aan
de Orla en de Saale, 9 mijlen bezuidw. Kabla; '1300
inw.; had eertijds eigene graven, nit 't geslacht van
Willem III, markgraaf in Meissen en Iandgraaf van
Thuringen. Het geslacht der graven van 0. stierf nit
in 1447; de oudste lime was reeds uitgestorven 1112.
Orleanais, oude provincie en groot-gouvernement van Frankrijk voor 1789, vorint tegenwoordig
het dept. Loir-Cher, hijna 't geheele dept. EureLoir, en het grootste gedeelte van het dept. Loiret.
Dit landschap, oudtijds bewoond door de Aurelianen, Carmathen en Senonen, werd vervolgens begrepen in het Koninkrijk Orleans, daarna in Neustrie. In
987 maakte 0. deel nit van domein van Hugo Capet.
Orleans, het oude Aureliani, en nog vroeger
(naar men wit) Genabum, stad in het fransche dept.
Loiret (waarvan het de hoofdplaats is),op den rechteroever van de Loire, ruirn 15 mijlen bezuidw. Parijs ; 15,000 inw.; op het Martroy-plein het bronzed
ruiterstandbeeld van Jeanne d'Arc. — Eerst onder
Aurelianus (van Wien het zijnen naarn ontving) werd
0. eene stad, tusschen 270 en 275. Belegerd werd
0. in 450 door Attila, in 1428 door de Engelschen,
in 1563 door hertog Francois de Guise; do inname
werd telkens verijdeld, ill. 450 door de tusschenkomst van den heiligen Aignan, 1428 dour den heldenmoed van Jeanne d'Arc, 1563 doordien Guise
vermoord werd door Poltrot de Mere. Verscheidene
concilien en synoden zijn te 0. gehouden (511,533,
538, 541, 549,.645, enz.), Onder Karel IX wijdde
Catharina de Medicis Naar regentschap in met de
Stalen-generaal van Orleans (1560-61), waarbij de
Derde stand op hervorming van de geestelijklieid en
op het nazien van de rekeningen der laatste ministers van finantien aandrong (vandaar het Triumviraat uit die dagen, en de eerste religie-oorlog
1562). Te 0. zijn geboren: Petau, Amelot de la
Houssaye, Michel le Vassar, Bongars, Pothier, enz.
Orleans(N ienw), stad in de noord-ameri Janie,
in den staat Louisiana, waarvan het de houfdstad
was tot 1848 (Loon als zoodanig vervangen door
Baton-Rouge), Iigt aan den linkeroever van den
Mississippi, op een eiland, staat door een spoorweg
van 1 mijl lengte in gemeenschap met het nicer
Ponchartrain, en is, na New-York, de voornaamste
koopstad voor den nitvoerhandel der Vereenigde
Staten. Gesticht in 1717 (ten tijde van Law), ontving doze stad baron naam naar den hertog van Orleans, die toen rijksbestuurder was; doch eerie halve
eeuw bleef het eerie onbeduidende plaats, die eerst
ill 1772 tot ontwikkeling begon te komen. In 1830
had Nieuw-0. 50,000, in 1840 reeds over de
102,000; en (1868) thans 200,000 inw. Aanvankelijk
behoorde het, even als geheel Louisiana, van Frankrijk ; Loon kwani het (1763) aan Spanje; en maakt
sedert 1803 deel nit van de Unie. In 1814 hebben
de Engelschen tevergeefs beproefd om Nieuw-0. te
bemachtigen.
Orleans (het koninkrijk), een koninkrijk, bij
twee verschillende gelegenheden gevormd, nl. uit de
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rijksverdeelingen, die plaats hadden na den flood van
Clovis en van Clotarius I. Het eerste koninkrijk 0.,
onder Clodomir en zijne zonen (511-533), hevatte
NI-ine„knjou, Touraine, Berry; het tweede, onder
Gontran (561-593), werd vergroot met het koninkrijk Burgnndie, en had niet Orleans tot hoard-stad, maar Chalons-sur-Saone. Bij de latere rijksverdeeling wordt het koninkrijk 0. niet meer genoemd.
Orleans (graafschap en hertogdom), een fransch
leen, was aanvankelijk slechts een graafschap van
bet Carlovingische rijk ; en toen Karel de Kale de
hertogdommen weder in het aanzijn riep, maakte
0. deel uit van het hertogdom Frankrijk, en was bij
gevolg een achterleen der kroon. Maar reeds zeer
vroeg kwam het tern aan de hertogen van Frankrijk ; en Robert I (koning, of althans medestander
naar den troon, in 923) was hertog van Frankrijk
en tevens graaf van Parijs en van 0. Geerfd wordende door Hugo den Groote en door Hugo Capet,
werd dus het leen met die beide achterleenen bezeten door een en denzelfden persoon. Zij vormden de
kern van bet nieuwe koninklijke domein, en bij gevolg van de koninklijke macht. Het graafschap 0.
werd niet van de kroon afgescheiden under de rechte
linie der Capetingers; maar later werd bet dat herhaalde malen : 1) Filips VI verhief het tot een hertogdom ten behoove van zijnen vierden zoon, Filips,
gest. 1375 ; — 2) Karel VI gaf het 1392 aan zijnen
broeder, Lodewijk, wiens kleinzoon (Lodewijk XII)
in 1498 op den troon kwam, en 0. dus weder aan
de kroon bracht; — 3) Lodewijk XIII scheidde het
weder daarvan of ten behoove van zijnen brooder
Gaston, die zonder mannelijk oir kwam to overlijlijden ; — 4) vervolgens kwam 0. aan den brooder
van Lodewijk XIV, nl. Filips, wiens afstammeling in
den vijklen graad Lodewijk-Filips in 1830 den
troon van Frankrijk bekloin, en don titel van Hertog
van 0. afstond aan zijnen oudsten zoon FerdinandFilips, tot dusverre hertog van Chartres. Ziehier de
geslachtslijst der,2 voornaamste huizen van Orleans :
1e huis.
Filips 11 (rijksbeLodewijk I (zoon
stuurder)
1701
van Karel V)
1392 Lodewijk I
1723
Karel
1407 Lodewijk Filips I 1752
Lodewijk II (later
Lodewijk Jozef Fikoning onder den
lips (meer bekend
naam van Lodeonderdennaamvan
wijk XII)
1465
Philippe-Egalite) 1785
2e huis.
LodewijkFilips11. koFilips I (broeder van
ning1830-1848) 1793
Lodewijk XIV) 1661 Ferdinand Filips 1830
Orleans (Lodewijk I, hertog van), stamheer
van het Eerste huis van Orleans, was de tweede
zoon van Karel V en jongste broeder van Karel VI.
Hrj speelde eene voorname rol gedurende de verstandsverbijstering zijns broeders, had dikwijls al
het gezag in handen, doch word eindelijk (1407)
vermoord to Parijs (in de oude ),Rue do Temple" in
de nabijheid der ),Rue Barbette") op last van Jan
zonder Vrees, hertog van Burgnndie, die met hem
wedijvercle in eerzucht. Die moord werd de aanleidende oorzaak tot de partijschappen der Armagnacs
(aanhangers van 0.) en Bourguignons (Burgundiers), welker woelingen zooveel blood in Frankrijk
hebben does stroomen. Lodewijk I van 0. was gelinwd met Valentine Visconti, die hem het graafschap Asti mode ten hnwelijk gebracht had, benevens aanspraken op het Milaneesche. De vermaarde
Dunois was een natuurlijke zoon van hertog Lode-- 0. (Karel van), graaf van Angouleme,
wijk
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oudste zoon van den vorige uit diens huwelijk met
Valentine van Milaan, was geb. 1391. Hij vatte 1411
de wapenen op, om den dood zips vaders te wreken
op Jan zonder Vrees, hertog van Burgundid; tot dat
einde verbond hij zich met ziju stiefvader Bernard
van Armagnac (vandaar de benaming Armagnacs,
die aan de aanhangers van Orleans gegeven werd).
Hij onderscheidde zich 1415 in den slag van Azincourt, waar hij gekwetst werd en gevangen genomen. In Frankrijk teruggekeerd, deed hij vruchteloos pogingen om zich in het bezit te stellen van het
hertogdom Milaan, waarop hij aanspraak had door
zijne moeder: het gelukte hem slechts, meester te
worden van het graafschap Asti. Hij stierf 1465,
onder meer kinderen nalatende Lodewijk van 0., later Lodewijk XII. — 0. (Lodewijk II, hertog van);
zie onder de koningen van Frankrijk LODEWIJK XII.
— 0. (Gaston J. B., hertog van), geb. 1608, op
een na oudste zoon van Hendrik IV en broeder van
Lodewijk XIII, voerde den titel van hertog van Anjou tot 1626, toen hij het hertogdom Orleans als
apanage ontving. Hij bracht zijn geheele Leven door
in kuiperijen en opstanden. Tegen zijnen zin gehuwd
met de erfdochter van Montpensier, die 1627 stierf,
wilde hij toen (1629), inweerwil van de tegenkanting zijnen moeder, in den echt treden met Maria
van Gonzaga (docker van Karel I, hertog van Mantua); en toen dit hem niet gelukte, ging hij in 't geheim een huwelijk aan met Margareta van Lotharingen (1632). Hij nam deel aan al de komplotten
tegen Richelieu, doch zag zijue aanhangers sneven :
Montmorency (1632), Cinq-Mars en de Thou (1642),
overgeleverd aan de wrack van den onverbiddelijken
minister. Slechts door zich een aantal vernederingen
te getroosten verkreeg hij de erkenning van zijn
tweede huwelijk. Na den dood van Lodewijk XIII
benoemd tot luitenant des rijks, herstelde hij zijn
aanzien eenigszins door zijne Brie veldtochten van
1644, 45 en 46, bemachtigde Grevelingen, Kortrijk,
enz., doch speelde eene jammerlijke rol tijdens de
Fronde (1649-53). Hij stierf 1660, niet anders
nalatende dan dochters; zie MONTFENSIER (hertogin v.).
Orleans (Filips I, hertog van), stamheer van
het Tweede huis van Orleans, eenige broeder van
Lodewijk XIV, geb. 1640, gest. 1701, had tot leermeester Lamothe Levayer, trouwde 1661 met Henriètte van Engeland (bekend onder den naam van
Madame), die hem zeer sublet kwam te ontvallen
(zie HENRIETTE), ging 1671 een tweede huwelijk aan
(met Charlotte Elizabeth van Beieren), maakte de
veldtochten in de Nederlanden (1667) en in Holland (1672), versloeg den prins van Orange (1677),
en boezemde door zijne dapperheid eenige bezorgdheid in aan Lodewijk XIV, die hem daarom met
Been kommandement meer bekleedde. Deze Filips
van 0. protesteerde tegen het testament van Karel
II, koning van Spanje, die gehuwd was met zijne
dochter Maria Louise van 0. — 0. (Filips II, hertog van), genaamd de Regent, zoon van den vorige,
geb. 1674, had onder zijne leermeesters den onzedelijken abbe Dubois, die zich een verderfelijken invloed op hem wist te verschaffen. Met de schoonste
talenten begaafd, onderscheidde hij zich in de armee
sedert 1693 derwijze, dat Lodewijk XlVzich eenigszins beducht maakte over de populariteit van zijnen
neef. Uit de krijgsdienst ontslagen, beoefende Filips
II van 0. met een bijzonderen aanleg de natuurwetenschappen. Na verloop van eenige jaren echter zag
hij zich weder met een kommandement bekleed in
_Italie (1706) en in Spanje (1707 en 1708). Getuige
geworden van de zwakheid van Filips V vatte 0. het
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plan op, om zich zelven op den troon van Spanje te
plaatsen : toen Lodewijk XIV hiervan onderricht
werd, wilde hij 0. in staat van beschuldiging stellen,
waarvan hij echter weerhouden werd door den hertog van Burgundi6; doch van dat oogenblik af zag
hij den hertog van 0. niet anders meer dan met
weerzin. Dit belette echter niet, toen er in 1711 en
1712 geruchten in omloop gebracht waren alsof
Filips door middel van vergif den dood had bewerkt
van verscheidene prinsen der koninklijke
dat Lodewijk XIV toen zelf die aantijgingen weersprak als schandelijken faster. Door het testament
des konings benoemd tot president van eenen raad
van regentschap (1715) deed de hertog van 0. zich
door bet parlement erkennen als Regent met eene
onbeperkte macht. Nu veranderde zeer spoedig de
staat van zaken in Frankrijk : de Stuarts verlieten
het land ; de Jezuieten verloren al hunnen invloed ;
25,000 soldaten werden nit de dienst ontslagen;
400 millioen livres staatsschuld werd geamortiseerd.
De Regent lief zich echter verblinden door de reusachtige plannen van Law, hetgeen eindelijk hierop
uitliep, dat ontelbare familien van welgesteldheid
tot den bedelstaf gebracht werden. Er vormde zich
eene partij misnoegden ; de hertogin du Maine, gezamenlijk met den hertog van Cellamare, gezant van
Spanje, spon de draden eerier samenzwering, om bet
regentschap op te draden aan Filips V; doch die
samenzwering werd verijdeld.Om zich te wreken sloot
de Regent een verbond met Engeland tegen Spanje,
en deed de grootsche plannen van Alberoni mislukken. Toen Lodewijk XV in 1723 weerderjarig was
geworden, wilde hij den hertog van 0. aan het hoofd
van het bewind laten ; doch doze stierf nog in datzelfde jaar. De voortreffelijke hoedanigheden van
den Regent werden verduisterd door zijue breidellooze zucht naar vermaak en genieting, eene zucht,
die algemeene navolging vond, zoodat het .Regentschap
(la Rdgence) in de geschiedenis van Frankrijk een
tijdperk is van de grootste verdorvenheid van zeden. — 0. (Lodewijk, derde hertog van), zoon van
den vorige (1703-52), was een toonbeeld van dengd
en vroomlieid, en bracht de ties laatste jaren zijns
levees in de abdij van de heilige Genoveva door.
Men heeft hem beticht van overhelling naar de leerstellingen der Jansenisten ; doch de voldoende bewijzen voor de waarheid van dat beweren ontbreken.
— 0. (Lodewijk Filips, voerde hertog van), zoon
van den vorige (1725-85), narn deel aan de veldtochten van 1742, 43 en 44, werd luitenant-generaal, vervolgens gouverneur-generaal van Dauphine,
en sleet de laatste jaren zijns levees op zijn bekoorlijk landgoed Bagnolet. Hij was een beschermer der
letterkundigen, en speelde dikwijls mede in tooneelvoorstellingen. Weduwnaar geworden, trad hij in 't
geheim in den echt met mevrouw de Montesson
(1773). Aan liefdegiften besteedde hij verbazende
sommen (tot 240,000 francs in het jaar). — 0.
(Lodewijk Filips Jozef, vijfde hertog van), zoon van
den vorige, geb. 1747, gaf reeds vroegtijdig blijk
van zelfstandigheid van karakter en van stelseltnatige oppositie tegen het hof, doordien hij weigerde
zitting te semen in 't parlement Maupeou. Hij kommandeerde met goed gevoig een eskader in bet gevecht van Ouessant (1778), en stond toen naar de
waardigheid van opper-adtnirattl, doch zag zijn aanzoek op krenkcnde wijze afgewezen. Van 1785 af
was hij de ziel en het vereenigingspunt van aile vijandigheid tegen het hof: zoowel aan lie gebeurtenissen, die de omwenteling deden nitbarsten, als aan
de eerste bedrijven der revolutie had hij ruimschoots
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deel. In de Vergadering van Notabelen (1787) verklaarde hij, dat alleen de Staten-Generaal het recht
hadden, om over het heffen van belastingen te beslissen ; daarop werd hij gebannen. In 1789 door
den adel van Parijs gekozen tot afgevaardigde ter
Staten-Generaal, verklaarde hij zich voor de nieuwe
begrippen, en behoorde tot die leden van den adel,
die zich aansloten aan den Derden stand. In 1790
begaf hij zich met zijne zonen naar de Noorder-armee,
doch ontving reeds spoedig bevel om die te verlaten.
Zich meer en meer in dearmen der revolutionaire partij
werpende, werd hij benoemd tot lid der Conventie,
nam in die vergadering den naam Philippe Egalitd aan,
sloot zich aan bij de Bergpartij (zie MONTAGNE), en
liet zich zelfs zoo ver medeslepen, dat hij voor het
doodvonnis van Lodewijk XVI stemde. Dit belette
niet, dat hij zelf in staat van beschuldiging gesteld
werd, en 6 Nov. 1793 verloor hij zijn hoofd op bet
schavot. — Zijn oudste zoon, Lodewijk Filips van
Orleans (geb. 1773), eerst hertog van Chartres,
daarna van 0., werd 1830 koning van Frankrijk : de
titel van Hertog van 0. ging toen op diens oudsten
zoon over, nl.Ferdinand Filips Lodewijk Karel Hendrik, geb. 1810, gest. 1842, die 30 Mei 1837 gehuwd was met Helena Louise Elizabeth van Mecklenburg-Schwerin (geb. 1814 te Ludwigslust, gest.1858
te Richmond in Engeland), Welke moedige vrouw
zich in de omwenteling van 1848 met hare kinderen
naar de Kamer der Afgevaardigden begaf, en eene
heldhaftige poging deed om haren oudsten zoon
(graaf van Parijs, geb. 1838) op den troon te doen
plaatsen, doch slechts met levensgevaar ontkwam.
Orleans (de Bastaard van). Zie DUNOIS.
Orleans (pater van). Zie WORLEANS.
Orleansville, stad in Algerie, prov. Algiers,
aan den Sjelief; 1400 inw.; in 1842 gesticht door
maarschalk Bugeaud. De haven van 0. is Tenés.
Orlers (Jan), boekdrukker te Leiden, waar hij
ornstr. 1580 geboren was, en waar hij viermaal de
burgemeesterlijke vvaardigheid bekleed heeft, schreef
verscheidene werken, o.a. Reschrijving der stad Leiden
(Leiden 1614 ; vermeerderde 2e druk 1641; 3e druk
1759), en den Geslachlboom der graven van Nassau,
van welk werk 1615 eene fransche vertaling, 1616
een hollandsche 2e druk, en 1616 eene vertaling in
't Latijn verscheen (allen gedrukt te Leiden).
Orlich (Leopold van), geb. omstr. 1810, pruisisch officier, ging 1841 naar Indio om den oorlog
tegen de Sikhs merle te maken, keerde 1843 naar
Pruisen terug, en werd bevorderd tot majoor. Hij
stierf 2 Juni 1860 te Londen. Als letterkundige
heeft hij zich doen kennen inzonderheid door de
werken : Friedrich Wilhelm der grosse Kurfiirst
(Berlijn 1836); Geschichte des preussischen Staats
ins 17. Jahrhundcrt (3 dln. Berlijn 1838-39) en
de Geschichte der schlesischen Kriege (2 dln. Berlijn
1841); alsook door zijne Reise in Oslindien (Leipzig
1845; 3e druk 2 dln. 1850) en Indien and seine
Regierung (2 dln. Leipzig 1859-61).
Orlow, of Orloff, steden in Rusland, o. a.: 1)
in 't gouvt. Wjetka, aan de Wjetka, 12 uren gaans
ten W. Z. W. van Wjetka; 4000 inw. — 2) in 't
gouvt. Woronesj, aan den Usman, 8 uren g. 0. N. 0.
van Woronesj ; 1500 inw.; gesticht in de 17e eeuw.
Orlow, of Orloff, russische familie, die sedert
Peter I opgekomen is, (niet verwant met de Donsche Kozakken-familie 0., die zich sedert 1799
Orlow-Denissozv noemt). De voornaamste leden der
familie 0. zijn: 0. (Gregorius \Vladimir), geb.
1740, was eenvoudig adjudant, toen hij een veel
eruchtmakend ,liefde-avontuur had met prinses
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Koerakin. Dit was eene aanbeveling voor hem bij
grootvorstin Catharina : zij veriangde hem te zien,
en reeds spoedig beraamde en volbracht zij met hem
enzijne broeders de paleis-omwenteling, waarbij Peter III vermoord, en Catharina op den troon gebracht werd. Begunstigde minnaar der keizerin,
grootmeester der artillerie, overladen met eer en
onderscheiding, en daarbij alvermogend, was 0.
toch niet tevreden. De onkiesche wijze, waarop hij
zich over zijne betrekking tot de keizerin uitliet, en
vooral zijne nukken en de hooge Loon, Bien hij tusschenbeide tegen haar aansloeg, eindigden met Catharina II tegen hem te verbitteren ; en toen hij haar
aanzoek, om in 't geheim een huwelijk aan te gaan,
van de hand wees, was het onvermijdelijke gevolg,
dat hij geheel in ongenade viel. Catharina gaf hem
bevel, om eene reis te gaan doen huiten Rusland :
zij legde hem echter een aanzienlijk jaarlijksch inkomen toe. In Petersburg teruggekeerd, ergerde hij
zich dermate aan de gunst, waarin hij Potemkin zag
staan, dat hij er krankzinnig van werd ; hij stierf in
eene vlaag van razernij 1783. — O. (Alexej), broeder van den vorige, geb. 1735, diende bij de russische garden, en werd een der drie moordenaars van
Peter III; hij werd daarvoor schitterend beloond,
en tot admiraal benoemd, zonder ooit bij de marine
gediend te hebben: niettemin behaalde hij, met de
hulp van Elphinstone, op de Turken de overwinning
bij Tsjesme (6 Juli 1770), waardoor hij den eernaam verwierf van Tsjesmenski. Vervolgens ging hij
vermomd naar Rome,waar hij door zijn sluw gehuichel
de liefde wist te winnen van de jonge prinses Tarakanow, eene dochter der vroegere keizerin Elizabeth;
in het geheim met die prinses een huwelijk aangegaan hebbende, bracht hij haar naar Rusland, en leverde haar daar over aan Catharina, die haar in eene
gevangenis liet werpen en van kant maken. Bij de
troonsbeklimming van Paul I werd Alexej 0. gebannen; hij nam de wijk naar Duitschland, keerdeeerst
nadat Paul I vermoord was in Rusland terug, en
stierf 5 Jan. 1808.
Orme (Robert), engelsch geschiedschrijver, geb.
1728 te A ndzjinga in Hindostan, gest. 1801, bracht
het grootste gedeelte van zijn leven door in dienst
der 0. I. Compagnie. Bij zijn terugkeer naar Europa
werd hij door de Franschen gevangen genomen,naar
Ile-de-France gebracht, en van daar naar Nantes, en
eerst in 1760 in vrijheid gesteld. Hij werd benoemd
tot historiograaf der 0.1. Compagnie, en is bekend als
schrijver van eene ,Geschiedenis van de oorlogen
der Engelschen in Hindostan van 1745 tot 1763"
(2 dln. Londen 1763-76).
Ormea, stad in Piemont, aan den Tanaro, 7
uren gaans bezuiden Mondovi ; 4800 inw.
Ormianen, afstammelingen van de Armeniers,
Welke in de 14e eeuw voor de Mahomedanen naar
Polen en Podolie vluchtten, waar hun door Casimir
den Groote godsdienstvrijheid toegestaan werd, en
waar ze zich reeds spoedig meester maakten van
den handel. Tegenwoordig wonen ze voornamelijk
in het gebied van den Dniester en in Galicie.
Ormond (James Butler, hertog van), geb. 19
Oct. 1610 te Londan, sedert 1644 onderkoning van
lerland, moest dat land eindelijk na een hardnekkigen oorlog 1647 overgeven aan de Parlementairen.
Naar Frankrijk gevlucht, was hij des konings minister tot diens herstel op den troon 1660, was daarna
nog tweemaal onderkoning van lerland, jegens welk
land hij zich veelzijdig verdienstelijk maakte, en
stierf 21 Juli 1688. — 0. (James Butler, hertog
van), kleinzoon van den vorige, geb.1665 te Dublin,
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streed eerst onder Willem III, had zeer veel invloed
onder koningin Anna, hutdigde na haren dood prins
Stuart, en voerde als minister van staat der Stuarts
hunne onderhandelingen met Alberoni. Toen George
den Croon had beklommen, word 0. in staat van beschuldiging gesteld en wegens hoog verraad veroordeeld ; hij had echter in tijds de wijk genornen naar
Avignon in Frankrijk, waar hij 1 74 7 stierf.
Ormskirk, marktvlek in 't engelsche graafschap Lancaster, 5 uren gaans benoordoosten Liverpool; 501)0 inw.
Ormus. Zie HORMUS.
Ormuzd, in de Zend-taal Ahura mazda (d. i.
hoogwijze regeerder), is in het godsdienst-stelsel
van Zoroaster het goede beginsel, en volgt in rang
onmiddellijk op den oppersten god Zervane-Akerenus. Als oorsprong des lichts is 0. de schepper van
de wereld, van de Lon (Mithra) en van het gansche
sterrenheer, bij schenkt aan de aarde warmte en
Licht, en voert onafgebroken strijd tegen den geeft
der duisternis, zijn tegenstander Ahriman.
Ornain, rivier in Frankrijk, ontspringt bezuidoosten Joinville, besproeit Gondrecourt, Ligny, Barle-Duc (dat ook Bar-sur-O. genoemd wordt), komt
in het dept. Marne, neemt de Saulx in zich op,
stroomt langs Vitry-le-Brille, en outlast zich na 1 5
mijlen loop in de Marne, een half uur gaans benoorden Vary-le-Francais.
Organ, een Jebuziet, op wiensdorschvloer door
David een aitaar, en later door Salomon de beroemde
tempel gebouwd werd; I Chron. 21: 15-28;
II Chron. 3: 1.
Ornano, eene gemeente op Corsica, vierdhalf
uur gaans bezuidoosten Ajaccio ; naar 0. voert de
familie Ornano haren naam.
Ornano, eene oorspronkelijk Corsicaanscbe
familie, heeft aan Frankrijk drie maarschalken en
verscheidene uitstekende oflicieren geleverd. De tak
in Frankrijk is 1674 uitgestorven, maar de tak op
Corsica bestaat nog op den huidigen flag. De drie
maarschalken zijn: 0. (Alphonse d'),geb. op Corsica,
was een zoon van Sampietro, (loch nam den naam
aan van zijne moeder, Vanina d'O., dochter van een
der rijkste edellieden op het eiland Corsica. Hij werd
opgevoed aan het hof van Hendrik II, keerde op 18-j.
leeftijd naar Corsica tern, hield na zijns vaders
dood de worsteling vol van Corsica tegen de Genueezen, sloot 1568 vrede, begaf zich toen met 800
man naar Frankrijk, en werd door Karel IX benoernd
tot kolonel-generaal der Corsicanen in dienst des
konings. Hij bleef getrouw aan Hendrik Ill gedurende de woelingen der Ligue, werd na den dood
van den hertog van Guise naar Dauphine gezonden,
erkende reeds vroeg Hendrik IV als koning, en droeg
met Lesdiguiéres en Montmorency veel bij tot de
onderwerping van Lyon, Grenoble en Valence, werd
uitgezonden tegen Epernon in Provence, vervolgens
benoernd tot luitenant-generaal in Dauphin& tot
maarschalk van Frankrijk, daarna tot luit.-generaal
in Guyenne, en stierf 1610 gelijk Hendrik IV. —
0. (J. B. d'), zoon van den vorige, geb. 1581, kolonel-generaal der Corsicanen, werd eerst gouverneur, vervolgens le edelman, en eindelijk opperintendant-generaal van het huis van Gaston van Orleans, den broeder van Lodevvijk XIII; hij werd tot
maarschalk verheven 1 626. Hij narn ijverig deel aan
de kuiperijen van dien tijd, en was de ziel der raadslieden van den jongen hertog van Orleans. In 1 626
(4 Mei) liet Richelieu hem gevangen zetten te Vincennes, waar hij vier maandeu later (2 Sept.) stierf,
gewurgd of vergeven. — 0. (Philippe Antoine,

Oropesa
graaf d'), geb. 17 Jan. 1784 te Ajaccio, onder Napoleon I divisie-generaal, werd na den slag bij Waterloo als ijverig aanhanger der familie Bonaparte
gehannen. In1818naar Frankrijk teruggekeerd, leefde
hij zeer slit; doch 1 830 sloot bij zich aan de nieuwe
regeering aan, werd kommandant der vierde militaire divisie (Tours) en 1832 pair. In 1848 in de
Constituante gekozen, werd hij bet middelpunt der
partijgangers van prins Lodewijk Bonaparte, die
hem na den staatsgreep benoemde tot groot-kanselier van het Legioen van Eer, senateur, Maart 1853
gouverneur van 't Invaliedenhuis, en eindelijk 2
April 1861 tot maarschalk. Hij stierf Oct. 1863,
Uit zijn huwelijk met gravin Walewska (de minnares van Napoleon I) is gehoren : O. (Rodolphe d'),
die zich heeft doen kennen als dichter.
Ornans, stad in 't fransche dept. Doubs, aan
de Lone, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Besancon;
3400 inw.; geboorteplaats van kardinaal Granvelle.
Nabij 0. de pulls de la Breme, zijnde eene wel,
waarin het water stijgt wanneer het regent, en die
van tijd tot tijd visch nitwerpt.
Orne, de nude Olina, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. waaraan zij haren naam geeft,
loopt eerst N. W. daarna in eene bijna rechte lijn
N. 0. waarts, besproeit Argentan en Caen, en outlast zich na eenen loop van 18 mijlen in het Britsche
Kanaal.
Orne (departement der), dept. van Frankrijk,
wordt begrensd door de volgende departementen :
Mayenne ten N., Sarthe ten Z., Kanaal-dept. ten W.,
Eure en Eure-Loir ten 0. Het departement 0., gevormd nit een gedeelte van bet eigenlijke Normandie, van het landschap Perche en van het hertogdom
Alencon, is circa 111 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 424,000 zielen, ingedeeld in vier arrondissementen (Alencon, Argentan, Domfront, Mortagne)
en heeft tot hoofdplaats de stad Alencon.
Orneee,stad in het oude Griekenland, in Argolis, gesticht door Orneus, zoon van den attischen
koning Erechtheus, had eenen tempel van Priapus,
en werd 576 v. Chr. door de Argieven onderworpen,
uit welken hoofde alle argivische Periceken Orneaten

genoemd werden.
Oro (Monte d'), berg op Corsica, in het midden
des eilands, benoorden Ajaccio.
Oro (Monte dell'), berg der Rhetische Alpen,
tusschen het kanton Granwbunderland en Valtelina.
OrofIllo del), de Goudrivier. Zie AGUARICO.
Orobiers, lat. Orobii, yolk in Cisalpijnsch Gallie; hunne hoofdstad was Como.
Orodes, koning der Parthen in de eerste eeuw .
v. Chr., zoon van Phraãtes III, werd aangevallen
door Crassus ; maar Surena, veldheer der Parthen,
overwon en doodle den romeinschen veldheer in
den slag van Carrhm (53 v. Chr.). Op zijne beurt
werd 0. verslagen door den romeinschen veldheer
Ventidius (39 v. Chr.). Kort daarna werd. 0. vermoord door een zijner zonen (37 v. Chr.).
Orolaunum, oude naam der stad Arlon.
Orontes, of Axius, tegenw. Aasi, rivier in
Syrie, komt van den Libanon, besproeit Antiochie,
en valt vervolgens in de Midden. Zee, bij Selencia.
Oropesa, 1) stad in Bolivia, vierdhalf uur gaans
benoorden Cochabamba ; 18,000 inw. — 2) stad in
Spanje, prov. Toledo, 9 uren gaans bezuidw. Tataveyra ; 2000 inw.; schilderachtig paleis; is de ge-

boorteplaats van den zeevaarder F. de Maldonado.
— 2) stad in Spanje, 5 a 6 uren gaans benoordoosten Castellon-de-la-Plana; de citadel van dit 0. liei,
ten de Franschen in 1813 in de lucht vliegen.

Oropo
Oropo, tegenw. naam van Oropus.
Oropus, thans Oropo, versterkte grensstad en
havenplaats aan den Asopus, tusschen Attica en
Beotie. In Oropia (het rechtsgebied van 0.) vond
men een Broom-orakel van Amphiaraus. Zie
AMPHIAREeN.

Orosius (Paulus), romeinsch geschiedschrijver
uit de 5e eeuw na Chr., gestorven als Christen, als
presbyter van den heiligen Augustinus in Afrika,
heeft o. a. geschreven Historiarum libri VII (beste
editie van Haverkamp, 2 dln. Leiden 1767), welke
lang gediend heeft als leiddraad bij het onderwijzen
van de algemeene geschiedenis.
Oroshaza, stad in het oosten van Hongarije,
11 uren gaans bezuidw. Bekes ; 6000 inw.
Orospeda, bergketen in Hispania, scheidde
Bmtica van Tarraconensis; uit de 0. kwam de Bmtis
(de tegenwoordige Guadalquivir). De 0. heet thans
Sierra d'Alcaraz.
Orotava, eertijds Taoro, stad op het eiland
Teneriffe, 8 uren gaans bewesten Santa-Cruz; 8300
inw.; een nur gaans van 0., aan de zee, ligt de versterkte havenplaats Puerto de la Orotava met 3500
inwoners.
Orotsjonen, een yolk van den tungusischen
stam, nomadiseert aan den bovenloop van den Amur
in het russische Amurland en in het russische gouvt.
Jakoetsk.
Orpa, behuwdzuster van Ruth; Ruth 1: 4, 14.
Orphanieten, of Orphelijnen, eene secte der
Hussieten. Na den dood van Ziska hielden de 0.
zijne nagedachtenis zoo hong in eere, dat ze hem
geen opvolgers wilden geven, en droegen het bestour
der zaken op aan eenen raad. Procopius de Kleine
kwam tot zeer grooten invloed onder de 0., die na
de Taborieten de machtigste hussitische partij vormden. Na Duitschland verschrikkelijk verwoest te
hebben, werden de 0. eindelijk in 1434 vernietigd
te Lomnicze door de Calixtijnen of gematigde Hussieten.
Orpheus, volgens de mythologie een thracisch
waarzegger en zanger of dichter, zoon van CEagrus
en van de maze Calliope, of volgens anderen van
Apollo en Clio, leefde omstreeks eene eeuw voor den
Trojaanschen oorlog, was een leerling van Linus,
nam deel aan den tocht der Argonanten, reisde in
Egypte, waar zijne vronw Eurydice door eene slang
doodelijk gewond werd aan haren hiel. Hij had de
vermetelheid haar in de onderwereld terug te gaan
eischen, en zij werd hem werkelijk teruggegeven,
onder beding, dat hij haar Diet zon omhelzen voordat hij de onderwereld met haar verlaten had. 14
handelde in strijd met dit verbod, en verloor haar
toen voor immermeer. Daarop keerde hij naar Thraeie terug, naar het land der Ciconen, leefde afgezonderd, nu eens in de bosschen van het Hemusgebergte of van den Rhodopus, dan weder in die
van den Olympus, overal de lucht vervullende met
zijne klaagliederen : op zijne treurtonen kwamen
de wilde dieren aansnellen en werden tam, de takken der bootnen bewogen zich op bet maatgeluid
van zijne stem. De vrouwen van Thracie trachtten tevergeefs hem zijn verdriet te doen vergeten : zich door
hem afgewezen ziende met minachting, werden zij
zoo woedend, dat ze hem verscheurden. Zijue tier
en zijn hoofd werden in den Hebrus geworpen, en
door de golven naar Lesbos gedragen. Als zoon van
0. wordt Museus genoemd. Sommige overleveringen
stellen 0. voor als doodgeslagen door den bliksem,
omdit hij de mysterien ontsluierd had. — De Gricken van lateren tijd beweerden, dat 0. een godge-
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leerde, een hierophant geweest was, en dat door
hem mysterien ingesteld waren, waarin bij aan de
ingewijden verhevene waarheden openbaarde over
God, de wereld en de cosmogonie. Ook schrijven de
ouden aanO.verscheidene uitvindingen toe: hij werkte
krachtdadig aan het beschaven van zijne tijdgenooten,
leerde hun de sterrenkunde, bracht de zedeleer en de
poezie tot grootere volmaaktheid, was de uitvinder
van de hexametrische verzen, voegde drie snaren toe
aan de tier, enz. Cicero telt vijf verschillende Orpheussen. De Mysteries en Liederen van 0. werden
reeds door Aristoteles voor onecht verklaard. De aan
0. toegeschrevene gedichten zijn bet best in 't licht
gegeven door G. Hermann in de .Orphica" (Leipzig 1805).
Orrery (graaf van). Zie BOYLE.
Orrio (El-), stad in Spanje. Zie ELORRIO.
Orseolo, naam van drie dogen van Venetie, nl.:
0. (Petrus), opvolger van Candiano IV, was doge
van 976 tot 978, werd op het laatst van zijn leven
monnik, en stierf 997 in .een reuk van heiligheid.
— 0. (Petrus II), doge van 991 tot 1009; onder
zijn bewind werd Dalmatie en Istrie aan Venetid
onderworpen. — 0. (Otto), doge van 1009 tot
1023, werd toen door de Venetianen weggejaagd,
en stierf 1032 te Constantinopel.
Orsini (het geslacht der), aanzienlijk geslacht
in Italie, wedijverde in macht en in rijkdom met
het geslacht Colonna, de staatknndige tegenpartij
der 0. Over het algemeen ondersteunden de 0. de
zaak der pausen. De eerste Orsino, dies wij vermeld vinden, is Jordan() Orsino, die als veldheer
groote diensten bewees aan het hof van Rome. Hij
werd 1145 tot kardinaal verheven, en uitgezonden
als legaat bij keizer Koenraad 1152. — Zijn neef
Matteo Orsino was in 1153 prefect van Rome. —
Giov. Gaetana Orsino werd 1277 pans, onder den
naam van Nicolaas — Pietro Francesco Orsino
werd 1724 paus,onderden naam van Benedictus XIII.
Orsini (Felice, graaf van), get. 1819 te Meldola, aanvankelijk advocaat, nam deel aan de samenzwering der gebroeders Bandiera, werd tot levenslange galeistraf veroordeeld, doch ontving 1846
gratie. Nadat hij in 1848 deelgenomen had aan de
samenzwering in de Abruzzen, vluchtte hij naar
Zwiiserland, was 1854 bij de poging tot omwenteling in Milaan, werd eenigen tijd daarna in hechtenis genotnen in Zevenbergen en naar de vesting
Mantua overgebracht, waar hij echter middel wist
te vinden om to ontsnappen. Daarna taalmeester in
Engelande werd hij de hoofdpersoon van een komplot tegen het leven van keizer Napoleon III, waarvan de aanslag van 14Jan.1858 to Parijs het gevolg
werd. Daags na (lien aanslag gevat, werd hij ter dood
veroordeeld en 13 Maart 1858 geschavotteerd.
Orsk, stad en vesting in 't russische gouvt.
Orenburg, aan den Oeral (Ural); 4200 inw.
Orsawa, naam van twee vestingsteden aan
vveerszijden van den Donau, aan de Iheren Poort,
nl.: 0. (Oud-), op den linkeroever van den Donau,
14 uren gaans hezuidoosten Weisskirchen; 1000
inw.; en daartegenover 0. (Nieuw-) met 3000 inw.,
in het servisehe district Passarowicz, behoorde van
1738 tot 1789 aan Oostenrijk, en kwam toen aan
Turkije.
Orsay, stad in Rijnpruisen, 10 uren gaans beoosten Cleve, aan den Rijn ; 2000 inw.; werd 1672
ingenomen door Lodewijk XIV.
Ortattam, of Orontatte, voormalig stadje aan
de noordzijde op het nederl. 0. I. Molukken-eiland
Banda-Lonthoir. Het was in de 16e eeuw (1550 en
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1560) een der grootste steden van dit land, en een
der voornaamste handelsplaatsen; doch door de opkomst van Lonthoir verloor 0. al zijne belangrijkheid 1609 en 1610.
Ortelius (A braham (Ertel, genaamd), geograaf,
geb. 1527 te Antwerpen, gest. 1598, had veel gereisd in Europa. Hij leverde onder den titel van
Theatrum orbis terrarum (Antwerpen 1570), den
eersten atlas, die bekend is, waarbij nog te vermelden is Theatri orbis terrarum parergon sive veteris
geographice tabula (Antw. 1595 in fol.). Men heeft
ook van hem : Synonyma geographica (Antw. 1578
in 40 ); Itinerarium per nonnullas Galliry lielgicce
partes (Antw. 1584 in 80 ); enz. Deze geleerde werken werden geschat naar verdiensten, en verschaften
0. in 1575 den titel van geograaf van Filips II, koning van Spanje.
Orten, of Or then, dorp in Noord-Braband, een
half uur gaans noordelijk bewesten 's-Hertogenbosch, langs den Orlendijk; 300 inw. In 1196 werd
bier een verbond gesloten tusschen Hendrik I, hertog van Braband, en Otto I, graaf van Gelder. In
1524 werd 0. door de Gelderschen geplunderd en
in brand gestoken. Vijf minuten gaans benoorden
0. de Orten-schans, in 1629 op last der Staten aangelegd ter verdediging van 's-Hertogenbosch; door
den krijgsraad werd 1672 te 's-Bosch besloten deze
schans te slechten, welk besluit echter onuitgevoerd
is gebleven; 1747 werd de schans vernieuwd, en
1794 was het de eerste sterkte, die door de Franschen (onder Daendels) bemachtigd werd.
Orten (Klooster der Zusters van), voormalig
Franciscaner nonnenklooster in de Hinthammerstraat te 's-Hertogenbosch, was gesticht 1409 door
Johan, ridder van Orten.
Orthes, of Orthez, in de middeleeuwen
Horthesium, stad ill 't fransche dept. Basses-Pyrenees, nabij den Gave du Pau, 10 uren gaans benoordw.
Pau; 6800 inw.; behoorde eerst aan de vicomten van
Dax, was vervolgens (eer Pau daartoe verheven
werd) hoofdstad van Hearn, onder het huis van Moncade. Koningin Johanna HI (d'Albret) stichtte te
0. eene calvinistische universiteit. In de nahijheid
van 0. 1814 den veldslag (Slag van 0.),waarin Wellington de nederlaag gaf aan Soult.
Orthes (H. d'Apremont, vicomte van), gouverneur van Bayonne onder Karel IX. Toen hij het bevel ontvangen had om op den St.-Bartholomeiis-dag
(25 Aug. 1572) al de Calvinisten in zijn gouvernement om het leven te laten brengen, zond hij dit
onvergetelijke antwoord aan den koning:,Sire! lk
heb van den brief van Uwe Majesteit mededéeling
gedaan aan het garnizoen en aan de bevolking dezer
stad. lk heb niet anders dan dappere soldaten en
goede burgers daarin gevonden, maar niet den bent."
Ortocieden, d. zonen van Ortok, eene lurksche dynastie in de Ile eeuw, die zich in 1082 vestigde in Syrie en Armenie. Melik-Schach stond Jeruzatem of aan de 0.; doch deze lieten het zich door
deFatimieten ontweldigen tijdens den eersten Kruistocht. De zonen van Ortok (Soliman en 11-Ghazi)
hadden middelerwijI twee prinsdommen gesticht :
bet eene te Miafarekin, het andere te Maredin; zij
regeerden ook te Aleppo van 1117 tot 1126.
Ortona, twee napotitaansche steden, nl.:
1) Ortona-a-Mare, in Abruzzo Citeriore, aan de
Adriatische Zee, 3 a 4 uren gaans benoorden Chieti;
8000 inw. — 2) Ortona-a-Marsi, in Abruzzo Ulteriore II, 11 uren gaans van Aquila.
Ortigya, een naam, die vermaard is in de my-.
thologie, en die gegeven schijnt te zijn aan verschei-

Oschatz
dene eilanden of landschappen, wegens de groote
menigte kvvartels (Ortyges) die men daar aantrof.
Delos droeg dezen naam (zie ASTERIA). Het was ook
de naam van een eilandje ter reede van Syracuse,
waar zich de bron van Arethusa be yond. Ook eene
plaats in de nahijheid van Ephesus heette 0., niet
ver van den Cenchrius; hier zette zich Latona neder
om te rusten.
Oruba, eiland. Zie ARUBA.
Oruro, zuid-amerikaansche stad in Bolivia, is
hoofdplaats van het departement 0. (1230 vierk.
mijlen ; 111,000 zielen). De stad 0. ligt 13 mijlen
bezuidw. Oropessa, en heeft 8000 inw.
Orus, egypt. godheid. Zie HORUS.
Orvietana, nude prov. van den Kerkelijken
Staat, had tot hoofdplaats Orvieto, en was later begrepen in de delegatien Orvieto en Viterbo.
Orvieto, het oude Urbs vetus of Herbanum,
stad met 13,000 inw., ligt 9 uren gaans benoorden
Viterbo, en is de hoofdpl. van het district O.der ital.
prov. Umbrie; vroeger was het de hoofdpl. der pauselij ke delegatie 0.,en nog vroeger van de prov.Orvietana.
Orville (Jacques Philippe d'), geleerde, geb.
1696 te Amsterdam, gest. 1751, had veel gereisd,
en was van 1732 tot 1742 professor der letterkunde
aan het atheneum te Amsterdam. Met Burmann gezamenlijk gaf hij van de Observationes nziscellanew
10 dln. in bet licht, daarna alleen nog 12 din. (1732
—50). Men heeft onder meer ook van hem eene reis
door Sicilie, getiteld Sicula.
Orycah, landschap in Hindostan. Zie ORISSA.
Orzechowski (Stanislas), verlatijnscht tot
Orichovius, poolsch geschiedschrijver nit de I6e eeuw,
geb. 1513, was eerst kanunnik, werd te Wittenberg
protestant, daarna te Rome wederkatholiek, werd
1543 geestelijke in Polen, doch trail 1551 andermaal
als protestant op, trouwde, en werd door zijnen bisschop in den ban gedaan. Hij herriep nogmaals zijnen
afval, wend in zijne geestelijke hoedanigheid hersteld,
en verscheen als nuntius op den rijksdag van 1561.
Men heeft van hem (in 't Latijn) verscheidene werken betreffende de geschiedenis van Polen.
Orzi—Nuovi, stad in Italie, in 't voormalig
Lombardisch Venetiaansch koninkrijk, nabij den
Oglio en 6 a 7 uren gaans bezuidw. Brescia; 5000 inw.
Os, noord-brab. vlek. Zie Oss.
Osage, rivier in den n.-amerik. staat Missouri,
ontlast zich, na eenen eerst 0. N. 0. en daarna 0.
waartschen loop van 75 mijlen in den Missouri, nabij
Jefferson. De 0. geeft haren naam aan een district,
dat onderhoorig is aan den staat Missouri.
Osagen, een Indianen-tam in Noord-Atnerika.
De 0. wonen thans in Indian-Territory en in Kansas; vroeger woonden ze in het Osage-district (zie
OSAGE), dat later echter voor het grootste gedeelte
aan andere volksstammen aangewezen is.
Osaka, stad ter zuidwestkust van ' japansche
eiland Nipon, aan de Golf van 0.; 320,000 inw.;
sterke citadel en groote haven; 't is de haven van
Miako, dat 10 uren gaans benoordoosten 0. ligt.
Osborne, zomer-residentie der koningen van
Engeland op het eiland Wight.
Osea, thans Huesca, stad in Hispania Tarraconensis, bij de Ilergeten, en ten N. W. van CmsareaAugusta (thans Saragossa).
Oscar, 1) zoon van Ossian ; zie OSSIAN, —
) koning van Zweden ; Zie OSKAR.
I,
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Oscarshamn. Zie OSKARSIIAMN.
Osch, noord-brab. vlek. Zie Oss.
Oschatz, stad in bet koninkrijk Saksen,)13 a

14 uren gaans benoordw. Dresden; 6000 inw.
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Oschersleben

Osmond

Oschersleben, stad in 't pruis. reg.-distr.
Maagdenburg, 7 uren gaans bezuidw. Maagdenburg;
6800 inw,
Osci, lat. naam der Osken.

Osismitirs, lat. Osismii, y olk in Gallia Lugdunensis 3a, grensde ten W. en ten N. aan de zee, ten
0. aan de Curiosolieten, ten Z. aan de Corisopieten.
Hunne hoofdstad was Vorganium (waarschijnlijk
bet tegenwoordige Carhaix). De naam der 0. wordt
nog in de middeleeuwen aangetroffen in Osismor,
eene stad, die thans niet meer bestaat, maar die in
de nabijheid lag van St.-Pol-de-Ldon.
Oskar (Jozef Frans), 1844-59 koning van
Zweden en Noorwegen, geb. 4 Juli 1790 te Parijs
als zoon van den toenmaligen generaal Bernadotte,
ontving, toen zijn vader koning van Zweden geworden was, den titel van hertog van SOdermanland,
werd 1824 onderkoning van Noorwegen, 1828 regent des rijks, en hekloni 4 Maart 1844 den troop.
Hij stierf 8 Juli 1859, en werd opgevolgd door zijnen zoon (Karel XV).
Oskarshamn, tot 1856 Dôderhultsvik genaamd, stad in het zweedsche Ian Kalmar, aan eene
bocht der Oostzee; 2300 inw.; haven.
Osken, lat. Osci (samengetrokken van Opsci,
in plaats van Opisici of Opisci, een italiaanscb yolk,
dat in Campanie woonde, en dat zelfs na de grieksche nederzettingen, na de etruskische veroveringen
en na den sainnitischen inval, nog altijd de kern der
bevolking uitmaakte. De O. waren slechts een tak
van de groote opische bevolking, die het eerst Italie
bewoonde, en die, door de overwinnaars verbrokkeld,verschillende nawen aannam naar de landstreken, die hun tot woonplaats werden aangewezen : zoo
de Apuli en Japyges, de Opsci en Osci, de Xqui en
,Equicolte, de Aurunci en Ausones. De taal der 0.
was een der groote oorspronkelijke talen van Italie,
en verschilde veel van het oude Latijn ea van het
Etruskisch. Het Oskisch in Campania werd beoefend
veOr bet Latijn, en zij, die deze taal spraken, hadden
reeds vroeg eene eigene dramatische letterkunde.De
oskische stukken (osci Judi), waren zeer vroolijke en
vooral zeer losse blijspelen ; zie ATELLANEN.
Oskol, naam van twee russische steden, nl.;
1) Siaroi-Oskol, d. Oud-0., 19 mijlen bezuidoosten Koersk ; 7000 inw. — en 2) Novol-Oskol, d. i.
Nieuw-0., aan de zich in den Donetz ontlastende
rivier 0., 23 mijlen bezuidoosten Koersk; 2000 inw.
Osma, 1) de oude Osmus, rivier in Bulgarije,
valt na een noordwaartschen loop van ruin] 20 mijlen
in den Donau bij Nicopolis. — 2) het oude Oxoma
of Uxama, stad in Spanje, prov. Soria, aan den Ucero;
1000 inw.; is eene zeer oude stad ; werd reeds door
Pompejus ingenomen. Alfons I, koning van Leon,
ontweldigde 0. in 746 aan de Mooren, die het moeder
bemachtigden in de 13e eeuw; Don Sancho de Garcia, graaf van Castilie, veroverde 0. in 1019.
Osman. Zie ü—TAMAN.

Oscische spelen. Zie ATELLANEN.
Osdorp, dorpje in Kennemerland, prov. Noord-

Holland, eirca 2 uren gaans beoosten Amsterdam,
een half uur g. noordwestelijk benoorden Sloten ;
50 inw.: de bevolking van 0. verleende 1155 krachtdadige p ulp aan de burgers van Haarlem om eerie
stroopende bende Drechter-Friezen te verdrijven.
Osee, fransche naamsvorm voor Hosea.
Osemanskapel, of Osemansdorp, Noormalig
dorp in Zeeland. 'Lie NOORMANSKAPEL.
Osero, het oude Apsorus, een tot Dalmatia behoorend eiland in de Adriatische Zee, bezuidw.
Cherso; de hoordplaats is Lussin-Piccolo ; op de
westkust ligt de stad 0.
Osiana, of Soanda, stad in Noord-Cappadocia;
thans Juzghat.
Osiander (Andreas), eigenlijk Hosemann genaamd, protestantsch godgeleerde, geb. 1498 in
Frankenland, was een der eersten, die de hervorming van Luther aannamen, ofschoon hij op sommige
punten de zaak niet met hem eeiis was, inzonderheid over de rechtvaardiging door Christus.
stierf als professor te Koningsbergen 17 Oct. 1552.
Al zijne aanhangers (Osiandristen genaamd) werden 1566, voor zoover zij ambten bekleedden, afgezet, en zijne leer (bet Osiandrismus) werd door den
Corpus doctrine Rutenicum (1567) uit Pruisen verhannen.
Osias, koning van Juda. Zie AZARIA.
Osilo, het Ericenum van Ptolemeiis, stad op bet
eiland Sardinia, derdhalf uur gaans van Sassari ;
5000 inw.; ruinen eener citadel,
Osimo, het oude Auximum, stad in de ital.
prov. Ancona, aan den Musone, 4 uren gaans bezuiden Ancona; 7000 inw.; werd door Belisarius aan de
Gothen ontweldigd na eene langdurige verdediging.
Osiris, een egyptische god, heette van zelf geboren te zijn, had tot vrouw zijne zuster Isis, en tot
zoon Or of Horns. Deze drieeenheid vormde het
goede beginsel, en stone tegenover het verdervende
paar, Typhon en Nefte. Zonder het te willen, kwam
0. echter in voorttelende aanraking met Nefte, die
daardoor moeder werd van Anbo of Anubis. Terw0 Isis de Egyptenaren met den landbouw bekend maakte, richtte 0. als beschaver en veroveraar
Thebe op, gaf wetten, stelde het huwelijk in, maakte
zijn y olk bekeud met de schrijfkunst, enz., ondernam toen eenen krijgstocht naar het oosten, en onderwierp alles tot aan de Erythreescbe Zee en de
grenzen van lndie. Na zijn terugkeer, en te midden
van zijnen triomf, werd hij belaagd door Typhon,
die hem deed omkomen, en zijn lijk ten prooi liet
aan de golven van den Nijl. Door de in rouw gedompelde Isis werd het lijk gevonden en begraven;
maar Typhon brak bet graf open, sneed het lijk
van 0. aan 14 stukken, en verstrooide die over
geheel Egypte. Andermaal gelukte het Isis, al die
stukken, op slechts den na, terug te vinden, en nu
legde zij die opnieuw in een graf. Het was in Egypte
een algemeen erkend feit, dat de ziel van 0. overgegaan was in een os; vandaar de eeredienst aan
den os Apis bewezen, dien men bescbouwde 0. zelf
te zijn. De steden Busiris en Abydos betwistten elk-.
ander de eer, in het bezit te zijn van bet ecbte
graf van 0. De Grieken maakten van 0. een zoon„
van Jupiter en Niobe, of wel van Saturnus en Rhea.
Hij wordt ook vereenzelvigd met de Zon.

Osmanisehe rijk (bet). Zie TURKIJe.
Osman—Pacha, geb. 1792, ontving in de

egyptische marine zijne opleiding tot zee-officier,
doch ging later over in turksche dienst, en werd
reeds spoedig bevorderd tot vice-admiraal. In het
najaar van 1853 aan bet boofd gesteld van eene
expeditie naar Klein-Azie, werd bij door den russischen admiraal Nachimoff 30 Nov. bij Sinope overvallen, zijn eskader vernield, en bij zelf gevankelijk
naar Odessa gebracht. In 1856 in vrijheid gesteld,
werd hij benoemd tot lid van den turkschen admiraliteitsraad.
Osmond, de heilige, zoon van den graaf van
Seez, vergezelde Willem den Veroveraar naar Engeland (1066), werd graaf van Dorset en bisschop van
Salizbury, en stierf 1099. Kerkelijke gedenkdag 4
December.

Osnabruck

Ossuna

Osnabruck, voormalig hisdom in Westfalen,
783 gesticht door Karel den Groote, kwam 1803,
nadat het domkapittel reeds opgeheven was, am
Hanover. De tegenwoordige diocese 0. bevat de geheele landdrostij 0. en Oost-Friesland, is circa 114
vierk. mijlen groot en met 263,000 zielen hevolkt,
bevat 5 steden en 13 amten, en heeft tot hoofdplaats
de stad 0., aan de Hase, 15 mijlen bewesten Hanover, met ruin 16,000 inw.; op 't raadhuis te 0.
de Vrede-zaal, met de portretten van al de gezanten,
die bier hunne conferentien hidden ter voorbereiding van den Westfaalschen of Munsterschen vrede.
A
.e —SNAPPER.
Osnappar. Zie
Osne, onder dezen naam wordt van het noordbrab. vlek Oss reeds melding gemaakt anno 712.
Osperen, of Ospern, dorp in 't groothertogdom Luxembnrg, 4 a 5 uren gaans bezuidvv. Diekirch : 700 inw.
Osques, fransche naamsvorm voor Osken.
Osquidaten, een yolk in Gallie, in het zuiden
van Novempopulanie, bewoonde ongeveer het tegenwoordige Hearn. De voornaamste steden der 0. waren Beneharnum en Iluro.
Osregest, oude naam van Oegstgeest.
Osrhoene, of Osroene, oudtijds landschap in
het noorden van Mesopotamse, had tot hoofdstad
Edessa. Over het Osrhodnische rijk zie EDESSA.
Oss, ook Os of Osch gespeld, vlek in NoordBraband, 4 uren gaans benoordoosten 's-Hertogenbosch ; 1600 inw.; werd in 712 (onder den naam
Osne) aan bisschop Willebrordus geschonken; 1592
door de Spanjaarden geplunderd en in brand gestoken ; 14-16 Juni 1748 werden in 0. conferentien
gehouden, waarin de preliminarien voor den vrede
van Aken vastgesteld werden ; 1751 werd de kerk
te O., benevens 98 huizen, eene prooi der vlammen;
in Jan. 1809 werd 0. geteisterd door watervloed.
Ossa, tegenw. Kissabo of Kissowo, kleine bergketen in Thessalie, in Magnesia, langs de Thermeische Golf, is in de mythologie vermaard als de woonplaats der Centauren, en als een der bergen, die de
Reuzen op elkander stapelden om den hemel te kunnen bestormen. De Olympus en de 0. waren (volgens de label) vroeger vereenigd, doch werden door
Hercules van elkaar gescheiden, waardoor het bekoorlijke dal Tempe ontstond.
Ossaia, d. i. de Doodsbeenderen, dorp in het
Toskaansche, 2 uren gaans benoordoosten het Meer
van Perugia (Thrasynzene). Wegens de ontzettende
menigte doodsbeenderen, die bier gevonden zijn, en
waarnaar het dorp genoemd is, vermoedt men, dat
bier ter plaatse de veldslag van Thrasymene geleverd is (217 v. Chr.) tusschen de Romeinen en de
Carthagers onder Hannibal.
Ossat (Arnaud d'), fransch kardinaal, geb.1536
in de diocese Auch, kwam van een zeer lagers rang
tot den bisschopszetel van Rennes, was ambassadeur
te Rome voor Hendrik III en Hendrik IV, verkreeg
voor laatstgenoemden de pauselijke absolutie, werd
daarvoor beloond met bet bisdom Bayeux en met
den kardinaalshoed, en stierf 1604. Zijne Lettres
(Brieven) aan Villeroi (1624 in fol.; 2 dln in 40
1697) -zijn beroemd, en worden beschouwd als een
klassiek week voor de diplomaten.
Ossendrecht, dorp in Noord-Braband, 20
minuten gaans benoorden de belgische grenzen en
derdhalf uur g. zuidelijk beoosten Bergen-op-Zoom;
240 inw.
Ossenisse, dorp in Zeeland, 3 uren gaans bezuidoosten Goes; 130 inw.
Ossero, een Qnarnerisch eiland Zie LUSSIN.

Osseten, een bergvolk in russisch Caucasie,
geschat op omstreeks 27,000 hoolden, waarvan
bijna de helft krijgslieden zijn. Ilunne hoofdstad is
Dariel. Zij stammers of van de onde Alanen (zie
A LANEN), en belijden den Islam, doch zeer verbasterd.
Ethnographisch vormen de 0. een afgescheiden tak
van den iranischen stam, zooals blijkt uit hunne
taal, die spraakkunstig bewerkt is door SjOgren (Petersburg 1844), door Rosen (Berlijn 1846) en door
Muller (Weenen 1862).
Ossian, heroemde gaeiische (schotsche) bard
nit de 3e eenw onzer jaartelling, was de zoon van
Fingal, koning van Morven, had tot vrouw Evirallin,
die hem een zoon schonk (Oscar): hij was op het
punt lien zoon in bet huwelijk te vereenigen met
de schoone Malvina, toen de jongeling wegge,rukt
werd door den dood. Tot overmaat van ramp verloor
de grijze 0. het gezicht; Malvina bleef hij hem om hem
in zijne blindheid op te passen; doch hij had het
verdriet Naar te overleven, en met hen stierf eindelijk zijn geslacht uit. In zijn ongeluk bezong 0. zijne
vroegere wapenfeiten en de rampen, die zijne familie
en zijne landgenooten hadden getroffen. Die verzen,
in de Gaelische taal, werden in de bergstreken van
Schotland gezongen, doch waren in Engeland oubekend. De eerste, die ze bekend waakte, was Macpherson omstreeks 1762: Remains of ancient poetry
collected in the Highlands of Scotland; hij leverde
ook 0.'s groote dichtstuk ken Fingal (1762) en Temora
(1763), zoomede de Works of Ossian (1765). Eene
cornpletere editie leverde Smith (Edinburg 1780).
Er is zeer veel getwist over de echtheid der gedichten van 0., die herhaalde malen in alle europeesche
talen overgezet zijn. Melding verdient de editie Gadlische tekst met Latijnsche woordelijke vertaling
(3 dln. Louden 1807).
Ossuria, het oude Urso of Genua Ursorum, stad
in Spanje, 10 mijlen beoosten Sevilla; 15,000 inw.,
de universiteit van 0. werd 1824 opgeheven.
Ossuria, of Ossone (don Pedro Tellez y Giron,
hertog van), spaansch staatsman, geb. 1579 te
maakte zich aanvankelijk bekend door zijne
kwinkslagen en bijtende spotternijen aan het hof
van Filips lI en van Filips III, doch haalde zich
daardoor zooveel ongenoegen op den hals, dat hij
genoodzaakt was zich voor eenigen tijd buitenslands
te begeven. Hij richtte op zijne eigene kosten een
regement krijgsvoik op, ging daarmede in Vlaanderen vechten voor den koning van Spanje, en kwam
zoodoende weder in de gratie, zoodat hij teruggeroepen werd. Hij won nu de bescherming van den
hertog van Lerma, werd onderkoning van Sicilie
(1610-15) en van Napels (1618), en gaf in die
beide hooge ambten de doorslaandste bewijzen van
groote talenten ; hij versloeg de Venetianen, en verzette zich tegen de invoering van de Inquisitie in het
koninkrijk Napels. Van 0. ging het plan uit der beruchte samenzwering tegen Venetic, welke ten doel
had : volgens sommigen om Venetic over te leveren
aan Spanje, volgens anderen om het koninkr. Napels
aan Filips Hite ontwringen en het tot een onafhankelijk koninkr. te verheffen, met 0. zelven op den troon.
De onderkoning had door voor de lens eene samenzwering op touw te zetten, het hof van Madrid zeer
behendig om den tuin weten te leiden aangaande
zijne wezenlijke oogmerlieri; doch eer hij zijn doel
bereikt had, kreeg men er de lucht van : hij werd
spoedig vervangen door kardinaal Borgia ; en bij de
troonsbeklimming van Filips IV (1621) werd 0. gevangen genet op het kasteel van Almeida, waar hij
1624 stierf.
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Ostade
Ostade (Adriaan van), nederlandsch schilder
en kopergraveur, geb. 1610 te Lubeck, gest. 1685
Le Haarlem, leerling van Rembrandt; uitmuntende
genre-stukken van kluchtigen aard. Ziju broeder 0.
(Isaac van) leverde genre- en dierenstukken.
Ostara, in de duitsche mythologie de godin
van den stralenden morgen en van het ochtendrood,
zoomede van de lente.
Ostasjkow, Ostashkow, stad in 't russ. gouvt.
Twer, aan het Seligero-meer, 21 mijlen ten W. N.
W. van Twer ; 9200 inw.
Osteride, goedversterkte zeestad in de belgische
prov. West-Vlaanderen, aan de Noordzee, 5 uren
gaans bewesten Brugge ; 17,000 inw.; dagteekent
nit de 10e eeuw, werd versterkt 1445 en 1583, en
doorstond drie merkwaardige belegeringen, n1.1601
(deze duurde 3 jaren), 1706 en 1745. Ook werd 0.
door de Franschen ingenomen 1794.
Osterbae, oude naam van Oosterbeek.
Osterburg, stad in 't pruis. reg.-district (9
mijlen benoorden de stad) Maagdenburg, aan de
Biese; 3000 inw.
Osterdam, voormalig dorp in Fivelgo, lag aan
den oever van de Eems, doch werd reeds in 1290
grootendeels door het water verzwolgen.
Osterholt, oude naam van Oosterhout.
Ostermann (Andreas, graaf van), russisch
-staatsman, geb. 30 Mei 1686 te Bockum in Westfalen, moest wegens een duel uit Jena vluchten, trail
1704 in dienst bij de russische marine, werd onder
Peter den Groote reeds spoedig een der invloedrijkste ministers, en verheven tot baron. Peter Il verbief
hem tot den gravenstand, en keizerin Anna benoewde
hem tot admiraal-generaal. Door keizerin Elizabeth
echter werd 0. in 1741 naar Siberie gebannen. wear
hij 20 Mei 1747 stierf.
Osterode, 1) fabriekstad in de hanoversche
landdrostij Hildesheim, aan de Sose, derdhalf uur
gaans beztridw.K la usthal; 5000 inw.; ZieGRUBENHAGEN.
— 2) stad in 't pruis. reg.-district Koningsbergen,
14 mijlen bezuidw. Koningsbergen ; 3600 inw.
Ostheim, 0. nor der Rhein, stad in SaksenWeimar-Eisenach, 1.2 a 13 mijlen bezuidw. Weimar ; 2800 in*. — Groot 0., marktvlek in den
beierschen kreis Unterfranken, '2 uren gaans bezuidw.
Aschaffenburg ; 2600 inw. 3) Klein 0., nabij het
vorige, aan den Main ; 1100 inw. — 4) dorp in 't
fransche dept. van den Bovenrijn, nabij Colmar ; 1500
inw.; in de nabijheid het vermaarde Lugenfeld.
Ostia, stad in het oude Latium, was de oudste
kolonie van Rome, waarvan het de haven was; gesticht was 0. door Atreus Martins, aan de uitwatering van den Tiber. In de nabijheid der ruinen van
bet oude 0. het tegenwoordige plaatsje 0., 5 uren
gaans bezuidw. Rome, met 300 inw.
.1
Zie OOST-JAKEN.
Ostiaken. Zi
0
Ostiglia, het oude Hostilia, marktvlek in Italie (voorm. Lomb.-Venet. koninkrijk), aan de Po, 7
uren gaans bezuidw. Mantua ; 6000 inw.; gesticht
omstr. 132 v. Chr.; versterkt in de middeleeuwen,
was toen bijna dubbel zoo sterk als thans bevolkt.
Ostium, lat. naam voor Riviermond, dus:
0.-Amasi, mond van de Eems.
0.-Mosce, Maasmoud
0.-Rheni-Medium, middelste Rijnmond.

Ostphalia. Zie OOSTFALEN.
Ostracismus, d. Schervengerecht, zoo

heette in bet oude Griekenland eene snort van vonnis, waardoor mannen, die door hunnen rijkdom of
hun aanzien gevaarlijk of lastig werden voor de
volkssouvereiniteit, voor den tijd van 10 jaren nit

Oswald

735

Athene gebannen konden worden, zonder verlies
van hunne bezittingen en zelfs zonder krenking van
hunne burgerlijke eer. Zulk eene veroordeeling had
plaats door middel van algemeene stemming, waarbij
de naam van den te treffen persoon op een ostrakon
(d. een stukje schelp) geschreven werd. Het 0.
werd ingesteld 509 v. Chr. (na den val der Pisistratieden). Slaehtoffers van het 0. werden Miltiades,
Themistocles, Aristides, Cimon, enz. Het werd afge.
schaft in 338, na de veroordeeling van Hyperbolus.
Ostrasie. Zie _AUSTRASIe.
Ostrog, stad in 't ruse. gouvt. Volhynie, aan
den Gorin ; circa 9000 inw.; was vroeger de residentie van souvereine vorsten. Te 0. is de eerste
Slawische bijbel gedrukt.
OstrogoAjsk, stad in 't russ. gouvt. Woronesj,
aan de Sosna ; 11 mijlen bezuid. Woronesj ; 8000 inw.
Ostrogothen. Zie GOTHEN.
Ostrogothia, d. Oost-Gothland, oude prov.
van Zweden.
Ostrolenka, stad in russ. Polen, aan de Narew, 18 mijlen benoordoosten Plock ; 3400 inw.; in
1806 overwinning der Franschen op de Russen; 26
Mei 1831 overwinning der Russen (onder Diebitsch)
over de Polen (onder generaal Skrzynecki).
Ostrowa, grout Donau-eiland, behoort tot het
turksche district Semendria.
Ostrowo, stad in pruis. Polen, 14 mijlen bezuidoosten Posen; 7200 inw.
Ostrowski, oud adellijk poolsch geslacht, van
welts leden wij noemen : 0. (Christinus), was on'der Jagello kastellaan van Krakau en een dapper
veldoverste. 0. (Constantinus), vermaard veldheer, werd in den slag van Wedrokha (1500) gevangen genomen door de Russen, doch bleef doof voor
de aanbiedingen van lwan 111, die alles aanwendde
om O. in russische dienst te doen overgaan. In 1514
versloeg 0. (bij Orja) Glinski en de Russen; hij bebaalde schitterende overwinningen op de Moldaviers, op de Turken en op de Tartaren van de Krim,
die een verdelgings-oorlog waren komen voeren in
Polen ; hij teed echter de nederlaag tegen hen bij
Sokol in Volhynie (1519), loch overwon hen op
zijne beurt bij Olchenica (1522), waar hij 40,000
christen-gevangenen verloste. — 0. (Thomas Adam
Rawicz), afstammeling van den vorige, geb. 1739,
gest. 1817, vervulde verscheidene missi6n bij den
koning van Pruisen, bij Lodewijk XV en bij den
Pans, werd kamerheer van Stanislas Poniatowski,
lid der commissie over de schatkist, verklaarde zich
voor de Poolsche constitutie van 1791, werd benoemd tot minister van fthantien van Polen, doch
trachtte tevergeefs Stanislas te bewegen om wederstand te bieden aan Rusland ; hij werd afgezet door
de geconfedereerden van Targowica, en onder toezicht van de russische politie gesteld te Kiew. Nadat hem de vrijheid teruggegeven was, ontving hij
1809 den titel van maarschalk van 't groothertogdom
Warschau, en van 1811 tot 1813 was hij president
van den poolschen senaat.
Ostuni, het oude Ostunum, stad in de napolit.
prov. Otranto, ruim 9 uren gaans benoordw. Brindisi, nabij de Adriatische Zee; 14,000 inw.
°sulfa, stad in Spanje. Zie OssuliA.
Oswald, koning van Northumberland sedert
634, versloeg den Britten-koning Cadwalla, herstelde het bijna geheel uitgeroeide Christendom, en
sneuvelde 5 Aug. 642 (zie OSWESTRY) in eenen
veldslag tegen Penda. Hij werd na zijnen flood els
heilige vereerd. De legende van den heiligen 0. is
het onderwerp van verscheidene oudduitsche dichten.
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Oswego

Oswego, stall met 18,000 inw. en haven in
den noord-amerik. staat New-York, aan de uitwatering van het Kanaal van 0. in het meer Ontario.
Het is de hoofdplaats van het graafschap 0., dat
besproeid wordt door de rivier 0., die zich bij de 0.
in het Ontario-meer outlast.
Osweiler, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, :3 uren g. benoorden Grevenmacher ; 500 inw.
Oswestry, marktvlek in 't engelsche graafschap Shrop, 6 a 7 uren gaans benoordw. Shrewsbury; 5000 inw.; hier sneuvelde 642 Oswald, koning
van Northumberland, naar wien daze plaats genoemd is.
Osymandias, koning van Egypte, die menigmaal verward wordt met Memnon, en zelfs met
Sesostris; hij regeerde te Thebe tusschen de 20e en
16e eeuw v. Chr., en wel (volgens Diodorus) acht
geslachten voor Uchoreils. Oorlog voerde 0. tot in
Bactriana ; doch hij is vooral vermaard door zijne
openbare boekerij, getiteld .Heiltniddelen der Ziel"
en dour zijn graf, dat (zooals de ouden vertnelden)
omringd was door een gouden hek van 365 vademen in orntrek. In de ruinen van Tbebe ziet men nog
overblijfselen, die den naam dragen van .Paleis van
0." De Egyptische naam van 0. is Semfos.
_e F_SSEK.
Osziek. Zie
Otaheiti, of Otahiti, thans meestal Tahiti genoemd, het Sagitlaria van Quiros, het 1Vieuw-Cythera
van Bougainville, het grootste der Gezelschaps-eilauden en een der grootste eilanden van Polynesie,
bestaat uit twee schiereilanden, heeft 22 a 23 mijlen omtrek, eene bevolking van 9000 zielen, en Papeiti tot hoofdstad ; het werd 1606 bezocht door
Quiros, 1767 door Wallis, 1768 door Bougainville,
1768 en 1776 door Cook, was onder de regeering
van koningin Oberea tang het door Europeanen
meest bezochte punt van geheel Polynesie. De wellustige levenswijze der inlanders en de schoonheid
der olijfkleurige vrouwen had aan 0. eene groote
vermaardheid verschaft. Nadat anglicaansche zendelingen hun Evangelisatie-werk op 0. hebben aangevangen, heeft het eiland allengs eene geheel andere
gedaante aangenomen : nagenoeg de gansche bevolking, die -vroeger naakt liep, draagt thans kleederen,
heeft het Christendom en daarmede Europeesche
zeden aangenomen. De bergstreken echter zijn nog
bewoond door inlanders, die het geloof hunner vaderen niet hebben willen afleggen ; en van tijd tot
tijd wordt hun aantal versterkt door dezulken,
die naar de bergen vluchten om weder in den natuurstaat te kunnen !even. Omstreeks 1822 heeft
Engeland zijn protectoraat aan 0. willen opdringen ;
doch dat aanbod is van de hand gewezen. In 1842
daarentegen nam 0. het protectoraat aan van Frankrijk. Over het koninkrijk 0. (zie 7 regels lager)
hebben verscheidene koninginnen, die Pomare heetten, geregeerd ; Pomare II beklom den troon 1827.
Met eenige andere eilanden (waarvan Eimeo, Taboeacmanoe, Tetoearoa en Maitea de voornaamste
zijn) vormt 0. de zoogenaamde Otaheiti-groep, ook
de Georgische groep genaamd, welke eilanden te
zamen het koninkrijk 0. uitmaken, terwijl de zee,
waarin ze liggen, Otaheiti-grchipel genoemd wordt.
Otavalo, stall in de zuid-amerikaansche republiek Ecuador, 7 a 8 mijlen benoordoosten Quito;
20,000 inw.
Oterdum, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
anderhalf uur gaans bezuidoosten Delfzijl, tusschen
Farmsum en Termunten ; 180 inw.; een groot gedeelte van 0. werd bij de overstroomingen van 1288
en 1290 eene prooi der golven. Het Kasteel te 0.

Othniel
1499 gebouwd door Eduard, graaf van Oost-Friesland, werd 1514 ingenomen door de Saksen. Na den
afval van graaf Rennenherg (1580) werd dit kasteel
door spaansch krijgsvolk bezet ; 1583 door de Staatschen heroverd ; 1584 door de Spanjaarden belegerd, (loch niet bemachtigd.
Oterleek, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur gaans beoosten Alkmaar ; 270 inw.; werd tijdens
het beleg van Alkmaar 1573, wegens aan de Spanjaarden verleende ondersteuning, door Sonoy in
brand gestoken.
Otfried, een Frank, Benedictijner monnik te
Weissenburg in den Elzas, schreef omstr. 868 in
zijne moedertaal eene berijmde overzetting van het
Evangelic, Welk werk eene onschatbare bron is voor
de kennis van de oud-Hoogduitsche taal en versmaat. Het is in 't licht ,gegeven door Francowitz
en Gasser (Bazel 1571), door Graff, onder den titel
van Krist (Koningsbergen 1831) en door Kelle (Regensburg 1856).
Othe, oud landschapje van Frankrijk, in Champagne, in Sénonais, is thans begrepen in 't noordoostelijk gedeelte van 't dept. Yonne en in 't zuidwestelijk gedeelte van 't dept. Aube. De voornaaraste
plaats is Aix-en-Othe.
Othello, de Moor van Venetie, een voornaam
Afrikaan te Venetie en veldheer der republiek, was
gehuwd met Desdemona, die hij uit jaloerschheid
liet vermoorden. Bit is het onderwerp van een van
Shakespeare's treurspelen, ontleend aan eene italiaansche novelle van Giraldi Cintio.
Othman,derde kalif, schoonzoon van Mahomed,
regeerde van 644 tot 656; hij was vroom en zachtzinnig, maar tot regeeren onbekwaam : hij werd dan
ook te midden van de algemeene misnoegdheid
doodgestoken door Mohammed, den zoon van Aboebekr. Onder de regeering van 0. werd een gedeelte
der noordkust van Afrika veroverd (647) en werd
ook bet tweede Perzische rijk omvergeworpen (652).
Othman, of Osman, naam van drie turksche
sultans, nl.: 0. I, bijgenaamd al-Ghazi, d. i. de
Overwinnende, stichter van het Turksche rijk, geb.
te Soekoet in Bithynie 1259, zoon van den hordenvorst Ortoghroel, werd 1288 zijns vaders opvolger
als vorst der horde, en veroverde verscheidene naburige rijkjes, die ontstaan waren uit de verbrokkeling (1294) van het rijk der Seldzjoecieden ; hij.
veroverde Kara-Hissar, breidde zijn gebied uit tot
aan de Zwarte Zee, en stierf 1326. Zijne onderdanen werden naar hem Osmanen genoemd, en zijn
rijk heette het Osmanische rijk. — 0.11, zoon
van Achmed I, geb. 1605, werd op 13-jarigen leeftijd (1618) op den troon van zijnen afgezetten oom
Mustapha 1 geplaatst, sloot vrede met Perzie, ondersteunde Bethlem-Gabor in Hongarije tegen
Ferdinand 11 (1619), rukte tegen de Polen op
(1621), doch werd verslagen bij Choczim, en zag
zich genoodzaakt eenen vernederenden vrede te sluiten. Hij wierp de scbuld van zijne tegenheden op de
Janitsaren, die nu tegen hem in opstand kwamen,
en hem wurgden (1622). Hij was pas 17 jaren oud.
— 0. III, zoon van Mustapha II, volgde 1754 zijn
broeder Mahmoed H op, en regeerde slechts kort,
daar zijn plotselinge dood reeds in 1757 zijnen neef
Mustapha III op den troon bracht.
Othni, een der zonen van Semaja ; I Chron.
26 : 7.
Othniel, eerste rechter der Israelieten na Jozua, veroverde Kirjath-Sepher, en verloste zijne
landgenooten uit de slavernij ; Jozua 15:17; Richt.
1 : 13; 3 : 9, 11; I Chron. 4: 13; 27: 15.

Otho

Ottinger
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Otho (Marcus Salvius), romeinsch keizer, geb. Cherson ; 1200 inw.; had eertijds eene hevolking
van 5 a 6000 zielen, en was goed versterkt; het
anno 32 na Chr., een der gunstelingen van Nero,
werd 1737 aan de Turken ontweldigd door generaal
was de eerste man der vermaarde Poppea ; hij werd
Munich en de Russen ; doch 1739 aan Turkije tegedwongen die vrouw, die hij Iiefhad, of te staan
ruggegeven ; in 1788 werd bet, na een hardnekkig
aan Nero, die hem als questor naar Lusitanie zond.
beleg, opnieuw door de Russen veroverd, en op bevel
In 68 was 0. een der eersten, die zich voor den
van Potemkin werden de fortificatien geslecht. In de
tegen Nero in opstand gekomenen Galba verklaarden ;
nabijheid van 0. ruinen van bet oude Olbia, eene
en hij had gedurende eenigen tijd hoop, dat hij door
milezische kolonie.
dien grijsaard geadopteerd zoude worden; doch toen
Otsjiherero, eene taal. Zie HERERO.
hij zag, dat de voorkeur gegeven werd aan Piso,
Ott (P. Karel, baron), oostenrijksch veldmaarsmeedde hij een komplot. liet zich door eenige preschalk, geb. in Hongarije, onderscheidde zich in
torianen als keizer uitroepen, en verwekte eenen
1789 tegen de Turken, nam onder Wurmser, Soeopstand, waarin Galba en Piso vermoord werden
waroff (Suwarow) en Melas deel aan de oorlogen in
(Januari 69). Dock nagenoeg ter zelfder tijd riep de
Italie, had het opperbevel bij bet beleg van Genua
in Germanie strijdende armee Vitellius als keizer
1799, Iced de nederlaag bij Montebello (1800), nam
uit, en kwam op Italie aanrukken. Otho, tot dosdeel aan den oostenrijkschen veldtocht van 1805,
verre slechts bekend door zijne vadzigheid, zijne
en stierf te Pesth 1809.
weelde en zijne schulden, spreidde eensklaps een taOttajano, het oude Octavianum, stad in het
lent en eene geestkracht ten toon, die niemand in
Napelsche, aan den voet van den Vesuvius (noordhem vermoed had: zijne verstandige maatregelen
oostzijde), 5 uren gaans beoosten Napels; 19,000 inw.
verscbaften hem de overhand in Ligurie, in NarbonOttawa, 1) 0. of Great-River, d. Groote
nensis, bij Piacenza en in het gevecht bij Cremona ;
Rivier, rivier in britsch Noord-Amerika (in Canada)
doch hij beging de onvoorzichtigheid in eens alles
ontstaat nit het Abbitibbee-meer in bet Hudsonste willen, leverde den slag van Bedriac, en verloor
baai-territorium, vormt verscheidene meren, scheidt
dien : ofschoon door deze nederlaag zijne zaak nog
Opper- en Neder-Canada van elkander, en outlast
volstrekt niet hopeloos stond, maakte hij zelf een
zich, na omstreeks 120 mijlen loop, boven Montreal
einde aan zijn levee (April 69).
in de Laurentius-rivier.
Othomi, een Indianenstam. Zie OTOMI.
Ottawa, 2) vroeger Bytown genaamd, stad in
Othon, fransche naamsvorm voor Otto.
West-Canada (Neder-Canada), in het oosten, is seboe k voor Oth niel .
Othoniel , in fra nsc he boeken
Otmarsch, en Otmarsurn, oude namen van dert 1857 de gemeenschappelijke hoofdstad van Opper- en Neder-Canada, en heeft 12,000 inw.
otmarsum.
Ootmarsam,
Otnit, juister Ortnit, in de duitsche heldensage 3) stad in den noord-amerik. staat Illinois, aan de
uitwatering ran den Fox-River in den Illinois; 7000
koning der Longobarden ; zijn lever was het onderinwoners.
werp van vele volkspoezieen in de middeleeuwen. Op
zulke poezieen is het heldendicht 0. gegrond, dat
Ottawas, een Indianenvolk in Noord-Amerika,
in den staat Ohio en aan den westoever van het meer
omstreeks het midden der 13e eenw vervaardigd en
Michigan ; vroeger woonden de 0. aan de Ottawa.
door Ettntfiller (Zurich 1838).in het Licht gegeven is.
Ottensen, kerkbuurt in Holstein, aan de Eke,
Otomaken, een Indianenvolk in de zuidcirca 1 nth- gaans bewesten Altona; 4500 inw.; vele
amerikaansche republiek Venezuela, aan de oevers
buitenplaatsen van rijke Hamburgers, en vele fabried Orinoco .
van den
Otomi, of Othomi, een Indianenstam in't noord- ken. Op bet kerkhof te 0. de graven van Klopstock,
zijne Meta en zijne weduwe, alsook die der in 1813
westelijk gedeelte van Mexico. De 0. spreken eene
verdrevene en te 0. gestorvene Hamburgers. Te 0.
eigene taal, die tamelijk verbreil is; doch ze staan
stierf ook (10 Nov. 1806) de bij Anerstadt gekwetste
bij de overige Indianen-volkeren nog verre ten achhertog Karel Wilhelm Ferdinand van Brunswijk,
tegen in verstandelijke ontwikkeling.
Otranto, het Hydruntum der ouden, stad in Wiens gebeente in 1814 naar Brunswijk overgebracht is.
de napolit. prov. Terra d'O. (zie het volgende art.),
Otterloo, in de wandeling dikwijls Aanstoot
aan de Adriatische Zee, 9 ure p gaans bezuidoosten
genoemd, dorp op de Neder-Veluwe, prov. GelderLecce; 6400 inw.; haven ; werd 1480 veroverd door
land, aan den weg van Arnhem naar Harderwijk ;
Mahomed II. In 1810 schonk Napoleon den titel van
170 inw.; op het voormalige hertogelijk jachtslot
hertog van 0. aan zijnen minister van politie Fouche.
Otranto (Terra d'), het Japygia der ouden te 0. werd Willem VI, graaf van Holland, in Aug.
1412 plechtstatig ontvangen door Reinald 1V, her(oudtijds bewoond door Salentijnen, Messapiers,Catog van Gelder.
labren), prov. van het tegenwoordige koninkrijk
Ottersum, dorp in nederl. Limburg, een kwarItalie, was de oostelijkste provincie van het voortier gaans benoordoosten Gennep; 220 inw.
malige koninkrijk Napels, is circa 136 vierk. mijOttery—Saint—Mary, stad in het engelsche
len groot, bevolkt met 448,000 zielen, had vroegraafschap Devon, aan de Otter, vijfdhalf uur gaans
ger de stad Otranto (zie het vorige art.) tot hoofdbeoosten Exeter: 5000 inw.; is de geboorteplaats
plaats, welken rang echter tegenwoordig Lecce bevan den dichter Coleridge. Te 0. eene zeer oude
kleedt.
kerk ; ook het huis van Walter Raleigh.
Otranto (Hertog van). Zie Foucut.
Ottinger (Eduard Maria), duitsch publicist en
Otrepjeff. Zie DEMETRIUS.
Otricoli, het oude Otriculum, stadje in Mid- schrijver, geb. 19 Nov. 1808 te Breslau uit joodsche
ouders, werd Roomsch-katholiek, gal sedert 1829
del-Italie, 7 uren gaans benoordw. Rieti, en 10 uren
op verschillende plaatsen verscheidene humoristischg. ten Z. Z. W. van Spoleto; 1000 inw. De Fransatirieke en andere bladen in bet Licht, en is ook
schen bevochten 1799 in de nabijheid van 0. eene
een vruchtbaar romanschrijver; els zoodanig leverde
schitterende overwinning op de Napolitanen.
Otsjakow, of Oczakow, stad in europ. Rus- bij o. a. Der Ring des Nostradamus (3e druk 3 dln.
Leipzig 1853); Ein Dolch oder Robespierre and seine
land, gouvt. Cherson, aan de uitwatering van den
Dnieper in de Zwarte Zee, 11 a 12 mijlen bewesten
Zeit (3e druk Praag 1862); &nig Jerome Napoleon
H.
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Otto

Otto van Nordheim

nod sein Capri (2e druk 3 din. Leipzig 1861); Onkel
Zebra (7 din. Leipzig 1842-53); en een aantal andare. Buitendien eene menigte historische en bibliographische werken, o. a. de Bibliographic biographique
(2e druk '2 din. Brussel 1851) en de Geschichte des
danischen This (8 din. Hamburg 1857-59).

door bet gepeupel van Rome gegrepen to worden,
en stierf te Palermo in 1002, naar men wil vergeven
door de weduwe van consul Crescentius, (lie op 0.'s
bevel ter dood was gebracht. Zijn opvolger was Hendrik II. — 0. IV, van Brunswijk (1198-1218),
geb. 1174, derde zoon van Hendrik den Leeuw, van
Beieren, en Mathilda, werd na den dood van Hendrik
VI (1197) door de Guelfische partij tot keizer gekozen, terwij1 de Gibellijnen als zoodanig gekozen
hadden Filips van Zwaben. Eerst in 1208'bleef 0.
alleen meester van den troon, werd 1209 gekroond
door ltmocentius
trachtte Apulia te ontweldigen
aan Frederik 11, vereenigde zich met Jan zonder
Land om oorlog te voeren tegen Filips-August, en
rukte met een leger van 120,000 man naar Viaanderen, doch werd 1214 verslagen fij Bouvines.
stierf 19 Mei 1218 op den Hartsburg, en bad een
Hohenstaufe tot opvolger, nl. Frederik II.
Otto I (Frederik Lodewijk), koning van Griekenland, geb. 1 Juni 1815, tweede zoon van koning
Lodewijk I van Beieren, nam 5 Oct. 1832 de kroon
van Griekenland aan, en beklom den vow] 6 Febr.
1833, aanvankelijk ondereen regentschap, waarna hij
1 Juni 1835 de teugels van het bewind zelf in handen nam. In 't volgende jaar (22 Nov. 1836) trad
hij in den echt met Amalie van Oldenburg, gob. 21
Dec. 1818, welk huwelijk echter kinderloos bleef.
Door de grieksche omwenteling van 23 en 24 Oct.
1862 van den troon gestooten, keerde koning 0.
naar Beieren terug, waar hij 1867 stierf.
Otto, twee graven van Gelre, nl.: O. I, regeerde
onder aanhoudend oorlogen tegen den bisschop van
Utrecht, enz. van 1182 tot 1206, nam 1188-90
deel aan eenen kruistocht naar Palestina.— 0.11,
kleinzoon van den vorige, volgde 1230 zijnen vader
kwam
Gerard 111 op, werd voogd over Floris
daardoor in oorlog met diens tante Aleid (1263), op
wie hij eene volkomene overwinning bevocht in
Zeeland. In eenen strijd tegen Engelbert, aarthisschop van Keulen, nam 0. dien prelaat gevangen, en
liet hem in den kerker niet zeer vriendelijk behandelen, waarom de paus hem 1268 in den ban deed,
welke banvloek 1270 in al de geldersche en guliksche steden, zoomede in Keulen, met het gebruikelijke kerkelijk vertoon werd vernieuwd: vreemd genoeg voor die dagen stoorde 0. zich bitter weinig
daaraan, en eerst na des aartsbisschops dood verzoende hij zich met de Kerk. Na eene roemrijke 42jarige regeering stierf hij 10 Jan. 1271.
Otto, drie bisschoppen van Utrecht, nl.: 0. I,
zoon van Otto II, graaf van Gelderland, werd op 18jarigen leeftijd door den aartsbisschop van Keulen
benoemd tot bisschop van Utrecht (1211), en stierf
1215 te Noordhuizen in Overijsel, zonder door den
zoon
paus als bisschop erkend te zijn. — 0.
van Bernhard, graaf van der Lippe, werd 1215 tot
den Utrechtschen bisschopsstoel verheven,toog 1219
ter kruisvaart naar Syrie, kwam na zijn terugkeer
(1222) in oorlog met den graaf van Gelder; kort
na (lien owing deed hij, in bondgenootschap met
de graven van Gelder en van Holland, eenen inval in
Drenthe, doch teed eene volkomene nederlaag, werd
gevangen genomen, gruwelijk mishandeld en ter
dood gebracht (1226). — 0. III, coon van graaf
Willem I van Holland en broeder van graaf Floris
IV, werd 1235 tot bisschop van Utrecht gekozen,
regeerde met veel wijsheid, bestuurde als voogd
over Willem II ook eenigen tijd de zaken van Hotland, en stierf 4249.
Otto van Nordheim, hertog van Beieren,
een saksische prins, weed 1061 tot hertog van Beie-
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Otto, de heilige, apostel der Pommeren, geb.
omstr. 1069 in het graafschap Bregentz, werd hofkapellaan van Wiadislaw-Herman, hertog van Polen,
die hem tot diplomatieke zendingen bezigde, waardoor 0. bekend werd bij keizer Hendrik IV; deze
benoewde hem tot zijn kanselier, en 1102 tot bisschop van Bamberg. Hij deed verscheidene reizen
,ttior de zaak van het Evangelie. en voerde zoodoende
in Pommeren het Christendom in. Hij stied 30 Juni
1139 te Bamberg, en werd later gecanoniseerd. Kerkelijke gedenkdag 2 Juli.
Otto, naam van vier keizers van Duitschland
(van het Heilige Roomsche /4k), nl.: 0. I, bikenaamd de Groote (936-973), geb. 912, zoon van
keizer Hendrik 1 (den Vogelaar), werd 936 te Aken
als roomsch koning gekroond, versloeg bij verscheidene gelegenheden de thinner' en de Hongaren,
maakte Bohemen schatplichtig aan Duitschland , beoorloogde Lodewijk d'Outrerner, die Lotharingen
aan bet keizerrijk betwistte, en droug voorwaarts
tot in Champagne. In 946 kwam hij andermaal in
Frankrijk, doch toen als bondgenoot van Lodewijk
tegen Hugo den Groote. In 951 trouwde 0. met
Adelaide, de weduwe van Lotharius, koning der Longobarden, door welt huwelijk hij den voet kreeg in
Italie; hij noodzaakte Berengarins, markies van
Ivrea, zich vasal te erkennen van bet keizerrijk. In
961 weder naar Italie geroepen door Johannes XII,
wierp hij te Milaan het gezag van Berengarius omver, werd 961 als koning van Italie gekroond, 962
als keizer, onderwierp geheel Lombardije, liet een
nieuwen pans benoemen (Leo V111) in de plaats %an
Johannes XII, die zich tegen hem verklaard had, en
trok onherroepelijk het koninkrijk Italie aan het
Duitsde rijk. Hij dempte verscheidene opstanden in
en stierf na een roemrijk leven 7 Mei 973
zijn
te Memleben in Thuringen. Hij werd le Maagdenburg
begraven, en had tot opvolger zijnen zoon Otto
- 0. II, bijgenaamd de Roode (973-983), zoon
en opvolger van den vorige, geb. 955, werd 962 als
roomsch koning uitgeroepen, en 973 keizer: zijn
neef Hendrik van Beieren, die hem den troon betwistte, werd door hern verslagen. Hij beoorloogde
Lotharius, koning van Frankrijk, die, bet koninkrOk
Lotharingen onder zijnen schepter willende brengen,
zich meester had gernaakt van Metz en van Aken
(978): 0. drong door tot Parijs, en noodzaakte den
franschen monarch, afstaud te doen van zijne aanspraken (980). Vervolgens rukte 0. naar Italie, herstelde Benedictus VII op den pauselijken stoel, bemachtigde Napels, Salerno, Taranto (981), ontving
daarna,,echter de nederlaag, en ontkwam slechts als
door een G(Idswonder aan de hadden der Grieken,
die hem gevangen genomen hadden. Hij stierf te
Rome op 28-j. leeftijd (7 December 983), den naam
met zich in bet graf nemende van een wreedaard.
Hij werd opgevolgd door zijnen loon Otto 111. —
0. III (983-1002), geb. 980, was pas 3 jaren
oud toen hij zijn vader Otto II opvolgde (983). Na
een zeer onrustig regentschap, rukte O. III in 996
de Alpen over, bemachtigde Milaan, zorgde dat pans
Gregorius V verkoren werd, en keerde toen naar
Duitschland terug, om het hoofd te bieden aan de
vijandelijke invallen der Slawen. Nog twee keeren
verscheen 0. 111 in Italie, was Bens op het punt otn

Otto van Wittelsbach
ren verheven door de keizerin-regentes Agnes,moeder van keizer Hendrik IV, smeedde desniettemin
eene samenzwering tegen zijne weldoenster, en
maakte zich meester van het keizerlijk gezag. Toen
Hendrik IV meerderjarig was geworden, ontuam hij
aan 0. zijn hertogdom; loch in 1075 verzoende hij
zich met hem, en benoemde hem tot zijn luitenantgeneraal in Saksen. Toen Hendrik afgezet en Rudolf
van Zwaben te Maintz gekroond was, vatte 0. de
wapenen op tegen den nieuwen keizer, maar Iced
de nederlaag en sneuvelde in den slag van Volksheim (1080).
Otto van Wittelsbach, twee personen van
dies naam : 1) hertog van Beieren, trouwste vriend
en dapperste veldheer van keizer Frederik I,ontving
van dezen in 1180 het sari Hendrik den Leeuw afgenomene hertogdom Beieren, en is de stamheer
van de nog tegenwoordig regeerende dynastic in
Beieren. Hij stierf 1185, en het zijn hertogdom na
aan zijnen zoon Lodewijk. — 2) paltsgraaf, zoon
van des vorigen broeder, vermoordde 1208 uit persoonlijke wraakzucht keizer Filips den Hohenstaufe
op den Altenburg bij Bamberg, werd vogelvrij verklaard, en op zijne vlucht 1209 aan den Donau gedood door maarschalk von Pappenheim.
Otto van Freising, kronijkschrijver, geb.
5 Dec. 1109, derde zoon van markgraaf Leopold IV
van Oostenrijk en stiefbroeder van den Hohenstaufe
Koenraad III, moest den geestelijken' staat otnhelzen, en bekwam 1137 het bisdom Freising. Hij had
in hooge mate invloed op den loop van zaken in
Duitschland, en stierf 22 Sept. 1158 Hij schreef
eene Algemeene Geschiedenis, loopende tot 1153
(gedrukt in Urstisius .Germania historici illustres",
dl. 2) en eene Geschiedenis van keizer Frederik I
( uitgegeven door Muratori in deel 6 der .Scriptores").
Otto van Guericke. Zie GUERICKE.
Ottoboni, pans. Zie ALEXANDER VIII.

Ottocar, of
Ottokar I (Przemys1), hertog van Bohemen in

1192, werd afgezet 1193, hersteld 1197, door keizer
Filips van Zwaben verheven tot koning 1198, en als
zoodanig erkend door Otto IV en Innocentius 111 in
1203. — 0. II, bijgenaamd de Overwinnende, opvolger van Wenceslas lijfde Oostenrijk en Stiermarken bij Bohemen in (1253), maakte veroveringen
in Pruisen (1254), stichtte steden, bevorderde de
mijn-ontginningen, kwam door testamentaire beschikking in het bezit van Karnten en Krain (1270),
protesteerde tegen de verkiezing van Rudolf van
Habsburg, trad in verbond met Hendrik van Beieren
en den koning van Hongarije, werd in den rijksban
gedaan (1275), en zag zich door zijne bondgenooten
verlaten, beroofd van Oostenrijk (1276), genoodzaakt afstand te doen van al zijne hertogdommen.
Reeds spoedig hervatte hij den oorlog (1277), en
sneuvelde in den slag van Laa of van het Marchfeld
(1278).
Ottoland, kerkdorp in Zuid-Holland, 2 uren
uren gaans benoordw. Gorinchem ; 350 inw.
Ottomanen, dezelfde naam als Osmanen.

Ottomanische Porte (de), of
Ottomanische Rijk (bet), zooveel als bet

Osmanische Rijk. Zie TURKIJe.
Ottonen, de Duitsche keizers uit het huis van
Salt se n
Ottumba, stad in Mexico, 11 a 12 uren gaans
benoordoosten Mexico ; 5000 inw.; was eertijds eene
belangrijke stad met ruim 50,000 inw.
Otus, eene reus, zoon van Neptunus bij Iphimedia, de vrouw van Aloefis. Zie ALOIEDEN.

Oude
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Otway (Thomas), engelsch dichter, geb. 5
Maart 1651 te Trotton in Sussex, gest. 14 April
1685, is een der beste oude tooneeldichters van Engeland, en staat in rang naast Shakespeare ; met dat
al sleet hij zijn Leven in armoedige omstandigheden.
Zijne Werken zijn uitgegeven door Thornton (3 dln.
Londen 1812).
Ouche, het oude Uticum, landschap in OpperNormandie, maakt thans deel uit van de departementen Eure en Orne. Het landschap 0. bevat de
steden Bernay, l'Aigle, Beaumont-le-Roger, la FerteFresnel, Nonant, en heeft tot hoofdplaats de stad
Es, reux. — 0., lat. Oscara, rivier in 't fransche
dept. COte-d'Or, outlast zich in de Saline bij St.Jean-de-Losne.
Ouchy, of Ouchi, vlek in het zwits. kanton
Waadt, op den noordoever van het meer van Geneve ;
het is de haven van Lausanne.
Oudaen (Joachim), geb. 7 Octob. 1628 te
Rijusburg, waar zijn vader broodbakker was, studeerde te Leiden, werd een der voornaamste schrijvers van zijnen tijd, en stierf 26 April 1692 te 'Rotterdam, waar hij het beroep van zijn schoonvader
(nl. de steenkooperij) uitoefende. Met den vermaarden Petrus Scriverius was hij bijzonder bevriend.
Men heeft van hem Tooneelpoezij (Amst. 1712),
PoOzij (3 dln. Amst. 1712), Onuitgegevene gedichten
van 0. (De■ ft 1724, bezorgd door Poot),eeneBerijming
der psalnien (Amst. 1684), die ruim eene eeuw
(1683-1793) bij vele doopsgezinde gemeenten in
gebruik is geweest; wijders eene Historic der
Rijnsburgers (1672), een geleerd werk over oudheiden penningkunde, getiteld Roomsche mogendheid
(Rotterd. 16.64), een Toetssfeen op het Goudsche
Kronijkje (Rotterd. 1654), was een bong
vereerder van Johan de Witt.
Oudearspel, het noorderffIchte dorp van den
Langen dijk in de prov. Noord-Holland, anderhalf
uur gaans noordelijk beoosten Alkmaar; 750 inw.;
vaaar door brand geteisterd in Mei 1690.
Ouddorp, of Oudorp, ook Heer-Adriaans-0,
genoemd, dorp op Goeree-en-Overflatkee, prov.
Zuid-Holland; 1 uur gaans bewesten doedereede,
heette 'oudtijds Diepenhorst ; 550 inw.; bestond reeds
in de 7e eeuw ; het werd herhaalde . malen geplunderd en in brand gestoken, n1.:1415 door het krijgsvolk van hertog Jan IV van Braband, 1428 door de
Zevenbergers (nadat die afgeslagen waren door die
van Goedereede), 1490 door het krijgsvolk van jonker Frans van Brederode (op de vlucht gedreven
door de Goereescbe vrouwen), 1604 door den antwerpschen admiraal Jan de Boey; ook then de Franschen het eiland Goeree-en-Overflakkee bezet hadden, had '0. veel to lijden. De geheele oostzijde van
0. werd 1677 door een fellen brand in de asch
gelegd.
Oude, ook Audh, Aoude, Oudh gespeld, vroeger
een koninkrijk in het noorden van Indie, telde op
eene uitgestrektheid van 1122 vierk. mijlen eene
bevolking van circa 3 millioen zielen (waarvan bijna
de heeft Mahomedanen), en had tot hoofdstad Luknow. Oudtijds vormde 0. de kern van het rijk van
Kosala met de hoofdstad Ayodhya (vandaar de naam
0.), werd in het laatst der 12e eeuw inge/ijfd bij
bet rijk Delhi, en bleef daarmede vereenigd totdat
1756 Zjoedzja-ed-Daulah benoemd werd tot nabob
van 0. Sedert 1760 was het nog slechts in naam
onderhoorig aan den Groot-Mogol, en sedert 1819
geheel en al onafhankelijk ; het geraakte echter meer
en meer in verval, totdat de Engelschen 7 Febr.
1856 den laatsten nabob of koning van 0., met name

Oude

Oude.Tonge

Wadzjid-Ali, van den troon wierpen, en 0. bij het
britsch 0. 1. rijk inlijfden. In den grooten opstand
van 1857 was 0. een middelpunt van de kracht der
opstandelingen.
Oude (de) van den Berg. Zie ASSASSIJNEN.
Oude-Berkoop, friesch dorp. Zie het art.

Ouden.hoven. (Jacob van), gest. 168.3 als
emeritus-predikant te Nieuw-Lekkerland, is bekend
als verdienstelijk beoefenaar der oude vaderlandsche
historie. Men heeft van hem eene menigte plaatsbeschrijvingen, o. a.: van de stad en meierij van
's-Hertogenbosch (1649); van Heusden (1651); van
Dordrecht (1660); van Zuid-Holland (1654); van
Haarlem (1671); van de Alblasserwaard (waarbij eene
strafpredicatie, gehouden na de doorbraak van 1658,
over bet zedebederf van die dagen: Des avonds in de
herberg ging het veeltje [de viool], dear sprong men en
danste men als wilde en woeste menschen,daar boorde
men gezangen vanSodom en niet vanSion,vleeschelijk,
niet geestelijk, ter eere van Bacchus en Venus, tot
vermaak van het vleesch, de wereld en den dulcet-O.
Ouden-Rijn, dorp in de prov. Utrecht, 1 uur
gaans bezuidw. Utrecht, en 1 uur g. benoorden
Uselstein; 260 inw.
Ouder-Amstel, gemeente in Noord-Holland,
waarvan het dorp Ouderkerk de kern uitmaakt, welk
dorp veelal 0.-A. genoemd wordt (zie OUDERKERK).
Ouderkerk, naam van verscheidene dorpen,
o. a.: 1) 0. aan den Amstel, in Noord-Holland, circa
2 uren gaans bezuiden Amsterdam ; 400 inw.
2) 0. op den Mel, in Zuid-Holland, derdhalf uur
gaans 0. N. 0. van Rotterdam ; met onderhoorigheden 2000 inw.; moet reeds bestaan hebben in het
laatst der 9e eeuw.
Ouderschie, oude naam van 't dorpOverschie.
Oude-Schans, eertijds gen. BellingewolderSchans, dorp in de prov. Groningen, anderhalf uur
gaans oostelijk bezuiden Winschoten; hier werd
1593 door Willem Lodewijk graaf van Nassau (neef
van prins Maurits) eene sterkte aangelegd, die nitmuntende diensten deed tegen de Spanjaarden ; in
1672 werd die door de Munsterschen bernachtigd;
18 Febr. 1795 werd 0. door de Engelschen bezel,
doch 10 dagen daarna door hen ontruimd, en door
de Franschen in bezit genomen, die bet fort bezel
hielden tot bet volgende jaar, en alstoen vervangen
werden door nederlandsche troepen, die bet 1797
insgelijks verlieten ; 1815-1818 is dit fort geslecht.
Oude-Schild, dorp op het noordhollandsche
eiland Texel, een half uur gaans bezuidoosten den
Burg ; vroeger welvarend door het loodswezen, telde
in 1828 constr. 1600 inw.; doch sedert de organisatie van het loodswezen in 1835 is de grootste helft
der bevolking verhuisd naar Nieuwe-Diep: reeds in
1846 waren de voornaamste huizen gesloopt, en was
de bevolking ingesmolten tot 750 zielen.
Oudeschoot, of Oldeschoot, dorp in Friesland,
1 uur gaans bezuiden Heerenveen, aan den straatweg van Heerenveen naar Wolvega.
Oude-Sluis, dorp in Noord-Holland, 4 uren
gaans benoorden Alkmaar ; 430 inw.
Oude Stijl. Zie KALENDEIt.
Oude-Tonge, dorp op bet eiland Goeree-enOverflakkee, prov. Zuid-Holland, 5 uren gaans bezuidoosten Brielle, 2 uren g. van Sommelsdijk ; met
aanhoorigheden '2400 maw.; door storm en watervloed geteisterd 26 Sept. 1477, 5 Nov. 1530, 26
Jan. 1682, alsook in 1825; bij den brand van 21—
22 Juli 1647 werden te 0, omstreeks 150 huizen en
schuren eene prooi der vlammen. In de 16e eeuw
had 0. eene Rederijkerskamer, die jaarlijks eenige
zinrijke spelen, bij wijze van tooneelvoorstelling ten
beste gaf: die vertooningen werden verboden, omdat
de Rederijkers een stuk ten tooneele brachten,
waarin een hunner voor Johannes den Dooper en
een ander voor Jezus Christi's speekle, hetgeen meer
stof tot ergernis dan tot sticbting gaf.
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Oudega, verscheidene dorpen in Friesland, nl.:
1) in de grietenij Smallingerland, 6 uren gaans benoordoosten Heerenveen, heeft met aanhoorigheden
ruim 2 uren gaans lengte en I uur g. breedte, en
omstreeks 800 inw. — 2) in de grietenij HemelumerOldephaart-en-Noordwolde, 5 uren g. bezuidw.
Sneek ; 400 inw. — 3) in de grietenij Wymbritseradeel, 2 uren g. ten W. Z. W. van Sneek ; 160 inw.
— 4) voormalig dorp in de grietenij Schoterland,
lag een half uur gaans bezuiden Delfstrahuizen, en
komt ook wet voor oniler den naam Uitendijke ; het
werd 1515 afgebrand door Floris van Egmond, stadbonder van Friesland, en is nonit weder opgebouwd.
Oude-Haske, of Olde-Fiaske, dorp in Friesland, 1 nor gaans beuoordw. Heerenveen ; 760 inw.
Oude-Holtpade. Zie -LDEHOLTPADE.
Oude-Holtwoude. Zie 0-LDEHOLTWOLDE.
Oudehorne, of Oldehorne, dorp in Friesland,
3 uren gaans beoosten Heerenveen ; 300 inw. In 't
begin van den 80-j. oorlog werd bier eene schans
aangelegd, om de Zevenwouden beter tegen de Spanjaarden te kunnen beschermen ; 24 Jan. 1582 kwam
Verdugo met 6 vendels soldaten van Nieuwpoort
voor die schans, doch werd zoo dapper ontvangen,
dat hij met zwaar verlies moest aftrekken.
Oudekerke, of Ouulerkerk, voormalig dorp
op het zeeuwsche eiland Schouwen.
Oudelande, dorp op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, derdhalf uur gaans bezuidw. Goes;
370 inwoners.
Oudeman, voormalig dorp in Staats-Vlaanderen, thans prov. Zeeland, beette eigenlijk Waterland
( zie dat art.).
Oude-Mirdum, of Olde-Mirdum, ook wet
genoenid Olde-Mardum, dorp in Friesland, 5 uren
gaans bezuiden Sneek, aan den rijweg van Slooten
near Stavoren ; 150 inw.
Oudenaarde, lat. Aldenardum, versterkte stad
in de belgische prov. Oast-Vlaanderen, ruim 7 uren
gaans bezuiden Gent, aan de Schelde ; 8000 inw.;
de Keizerlijken, gekonimandeerd door prins Eugenius en den hertog van Marlborough, versloegen hier
(11 Juli 1708) de Franschen aangevoerd door den
hertog van Vendome. In 1867 (13 Oct.) werd te 0.
een monument onthuld, opgericht ter gedachtenis
van de Belgen, gevallen in den slag bij Tacamburo
(tijdens het driejaars-keizerrijk Mexico 1864 --67).
Ouden-Baarlebosch, oude naam van het
vlek Oudenbosch.
Oudenbosch, eertijds Ouden-Baarlebosch, in
de wandeling meestal ',den Bosch" genoemd, vlek in
Noord-Braband, 4 uren gaans bewesten Breda, en
even ver ten 0. N. 0. van Bergen-op-Zoom ; 1600
inw.; sedert 1421 had men te 0. het veer op Dordrecht of de gewone overvaart tusschen Holland en
Braband, dat wegens aanslibbing naar elders verlegd werd anno 1500. Op de beide bezuiden 0. waren 1757 de Staatsche troepen gelegerd ; ze werden
in oogenschouw genomen door prins Willem IV, die
toen te 0. zijn hoofdkwartier
Oudendijk, dorp in Noord-Holland, anderhalf uur gaans bezuidw. Hoorn ; 200 inw.
Oudenhoorn, dorp in Zuid-Holland, 2 urea
gaans ten Z. Z. 0. van Bride; 260 inw.

Oudewater
Oudewater, lat. Aqua, Veteres, plattelandsstad in Zuid-Holland, circa 3 uren pans benoorden
Schoonhoven ; 2100 low.; werd 1265 tot stad verheven door Hendrik van Vianden, 38en bisschop
van Utrecht, en was eene welvarende pleats toeu
het 1349 door Jan van Arkel, 57en bisschop van
Utrecht, stormenderhand ingenomen, geplunderd en
in brand gestoken werd. Een nieuwe aanslag der
Stichtschen op het herhouwde 0. in 1401 mislukte.
In 1572 (19 Juni) werd 0. aan de zijde van den
Prins van Oranje gebracht, waarop 17 Juli 1575 de
belegering door de Spanjaarden begon, die de stad
7 Aug. stormenderhand innamen, uitmoordden en
in brand staken. In 1580 kwam 0. weder onder het
gezag van Oranje. Onder vele vermaarde personen,
die te 0. geboren zijn, merken wij op Jacobus Arminius, den stichter van het kerkgenootschap der
Remonstranten.
Oude-Wereld, voormalige pleats op 't voormalige eiland Goedereede (Zuid-Holland), was volgens sommigen Ond-Vleardingen, dat eeuwen geleden door de zee verzwolgen werd, volgens anderen
de koopstad Witlam of Witland, die aan de nitwatering der Maas lag, in 837 door de Noormannen
verwoest werd, niet weder opgebouwd en later door
de zee gebeel en al verzwolgen is.
Oude-Wetering, dorp in Zuid-Holland, 3
uren gaans benoordoosten Leiden ; 680 inw.
Oud-Exterhuis, voormalig dorp in 't noordoosten der prov. Groningen, werd 1277 door den
Dollart verzwolgen.
Oudeypoor, of Andehpoer, ook Mewar. Zie
OODEYPOOR.

Oud-Heusden, dorp in Noord-Braband, 3
uren gaans bevvesten 's-Bosch, en slechts een weinig
bezuiden de stad Heusden, heeft '230 inw., en hestond in de 7e ceuw ; in 698 werd er door Zwitbert eene kerk ingewijd. In de nabijheid van dit
dorp _aim 1200 een bloedige veldslag tusschen
Hendrik, hertog van Lotharingen en Braband, en
Dirk VII, graaf van Holland, welke laatste daarbij gevangen genomen werd. Het kasleel van 0.-H. werd
1589 door de Siianjaarden, die Heusden belegerden,
vernield.
Oudhuizen, dorp in de pros,. Utrecht, 2 uren
gaans ten W. Z. W. van Loenen ; 370 inw.
Oudinot (Charles Nicolas), hertog van Reggio,
pair en maarschalk van Frankrijk, geb. 26 April
1767 te Bar-le-Duc, trad 1783 in krijgsdienst, was
reeds 1799 divisie-generaal, werd door Napoleon I
altijd gebezigd tot beslissende operatien, 1809 verheven tot hertog van Reggio en maarschalk, staafde
vooral in den russischen veldtocht 1812 zijnen roem
van dapperheid, kommandeerde na den slag van
Leipzig bij den terugtocht de achterhoede, en nam
deel aan alle veldslagen tot op Napoleon's val. In
1815 sloot hij zich aan de Bourbons aan, werd pair
en minister van staat, na de tweede restauratie
generaal-majoor der koninklijke garden, 1839 grootkanselier van het Legioen van Eer,1842 gouverneur
van bet Invaliedenhuis, en stierf 13 Sept. 1847. —
0. (Nicolas Charles Victor), hertog van Reggio,
zoon van den vorige, geb. 3 Nov. 1791, woonde sedert 1809 de veldtochten van bet keizerrijk bij,
werd na de tweede restauratie marechal-de-camp,
na eenen veldtocht in Algerie luitenant-generaal
1835, bestuurde 1849 de belegering van Rome, loch
viel bij Napoleon 111 in ongenade wegens zijn verzet tegen den staatsgreep van 2 Dec. 1851. Hij stierf
Juli 1863. Men heeft van hem verscheidene krijgsknndige en oorlogshistorische werken.
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Oudkerk, ook Oldkerk of Oldekerk, dorp in
Friesland, derdhalf our gaans benoordoosten Leenwarden; met onderhoorige gehuchten 500 inw.
Oudorp, dorp in Noord-Holland, een kwartier
gaans benoordoosten Alkmaar, wordt onder den
naam Aldatorpa reeds vermeld anno 1063, en heat
met bet gehucht Huigendijk 500 inw. In de nabijvan 0. 27 Maart 1297 een gevecht, waarin Jan van
Avesnes, voogd over graaf Jan I van Holland, eene
volkomene overwinning bevocht opde West-Friezen.
In 1573, bij 't beleg van Alkmaar, had don Frederik
de Toledo te 0. zijn hoofdkwartier. Te 0., tusschen
de Monnikenbrug en de herberg de Vink, stond eertijds het kloosterderBroeders vanOnze-Lieve-Vrouw,
gesticht 1457, wear koning Christiaan H van Denemarken in 1531 zijn intrek nam.
Oudshoorn, of Oudtshoorn, dorp in ZuidHolland, een kwartier gaans benoorden Alphen, is
eigenlijk Been dorp, maar eene zich tangs den Rijn
uitstrekkende buurt met huizen, boerderijen en buitenplaatsen.
Oudwoude, of Oltwolde, dorp in Friesland,
derdhalf uur gaans bezuidoosten Dockum.
Oudwijk, I) mule naam van 't noord-brab.
2) voormalig klooster, 5 minuten
dorp Uitwijk.
gaans benoorden de stad Utrecht, in 1131 gesticht
voor adellijke maagden, die den regel van St.- Benedictus hielden; 't werd 1584 door een hoop Utrechtenaars in brand gestoken, dock de abdis en 18 nog
daarin wonende nonnen werden gered, en in Utrecht
gehuisvest.
Oudijk, dorp in Noord-Holland. Zie ANDIJR.
Oudzjein. Z ie 00JEIN.
Oultremont (Henriette d'). Zie NASSAU (grayin van).
Oulst, oude naam van 't dorp 01st in Overijsel.
Ourcq, rivier in Frankrijk, ontspringt in het
Bosch van Ris, dept. Aisne, en ontlast zich na een
loop van 10 mijlen in de Marne, bij Lizy.
Ourem, stad in Portugal, prov. Estremadura,
vijfdhalf uur gaans beoosten Leiria ; 3400 inw.; gesticht 1148.
Ourique, stad in Portugal, prov. Alemtejo, 11
uren gaans bezuidw. Beja ; 2500 inw.; in de nabijgelegene vlakte van Castro-Verde bevocht An-as I
(1139) op vijf moorsche koningen eene schitterende
overwinning, ten gevolge waarvan hij zich liet uitroepen als koning van Portugal.
Ouro-Preto, brazil. stad. Zie VILi.ARICA.
Ourthe, of Ourt, rivier in Belgie, ontspringt in
de Ardennen (Luxemburg), stroowt noordwaarts,
komt in de prov. Luik, en ontlast zich bij de stad
Luik in de Maas, na een loop van 16 mijlen. In de
0. ontlasten zich o. a. de Aisne, de Ambléve en de
Weeze. Onder het fransche keizerrijk heette naar
de 0. het department 0., dat Lnik tot hoofdplaats
had, en dat thans het grootste gedeelte der prov.
Luik, en een gedeelte der pruisische Rijnprovincie
vormt.
Ouse, naam van Brie rivieren in Engeland, nl.:
1) in 't graafschap York, valt na 10 mijlen loop in
den Humber. --- 2) de Groote 0. (Great Ouse) ontsprings in 't graafschap Northampton, besproeit de
graafschappen Buckingham, Bedford, Huntingdon,
Cambridge, Norfolk, en valt bij Lynn-Regis in de
Noordzee, na 32 mijlen loop. — 3) de Kleine 0.
(Little Ouse), ook wel Brandon genoemd, ontspringt
in 't graafschap Norfolk, en valt in de Groote 0. na 7
mijlen loop. — Ook in Ainerika is eene rivier 0., nl.:
4) in Neder-Canada; valt na 23 mijlen loop in het
Erie-meer, bij Sherbrooke.

Outhoorn

Overtoom

Outhoorn (Willem van), geb. 1635 te Larike
op Amboina, waar zijn varier destijds (gelijk later
te Banda) resident was, genoot zijne opvoeding in
Holland, en keerde 1659 naar Indie terug, bekleedde
achtereenvolgend verschillende ambten, werd 1691
gouverneur-generaal in de plaats van Camphuis,
doch werd 1704 als zoodanig vervangen door zijnen
schoonzoon J. van Hoorn. Te Batavia, waar 0. bleef
wonen, stierf hij 1720.
Outram (sir James), engelsch veldheer, geb.
29 Juni 1803 op Butterley-Hall in het graafschap
Derby, trad in de indische armee, onderscheidde
zich bij meni .e gelegenheid in de oorlogen in Indie,
werd 1854 britsch
resident te Luknow, werd in 't
b
laatst van 1856 bekleed met het opperbevel over de
britsche krijgsmacht tegen Perzie, versloeg de Perzen bij Borasjoon 5 Febr. 1857, bij Koesjab 8 Febr.,
en bemachtigde Mobammerah 26 Maart. Naar Indie
teruggekeerd, waar de opstand in vollen gang was,
rukte hij met Havelock 25 Sept. 1857 Lucknow
binnen, verdedigde die plaats tot op de aankomst
van Campbell (19 Nov.), en bevocht in de daarop
volgende maanden verscheidene overwinningen op
de opstandelingen. Na de onderwerping van Oude
in Maart 1858 tot Burgerlijk Opper-comrnissaris
voor dat land benoernd, keerde hij 1860 naar Engeland terug, en stierf Maart 1863.
Outrefurens, dorp in het fransche dept.
Loire, aan de Furens, een kwartier gaans benosten
St.-Etienne; 3500 inw.
Ouwerkerk, 1) dorp op bet zeeuwsche eiland
Duiveland, 5 kwartier gaans bezuidoosten Zierikzee;
'2) zie OUDERKERE.
550 inw.
Ouwersehie, oude naam van het dorp Oversell ie.
Ovaherero, een hoofdzakelijk van de veeteelt
levend negervolk in 't westelijk gedeelte vanluidAfrika, bezuiden de stamverwante Ovampos.
Ovampo, een negervolk in 't westelijk gedeelte van Zuid-Afrika, benoorden de Ovahereros.
Het 0.- y olk behoort tot den grooten zuid-afrikaanschen yolkeren- en talen-stam; hunne hoofdplaats
is Ondonga.
Ovando (Nic.), na Bovadilla gouverneur van
het eiland St.-Domingo voor Spanje's koningin Izabella (1501-1508). Hij bediende zich van de afschuwelijkste middelen om zijn gezag te handhaven:
door het bloedbad van Xaragua, en andere dergelijke
maatregelen, werd de bevolking van het eiland uitgeroeid op 60,000 zielen na ; en om de aldus teweeg
gebrachte leegte op St.-Domingo aan te vollen, en
geen gebrek aan handen te hebben voor bet werk in
de mijnen, ontvolkte hij de Lucayo-eilanden. In
Spanje teruggekeerd, sleet hij zijne laatste levensdagen als een brave der braven, in het genot van al
bet goede der aarde.
Ovar, stad in Portugal, prov. Beira, aan bet
strandrueer van Aveiro, 7 wren gaans bezuiden
Oporto ;10,000 inw.
Ovas, y olk in het binnenland van het eiland
Madagascar, wordt geschat op 1 millioen zielen;
hunne hoofdstad is Tannanariva. Zij hebben eene
olijfkleurrge huid, kleine oogen en glad baar; ze zijn
zacht van aard, en tamelijk gevorderd in beschaving.
Radama, een hunner laatste opperhoofden, gest.
1829, had zijn gezag uitgebreid nagenoeg over bet
geheele eiland.
Ovatie, of kleine Mom!, bij de Romeinen een
plechtstatige optocht, in belangrijkheid volgende op
hetgeen men noemde »de triomf", zijnde dtt laatste
een zegepralende intocht binnen Rome,-na schitte-

rende overwinningen of veroveringen. De e 'er van
eene 0. werd toegekend voor eene op den vijand
behaalde overwinning van, hoezeer groot, toch geen
beslissend belang, of ook als de overwinning slechts
behaald was op slaven, zeeschnimers, opstandelingen.
De overwinnaar werd naar het Kapitool geleid met
minder plechtigheid dan bij den grooten triomf. Bij
de 0. werd slechts een zwart schaap geofferd.
Oven, oude naarn van 't noord-brab. dorp
Drunen.
Overbeck (Friedrich), duitsch schilder, geb,.
3 Juli 1789 te Lubeck, genoot zijne opleiding sedert
1806 te %Veenen, en vestigde zich 1810 te Rome
metterwoon.
Overbeek (Bonaventura v .) , nederlandsch
schilder, geb. te Amsterdam 1660, gest. 1706. Driemaal bezocht hij Italie, hield zich dan meest te
Rome op, en gaf als vrucht daarvan in het lick het
belangrijke werk Reliq taw antiquw urbis Roma (3 dln.
in fol. Amsterdam 1718). — 0. (Leendert), geb. te
Haarlem 1752, gest. 1815, schilder en teekenaar,
vooral bekend als beoefenaar van de etskunst.
Overbury (sir Thomas), was lang de vriend
en vertrouweliug van Robert Carr, graaf van Somerset, den gunsteling van Jacobus I; maar Coen 0. de
plannen van Carr ten aanzien van de gravin van Essex tegenwerkte, liet Carr hem op eene valsche aanklacht gevangen nemen en in den Tower opsluiten,
waar 0. vervolgens van kant werd gemaakt door
middel van vergif (1613). Zijn dood gaf aanleiding
tot een veel geruchtmakend proces, terwijl Carr er
tevens door in ongenade viel. Door de stukken )De
Vrouw", »Liefde's remedie", enz. heeft 0. zich als
dichter doers kennen.
Overeest, het dorp Avereest in Overijsel.
Overflakkee, voormalig eiland, behoorende
tot de prov. Zuid-Holland, heette vroeger ZuidVoorne of »Land van Voorne over de Flakkee", en
is sedert 1780, door de 1757 aangevangene afdamming van het daartusschen geloopen hebbehde water, vereenigd met 't eiland Goedereede (iie dat art.).
Overkwartier, 1) een der vier kwartieren,
waarin de prov. Utrecht vroeger verdeeld was, bevatte o. a. de steden Rhenen en Wijk-bij-Duurstede.
— 2) het zuidelijkste en kleinste gedeelte van het
voormalige hertogdom Gelder.
Overschie, dorp in Zuid-Holland, I nor gaans
benoordw. Rotterdam en 3 kwartier g. benoorden
Schiedam ; 2200 inw.; Iced veel in de onlusten der
lloekschen en Kabeljauwschen, vooral in 1489.
Oversiagh, dorp in Staats-Vlaanderen, thans
prov. Zeeland, 8 wren gaans bezuiden Goes, tegen
de grens van Belgie ; 340 inw.
Oversticht, zoo noemde men oudtijds menigmaal Overijsel, dat destijds deel uitmaakte van het
bisdom of sticht van Utrecht.
Overstraten (P. G. van), geb. te Bergen-opZoom, werd 1796 gouverneur-generaal van nederl.
0. I. (in Nov. 1800 tuitenant-generaal), en stierf
1801 te \Veltevreden.
OVertoom '(de), voormalige overslag of overhaal, een dam in den Schinkel, 20 minuten gaans
bezuidw: Amsterdam, bestond reeds in 't begin der
15e eeuw: pramen en schuiten van weinig diepgang konden er over-been gehaald worden, dock alle
andere vaartuigen moesten hunne goederen overladen. In Febr. 1573 werd de 0. weggebroken, zoodat
de vaart toen onbelemmerd was; dock de 0. werd
naderhand weder gelegd, en gal 1604 aanleiding tot
geschillen tusschen de stad Haarlem en de steden
Leiden en Amsterdam.
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Overweg
Overweg (Adolf), geleerd reiziger, geb. 24
Juli 1822 te Hamburg, legde zich te Bonn en te
Berlijn bijzonder toe op de geologie, en werd 1849
aanbevolen om Richardson te vergezellen naarAfrika.
Eerst met lien geleerde en met Dr. Barth, daarna
met laatstgenoemden alleen, bereisde 0. CentraalAfrika, doch stierf te Koeka aan het Tsjad-meer 27
Sept. 1852.
Overijsel, provincie van het koninkrijk der
Nederlanden, 61 a 62 vierk. mijlen grout, bevolkt
met 240,000 zielen; hoofdplaats de stad Zwolle. In
vroeger tijden was 0. onderworpen aan de bisschoppen van Utrecht, en beetle toen Boven-Stich! of
Over-Stieht, gelijk het andere gedeelte, vvaarin de
stad Utrecht lag, bet Neder-Sticht genoemd werd:
de beicle deelen waren door de Veluwe gescheiden.
Reeds in 1042 werd Vollenhove met ommelanden
en 1046 de stad Deventer met omliggend landschap
door keizer Hendrik 111 geschonken aau Bernulf,
20en bisschop van Utrecht. In 1086 schonk keizer
Hendrik IV het graafschap Islegottwe (de Uselgoilw,
d. geheel Salland) aan Koenraad, den 22en bisschop van Utrecht; later werken daaraan toegevoeg(1
bet graafschap Goor, de steden Enschede, Diepenheim, enz. Al die landschappen aan de overzijde van
den IJsel (Overijsel) noemden de utrechtsche bisschoppen sedert lien tijd het Over-Sticht, terwijl
ze aan tun gewest aan de andere zijde van den Use(
den naam gaven van Neder-Sticht. Sommige bisschoppen hielden een tijd lang hunne residentie in
0., en wel te Vollenhove. Dori) in 1322 vond Jan
van Diest (45e bisschop) het bisdom derwijze onder
een schuldenlast gebukt, dat hij het geheele OverSticht verpandde aan Beinald, greaf van Gelder, die
toen dadelijk al de sterke plaatsen in 0. met geldersch krijgsvolk bezette ; het bleef in de macht der
Gelderschen tot 1346, toen de pandschuld door Jan
van Arkel (47en bisschop) werd afgelost. In 1408
voegde Frederik van Blankenheim (51e bisschop)
nog eenig gronilgebied, dat hij aan de Stellingwervers ontweldigde, aan 0. toe; en het bisschoppelijk
gezag over O.. heeft geduurd tot 1527, toen Hendrik
van Beieren (58e bisschop), ziende dat hij O. niet
langer zou kunnen beveiligen tegen Karel, hertog
van Gelder, -aan de staten van 0. aanried bet protectoraat in te roepen van keizer Karel V, die dan
ook in Maart 1528 door at de overijselsche steden
als wettige landsvorst erkend werd. Later ging 0.
door erfrecht op den zoom van Karel V, nl. op Filips
II van Spanje over, en 1580 werd 0., bij de Unie
van Utrecht, de zesde in rang onder de Vereenigde
Provincial. In 1795 werd 0. een afzonderlijk departement der 13ataafsche Republiek; bij de staatsregeling van 1798 ontving het (vereenigd met het landschap Drenthe, het noordwest-gedeelte van Gelderland en bet zuidwest-gedeelte van Friesland) den
naam van .Departement van den Ouden User; doch
in 1801 weal 0. weder een afzonderlijk departement, en bleef dat ook onder het koninkrijk Holland, totdat Hit bij Frankrijk ingelijfil werd, en toen
ontving 0. den naam van BDepartement der Monden
van den User. Sedert de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden, is 0. daarvan eerie afzonderlijke provincie, grenzende ten N. aan de prov.
Friesland, ten N. O. aan de prov. Drenthe, ten 0. can
het Hanoversche en can de pruisische Rijnprovincie,
ten Z. en Z. W. aan de prov. Gelderland, ten W.
aan de Zuiderzee.
Overzand, of Overzande, dorp op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland, derdhalf uur gaans bezuidw. Goes; 290 inw.
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Ovidiopol, of Owidiopol, stad in 't ru gs. gouvt.
Cherson, op den linkeroever van den Dniester, 5 uren
gaans van den mond Bier rivier in de Zwarte Zee;
3700 inw.; versterkte haven.
Ovidius (Publius), met den bijnaam Naso,
romeinsch dicker, geb. 20 Maart anno 43 v. Chr.
te Sulmo in bet land der Pclignen, werd naar Rome
gezonden om de rechisgeleerdheid te studeeren,
doch wijdde zich reeds spoedig aan de dichtkunst.
Tot zijn 50e jaar bleef hij te Borne woonachtig; doch
in het jaar 9 na Chr. werd 0. eensklaps naar Tomi
aan de Zwarte Zee gebannen, waarschijnlijk !outer
omtlat hij in 't bezit was gekomen van een staatsgehelm betreffende Agrippa, den natuurlijken erfgenaam van Augustus. In weerwil van zijne herhaalde
verzoekschriften (en sells van de laagheden, die hij
daartoe beging) werd hem noch door Augustus noch
door Tiberius vergund naar Rome terug te keeren ;
en na acht jaren in ballingsehap te hebben doorgebracht, hij te Tomi (17 na Chr.). De voornaamste werken van 0. zijn de Metamorphoses en
de Fasti; wijders Ars amandi en Reniedia amoris;
eindelijk de lieroides, de Trislia en de Eptstolce ex
Ponto. De beste editien van 0.'s Complete werken
zijn bezorgd door Dan. Heinsitis (3 dIn. Leiden
1652), Nic. Heinsms (3 dln. Amsterdam 1658-61),
Pet. Burmann (4 dln Amst. 1727), Jahn (dl. 1 en
2, Leipzig 1828-32) en Merkel (3 dln. Leipzig
1850-52); de oorcpronkelijk tekst met Duitsche
vertaling van Lindeman (dl. 1-5, Leipzig 1853
—59).
Oviedo, lat. Ovetum, het oude Lucia Asturum,
stad in Spartje, hoofdplaats der provincie 0. (het
voormalige capitanaat der Asturien; zie AsTuateN)
nabij de Nora; ruim 14,000 inw.; fraaie gothische
donikerk met de graftomben van 14 koningen, rijke
reliquien-verzameling, en eene 1580 gestichte universiteit.
stad 0. zelve is gesticht door Pelagius.
Oviedo (koninkrijk), aanvankelijk de naam van
bet koninkrijk der Asturien, of koninkrijk Asturienen-Leon. Dezt, benaming wordt inzonderheid gebruikt voor het eerste tijdperk der spaansche monarchie, te beginnen met Froila, den derden opvolger van Pelagius, die de stad 0. tot residentie koos
(757) tot den tijd van Ordogno II, die zich te Leon
vestigde (913). Tien koningen volgdeti op den troon
van 0. elkander op, nl.:
Frotla
757 Alfons (hersteld)
791
Aurelio
768 Ramirus I
842
Silo
774 Ordogno I
850
Alfons 11, bijgen. de
Alfons III, bijgen. de
Kuische
783
Groote
866
Mauregat
783 Garcia I
910-913
Berrnudes 788 (Zie overigens LEoN).
Oviedo y Valdez (Gonzalvo Ferdinand van),
spaansch reiziger en geschiedschrijver, geb. 1478,
intendant der goudmijnen van Darien (1513 en 14),
intendant van Haiti (1535-45), kenmerkte zijn
bestuur door allerlei alpersingen en geweldenarijen.
Om zich te rechtvaardigen in de oogen van Karel V
deed hij in zijne officieele rapporten nets dan de
indiaansche bevolking belasteren. Men heeft, van
hem in het Spaansch eene .Algemeene en natuurlijke geschiedenis der West-India)" (Toledo 1535,
in fol.).
Ovilabis, stad in Noricum, aan den Traumas
(thans Traun). Die stad 0. is het tegenwoordige
La mbach of Weis.
Owen. (Richard), engelsch natuurkundige, geb.
1800 te Lancaster, sehrijver van vele uitmuntende
werken.
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Owen (Robert), vermaard engelsch hervormer,
geb. 1771 te Newtown in 't graafschap Montgomery
nit beboeftige ouders, ontving slechts eene zeer middelmatige opvoeding, was aanvankelijk koopmansbediende te Londen, te Stamford, te Norwich, daarna
te Manchester compagnon van rijke fabrikanten;
groote uitbreiding gaf hij aan de kolonie New-Lanark
met hare grootsche katoenspinnertjen (1801). Maar
vooral zijn geschrift New views of Society (Londen
1812) gal groote vermaardheid aan 0.'s naam ; en
tot aan zijnen flood was hij werkzaam ter hervorming van de maatschappelijke toestanden, zoo door
ontelbare geschriften als door allcrlei stappen en
pogingen, die hem echter niet tot zijn doel mochten
brengen: stelselipnatige verbetering van het lot der
ambachtslieden in socialistischen geest. Zijne poging in 1823 om in N.-Amerika, aan den Wabash
(staat Indiana), eene kolonie te stichten in den trant
van New-Lanark mislukte geheel en al ; en van zijn
aanbod aan het mexicaansche gonvernernent om
Texas te coloniseeren, werd geen gebruik gernaakt,
zoodat hij reeds 1827 terugkeerde naar Engeland,
waar hij 17 Nov. 1858 te Newtown stierf.
Oxdorp, oude naam van 't noord-hollandsche
dorp Osdorp.
Oxenstiern, of Oxenstjerna (Axel, graaf),
zweedsch minister, geb. 16 Juni 1583 te Fano in
Upland, studeerde in Duitschland, trail onder Karel
IX in zweedsche staatsdienst, en werd bij de troonsbeklimming van Gustaaf-Adolf (1611) kanselier en
hoofd van bet ministerie. Hij vergezelde den koning
op diens veldtochten tegen de Rassen, onderhandelde 1617 den vrede van Stolbowa, bestnurde eenige
operation van den Poolschen oorlog, en was gouverneur-generaal van Pruisen gedurende de zweedsche occupatie. Toen de koning bij Lutzen gesneuveld was (1632), nam 0. het opperkommando op
zich, en trail aan het hoofd van den Evangelischen
Bond, waar hij door zijne verstandige maatregelen
twee jaren tang het welslagen verzekerde. Na den
slag van Nordlingen (1634) kwam 0. naar Parijs,
waar hij met Richelieu een verbond tot stand bracht
tegen Oestenrijk ; zoodoende gelukte het hem, den
voorspoed der wapenen wedcr aan de zijde van Zweden te brengen : na tien jaren nitlandigheid keerdo
hij terug naar Stokholtn, ors rekenschap te geven
van bet door hem gevoerde bewind (zie DER TICJARIGE
OORLOG). Sedert 1636 was 0. als een der vijf voogden over koningin Christina, in zekeren zin rijksb3stuurder of regent van Zweden, en werd verheven
tot graaf. Toen de koningin meerderjarig geworden
was, verloor 0. van lieverlede zijnen invloed; en toen
bet hem niet gelukken mock haar of te brengen
van haar voornemen om afstand van den troon te
does, onttrok hij zich geheel en al aan bet openbare
leven, en stierf 28 Aug. 1654. Men heeft een gedeelte van 0.'s briefwisseling in 't Latin en in 't
Zweedsch, en men houdt hem voor den schrijver
van het tweede deel der ' Historia belli sueco-germanici", waarvan het eerste deel geschreven is door
Filips Chemnitz. — 0. (Benedict.), geb. 1623,
gest: 1702, nit dezelfde fatnilie, was kanselier van
Zweden onder Karel XI, verzette zich tegen de nor•logzuchtige plannen van Karel XII, en was een ijverig bevorderaar van wetenschap en letterkunde. —
0. (Gabriel Thureson, graaf), achternecf van Axel
geb. 1641, gest. 1707, was gezant van Zweden op
het congres te Rijswijk, en zweedsch stadhouder
van bet hertogdom Tweebruggen.
Oxenvillare, oude naam van 't luxemb. dorp
Osweiler.
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Oxford, graafschap in Engeland, tusschen de
graafschappen Northampton ten N. 0., Buckingham
ten 0., Berks ten Z. en ten Z. W., Warwick ten W.;
is circa 35 vierk. mijlen groot, bevolkt met 173,000
zielen, besproeid door de Isis en den Cherwell en de
uit de vereeniging dezer 2 rivieren ontstanen Teems,
znomede door verscheidene kanalen('t voornaarnste is
bet Oxford-kanaal). Hoofdplaats is de stad 0., lat.
Oxonium, 11 a12 mijlen bewest. Londen, tusschen de
rivieren Cherwell en Isis, aan verscheidene spoorwe..
gen ; 28,000 inw.; beroemde universiteit, gesticht
1200 of 1249, met de grootsche Bodleyaansche bibliotheek. Oudtijds was 0. koninklijke residentie. Te 0.
werden in 1258 opgesteld de Provisions of Oxford.
Karel I nam de wijk naar O. tijdens den burgeroorlog.
Oxford (Robert Harley, graaf van), geb. 1661
te Londen, gest. 1724, was tang het hoofd der Torypartij in het Lagerhuis, fnuikte de macht van Marlborough (1710), werd minister van koningin Anna,
1713 merle-onderhandelaar tot denVrede vanUtrecht,
trachtte zijn amhtgenoot BolingbroKe den voet te
lichten, werd 1714 plotseling zelf ontslagen, 1715 ender George I in hechtenis genomen, 2 jaren later als
onschuldig in vrijheid gesteld, en stierf 1724.
Oxonium, en Oxonia, lat. namen van Oxford.
Oxydrachen, yolk in Indio, aan deze zijde
van den Ganges. De 0. woonden aan de samenvloeiing
van den Hydraotes en den Acesines. Ilij bet beleg
van hunne hoofdstad verloor Alexander bijna het
leven, Haar hij zich nagenoeg alleenstaande in die
stad gewaagd had. Het land der°. vorint tegenwoordig de stad Oetsje met haren omtrek in Lahore,
circa 20 mijlen bezuiden Moeltan, nabij de samenvloeiing van SutledLj en Tsjennab.
Oxyrrhynchium, thans Behnese, stad
Egypte (in Heptanomis) aan het Jozefs-kanaal, bewesten den Nijl ; heette 0. naar den oxyrrhynchus,
een visch met spits toeloopenden bek, die in deze
stad als godheid vereerd werd.
Zie CAYENNE.
Oyac,
Oyarzun, het nude (Faso, stad in Spanje, prov.
Guipuscoa, derdhalf uur gaans bezuidoosten SanSebastiano, aan het riviertje 0.; 3500 inw.
Ozanam (Jacques), fransch wiskundige, geb.
1640 te Bouligneux, sedert 1701 lid der Academie,
gest. te Parijs 3 April 1717. —0. (Antoine Frederic), geschiedschrijver, behoorende tot dezelfde familie als de vorige, geb. 23 April 1813 te Lyon
(waar zijn varier geneesheer was), sedert 1840 prof.
to Parijs, gest. 8 Sept. 1853 te Marseille. Van zijne
Werken (compleet in 8 dln. Parijs 1855) noemen
wij inzonderheid : Dante et la philosophie catholique
au treiziéme siècle (Parijs 1845); Etudesgermaniques
(2 dln. Parijs 1847-49); Les pates franciscains
en Italie au treiziéme siècle (Parijs 1852).
Ozark-gebergte, keten in Noord-Amerika,
loopt in de staten Arkansas en Missouri, tusschen
den Missouri ten N. en de Roode Rivier ten Z.
Ozem, I) een der zonen van Isai; I Chron. 2:
15. — 2) zoon van Jerahmeel; I Chron. 2: 25.
Ozias, zoo wordt Matth. 1: 8, 9 genoemd Azaria, koning van Juda. Zie AZARIA.
Ozieri, stad op het eiland Sardinie, 6 mijlen
bezuidoosten Sassari ; 8000 inw.
Ozni, een der zonen van Gad, werd de stamvader der Oznieten; Num. 26:16.
Ozolische Locren. Zie LOCRIS.
Ozorkow, fabriekstad in 't russ.-poolsche
gouvernement Warschau, pan de Bzoera ; 8000 inw.
Ozziel, zoon van Kohath, werd de stamvader
der Ozzielieten; Num. 3: 27; I Chron. '26: 23.

P. els romeinsch getalmerk beduidt 4000.
P. in romeinsche opschriften, manuscripten, enz.
heeft verschiliende beteekenissen, o. a. Paulus,
Publius, Populus, Pontifex, Proconsul.
P. op fransche muntstukken beduidt, dat ze geslam zijn te Dijon.
P. R. beduidt Populus Romania, d. i. het Romeinsche yolk.
Zie
Paasens,_r_escorp.
fi hd
Zi _
P AESENS.
Paaslo, dorp in Overijsel, 9 a 10 uren gaans
benoorden Zwolle, 1 uur gaans bezuidoosten Oldemarkt ; 380 inw.
te). Zie PAULA.
Paauw
Pacatianus (T. Claudius Marcius), liet zich
omstr. 249 in het zuiden van Gallie als keizer nitroepen, doch werd reeds kort daarna versiagen door
Decius.
Pacatus Drepanius (Latinus), iatijnsch
dichter en redenaar, geb. te Bordeaux of te Agen,
was seer bevriend met Ausonius. HO werd in 388
naar Rome afgevaardigd, um Theodosius geluk te
wenschen met (liens overwinning op Maximus: de
lofrede, door P. bij die gelegenheid in den rum. senaat
uitgesproken, is te vinden in de Panavirici veteres
van Arntzenius (Amst. 1753). Door Theodosius
word P. benoemd tot proconsul in Africa.
Paccanari (Nicolaas), een Tiroler, gest. 1802,
stichtte in het Iaatst der 18e eeuw te Spoleto de
Congregatie van het Ileilige Hart, waarmede 1799
door l'ius VI de Congregatie der Paters van het Gelour Jesu vereenigd werden tot een lichaam, dat niets
antlers was dan de Orde der Jezuieten onder een
anderen naam. De congregatie der Paters van het
Geloof was omstreeks 1794 in Belgie gesticht door
vroegere Jezuieten, en had ook vertakkingen in Onstenrijk. Na de vereeniging (zie boven) werden deze
Paters of Reguliere geestelijken Paccanaristen genoemd ; en wen de orde der Jezuieten 1814 her-.
steld ward keerden zij in die orde terug.
Paccanaristen. Zie P ACCANARI.
Pache (Jean Nicolas), eerst leermeester der
kinderen van den hertog van Castries, later aan 't
ministerie van marine geplaatst, werd door den invloed der Girondijnen 3 Oct. 1792 fransch minister
van oorlog, doch reeds 2 Febr. 1793 door denzelfden invloed als zoodanig afgezet, en veertien dagen
later (15 Fehr.) door den invloed tier Bergpartij
benoemd tot maire van Parijs. Als zoodanig
ijverig terrorist, toonde hij zich vooral gebeten op
de Girondijnen; (loch na den val van Danton verliet
hij de municipaliteit, bleef in de gevangenis tot den
val van Robespierre, zag zich nog betrokken in de
affaire Babeuf, en ging toen stil leven te Thyrn-leMoutiers bij Charleville in de Ardennen, waar hij
op 83-j. leeftjd stierf 18 Nov. 1823.
Pacheco, stad in Spanje, prov. Murcia, 6 uren
gaans benoordw. Carthagena; 5000 inw.
Pacheco (Maria), de vrouw van don Juan de
Padilla. Na de nederlaag van Villalar en de terdoodbrenging van haren man legde zij grooten heldenmoed aan den dag om hem le wreken, en weder-

stond te Toledo het beleg, door de troepen van Karel V voor die stad opgeslagen 1522. Toen zij geen
ammunitie en geen leeftocht meer had, vond zij
middel om uit de belegerde stad te komen en vermomd naar Portugal te ontvluchten, waar zij in armoede en vergetelheid stierf.
Pachino, het oude Pachynum, stad op bet
eiland Sicilie, circa 6 uren gaans hezuiden Noto,
in de nabijheid van kaap Passaro (zijnde het oude
Pachynum Prontontorium); 2000 inw.
Pacho (Jean Raymond), fransch reiziger, geb.
1794 te Nizza, vestigde zich 1816 metterwoon te
Parijs, bezocht verscheidene malen Egypte, drong
1824 door in Marmarica en Cyrenaica, om de aldaar aanwezige gedenkstukken der oudheid op te
nemen, en ontving bij zijne terugkomst te Parijs
den door bet Geographisch genootschap uitgeloofden
prjs. Kort daarna werd hij door verstandsverbjstering aangetast, en maakte zelf een einde aan zijn
leven (1829). Men heeft van hem Voyage dans la
Marmarique et la Cyrenaique (Parijs 1827-29).
Pachomius, leerling van den heiligen Autonius, gest. 348, stichtte op het eiland Tahenna, in
den N jl, het eerste klooster, waarin hij soled 320
de verstrooid levende klnizenaars tot bet getneenschappelijke monnikenleven vereenigde.
Pachymeres (Georc, ins), byzantijnsch geschiedschri.jver, geb. 1242 6te Nicea, bekleedde te
Constantinopel verscheidene hooge staatsambten en
kerkelijke waardsgheden, en stierf omstr. 1310. Hij
schreef eerie Geschiedenis van het Oostersche rijk,
loopende van 1258 tot 1308, in 't licht gegeven
door Possinus (2 din. Rome 1666-69). Zijne
Declamationes werden uitgegeven door Boissonnade
(Parijs 1848).
Pachynum promontorium, thans kaap
Passaro, de zuidoostpunt van bet eiland Sicilie.
Pacific-Ocean, engelsche naain der Stale
Znidzee, die de Franschen Grand-Ocean, d. Groot°
Oceaan, noemen.
Pacorus, ook Bakoer genaamd, oudste zoon
van Orodes, koning der Parthen, droei, zeer veel
bij tot het winnen van den slag van CarrriFe op Crassus (53 v. Chr.); Anno 40 v. Chr. verbond hij zich
met den nit Rome gebannenen Labierms, en hracht
zoo volkomen de nederlaag toe aan Decidius (stadbonder van Syrie your Antonius), dat deze, om niet
in P.'s harden te vallen, zelf een einde aan zijn leven maakte. In het daarop volgende jaar werd de
annee van P. vernietigd door Ventidins.
Pacorus I, bijgenaamd Fyroez, koning der Parthen, was de zoon van Artabanus, en beklom den
troon omstr. het jaar 90 na Chr. Hij leefde in vrede
met keizer Doruitiaan, doch had verscheidene ernstige pogingen tot opstand van zijne eigene onderdanen te beteugelen: niettegenstaande dat bevorderde bij de beoefening van kunsten en wetenschappen ; hij verfraaide Ctesiphon, dat hij tot zijne hoofdstad verhief. Hij stierf in 107, den troon nalatende
aan zijnen zoon Chosroes. —
Pacoru.s, de naam van nog verscheidene andere parthische, medische en armenische vorsten,
die echter niets belangrijks rerricht hebben.

746

Pacta Conventa

Padilla

Pacta Conventa, de voorwaarden, die vO6r den tijd van Karel den Groote, die er herhaalde
malen zijne residentie hield, en er verscheidene rijksbij elke nieuwe verkiezing door den rijksdag van
dagen hield, o. a. dien van 777; er werden vele SakPolen opgesteld, en aan den koning ter onderteekesen gedoopt. Indertijd was P. eene Hanzestad ;
ning aangeboden werden. Daar die voorwaarden telhet heeft de privilegien genoten van vrijd rijksstad,
kens bezwarender werden gemaakt, werd de koninken had vroeger eene universiteit, die 1819 opgehelijke macht zeer daardoor aan banden gelegd.
yen is. Lang is P. de hoofdstad geweest van het bisPacte de famine. Zie FAMILIE.
dom P. (Zie bet volgende art.).
Pactolus, thans Sart of Bagoelet genaamd,
riviertje in Lvdie, kwam uit het Tmolus-gehergte,
Paderborn (het Disdomy, was een der onafhankelijke stater), die tot het Heilige Roomsche Rijk
stroomde langs Sardes, en ontlastte zich in den
behoorden ; het lag in den Westfaalschen kreis, tusHernias. De P. voerde in zijn slib veel good mede; volschen Hessen, de abdij van Corvey, het prinsdom
gens de Fabel bezat de P. deze eigenschap, sedert
Kalenberg, het graafschap der Lippe, enz. Het bisMidas daarin een bad had genomen om bevrijd te
don) P., gesticht door Karel den Groote, had eene
worden van de hem verleende guest, dat alles wat
uitgestrektheid van 44 vierk. mijlen, waarin, behalve
hij aanraakte in goad veranderde.
Pacuvius (Marcus), romeinsch treurspeldich- de hoofdstad Paderborn, nog 23 steden, o. a.: Saltzkotteu, Buren, Lichtenau, Brake!, Lippspring, enz.
ter, geb. te Brindisi, omstr. 230 v. Chr., gest. te TaHet werd geseculariseerd 1801, bij bet koninkrijk
rentum omstr. 154 v. Chr., stond op het toppunt van
Westfalen ingelijfd 1806, doch kwam weder aan
zijnen bloei tijdens den tweeden Punischen oorlog.
De nog aanwezige fragmenten van zijne treurspelen
Pruisen in 1813.
zijn het best uitgegeven door Ribbeck in nlieliqui a
Padilla, naam van verscheidene plaatsen, o. a.:
1)
P. de Abajo, vlek in Spanje, op den linkeroever
poetarum Latinorum tragicorum" (Berlijn 1852).
Pacuvius Calavius, senator van Capita, der Pisnerga, 11 uren gaans benoordw. Burgos; 700
inw.; geboorteplaats van dorm Maria de Padilla.
bewerkte dat zijne geboorteslad zich ten gunste
2) Sant-Antonio-de-P., dorp in Mexico, 8 uren gaans
van Hannibal verklaarde na den slag van Cann
bewesten Nienw-Santander. De ex-keizer Itnrbide
(216 v. Chr.), en outving den carthaagschen veldwerd hier gevangen genomen en doodgeschoten 1824.
beer in zijn huis. Perolla, de zoon van P., die tot
de partij der Romeinen behoorde, beraamde het plan
Padilla (Maria de), bijzit van Peter den Wreedaard, koning van Castilie, maakte van haren inom Hannibal le vermoorden ten huize van zijnen
vloed op bet hart van dien vorst gebruik om zijne
vader; doch hij liet zich van dat inisdatlige yourverdenkingen en zijnen toorn aan te blazen, en was
nemen afbrengen door eene schoone toespraak van
grootendeels oorzaak van de schandelijke behandeP., te vinden in hoofdst. 2, Boek 23, van Ti tus Li vius.
ling, die Blanche van Bourbon te verduren had. De
't fransche dept.
Pacy, lat. Paciacum, vlek
koning had bij dolia P. verscheidene kinderen, zij
Eure, 5 uren gaans beoosten Evreux; 1600 inw.;
stierf te Sevilla 1361, en werd begraven met al bet
was eertijds versterkt,
Pada, godheid der oude Friezen. Zie BADUHENNA. praalvertoon der begrafenisplechtigheid van eene
koningin. Kort daarna verklaarde Peter, dat Maria
Padamo, rivier in Venezuela, ontspringt niet
de P. zijne gemalin was geweest, en haar stoffelijk
ver van de bronnen van den Orenoko, en outlast zich
overschot werd bijgezet in 't koninklijke graf.
in die rivier na eenen loop van omstr. 30 mijlen.
Padilla (don Juan de), een der hoofden van
Padang, stad ter znidwestknst van het nederl.
de Castilische ligue tegen Karel V, werd bij het nit0. I. eiland Sumatra, in de 17e eeuw gesticht door
breken
van den opstand der Castilische steden
de Hollanders, is de hoofdplaats van bet resident(Contntunidades) door de Santa-Junta bekleed met
schap Padangsche Bovenlanden. Tweemaal was P. in
't opperbevel over het leger der Communeros, en behanden der Engelschen, nl. van 1781 tot 1784 en
machtigde Tordesilias en Valladolid. Meester van
van 1794 tot 1814.
Padangsche Bovenlanden (zie PADANG den persoon van Johanna de Krankzinnige, vaardigde bij in haren naam de decreten der Communeen MENANGKABO), eene nederl. residentie op Sumatra.
ros uit, en noodzaakte zoodoende Karel V tot het
De P. zijn door eene keten steile en boschrijke berdoers van concession; maar juist van die concession
gen van de Padangsche ilenedenlanden gescheiden ;
werd het eerste uitvloeisel, dat de geestelijkbeid
tot 183 was de eenige gemeensehap tussehen de
zich aan de ligue onttrok, en dat zijne soldaten in
boven- en benedenlanden van Padang, tie weg over
menigte hun vaandel verlieten. Als kommandantden berg Ambatjang; die weg is echter, sedert er
generaal aangesteld ter vervanging van don Giron,
(1833) een weg langs de rivier And aangelegd is,
wist hij zich door geen antler middel nit den geldgeheel in onbruik geraakt.
Padas, dorp op Java, resid. Soerakarta; de mood te helper), Ilan door de kathedraal van Toledo
van een gedeelte barer schatten te berooven. In den
muitelingen werden '24 Fehr. 1828 nit P. verdreven
slag van Villalar (23 April 1521) werd hij totaal
door de nederl. troepen.
Paddan, nadat Jacob van P. was vertrokken versiagen en gevangen genomen, en den voigenden
dag door beulshanden ter flood gebracht. Zijne
Verloor hij Rachel; Gen. 48: 7.
Paddan—Aram, geboorteplaats van Rebekka; vrouw, Maria de Pacheco, hield zich nog eenigen
tijd in Toledo staande ; doch de kracht der opstanGen. '25 : 20 ; 28 : 2, 5, 6, 7 : 31: 18 ; 33 : 18 ; 35 :
delingen was gebroken, en van dien tijd of begint
9, 26 ; 46 : 15.
Paddington, vroeger dorp in het engelsche het absolutismus van Karel V en der koningen van
Spanje. Naar 1'. werden de Communeros genoemd
graafschap Middlesex, vomit thans het westgedeelte
Zonen van Padilla.
der stad Louden.
Padilla, naam van twee spaansche dichters,
Paderborn, lat. Paderburnum, stad in Rijnnl.: 1) weer bekend onder den naam van el Cartujano,
pruisen, 9 mijlen bezuiden Minden, aan de Pader,
geb. 1468 te Sevilla, gest. 1518, verdient melding
die in de stad zelve vijf bronnen heeft, Welke des
als een der vroegste navolgers in Spanje van Dante.—
winters kokend beet, en des zomers kond zijn ; 1'2,500
2) Pedro de P., gest. 1599, beroemd als volksdichter
inw.; in de nabijheid de bergengte van Teutberg,
en improvisator.
waar Varus zijn einde vond. De stad P. bestond reeds

Padinum
Padinum, stad in het oude Italie, aan den
Padus ; that's Bondeno.
Padizja, Padischah, d. koning of vorst, een
titel, dien zich de sultan van Trirkije en de vorst
van Perzie geven.
Padjadjarang. Zie P ADZJADZJARANG.
Padon (die van), wederkeerenden nit Babel ;
Ezra 2: 44 Nell. 7 : 47.
Padoue, fransche naamsvorm voor Padua.
Padova, de italiaansche naam van Padua.
Padries, eene mahomedaansche secte op het
eiland Sumatra ; ze kenmerkten zich door dweepzieke bekeeriogswoede, en kwamen tot eene ongelukkige vermaardheid door den opstand, , dien zij
bewerkten tegen het nederlandsch gezag (1833).
- Padua, ital. Padova, het oude Palavium, stad
aan den Bacchiglione, 8 urea gaans van Venetie,
staat door kanalen in gemeenschap met de Etsch
en met de lagunen, heeft 54,000 inw. en eene in
1222 (volgens anderen in 1260) gestichte universiteit, en is de hoofdplaats der (thans italiaansche)
provincic P. (40 vierk. mijlen met 308,000 bewoners), De stad P. worth gezegd gesticht te zijn door
Anterior, na den ondergang van Troje. Eerst behoorde
P. tot den Etruskischen noorderbond, vervolgens
maakte bet deel uit van Venetie. Het was eene
bloeiende stad van de Romeinen. De inwoners van
P. stoiolen over het algemeen bekend voor dom ;
maar van bonne zeden werd gesproken met lof;
het Latijn, dat ze spraken, was niet van het zuiverste,
zoo, dat zelfs Titus Livius beschuldigd werd van
palavinileit. Eerst werd P. verwoest door Alarik,
daarna ook door Attila. In de middeleeuwen bereikte het weder een hoogen trap van bloei, nam deel
pan den Lombardischen bond tegen Frederik Rarbarossa, werd feitelijk eene onafhankelijke republiek,
loch reeds spoedig verscheurd door inwendige partijschappen. De familien Macarutii en Carrare betwistten er elkander bet hoogste gezag. Jacobus
Carrare werd in 1318 als Heer van P. uitgeroepen,
en zijne afstammelingen regeerden over P. tot 1 405,
op een klein tusschen-tijdvak van 9 jaren na (1328 —
1337), toen P. hij het grondgebied der familie DellaScala ingelijfd was. In 1405 maakte Venetie zich
van P. meester en deed de laatste Heeren van P.
(Frans II en Frans III) ter dood brengen. Met geheel bet Venetiaansche kwam P. onder bet gezag
van Oostenrijk 1797; in 1805 werd P. de hoofdplaats van het fransche departement der Brenta ;
sedert 1815 weder aan Oostenrijk behoorende, werd
het met geheel het Venetiaansche 1866 door Oostenrijk's keizer aan den keizer van Frankrijk afgestaan, die bet vervolgens ten geschenke gaf aan bet
nieuwe koninkrijk Italie. Te P. zijn o. a. gehoren
Titus Livius, Asconius Pedianus, Mantegna, Albertus de Paduaan, Paulus de Paduaan, J. B. Belzoni
enz. In 1807 schonk Napoleon I den titel van
ifertog van P. aan generaal Arrighi.
Paducah, stad in den noord-amerik. staat
Kentucky, aan den Ohio, nabij de uitwatering Bier
rivier in den Tennessee; 7000 inw.
Padula, stad in de napolit. prov. Calabria Citeriore, 1 2 mijlen bezuidoost. Salerno; 1 0,000 inw.
Padus, lat. naam der rivier de Po.
Padzjadzjarang, voormalig koninkrijk op
Java (bet district Bogor — thans Buitenzorg — behoorde daartoe); gesticht in het begin der 12e eeuw,
werd dit rijk omstr. 1479 door Hassan Oedjen veroverd en de hoofdstad P. geheel verwoest ; de gansche
bevolking werd gedwongen den Islam te omhelzen.

Padzjadzjera,zelfde naam als Padzjadzjarang.

Paez
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EAK.
Paean. Zie PEAN.
Paelen, twee dorpen in 't grooth. Luxemburg:

1) Nieder-P., zesdhalf uur gaans bezuidw. Diekirch,
en Ober-P., zevendhalf uur g. benoordw. Luxemburg.
Zie P HEMANNEN.
l'eeones. Zie 2E0N1-.
Paer(Fernando),vermaard pianist en opera-componist, geb. 1 Juni 1 77 1 te Parma,1798 kapelmeester aan het tooneel te Weenen, 1801-6 te,Dresden, vergezelde toen Napoleon naar Posen en Warschau, werd vervolgens directeur der Italiaansche
opera te Parijs, onder Karel X directeur'-generaal der
kapel en inspecteur aan 't Conservatoire, en stierf te
Parijs 3 Mei 1839. De voornaarnste zijner vele operaas
zijn :
!Wort° vivo, Griselda, enz.
Paerai, een van David's helden; 11 Sam. 23 : 35.
Paesana, stad in Sardinie, pre y . Cuneo,aan de
Po, 5 uren g. ten W. N. W. van Saluzzo; 6800 inw.
Paese—greco, landschap in de napolit. prov.
Calabria ulteriore i a , bevat de omstreken van Bova;
de hevolking spreekt een eigen dialect.
Paesens, visschersdorp in Friesland, vierdhalf
uur gaans beuoordoosten Dockurn ; 700 inw.; bet
heet P. naar de voormalige rivier de P., die yourbeen d e e Danger heette, waarnaar de Dongeradeelen
genoemd zijn.
Paesiello, componist. Zie P AISIELLO.
Paestum, grieksch Posidonia, thans Pesti, stad
in Groot-Griekenland, op de bust van Locanie, was
zeer bloeiend van de 7e tot de 5e eeuw v. Chr.,
dock geraakte toen in verval, en werd eindelijk eene
romeiusche kolonie. Het klimaat was er overheerlijk ; vooral de rozen van P. zijn beroemd. De ruinen
van P. zijn nog tegenwoordig prachtig.
PmtuS, d. loensch, deze bijnaarn is door verscheidene romeinsche familien gedragen, inzonderheld door de familien Papirms, Cecina.
P. (Cecina), echtgenoot der vermaarde Arria,
had de hand in de samenzwering van Scribonius
tegen Claudius, en werd ter dood veroordeeld ; zijne
vrouw maakte gelijktijdig met hem eon einde aan
haar leven. — P. (Thraseas), romeinsch senator,
beroemd wegens zijne deugd en zijnen mood, doorliep eerst de hooge militaire Braden. Schoonzoon
der verrnaarde Arria, stoicijn en republikein, was
hij een der weinige vertegenwoordigers van de oppositie, die in den senaat eene stem van afkeuring
over Nero durfden uitbrengen: hij verliet den Senaat, om niet de verdediging van den op Agrippina
volbrachten moord te hooren bepleiten door Seneca.
Op nietsbeduidende voorwendsels in staat van beschuldiging gesteld en ter dood veroordeeld, opende
hij zich de aderen anno 66 na Chr. Zijne vrouw wilde
hem niet overleven, en volgde 't voorbeeld van hare
moeder. Domitiaan lief Arulenus ter dood brengen,
omdat die eene lofrede op Thraseas P. had geschrey en. — P. Catus (iElius Sextus). Zie /Ems.
Paez (Beremond en Ferdinand), • zonen van den
graaf van Trastamara (P. de Lima), waren beiden
(de een na den anderen) de minnaars der gravin van
Portugal, Theresia, weduwe van Hendrik van Burgundie. Doze vorstin gaf aan eerstgenoemden (Beremond P.) de hand harerdochter Urraca, en schonk
aan den tweeden (Ferdinand P.) hare eigene hand
met den titel van graaf van Portugal (ornstr. 1124).
Vier jaren later word Alfons Henriquez, de zoon
van Theresia, meerderjarig ; hij versloeg de troepen
zijner moeder te ' San-"Mamedo, zette haar gevangen, en zond Ferdinand P. in ballingsehap, na hem
onder cede de belofte te hebben taten doen, dat hij
nimmer weder een voet in Portugal zou zetten.

Paez

Pahu

Paez (Jose Antonio), geb. 1790 to Araure in
de pron. Varinas, stelde zich 1810 bij de onafhankelijk-verklaring van Caracas aan het hoofd van eene
bende ruiterij, ontving 1816 den rang van brigadegeneraal, en besliste 1821 de overwinning bij Carabobo op de Spanjaarden, waardoor de onafhankelijkheid der nieuwe (nu den naam van Columbia
aannemende) republiek een voldongen fait werd.
Toen Venezuela zich van Columbia afgescheiden bad
(1830) werd P. president van Venezuela, welke waardigheid hij na afloop van het vierjarige presidentstijdvak nederlegde, dock waarmede hij van 1839 tot
1842 andermaal bekleed was. Ten gevolge van opstanden in de republiek, werd P. 24 Mei 1849 gebannen ; hij nam de wijk naar de Vereenigde Staten, van
waar hij in Dec. 1858 naar Venezuela ieruggeroepen
werd ; 1860-61 was hij gezant van Venezuela
te Washington.
Pagte, versterkte koopstad in Megaris, aan de
oostzijde van kaap 120 stadien benoordwesten Megara, waarmede P. wedijverde in aanzien
en belangrijkheid.
Pagan (Blaise Francois, graaf van), fransch
ingenieur en sterrenkundige, geb. 3 Maart 1604 te
Avignon, gest. 1665 te Parijs, onderscheidde zich
in de oorlogen in Italie, Picardie, Vlaanderen. Hij
was de leermeester van Vauban, en schreef, behalve
een aantal mathem., astron. en geogr. werken, een
Traite des fortifications (Parijs 1645 in fol.).
Paganalien, bij de nude Romeinen landelijke
feesten ter eere van Ceres.
Paganini (Nicolo), beroemd violist, geb. 18
Febr. 1784 te Genua, waar zijn varier muziekmeester
was, werd reeds 1805 aangesteld te Lucca als eerste
violist en dirigent van het orkest der zuster van
Napoleon, Elisa Bacciochi, in welke bttrekking hij
werkzaam bled' tot 1813. Na dien tijd begon hij te
reizen, bezocht de vournaamste steden van Europa,
erlangde eene wereldvermaardheid, die aan het overdrevene grensde, en stierf te Nizza 27 Mei 1840.
Pagasa, of Pagasm, thans Volo, stadje in Thessalia, aan den zeeboezern genaamd Pagasetische Golf,
thans Golf van Volo, was de haven van Phem. Te P.
werd bet whip der Argonauten gebonwd, dat daarom
menigmaal Pagastva ratis genoemd wordt.
Pagaste. Zie PAGASA.
Pagasianen, ketters. Zie IETHNOPHRONEN.
Pagerie (Josephine Tascher de la). Zie het art.

Pagi (Antoine), Cordelier, geb. 1624 te Rogues
in Provence (dept. Gard), gest. 1690, is schrijver
van de Critica historico-chronologica in Annales ecclesiastice card. Baronii (4 dln. 1689-1705),
waarin hij jaar voor jaar de onjuistheden bestrijdt,
die zich, volgens hem, in het groote werk van
Baronius bevinden ; hij schreef ook eene Dissertatio
hypatica, seu de consulibus arsareis (Lyon 1682). —
P. (Francois), neef van den vorige, insgelijks Cordelier, geb. 1654, gest. 1721, werkte mede aan de Kritiek op Baronius, gaf daarvan de 3 laatste deelen in
bet licht, en schreef ook eene beknopte Geschiedenis
der pausen, getiteld : Brevtarium historic° chronologico-criticum (4 dln. 1717-1747); welk werk voltooid werd door zijnen neef P. (Antoine), almede
tot de orde der Cordeliers behoorende. —P. (Fran.
cois), geb. 1690, gest. 1740, schrijver van eene
Histoire de la revolution des Pays-Bas (2 dln. Parijs 1727) en van eene Histoire de Cyrus-le-Jenne
et de la retraite des Dix-mille (1736).
Pagiel, overste van den stam Azer; Num. 1:
13; 2: 27; 7: 72, 77; 10: 26.
Pago, dalmatisch eiland in de Adriatische Zee
(Quarnero-archipel), is 5 vierk. mijlen groot, bevolkt met 4600 zielen, en heeft tot hoofdplaats
de stad P. met 3000 inw., haven en belangrijke
salinen.
Pagratieden, of Bagratieden, de koninklijke
dynastic, die over Armenia geregeerd heeft van 885
tot 1079.
Pahang, koninkrijk teroostkust van bet schiereiland Malakka, grenst ten Z. aan Dzjohore (Djohore),
ten W. aan Salengore, ten N. aan Tringano. Het
wordt besproeid door de rivier P., is omstr. 700
vierk. mijlen groot, bevolkt met 20,000 zielen, en
heeft tot hoofdstad P., aan de rivier P., 5 uren
gaans van hare uitwatering.
Pahath-Moab (die van), wederkeerenden
nit Babel ; Ezra '2: 6; 8: 4; 10: 30; Neh. 3 : 11 ;
7: 11; 10: 14.
Pahi, of Pahu, stad in Edom ; I Chron. l : 50;
Gen. 36: 39.
Pahlen (von der), eene uit Duitschland herkomstige fanailie, die groote bezittingen heeft in
de Russische Oostzee-provincien, en 1679 in den
russischen baronnenstand opgenomen werd; tot
dit geslacht behooren, o. a.: P.(Peter von der), russ.
generaal, geb. 1747, door keizer Paul I tot graaf
verheven 1799, tot militair-gouverneur van Petersburg benoemd 1801, stelde zich desniettemin aan
het hoofd der samenzwering, welke keizer Paul van
het Leven beroofde 24 Maart 1801. In 1804 nam P.
zijn ontslag nit de dienst, en ging stil Leven op zijne
landgoederen, waar hij 13 Febr. 1826 stierf. —
P. (graaf Peter von der), zoon van den vorige, geb.
1775, onderscheidde zich in bijna al de oorlogen
van Rusland, werd 1847 benoemd tot de hooge
waardigheid van inspecteur-generaal der gansche
kavallerie; werd ook lid van den rijksraad.—P.(graaf
Frederik von der), broader van den vorige, gest.
Jan. 1863, betrad de diplomatieke loopbaan, en sloot
o. a. met graaf Orloff den vrede van Adrianopel.
(Karel Magnus, baron von der), geb. 1778 nit
—P.
eene zijlinie van het geslacht P., 1843 generaal der
kavallerie, 1845 ook lid van den rijksraad, gest. 1
Juei 1863.
Pahlunpore, versterkte stad met 30,000
inw. in Gnzerat, is de hoofdstad van het rijk P. in
Centraal-Indie, walk rijk een vasalstaat is van GrootBritannie.
Pahu. Lie PAM.
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Pages (P. Marie Francois, vicomte de), geb. te
Toulouse 1748, gest. 1793, bezocht Louisiana (1767
—71), vergezelde Kerguelen, dien,le in den oorlog
in Amerika, en werd op St.-Domingo vermoord bij
gelegenheid van eenen Neger-opstand. Men heeft
van hem: Voyage autour du monde et vers les deux
poles par terre et par mer en 1767-76 (2 dln. Parijs I 782). P. (Fr. Xavier), geb. te Aurillac 1745,
gest. 1802, is schrijver van Tableaux historiques
de la revolution francaise (3 dln. in fol. Parijs 1791 —
1800); Histoire secrete de la revolution francaise
(6 dln. 1796-1801); Nouveau voyage autour du
monde (3 dln. 1797) ; Vie et aventures de J. L. de
Fiesque (4 dln. 1802).
Paget, engelsche famine. Zie ANGLESEY.
Pagham-Mjoe (P.-Miou, P.-Mew), stad in
transgangetisch Indie, in het Birmanischerijk, waarvan het eertijds de hoofdstad was, ligt op den linkeroever van den Irawaddy, 20 mijlen beznidw.
Ava en 22 mijlen bezuidw. Amarapoera; was voorbeen eene voorname stad, doch ligt thans grootendeels in ruinen.

Paimboeuf

Palafox

Paimboeuf, stad in 't fransche dept. der Beneden-Loire, nabij de uitwatering van de Loire, 12
uren gaans bewesten Nantes, waarvan het de zeehaven is; 4500 inw.
Paimpol, stad in 't fransche dept. Cotes-duNord, aan bet Kanaal, 10 urea gaans benoordwesten
St.-Brieuc; 2200 inw.
Paimpont, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine, 2 uren gaans benoordw. ['Man ; 3700 inw.
Paindreeht, oude naam van Pendrecht.
Paine (Thomas), engelsch publicist (meest onder den gelingerden naam Achille Duchlet), geb.
te Thetford in 't graafschap Norfolk 29 Jan. 1737,
gest. 8 mull 1809, eerst corsettenmaker, toen ambtenaar /4 de accijnsen, daarna schoolmeester te Londen, ging naar Amerika, schreef daar in de dagbladen ten voordeele van de onafliankeliikheid der kolonien (met zijn Common sense [1776] maakte hij
een voorbeeldeloozen opgang) werd secretaris bij 't
departement van buitenlandsche zaken, kwam naar
Frankrijk om eene leening te sluiten, en werd bij
zijne terugkomst in de Vereenigde Staten overladen
met eerbewijzen. Daarop teruggekeerd naar Engeland, verdedigde hij in zijn beroemde boek The rights
of man (de rechten van den mensch), dat 1791 te
Londen het licht zag, de ideeen der Fransche omwenteling, doch werd deswege in staat van beschuldiging gesteld, weshalve hij de wijk nam naar
Frankrijk. In Parijs aangekomen, werd hij 1792 tot
lid der Conventie gekozen als vertegenwoordiger
van het dept. Pas-de-Calais. Door niet voor den
dood van Lodewijk XVI, naar slechts voor diens
verbanning te stemmen, haalde P. zich de vijandschap op den hats van Robespierre, die hem van
de naamlijst der Conventie-leden deed schrappen
en hem in hechtenis liet nemen ; intusschen nam
P. weder zitting in de Vergadering van 1794 ; doch
hij zag langzamerhand zijnen invloed verminderen,
en keerde 1802 naar Noord-Amerika terug.
Paisiello (Giovanni), componist, geb. 9 Mei
t741 te Taranto, eerst kapelmeester te Petersburg,
waar hij 9 jaren bleef, toen te Napels, werd door
Napoleon I benoemd tot directeur der keizerlijke
kapel te Parijs (1801), en 1804 directeur van bet
Conservatoire te Nape's, waar hij 5 Juni 1816stierf.
Behalve veel kerkmuziek, heeft P. over de 100 operaas gecomponeerd.
Paisley, voorname fabriekstad in Schotland,
graafschap Renfrew, aan de rivier Whitecart, 3 uren
gaans beznidw. Glasgow; 32,000 inw. (in 1753
slechts 4300 inw.) en haven. Ter plaatse waar de
Romeinen een station hadden, was P. aanvankelijk
eene 1160 gestichte priorij der orde Cluny, en werd
1588 herscbapen in eene heerlijkheid. Eerst in de
tweede helft der 18e eeuw (zie boven) begon P. eene
fabriekstad te worden.
Paixhans (Henri Joseph), fransch generaal
der artillerie bij de marine, geb. 22 Jan. 1783 te
Metz, heeft verscheidene werken geschreven over
bet zeewezen en bet scheepsgeschut, doch heeft zich
vooral verrnaardheid verschaft door het invoeren
van zijne bomkanonnen (Canons a la Paixhans),
zijnde stukken geschut van het zwaarste kaliber, die
verschrikkelijke verwoestingen aanrichtten op de
zijwanden der schepen. Hij stierf 20 Aug. 1854.
Pajol (Claude Pierre), fransch generaal, geb.
1772 te Besancon, was student toen hij 1789 in
dienst trad bij de armee, maakte snelle vorderingen,
was adjudant eerst van Kleber, daarna van Massena,
onderscheidde zich 1805 als brigade-generaal bij
Ulm, maakte de veldtochten in Pruisen, Spanje en

Rusland mede, verdedigde 1813 alsdivisie-generaal
de voorsteden van Dresden, en werd bij Leipzig
zwaar gekwetst. In de Honderd Dagen werd hij pair
van Frankrijk, en chef der eerste kavallerie-divisie.
Na den slag van Waterloo leefde P. als vergeten
burger, totdat hij zich 29 mull 1830 aan het hoofd
van den opstand plaatste; hij werd tweede kommandant van Parijs, verdreef 5 Aug. Karel X nit Rambouillet, en wend vervolgens chef der eerste militaire
divisie. Ook bekwam bij 1833 zijnen zetel terug in
de kamer der pairs, dock werd 1842 ter dispositie
gesteld, en stierf 1844 te Parijs. Hij was de schoonzoon van maarschalk Oudinot.
Pakeongan, dorp op Java, resid. Baglen, aan
de Karang-Anjer; 29 Maart 1828 werden de muitelingen van hier verdreven door de Nederlanders,
die er reeds 6 April door eene sterke overmacht
warden aangetast, doch dies aanval dapper afsloegen.
Palacios, d. Paleis, naam van verscheidene
plaatsen in Spanje: de voornaamste is Palacios-deCampos, 2 uren gaans benoordoosten Medina-deRio-Seco. Bij dit P. bevochten de Franschen onder
maarschalk Bessieres eene overwinning op de Spanjaarden in 1808.
Palacky (Frans), boheemsch geschiedsehrijver, geb. 1789 te Hodslawitz in Moravie,1829 door
de stenden van Bohemen benoemd tot historiograaf;
zijn voornaarnste werk is eerie .Geschiedenis van
Bohemen" (in 't Czechisch en Duitsch, dl. 1-4,
Praag 1836-60). — P. (Johannes), zoon van den
vorige, professor te Praag, is bekend door uitmuntende geographische werken in de boheemsche taal.
Paladin, Paladijn, dezen naam geeft men in de
oude ridderromans aan ieder voornaam personage
in 't gevolg van Karel de Groote ; en in ruimeren
zin worden ook de dolende ridders P. genoemd.
Palmmon. Zie ATHAMAS en PALEMON.
Pale3oeastro, naam van verscheidene plaatsen in het tegenwoordige Griekenland, o. a. een
vlek op het eiland Negropont, ter plaatse van bet
oude Eretria. Zie ook POUCASTRO.
PalEeochori, I) grieksch dorp in Laconia, 2
uren gaans beoosten Misitra, aan den Iii (Eurotas).
ter plaatse van het oude Sparta. — 2) dorp in Roemelie ; zie APOLIONIA.
Paleaopolis, d. i. de Oude stad, stad in Campania, aan de kust, nabij de plaats waar Neapolis
gesticht werd, was van griekschen oorsprong. In
328 v. Chr. begon P. tegen de Romeinen eenen oorlog, die het voorspel was van den Tweeden Samnitischen oorlog ; in 326 v. Chr. werd P. ingenomen,
en kon sedert bet juk niet meer afschudden.
Palafox (Juan de), spaansch prelaat,geb.1600
in het koninkrijk Aragonie, gest. 1659, werd eerst
bisschop van Angelopolis in Amerika, vervolgens
van Osma. In zijn eerste Lisdom deed hij al bet mogelijke, om bet lot der arme Indianen te verzachten,
hetgeen hem in hoogloopende geschillen bracht met
de Jezuieten, zoodat hij genoodzaakt werd naar
Spanje terug te keeren. Men heeft van hem (in 't
Spaansch) eene .Geschiedenis van het beleg van
Fuenterabia in 1628" (Madrid 1629) en eene .Geschiedenis der verovering van China door de Tartaren", van welk werk eene fransche vertaling in 't
licht kwam to Parijs (1678). — P. (don Jose de),
bertog van Saragossa, geb. 1780, nit adellijke aragoneesche ouders, deed zich sedert 1808 als heftig
tegenstander van Napoleon kennen, nadat hij (zoodra hij zag dat Ferdinand VII niets anders was dan
een gevangen man) middel bad weten to vinden om
uit Frankrijk te ontsnappen. Hij bracht Aragonie
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in opstand, werd door het y olk uitgeroepen alsgouverneur van Saragossa, en bracht die stad (in zijne
pogingen bijgestaan door zijnen broeder Francisco)
in eenen duchtigen staat van tegenweer: na een beleg van 61 dagen, dwong hij de Franschen het beleg op te breken (14 Aug. 1808); doch het dtturde
niet lang of de Franschen keerden terug, en ditmaal
had Saragossa een beleg te doorstaan, nog moorddadiger dan bet eerste: ditmaal werd iedere straat,
ieder huis het tooneel van eene weergaloos dappere
verdediging. Toen alle middelen van verdediging
uitgeput waren, en de belegerden vreeselijk geteisterd werden door epidemie, zag P. zich eindelijk
genoodzaakt te capituleeren ; dit tw,eede beleg had
twee maanden geduurd (van 20 Dec. 1808 tot 20
Febr. 1809), en P. had achtereenvolgend te strijden
gehad tegen de generaals Lefeb‘re-Desnouettes,
Moncey, Mortier en Lannes. Als krijgsgevangene
naar Frankrijk overgebracht, kwam P. eerst in 1815
naar Spanje terug, en werd door Ferdinand VII benoemd tot kapitein-generaal van Aragoilie; sedert
1823 leefde hij als generaal te Madrid, waar hij zich
voor de jonge koningin en bet Eslalulo real verklaarde. In 1836 verheven tot hertog van Saragossa,
werd hij 1837 lid van de commissie der Granden
en kapitein-generaal der garden, welke laatste waardigheid hij 1841 nederlegde. Hij stierf te Parijs 1847.
Palagonia, stad op bet eiland Sicilie, 8 uren
gaans bezuidw. Catania; 4200 inw.
Palais (le), twee plaatsen in Frankrijk,
1) havenstad in 't dept. Morbihan, ter noordkust
van bet eiland Belle-Isle-en-mei. ; 4000 inw.; door
de Engelschen bemachtigd 1762. — 2) vlek in 't
dept. der Beneden-Loire, 5 uren gaans bezuidoosten
Nantes; geboorteplaats van Abailard.
Palaiseau, lat. Palatiolum, marktvlek in 't
fransche dept. Seine-Oise, 4 a 5 uren gaans bezuidwesten Parijs en vierdhalf tiff g. bezuidoosten Versailles, aan de Yvette; '1800 inw.
Palal, was werkzaam bij den weder-opbouw
van Jeruzalem; Neh. 3 : 25.
Palaman, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
landschap Mataram; overwinning der nederl. tr9epen op de muitelingen 6 Aug. 1829.
Palamedes, zoon van Nanplius, koning van
Eubea, was de uitvinder van de waten en gewichten,
van het schaakspel, en van verscheidene krijgsmanoeuvres, terw,i,j1 hij het Cadmische alphabet vermeerderde met vier letters. Hij verijdelde de kunstgreep van Ulysses, die zich krankzinnig hield om
niet mede te gaan naar het beleg van Troje. Ulysses
wreekte zich later hierover, doordien hij eene valsche aanklacht deed alsof P. in heimelijke verstandbonding stond met de Trojanen ; op die aanklacht
veroordeeld, werd P. doodgesteenigd.
. Palancia, rivier in het spaansche koninkrijk
Valencia, besproeit bet heerlijke dal van Segorbe,
en ontlast zich beneden Murviedro in de Middellandsche Zee.
Palanka, naam van verscheidene plaatsen
1) dorp in 't gebied der Oostenrijksche Militaire
Grenzen, aan de uitwatering van de Nera in den Donau; 1200 inw. -- 2) dorp in 'tzelfde gebied, aan
de Dalmatische grenzen, met rumen der oude vesting Zwonigrad. — 3) Oud-P. met 4000 inw. en
4) Duitsch P. met 3400 inw., zijn twee marktvlekken in bet hongaarsche comitaat Bacs, can den
Donau; in de nabijheid ligt 5) Nieuw-P., een dorp
met 200 inw.
Palaos, archipel van den Grooten Oceaan. Zie

,Palaprat (Jean), heer van. Bigot, fransch blijspeldichter, geb. 1650 te Toulouse, gest. 14 Oct.
1721 te Parijs. Zie Baum.
Palatia. Zie P ALATSJA.
Palatinaat. Zie _P ALT&
Palatinus. Zie . ) ALATIJN ell PALTSGRAAF.
Palatinus mons. Zie _P ALATIJNSCHE BERG.
Palatsja, het oude Mileto, stad in aziat. Turkije, in Anatoliè, aan den Boejoek-Meander, vierdhalf
uur gaans van de uitwatering dier rivier. Vele ruinen.
Palatijn, was eertijds in Hongarije de eerste
minister en vertegenwoordiger des konings, generaal
over, het leger, hoogste rechterlijke waardigheidbekleeder, regent of rijksbestuurder bij afwezigheid
of minderjarigheid des konings, en de tusschenpersoon tusschen 's lands states en den monarch.
Er was slechts een P. voor geheel Hongarije. Daar
eater de comitaten ook palatinaten (paltsgraafschappen) genoemd werden, gaf men den naam van
P. ook wel aan de paltsgraven, en alsdan werd de
eigenlijke P., ter onderscheiding, Groot-Palatijn of
Opper-Palatijn genoemd.
Palatijnsche berg, lat. Mons Palatinus,
na den Capitoliinschen berg de beroemdste der zeven heuvelen van Rome, verheft zich 160 vt. boven
den spiegel der zee. Op den P. werd door Romulus
dat gedeelte der stad aangelegd, dat het ondste gedeelte van Rome is. Van Augustus of tot AlexanderSeverus was de P. de woonplaats der romeinsche
keizers, uit welken hoofde Palatinus in de middel-'
eenwen eene keizerlijke of vorstelijke hofplaats beteekende, nit Welke benatning het woord paps ontstaan is.
Palawan, of Paragua, een langwerpig eiland
benoorden Borneo, is 429 vierk. mijlen groot, en
sterk bevolkt. Het noordelijk gedeelte van P., met
de versterkte havenplaats Tatai, behoort aan de
Spanjaarden.
Palazzo, I) vlek in de napolit.prov. Basilicata,
7 uren gaans tea 0. Z. 0. van Melfi; 5000 inw.
2) Palazzo- Adrian°, vlek op bet eiland Sicilie, 5
uren gaans ten Z. Z. 0. van Corleone; 5500 inw.
Palazzolo, of Palazzuolo, I) stad op het eiland
Sicilie, ruim 5 uren gaans benoordw. Noto; 5500
inw.; nabij P. overblijfselen van bet oude Acrw. —
2) dorp in 't voortnalig oostenrijksch Italiö, aan den
Oglio, 2 uren g. benoordw. Chiari; 3200 inw.
Pale, in de middeleeuwen en tot 1600 de naam,
die gegeven werd aan dat gedeelte van lerland, dat
onderworpen was door de Engelschen : bet was ongeveer het ocistelijkste derde-gedeelte van het eiland.
Tot den tijd van Hendrik VII was P. in het bezit
van groote engelsche grondeigenaars, die bijna onafhankelijk waren van het gezag der kroon.
Palearius (Antonius), eigenlijk Antonio della
Paglia, geb. te Veroli in de nabijheid van Rome
omstr. 1500, woonde eerst te Rome, toen te Perugia,
en sedert 1532 te Siena, waar hij begon over te
hellen tot de leerstellingen van het Protestantismus,
leeraarde sedert 1545 te Lucca en sedert 1555 te
Milaan, en werd daar 1567 door de Inquisitie in staat
van beschuldiging gesteld ; te Rome ter dood veroordeeld, werd hij aldaar 3 Juli 1570 levend verbrand.
Behalve gedichten en verscheidene andere theol. werken, schreef hij Del beneficio di Giesu Cristo crocifisso
(Venetie 1542, en dikwijls herdrukt); dit boek, dat
in vele talen overgezet,doch alseen uiterst gevaarlijk
boek overal door de lnquisitie vernietigd werd, trok
in onze eeuw weder de algemeene aandacht, toen
het opnienw gedrukt en door Fischendorf in het
Duitsch vertaald uitgegeven werd (Leipzig 1855).

PELEW.

Paleghaut
Paleghaut, stad in britsch 0. 1. Zie P ALICAT.
Palembang, stad met 25,000 inw. op het
nederl. 0. I. eiland Sumatra, aan de rivier P. of
Moessi, is de hoofdplaats van het nederlandsche residentschap P., dat 2558 vierk. mijlen groot en
met 468,000 zielen bevolkt is. Dit residentschap
vormde voorheen een sinds lang aan de Hollanders
onderhoorig koninkrijk P., dat 1812 bemachtigd
werd door de Engelschen, die er sultan MalimoedBadar-oe-Din van den troon stieten. Nadat Sumatra
aan de Nederlanden teruggegeven was, kwam
Mahmoed-Radar 1820 in opstand, dock hield zich
slechts zeer kort staande. In 1821 werd hij overwonnen, waarop zijn rijk gegeven werd aan zijnen
zoon, die het oppergezag van den koning der Nederlanden erkende.
Palemboang, of Balemboang, voormalig koninkrijk op Java; zie BALAMBOEANG.
Palemon, Palcemon, d. i. de Worstelaar, een
zeegod, werd vereerd als beschermgod der zeevarenden, dezelfde als Meltcertes. De Romeinen vereenzelvigden P. met hunnen Porlumnus, den god der
zeehavens. Zie overigens ATHAMAS.
Palemon (Q. Remnius), latijnsch taalgeleerde,
geb. te Vicenza, was de zoon van een slaaf. Hij
Ieeraarde te Rome onder Tiberius en Claudius. Men
heeft van hem eene uitmuntentle verhandeling de
Ponderibus en Mensuris (gedrukt te Leiden 1587).
Palencia, stad in Spanje, op den linkeroever
van den Carrion, 29 mijlen benoordw. Madrid, geboorteplaats van den beeldhouwer Villalpando, heeft
circa 13,000 inw.. en is de hoofdplaats der pron. P.
(circa 147 vierk. mijlen met 186,000 bewoners).
Palenque, of San Domingo de Palenque, stad
in den mexicaanschen stoat Chiapas, nahij de grens
van Yucatan, aan de rivier Micol; in de nabijheid
de rumen van eene . voorrnalige stad, die ten onrechte insgelijks P. genoemd pracht te worden,doch
die in de oudheid Cullitiacati of Iluelluetlapatlait
geheeten heeft. Die rumen, de prachtigste, welke in
de gansche nieuwe wereld te vinden zijn, werden
eerst in 1787 ontdekt door Antonio del Rio en Jose
Alonzo de Calderon. Sedert dien tijd heeft het
spaansche gouvernement herhaaldelijk vvetenschappelijke nasporingen in die rutnen lateti'doen; en ze
zijn ook door verscheidene reizigers beschreven,
o. a. door Waldeck en Stephens.
Palentzerdal, Palenzerthal, of Polentzerdal.
Zie 13LEGNO.
Paleocastro. Zie P ALXOCASTRO.
Paleochori. Zie P AL
Paleologen, de laatste dynastie van bet Byzantijnsche rijk. Zie PALEOLOGUS.
Paleologus, beroemd byzantijnsch geslaclit,
dat in 1260 met den persoon van Michael VIII op
den troon van Constantinopel kwam-, en zich tot aan
den ondergang van het Grieksche' rijk (1453) op
dien troon staande hield, na eens afwisselend, dan
eens gelijktijdig met het geslacht Cantacuzenus. In
dat tijdvak van 193 jaren, heeft het geslacht P. acht
keizers opgeleverd, nl.: Michael VIII, Andronicus III,
Andronicus IV, Johannes V, Manuel 11, Johannes
VII, Johannes VIII, Constantinus XII of Dracoses.
Nog twee Paleologen regeerden te Patras en te Argos; door Mahorned II werden ze uit het bewind
gestooten,van 1458 tot 1461. Theodorus P., de tweede
zoon van keizer Andronicus gehuwd met de erfgename van het graafschap Montferrat, stichtte in
1305 eene nieuwe dynastie van Montferrat, Welke
eerst in 153 uitstierf met Johannes Georgius-P. II
(zie
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Paleopolis. Zie P AL/EOPOLIS.
PalephatuS, Pallephatus, grieksch schrijver,
moet (volgens Sitidas) geleefd hebben ornstr. 472
v. Chi-. onder Artaxerxes Mnetnon, en gehoortig ge-weest zi,;r1 uit Paros of uit Priene. Men heeft van
hem eene verzameling van grieksche mythen, getiteld De incredibilibus (d. I. Over ongeloofelijke dingen), met latijnsche vertaling uitgegeven door TolHas (Amsterdam 1649) en opgenomen in Westermann's .Mythographi Grteci" (Brunswijk 1843).
Palermo, het Panonhus der ouden, stad_op
bet eiland Sicilie, waarvan bet de hoofdstad is, ligt
op de noordkust van het eiland, aan een kleinen
zeeboezem, heeft eene goede haven, eene in 1394
gestichte universiteit, en 186,000 inw.; op den berg
Pellegrino, in de nabijheid van P., ligt de kerk en
bet klooster der heilige Rosalia, de beschertnheilige
der stad, wier feestdag (2 MO jaarlijks met groote
plechtigheid gevierd wordt, en eene ontelbare menigte menschen naar P. doet stroomen. Het oude
Panormus (zie dat art.) was eene phenicische kolonie ; het maakte deel nit van de carthaagsche bezittingen op Sicilie, en wend 254 v. Chr. bemachtigd
door de Romeinen, (lie het in eene romeinsche koIonic herschiepen. In 251 versloeg L. Cecilius Metellus de Carthagers onder de muren van P.; door
Belisarius werd het aan de Gothen ontweldigd in
534 ; de Arabieren veroverden bet in 831, en vet.hieven het tot hoofdstad van Sicilie; het werd bun
in 1072 ontweldigd door Robert Guiscard. Te P.
werd in 1281 het sein gegeven tot de beruchte
Siciliaansche Vesper. Van 1806 tot 1815 was P. de
residentie van Ferdinand IV, In 1848 was P. een
oogenblik onafhankelijk.
Pales, eene oud-italische godin, wier feesten
(de Palilien) gevierd werden 21 April. Zij was tie
beschermgodin der veehoederij, en schijnt aanvankelijk de voornaawste godheid der Romeinen geweest te zijn.
Palestina, Palcestina, zoo noemden de Romeinen het land, gelegen tusschen Syrie en Arable
(min Phenicie): het is Judea, in de ruimste beteekenis van dien naam. Door de Romeinen werd P. ingedeeld in 4 landschappen, nl.: Galilea, Samaria,Judea
en Perea. Vergroot met verscheidene aangrenzende
landstreken, werd P. in de 4e eeuw ingedee/d in
drie deelen, nl.: Palestina fa, aan de beide oevers
van den Jordaan, met Scythopolis tot hoofdstad ;
Palestina 2a, bet noordelijkste der drie deelen, langs
de Middellandsche Zee, wet Cesarea tot hoofdstad ;
en Palestina 3a, of Gezond Palestina, gevormd nit
arabiscbe landschappen, bezuiden het eigenlijke P.
en benoorden Steenachtig Arable; de hoofdstad van
P. 3a was Petra. — Palestina is ongeveer het oude
land Canaan, en de naam P. is waarschijnlijk eene
verbastering van den naam der Philistijnen, die het
westerdeel van dit land bewoonden. De geschiedenis
van P. is ineengeweven met die der Joden tot op
het tijdstip van hunne verstrooiing, anno 135 na
Chr. (zie JODEN). Na den dood van Christus het
voorwerp geworden van hooge godsdienstige veneering, werd P. aanhoudend bezocht door ontelbare
bedevaartgangers. Reeds in de 7e eeuw maakten de
Muselmannen zich van P. meester; de arabischekalifen hielden lang de heilige plaatsen in 'eene; doch
toen in de 11e eeuw de Turken meester van P. waren geworden, werden de heilige plaatsen geprofaneerd, en stonden de bedevaartgangers aan allerlei
gevveldenarijen bloot. Dit gaf aanleiding tot de
Kruistochten, door welke P. voor eenigen tijd in de
macht der Christenen kwam : na bet veroverd te
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hebben herschiep men P. in een koninkrijk Jeruzalem, dat echter slechts 88 jaren stand hield (1099
—1187). Saladbn, soedan van Egypte, maakte zich
van het geheele land meester, dat tot in de 16e
eeuw onder egyptisch gezag bleef; toen werd het
aan het Turksche rijk getrokken, waartoe bet nog
tegenwoordig behoort, vormende P. titans een gedeelte van het pachalik Saida. In den Bijbel wordt
de naam P. genoemd Exod. 15: 14; Ps. 60: 10;
83: 8; 108: 10; Jezaia 14: 29, 31 ; Joel 3 : 4.
Palestrina, 1) bet oude Preneste (Prwneste),
stad in den Kerkelijken Staat, 5 mijlen van Rome
en ruim 3 uren gaans benoordoosten Frascati; 4700
inw.; aardbeving 1824. — 2) stad op een eilandje
der lagunen van Venetie, anderhalve mijI bezuiden
Venetie ; 6000 inw.
Palestrina (Giovanni Pietro Aloisio, of Pierluigi da), italiaansch componist, bijgcnaamd de
.Vorst der mnziek", geb. 1529 te Palestrina (bet
oude Preneste; vandaar zijn bijnaam it Prenestino),
werd door den verheven stiji van zijne composition
de voornaamste hervormer van de kerkmuziek. Hij
stierf 2 Febr. 1594.
Palestro, dorp in bet pietnonteesche landschap
Lomellina, I uur gaans van Vercelli, aan den spoorweg ; 2350 inw.; 31 Mei 1859 overwinning der
Franschen en Piemonteezen op de Oostenrijkers.
Palet. Zie BETH- P.ELET.
Paigrave (sir Francis), engelsch geschiedschrijver en oudheidkenner, geb. 1788 te Louden ;
van zijne werken verdienen inzonderheid melding:
History of England; the anglo-saxon period (Louden
1832); Rise and Progress of the English commonwealth
(2 dln. Louden 1832); History of Normandy and
England (dl. 1 en 2, Louden 1851-57).
Pali, of Bali, de heilige taal der zuidelijke
Boeddhisten in Ceylon, Birma en Siam, is oorspronkelijk een indisch volksdialect, dat echter, nadat
het Boeddhismus in Indio onderdrukt was, nog bleef
voortbestaan als kerkelijke en schrijftaal, en in
Europa bewerkt is door Burnouf, Spiegel en Fansboll. Eene inheemscheSpraak kunst met Woordenboek
werd door Clough bewerkt voor Engelschen (2 din.
Colombo 1824).
Paliacate, of Palicate. Zie PALtcA-r.
Paliano, versterkte stad in Italie, 3 uren gaans
benoordw. Anagni ; 4000 inw.
Palibothra, groote stad in het oude Indio,
hoofdstad van bet rijk van Sandrocottus, lag in het
land der Prasiers, nabij de samenvloeiing van den
Erannoboas met den Ganges. Door Kennel zijn de
ruinen van P. gevonden te Patelpoeter nabij Patna.
Ten onrechte wordt P. door d'Anville meer westelijk
geplaatst, in de nabijheid van Allahabad, aan de samenvloeiing van den Ganges en den Jomanes
(Dzjumnah).
Palicat, of Paleghaut, stad in bet britsch 0. I.
presidentschap Madras, aan den Ponany, 9 uren gaans
benoorden Madras; behoorde aan de Hollanders van
1609 tot 1795; toen genomen door de Engelschen,
1815 door hen teruggegeven aan de Nederlanders,
doch 1823 door deze aan Engeland afgestaan.
Paliei, de benaming van tweelingbroeders, zonen van Jupiter en eene nimf. Op Sicilie werden
de P. als goden vereerd ; zij badden daar een, beroemden tempel, in welks nabijbeid twee zwavelhoudende warme bronnen, op welke de eeden afgelegd
werden. Degene, die eenen valschen eed zwoer, viel
in het water en verdronk.
Palilien, feesten ter eere van godin Pales. Zie
PALES.

Palladium
Palinuro (kaap), lat. Palinurum promontoriutn,
kaap van het voormalige koninkrijk Napels (Principato Citeriore), 10 mijlen bezuidoosten Salerno, is
volgens Virgilius zoo genoemd naar Palinurus, den
stuurman van bet sail) van Eneas, op diens vaart
naar Italie. Slapende over boord gevallen, redde Palinurns zijn leven door naar land te zwemmen; doch
nauwlijks bad hij in Lucanie voet aan wal gezet of
hij werd door de Lucaniers vermoord nabij deze
kaap, die sedert naar hem genoemd is.
Palinurus. Zie P_ ALINURO.
Paliques, fransche naamsvorm voor Palici.
Palice (la). Zie LA PALISSE.
Palissot de Montenoy (Charles), fransch
dichter en letterkundige, geb. 3 Jan.1730 te Nancy,
gest. 15 Juni 1814 als directeur der bibliotheek
Mazarin te Parijs, haalde zich door zijn satirieke
stuk Le Cercle de vijandschap der Encyclopedisten
op den hats, en werd in een stortvloed van smaadschriften aangevallen, die hij beantwoordde in zijn
blijspel Les philosophes (1769) en in het satirieke
heldendicht La Dunciade (2 dln. Parijs 1764). Eene
complete editie van zijne werken (6 dln.Parijs1809).
Palissy (Bernard de), geb. omstr. 1510 te
Capelle-Biron in 't fransche dept. Lot-Garonne,
aanv,inkelijk pottenbakker, onderscheidde zich als
leetnvormer en glasschilder. Als Protestant werd hij
op zijnen ouden dag in de Bastille gekerkerd, en
stierf daar 1589. De ornamenten en arabesken van
P. zijn het schoonste, dat men in den Renaissancestijl aanwijzen kan ; en zijne beeldjes van leem worden tegenwoordig met fahelachtige prijzen betaald.
Palitzsch (Johan Georg), een door zijne astronom. kunde beroemd geworden hoer, geb.11 Juni
1723 te Prohlitz bij Dresden, gest. 22 Fehr. 1788, ontdekte 1758 't eerst de kotneet van Halley, en werd
1782 te gelijk met Goodrick de veranderlijkheid gewaar van de ster Algal in 't sterrenbeeld Perseus.
Palizzi, eene siciliaanscbe familie, die in de 14e
eeuw de ziel was van eene partij, welke lang koning
Petrus 11 regeerde en misbruik maakte van het gezag. Te gelijk met de Chiaramonti nit Sicilie gebannen, werden de P. in 1348 onder koning Lodewijk
nit de ballingschap teruggeroepen, ten gevolge van
de kuiperijen der koningin moeder Elizabeth van
K5rnten: daaruit ontstond een langdurige burgeroorlog, waarin de P. eindelijk het onderspit moesten
delves, en die eerst eindigde na den vrede van 1372
tusschen Frederik II en Johanna I (van Napels).
Palkstraat, de zeeengte, waardoor het eiland
Ceylon van de kust van Indio gescheiden, en de golf
van Bengalen met die van Manaar verbonden wordt;
het P. naar den ontdekker (Palk, een Hollander).
Palladio (Andrea), beroemd bouwmeester,
geb. 30 Nov. 1518 te Vicenza, gest. 19 Aug. 1580
te Venetie. Belangrijk is ook het door hem geschrevenewerk over de Architectuur (beste editie: 4 din.,
Vicenza 1776-83).
Palladium, standbeeld van Pallas (Minerva),
dat uit den hemel was komen vallen, en dat te Troje
bewaard werd ; bet strekte om die stad onneembaar
te waken. Ulysses en Diomedes wisten bij nacht in
Ilion door te dringen, en roofden het P. weg nit bet
heiligdom der godin: eerst toen kon Troje veroverd
worden. Volgens de romeinsche overlevering werd
door de twee grieksche Belden een valsch P. weggeroofd, terwij1 het ecbte P. door Eneas naar Italie
gebracht werd ; zoo kwam bet naar Rome, waar
men het op eene geheime plaats bewaarde, die alleen
aan den hoogepriester en aan de opperste der Vestaalsche maagden bekend was. Zie DARDANUS.
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Palladius (Rutilius Taurus lEmilianus), ro- Petersburg beroepen, en heeft zich in russische dienst
met zijne reizen door het gansche russische rijk en
meinsch schrijver nit de 4e eeuw na Chr., coon van
Exsuperantius, prefect van Gallie, schreef De re rustica met zijne opmerkingen aangaande alle takken van
natuur, wetenschap, volksleven, enz. in hooge mate
(uitgeg. door Schneider in de ^ Scriptores rei rusberoemd gemaakt. Van zijne vele belangrijke werken
ticE", dl. 3, Leipzig 1795). — P., bisschop van
noemen wij inzonderheid : Elenchus zoophytorum
Hellenopolis in Bithynie, geb. omstr. 368 in Galatie,
('s-Hage 1766); Spicilegia zoologica (1767-1780) ;
ging als kluizenaar in Egypte ziju leven slijten,
vReizen in verschillende gedeelten van het Russische
en stierf omstr. 430 na Chr.; hij was bevriend met
den heiligen Johannes Chrysostomus. Melt heeft
rijk"(in hetDuitsch,3din 1771-76); en vooral belangrijk is ziju werk . Over de Mongoolsche volkeren" (in
van hem eene Geschiedenis der Kluizenaars in de
het Duitsch, 2 dln.); dan: Florarossica (1784-88);
Historia Lausiaca, dus getiteld omdat het werk door
Zoographia rosso-asiatica (1831); enz.
hem opgedragen werd aan den prefect Lausus. —
Pallavicino (Oberto), italiaansch veldheer
P., een beroemd geneesheer te Antiochie, in de 7e
uit de 13e eeuw, diende Frederik 11 tegen Gregorius
eeuw na Chr.; heeft eenige geschriften nagelaten.
Pallamcottah, stad in 't britsch 0. I. pre- IX en de Genueezen, vormde een ducbtig korps ruiterij, versloeg Ezzelino Romano, stichtte zich eerie
sidentschap Madras, district Tinnevelly ; 16,000
souvereiniteit in Lombardije, en was daar het hoofd
inw.; fort ; is een station van britsche troepen.
Pallant, aanzienlijk nederlandsch geslacht, van de Gibellijnscbe partij ; doch hij ondervond tegenheden toen Karel van Anjou op Napels aanrukte,
waarvan wij noemen : P. (Floris I van), graaf van
en stierf van hartzeer 1269. — P. (Sforza), een
Culenborg, geb. 1537, tot de Hervormde Kerk overJezuiet, uit bet geslacht van den vorige, geb. 1607
gegaan 1564, gest. 1598, was een der trouwste aante Rome, gest. 1659 als kardinaal, is bekend als
hangers van Leycester, hetgeen hem veel verdrieteschrijver van de Storia del Concilio de Trento (3 din.
lijkbeden berokkende, die hem ook ruimschoots ten
Rome 1656-57).
deel vielen door de lichtzinnigheid en verkwisting
Palley. Zie PALL!.
van zijne tweede vrouw (Philippa Sidonia van ManPallene, thans Schiereiland van Cassandria,
derscheit-Blankenheim-Gerolstein), bij wie hij
het westelijkste der Brie kleine schiereilanden, welke
eenen coon had : P. (Floris 11 van), geb. 1577,
de zuidelijke uitloopers zijn van Chalcidice. De voorgest. 1639, die zeer bevriend was met Oldenbarnenaatnste steden van P. waren Potidea en Sciono.
veld. In 1618 werd P., met een gevolg van 80 perPallet (1e). Zie PALAIS (le).
sonen, in ambassade naar Denemarken gezonden, om
Palli, engelsch Pallee, stad in den Oostindischen
de geschillen te beslechten, die de deensche koning
radzjpoeten-staat Djaudpoer, 8 mijlen ten Z. Z. 0.
met de Hanze-steden had.
Pallanteum, 1) stad in Arcadie, nabij Man- van de stad Djoudpoer (Joudpoor); 50,000 inw.; is
de hoofdmarkt van geheel westelijk Radzjpoetana.
tinea, gesticht door Pallas, een der zonen van Lycaon;
Pallikaren, zoo werden vroeger de Grieken
was de gelsoorteplaats van Evander. — 2) stad in
genoemd, die deel uitmaakten van de door de TurItalie, gesticht, door Evander op den oever van den
ken erkende landweer, in tegenstelling van de
Tiber, ontving den naam P., hetzij naar Pallanteum
Klephten, wier bestaan niet erkend was door de wet.
in Arcadie, hetzij naar den Palatijnschen berg,
De aanvoerders der P. heetten artnatoli, en de adjuwaarop dit P. gebouwd was; of wel (en dit is het
dant van zulk een armatoli heette protopallikar.
gevoelen van Virgilius) ook deze stad was P. gePallu, zoon van Ruben (Gen. 46: 9; Exod. 6:
nomad naar Pallas, den coon van Evander.
Pallantieden, zonen van Pallas, den broeder 13; Num. 26 : 5, 8; 1 Chron. 5: 3), werd de stamvader der Palluieten.
van Egeiis ; ze waren 50 in getal. Toen zij het koPalluau, 1) het oude Paludellum, dory met
ninkrijk Athene hadden trachten te ontweldigen
600 inw. in de Vendee, 9 uren gaans benoordoosten
aan Egeus, werden ze alle vijftig gedood door diens
Sables d'Olonne. — 2) vlek in 't fransche dept.
coon Theseus. Van een der P. was Aricia eene dochter.
Pallanza, stad in de ital. prov. Novara, aan Indre, 3 urea gaans benoordw. Buzancois; 1400 inw.
Palm (Job. Phil.), boekhandelaar te Neurenbet Lago-Maggiore, tegenover de Borromeische
berg, geb. 1766 te Schorndorf, werd onder de franeilanden, 7 mijlen benoorden Novara ; 2500 inw.; te
sche overheersching ter dood veroordeeld wegens
P. Weld Napoleon I de bisschoppen van Italie gede verspreiding (1806) van een vlugschrift, getivangen, die geweigerd hadden toe te treden tot het
teld : Deutschland in seiner tie[sten Erniedrigung, en
concordaat.
26 Aug. 1806 doodgeschoten te Brannan, waar omstr.
Pallas, godin der Grieken. Zie MINERVA.
Pallas, coon van Evander, koning van Latium, 1860 te zijner eere een gedenkteeken opgericht is.
Palm (Johannes Henricus van der), nederl.
gaf zijnen naam aan het dorp Pallanteum of Palatium
kanselredenaar, geb. 17 Juli 1763 te Rotterdam,
op den berg of heuvel, die daarnaar genoemd werd
eerst predikant te Maartensdijk, 1796 professor der
Palatijnsche berg. Volgens het verhaal in de Eneide
oostersche talen en hebreeuwsche oudheden te Leiwerd P. gedood door Turnus, koning der Rutulen.
den, van April 1799 tot 1806 agent van nationale
Eneas liet P. met de meestmogelijke plechtstatigopvoeding, 1807 weder professor, gest.8 Sept.1848.
heid ter aarde bestellen, en wreekte zijnen dood in
Van zijne vele werken zijn vooral beroemd zijne
het bloed van Turnus. — P. vrijgelatene en guneditien (4. en 8.) van den Bijbel met aanteekeningen.
styling van Claudius, bewerkte dat deze met AgripPalma, hoofdstad van de Balearische eilanden,
pina trouwde en Nero adopteerde. 14 verhaastte
die de spaansche prov. P. (circa 83 vierk. mijlen
den dood van den ouden worst door middel van vermet 263,000 bewoners) vormen, is eene versterkte
gif, in overleg met Agrippina, doch werd anno 60
zeestad op bet eiland Majorca, heeft ruim 40,000
zelf vergeven door Nero, die zijne bezittingen verinw., en beet eigenlijk Cindad-de-las-Palmas ; naar
beurd verklaarde (ze hadden eene waarde van ommen wil werd P. gesticht anno 123 v. Chr. door
streeks dertig millioen nederl. guldens).
Pallas (Peter Simon, geleerd reiziger en na- consul Cecilius Metellus Balearicus. — P., of LaPalma, een der Canarische eilanden, is 15 a 16
tuurkundige, geb. te Berlijq,22 Sept. 1741, werd
vierk. mijlen groot, bevolkt met 39,000 zielen, en
ow zijne kunde als zooloog door Catharina II naar
II.
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heeft tot hoofdstad Santa-Cruz-de-la-Palma.— P.,
of Palma del Rio, het oude Decuma, stad in Spanje,
aan de samenvloeiing van den Guadalquivir en den
Xenil, ruim 6 mijlen bezuidw. Cordova ; 6000 inw.
Palmanuova, stad en sterke vesting in het
Venetiaansche, 5 uren gaans bezuidoosten Udine;
4200 inw.
Palmar, voormalig Premonstreiter monnikenklooster in 't noordoosten der prov. Groningen, tusschen de Eems en de Tjamme, in Reiderland, is door
den Dollart verzwolgen.
Palmas (Ciudad Real de las), hoofdstad van
Groot-Canaria ; 9000 inw.
Palmas (Golfo di), de oude Sulcitanus sinus,
zeeboezem in de zuidwestkust van Sardinie, tusschen
dit eiland en het eilandje Sant-Antioco. In deze golf
kwam Alfons van Aragonie landen om Sardinie te
veroveren, dat aan zijn vader Jacobus II afgestaan
was door pans Bonifacius VIII.
Palmblad (Willem Frederik), zweedsch geleerde, geb. 16 Dec. 1788 te Liljested in OostGothland, gest. 2 Sept. 1852 als professor te Upsal,
heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op het gebled van historie, geographie en oudheidkunde. Ook
als romanschrijver is hij een der sieraden van de
zweedsche letterkunde, vooral door zijn uitmuntenden historischen roman Aurora Konigsmark och
hennes slag! (6 din. Orebro 1846-51).
Palmelda,tandschap op het Sandelhout-eiland,
een der Zuidwester-eilanden van Banda (nederl.
Oost-Indie).
stad in Portugal, prov. Estremadura,
2 uren gaans benoordoosten Setubal; 2800 inw.;
werd 1165 door Alfons Henriquez ontweldigd aan
de Mooren.
Palmen-orde. Zie het art. FRUCHTBR1NGENDE
GESELLSCHAFT.

Palmerston (Henry John Temple, viscount),
engelsch staatsman, geb. 20 Oct. 1784 uit eenen
tak der familie van den beroemden sir William
Temple, trok reeds in 1805 de aandacht in het Lagerhuis; was aanvankelijk tory, doch ging later tot
de whigs over; van 1830 tot 1841 stond bij aan
het hoofd van het departement van buitenlandsche
zaken, aanvaardde dezelfde waardigheid 1846 opnieuw, doch zag zich, doordien hij Napoleon's staatsgreep van 2 Dec. 1851 te spoedig goedgekeurd had,
genoodzaakt nog in diezelfde maand of te treden. In
Dec. 1852 nam hij als secretaris van staat voor de
binnenlandsche zaken zitting in het coalitie-ministerie, waarvan hij feitelijk het hoofd werd. Na
Aberdeen's aftreding in Febr. 1855 vormde P. een
nieuw kabinet, waarin hij den rang van premier bekleedde. Nadat hij 26 Febr. 1858 had moeten plaats
makers voor een kabinet Derby-Disraeli, nam hij 18
Juni 1859 als eerste lord der schatkist nogmaals het
bestuur van Engeland's staatkunde in handen, en
bleef een van de groote mannen, die het lot der wereld bestierden, totdat hij 18 Oct. 1865 stierf.
Palmêzaux. Zie CUBIERES (Michel).
Palmi, stad in de napolit. prov. Calabria ulteriore la, 8 uren gaans benoordoosten Reggio; 9000
inw.; haven; werd geteisterd door de aardbeving
van 1783.
Palmosa, eiland. Zie PATHMOS.
Palmyra, oorspronkelijk Thamor of Thadmor
genaamd, was de hoofdstad van Palmyrene, een
landschap in Opper-Syrie ; het ontving den naam
P. van de Romeinen, wegens zijne fraaie palmboomen. Naar men wil was deze stad gesticht door koning Salomon. Zij had lang hare eigene vorsten, die

Palts
zich onafhankelijk handhaafden tot in de 3e eeuw ;
toen werden ze cijnsplichtig aan Rome. Een hunner, met name Odenathus, maakte zich order Gallienus beroemd door zijne krijgsbedrijven tegen de
Perzen, en tegen verscheidene der Dertig tirannen ;
hij werd daarvoor beloond met den titel van .augustus" (d. medebestuurder des rijks). Toen hij vermoord was, nam zijne weduwe Zenobia den titel aan
van koningin van het Oostersche of Palmyreensche
rijk, doch wikkelde zich daardoor in eenen oorlog
met Aurelianus (den tweeden opvolger van Gallienus), door wien zij overwonnen werd ; met haar
ging het Palmyreensche rijk te niet, en werd een
romeinsch wingewest. De ruinen van P. wekken nog
ten huidigen dage de bewondering der reizigers: ze
werden eerst in 1691 aan de Europeanen bekend';
ze liggen 31 mijlen bezuidoosten Aleppo en 37 mijlen benoordoosten Damascus, dragen nog tegenwoordig den naam van Thadmor, en zijn meesterlijk beschreven door Volney.
Palmyrene, landschap. Zie PALMYRA.
Palnatoke, berucht deensch zeeroover uit de
10e eeuw, had eene soort van ridderlijken zeerooversbond gevormd, waarvan de sterkte Jfflmsborg
op het eiand Wollin de hoofdplaats was. In 991
versloeg en doodde hij Harald Blaatand. Hij is de
held van een treurspel van Oehlenschlager.
Palo, 1) stad in de napolit. prov. Bari, ruim 4
uren gaans bezuidw. Bari ; 5800 inw. — 2) P. of
Paloe, waarschijnlijk het oude Balisbaga, stad in
aziat. Turkije, pachalik Erzeroem, aan den Euphraat,
16 a 17 mijlen benoordw. Diarbekr; 8000 inw.
Palomino de Castro y Velas (Acisele Antonio),
beroemd spaansch schilder, geb. te Bujalance bij
Cordova 1653, gest 1725. Hij heeft ook een werk
geschreven, getiteld (in het Spaansch): Museum
der Schilderkunst (3 dln. Madrid 1715-1724);
het 3e deel van dat werk bevat de geschiedenis der
spaansche schilders.
Palos, 1) lat. Palos Eneph, stadje in Spanje,
anderhalf uur gaans bezuidoosten Huelva, aan de
uitwatering van den Tinto in den Atlantiscben Oceaan ; 1200 inw.; uit de haven van P. vertrok Columbus (1492) toen bij Amerika ging ontdekken. —
2) volkrijke stad op de westkust van het nederl.
0. I. eiland Celebes, is de hoofdplaats van een vorstendom P., dat zich uitstrekt aan de zuidzijde van
de Palos-baai. Pat vorstendom P., en de vorstendommen Dongalen, Mothan en Kalang-Kangan, zijn
de Palos-staten, die zich vrijwillig aan bet nederIandsch gezag onderworpen hebben.
Palota, stad in Hongarije, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Vesprim ; 4500 inw., werd in 1603
door de Turken verwoest.
Palti, 1) overste uit stam Benjamin ; Num. 13:
9. — 2) P. of Paltiël, schoonzoon van koning Saul ;
I Sam. 25 : 44 ; II Sam. 3: 15.
Paltiel, 1) overste nit stam Issaschar ; Num.
34: 26. — 2) Zie PALT1 n°. 2.
Palts, duitsch P falz, fransch Palatinat, naam
van twee tot 1620 bijeen beboord hebbende staten
van het Heilige Roomsche Rijk, , n1.: de Opper-Palls
of Beiersche Palts, met den titel van hertogdom,behoorde tot de Noordgouw en den Beierschen kreis,
was 130 vierk. mijlen groot, telde in 1807 (met inbegrip van Cham en Sultzbach) eene bevolking van
omstreeks 284,000 zielen, en had A mberg tot hoofdstad. De Neder-Palls of Rijn-Palts (P (alz am Rhein),
aan weerszijden van den Rijn, was 145 a 150 vierk.
mijlen groot, splitste zich in de eigenlijke P. of KeurPalts (Kur-Pfalz), het prinsdom Simmern, bet her-
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togdom Tweebruggen, de helft van het graafschap
Sponheim en de prinsdommen Veldentz en Lantern,
en had Heidelberg tot hoofdstad. Zie PALTSGRAVEN.
Palts, of Rijnpalts, vroeger Rijnkreis, een kreis
of regeerings-district in Beieren, op den linkeroever
van den Rijn, is circa 108 vierk. mijien groot, met
608,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats
Spiers (Speier).
Paltsgraven. De P. am Rhein of P. bei Rhein,
resideerende to Aken, waren reeds sedert de lie
eeuw als rijksvorsten in het erfelijk bezit van het
paltsgraafschap en de daarmede verbondene landen.
Na den dood van Herman HI, die Been erfgenaam
naliet, gaf keizer Frederik I de Palts aan zijnen
broeder Koenraad van Zwaben, van wien de Palts
in 1196 overging op diens schoonzoon hertog Hendrik van Brunswijk, zoon van Hendrik den Leeuw.
Deze, door Frederik II in den rijksban gedaan (1215),
had na zijnen dood zijn schoonzoon Otto II, hertog
van Beieren, tot opvolger in de Palts; en deze werd
bij zijnen dood (1253) opgevolgd door zijnen zoon
Lodewijk II of de Strenge, die 1294 opgevolgd werd
door Rudolf I, aan wien tevens de waardigheid van
keurvorst verleend werd. Rudolf I werd echter door
zijn broeder Lodewijk den Beier verdreven, omdat
hij gemeene zaak had gemaakt met Frederik van
Oostenrijk ; het land bleef intusschen aan zijne drie
zonen, die achter elkander regeerden, nl.: Adolf,
gest. 1327; Rudolf H, gest. 1353, die Neuburg en
Sultzbach (d. i. de zoogenaamde Jonge Palls) aan
de Rijnpalts toevoegde ; en Ruprecht I, gest. 1390.
Op Ruprecht I volgde Adolf's zoon Ruprecht II,
gest. 1399, wiens opvolger Ruprecht III, die Roomsch
keizer (Duitsch keizer) werd, in 1410 stierf. Bij
zijnen dood werd het paltsgrafelijke huts, dat gedurende 116 jaren (1294-1410) ongesplitst was gebleven, gesplitst in vier tinier), nt.: van zijne vier
zonen bekwam Lodewijk III de Keur- en Rijn-Palts,
Johan kreeg de Opper-Palts, Stephanus bekwam
Tweebruggen en Simmern, en aan Otto viel Mosbach
ten deel. De tweede en vierde dezer linien stierven
echter reeds spoedig nit; zoo ook 1559 de afstammelingen van Lodewijk III, waarop zijne landen
benevens de keurvorstelijke waardigheid overgingen
op Frederik III van de Simmernsche linie, die de
leer van Calvinus aannam : daarmede werd in de
Palts de leer van Luther, die er 1545 ingevoerd was
na langdurige religie-twisten, door het Calvinismus
verdrongen (1560). Frederik Ill had tot opvolgers:
1576 Lodewijk VI, 1583 Frederik 1V, en 1610 Frederik V, die door het aannemen van de boheemsche
koningskroon (1619) zijne landen verloor, en de
keurvorstelijke waardigheid moest afstaan aan hertog Maximiliaan van Beieren. Zijn zoon Karel Lodewijk, gest. 1680, bekwam bij den Westfaalschen
vrede de Neder-Palts, en een nieuwen (achtsten)
keurvorstelijken titel; met zijnen zoon Karel stierf
1685 de Simmernsche linie uit, zoodat de Palts
overging aan diens neef Filips Wilhelm, paltsgraaf
van Neuburg. Het paltsgrafelijke huis van Neuburg
roomsch-katholiek zijnde, bracht dus eene nieuwe
oorzaak tot verdeeldheid aan : doch eindelijk werd
(1705) bij het edict van Dusseldorf het bestaan van
de drie kerkgenootschappen erkend, en hunne verhouding tot elkander geregeld. Nadat de Palts reeds
gedurende den Dertigjarigen oorlog zwaar geleden
had (1623-1648), werd zij tweemaal (1674 en
1688) vreeselijk geteisterd door Lodewijk XIV. Het
paltsgrafelijke huis Neuburg zie 9 regels hooger)
stamt of van Lodewijk den Zwarte, paltsgraaf in
Tweebruggen, den tweeden zoon van den reeds

Pamlico

755

bierboven genoemden Stephanus, paltsgraaf in Simmern. Van Lodewijk's kleinzonen stichtte de jongste
(Ruprecht, gest. 1544) de veldentzer linie, die
reeds 1694 uitstierf. Wolfgang (gest. 1594), zoon
van Lodewijk's oudsten kleinzoon, werd de stambeer van al de andere paltsgrafelijke linien. Van zijne
drie zonen stichtte Johan (gest. 1604) de NieuweTweebrugsche linie, Karel in 1600 de Birkenfeldsche linie ; de oudste zoon, Filips Lodewijk (gest.
1614) plantte de Neuburgsche linie voort. Van des
laatstgenoemden zonen werd Wolfgang Wilhelm
(gest. 1653) de stamheer der linie Neuburg ; en
August (gest. 1632) werd de stamheer der linie
Sultzbach. De zoon van Wolfgang Wilhelm, nl. Filips Wilhelm, werd erfgenaam van den laatsten
keurvorst der Simmernsche linie, en stierf 1690.
Zijn zoon Johan Wilhelm erfde 1694 de linie Veldentz, en bekwam tijdens den Spaanschen successieoorlog (nadat keurvorst Maximiliaan II in den rijksban gedaan was) 1706 de Opper-Palts, waarvan hij
echter 1714 weder afstand moest doers. Op hem
volgde 1716 zijn broeder Karel Filips, en op dezen
1742 Karel Theodoor uit de Sultzbachsche linie, die
1777 het Beiersche land met de Palts vereenigde.
Karel Theodoor werd 1799 opgevolgd door hertog
Maximiliaan van Tweebruggen, die 1801 bij den
vrede van Luneville de Rijn-Palts moest afstaan
deels aan Frankrijk, deels aan Baden, deels aan
Hessen-Darmstadt, deels aan Nassau. Bij de Parijzer
vredesbepalingen van 1814 en 1815 kwamen al de
aan gene zijde van den Rijn gelegene paltsgrafelijke
landen aan Duitschland terug: het grootste gedeelte
werd toegevoegd aan Beieren, bet overige aan Hessen-Darmstadt en aan Pruisen.
Palud (la), vlek in 't fransche dept. Vaucluse,
5 uren gaans benoordoosten Orange; 2500 inw.
Palus
tegenwoordig Zee van Azof.
Zie MEOTEN en AZOF.
Pamakassang. Zie -P AMERMAN.
Pamba, rijkje in Congo. Zie BAMBA.
Pambamarca, berg in Nieuw-Granada, 8 a
9 uren gaans benoordeu Quito, was het voornaamste
station der fransche geleerden, die in 1739 de graadmeting bewerkstelligden.
Pambang-baai. _.e -AL
R AMBOEANG.
Pamekasan, landschap op het eiland Madoera (nederl. 0. I.), is 5 a 6 vierk. mijlen groot,
bevolkt met ruim 83,000 zielen, en heeft tot hoofdstad de havenplaats P. (met 5000 inw.).
Pamer, of Pamir, een nog onnagespoord bergland in Hoog-Azie; het P.-gebergte is het zuid-gedeelte van den zoogenaamden Beloer-Tagh, en moet
pieken hebben van 18,000 vt. hoogte.
Pamiers, stad in het fransche dept. Aridge,
aan de Aridge, 5 a 6 uren gaans benoorden goix ;
7700 inw. De oorspronkelijke naam van deze stad
was Fredelas (lat. Fredelatum of Fridelacum); het
was de hoofdstad van het oude graafschap Foix. Bij
zijn terugkeer van den eersten kruistocht, stichtte
Roger van Foix bier een kasteel, dat hij Apamea
noemde, naar eene stad in Syrie: en van lien naam
kwam door verbastering de tegenwoordige naam P.
Pamir, bergland. Zie PAVER.
Pamisus, naam van drie riviertjes in het oude
Griekenland ; twee daarvan stroomden door Messenie, en ontlastten zich in de golf van then naam; de
derde stroowde door Thessalia, en ontlastte zich in
den Peneus.
Pamlico, of Tar, rivier in den noord-amerik.
staat Noord-Carolina, ontspringt in het graafschap
Granville, en outlast zich in den Pamlico-Sound,

756

Pampangas

zijnde eene golf van den Atlantischen Oceaan,
waarvan deze golf gescheiden is door drie langwerpig-smalle zandige eilanden, van welke het eene
uitloopt in de landtong, die bekend is onder den
naam van kaap Hatteras.
Pampangas, een met de Tagalen verwant
yolk op het Philippijnsche eiland Manila; ze zijn
omstr. 156,000 zielen sterk ; het landschap, dat zij
bewonen, wordt naar hen Pampanga genoemd, en
heeft tot hoofdplaats Bacolor.
Pampas, d. dalen of vlakten ; onder deze
benaming verstaan de geografen het gansche vlakke
gedeelte van Zuid-Amerika, tusschen den voet der
Andes en de brazil. en guian. gebergten: in het bijzonder echter worden P. genoemd de groote grasrijke, ten deele golfvormige vlakten, die zich nitstrekken van den Rio-Negro in Patagonia tot aan
de Plata-rivier en westelijk tot aan den voet der
Cordilleras. Er heerschen aanhoudend sterke winden in de P., die pamperos genoemd worden. Men
vindt er tallooze zwermen Wilde paarden en runderen, wier huiden den rijkdom des lands uitmaken.
De P. zijn bewoond door tie Gauchos, die van
spaansche afkomst zijn, onafhankelijk leven, en de
jacht als middel van bestaan uitoefenen. In het zuiden der P. woont een inheemsch yolk, wild en woest
van aard, en altijd met de Gauchos in oorlog. —
Pampas del Sacramento worden de groote vlakten
genoemd, die zich uitstrekken ten N. van Peru. Deze
P. werden ontdekt in 1726; ze zijn bewoond door
eene menigte Indianen-stammen, onder welke men
het Christendom verbreid heeft. — Pampa Grande,
dorre zandvlakte in Zuid-Peru, tusschen Arequipa
en de Stille Zuidzee.
Pampelonne, fransche stad, dept. Tarn, 6
uren gaans benoordoosten Alby; 2000 inw.
Pampeluna. Zie P AMPLONA.
Pamphilus, grieksch schilder uit Amphipolis,
omstr. 390-350 v. Chr., was de leermeester van
Apelles. — Zie ook PAMPHYLUS.
Pamphus, een tier dichters van het vroegste
Griekenland, geboortig uit Athene, heeft (zegt men)
hymnen nagelaten, die gezongen plachten te worden
bij de mysterien van Eleusis.
Pamphylie, oorspronkelijk Mopsopia genaamd
(thans 't westgedeelte van het pachalik Itsjil en 't
zuidoostgedeelte van Anatolie), landschap in 't zuiden
van Klein-Azie, aan de Middellandsche Zee, tusschen
Lycie en Ciliciê, werd ten N. begrensd door Pisidie.
De kust vormt een zeeboezetn, genaamd Golf van P.
De voornaamste steden waren Attalea, Olbia, Side,
Ptolemais. Na den flood van Alexander den Groote,
tot wiens rijk het behoorde, werd P. tot eene voorname provincie verheven, en kwam anno 78 v. Chr.
onder 't gezag der Romeinen. In den Bijbel is P. vermeld: Hand 2: 10; 13: 13; 14: 24; 15: 38;27:5.
Pamphylus, de heilige, uit Berytus, verving
Origenes als bestuurder der school van Alexandria,
stichtte eene school te Cesarea in Palestina, werd in
307 als Christen gevat, en zuchtte twee jaren in den
kerker, eer hij den marteldood onderging 309. Kerkelijke gedenkdag 1 Juni. — P. (Eusebius); zie
EUSEB1US. - P. Zie PAMPHILUS.
Pamplona, of Pampeluna, I) versterkte stad
in Spanje, heette oudtijds Pompeiopolis of Pompelo ;
het is de hoofdstad van het spaansche koninkrijk
Navarra, thans provincie P. (190 vierk. mijlen met
298,000 zielen), ligt aan de Arga en aan den voet
der Pyrenean, 40 mijlen benoordoosten Madrid, en
heeft circa 23,000 inw. Het is eene zeer oude stad,
die gesticht of althans vergroot en verfraaid werd

Panmtins
door Pompejus, wiens naam zij aannam. Het was
tang de hoofdstad van geheel Navarra ; en na de
splitsing (1512) in' Fransch Navarre en Spaansch
Navarra, werd het de hoofdstad van het laatste. In
778 werd P. veroverd door Karel den Groote; in
1521 werd het bemachtigd door Andre van Foix,
heer van Lesparre, broeder van Lautrec, die het
echter in datzelfde jaar weder verloor. Bij het beleg
van P. door de Franschen, werd Ignatius van Loyola,
die de stad verdedigde, aan de dij gekwetst. De
Franschen rukten nog tweemaal P. binnen, n1.1808
en 1823. Gedurende de laatste burger-oorlogen in
Spanje (1831-1842) werd P. herhaalde males
veroverd en heroverd. — 2) zuid-amerikaansche
stad in Nieuw-Granada, aan de Zulia, 54 mijlen benoordoosten Bogota ; 10,500 inw.; goud en zilveemijnen in den omtrek. Dit P. werd 1549 gesticht
door Ursua.
Pampus (het), ondiep vaarwater in de Zuiderzee, prov. Noord-Holland, loopende in noordoostwaartsche ricking uit het IJ naar de Zuiderzee,
tusschen de zandgronden tegen den Waterlandschen
zeedijk en het Muiderzand door (zie AMSTERDAM, DI.
I blz. 197, kolom 2). Eer het Groot Noordhollandsch
kanaal gegraven was, werden de groote zeeschepnn,
om naar Amsterdam te komen, over het P. gelicht
door scheepslichters of zoogenaamde .kameelen". —
P. (het), zoo beet ook eene ondiepte in het Goereesche zeegat, prov. Zuid-Holland, in de strekking
der wrens van Stellendam en Hellevoetsluis; deze
ondiepte wordt ook Bank van Flakkee genoemd.
Pan, in de grieksche mythologie de god der
veehoeders en der kudden en weilanden, zoon van
Jupiter en Callisto, wordt gehouden voor den uitvinder van de herdersfluit. Verliefd geworden op de
nimf Syrinx, vervolgde hij die schoone, die echter
tot zijn verdriet in een riet veranderde, op het
oogenblik waarop hij hair dacht te ombelzen (van
dat riet sneed hij zijn fluitje). Hij was niet veel gelukkiger met de nimf Echo. Hij wordt afgebeeld
met bokspooten, en over het geheele lichaam ruig
als een bok, terwijl zijn hoofd ook met twee bokshoornen prijkt. Zijn gezelschap bestaat nit wezens
van gelijke gedaante als hij zelf, die pans of panisken of epigans (d. Pan's-geiten) genoemd
worden, en die veel overeenkomst hebben met de
Satyrs. De Faunus der Latijnen heeft veel overeenkomst met den P. der Grieken ; nogtans worden zij
onderscheiden. Vooral in Arcadia werd P. vereerd ;
zijne feesten werden daar Lyeeen genoemd; to Rome
noemde men ze Lupercalien. De geringe volksklasse
in Griekenland geloofde, dat P. des nachts rondzwierf en, door zich plotseling te vertoonen, de menschen met schrik vervulde (vandaar de uitdrukking
Panische schrik). Toen de oostersche begrippen in
Griekenland en te Rome veld wonnen, werd P. een
god van den hoogsten rang, schepper en regeerder
van de wereld, identiek met de gansche natuur, met
de algeheelheid van het geschapene (pan, algeheel,
alles). Als zoodanig beschouwd, wordt P. verward
met den Osiris der Egyptenaren : vandaar de naam
Panopolis, lien de Grieken gaven aan eene stad in
Opper-Egypte, waar Osiris vereerd werd. Somwijlen
wordt P. ook vereenzelvigd met god Mendes of
Mandoe der Egyptenaren (zie MANDOE).
PanmtiuB, stoicijnsch wijsgeer, geboortig van
Rhodus, geb. omstr. 180 v. Chr., droeg vooral te
Rome veel bij ter verbreiding van de philosophic;
hij vergezelde 143 v. Chr. den jongen Scipio Africanus op diens gezantichapsreis naar Azle en Egypte,
en stond later aan het hoofd van de stoleijnsche
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school te Athene. Zijn beroemdste werk (De officiis)
is grootendeels door Cicero opgenomen in diens
evenzoo genoemde boek.
Panwtoliu.m.. Zie Emu&
Panagiotes. Zie P AMOTAK1.
Panama, hoofdstad van den staat P., of
Istmo (zie IsTmo) der confederatie van Columbia, in
Zuid-Amerika, aan de Stille Zuidzee, staat door
eenen spoorweg in gemeenschap met Aspinwall,
heeft 13,000 inw., en is een der voornaamste zecsteden van Amerika. Vroeger had men te P. de parelvisscherij, die echter sinds lang opgegeven is. Van
1618 tot 1670 bestond er eene andere stad P., die
door Davila gesticht was en door de flibustiers platgebrand werd ; bij het weder-opbouwen koos men
eene plaats in de nabijheid, die niet zoo blootlag.
1821 werd onder de leiding van Bolivar te P. het
Congres van P. gehouden, dat weinig resultaat opleverde, doch in de gedachten van Bolivar bestemd
was geweest, om als het ware eene Amphictyonie
van al de onafhankelijke amerikaansche states te
wezen.
Panama (La ndengte van). Zie IsTmo.
Panard (Charles Francois), fransch volksdichter, geb. 1694 in de nabijheid van Chartres, gest.
13 Juni 1765 te Parijs. Men heeft van hem eene
menigte uitmuntende liedjes en komieke operaas,
verzameld in Theatre et oeuvres diverses (4 din. Parijs 1763). De Oeuvres choisies van P. zijn uitgegeven door Armand Gouffd (3 din. Parijs 1803).
Panaria, een der Liparische eilanden ; 350 bewoners ; fort.
Panaro, de oude Scultenna, rivier in Italie,
ontspringt in de Apennijnen op den Monte Cimone,
en outlast zich na een loop van 15 a 16 mijlen in
de Po, bij Bondeno. In het koninkrijk Italie van
Napoleon I gaf deze rivier haren imam een departement P., gevormd uit het oostgedeelte van het
hertogdom Modena, met de stad Modena tot hoofdplaats.
Panatheneen, lat. Panathencea, de beroemde
feesten, die te Athene gevierd werden ter eere van
Minerva. Ingesteld door Erichthonius omstr. 1495
v. Chr., kwamen de P. tot nieuwen luister door
Theseus, die van Minerva de beschermgodin van
geheel Attica maakte ; van toen af waren de P. teyens een herinneringsfeest van de vereeniging der
bewoners van al de plaatsen dier landstreek tot den
yolk. Later onderscheidde men de Groote P., die om
de 4 jaren, en de Kleine P., die jaarlijks gevierd
werden. De Groote P. werden gevierd met buitengewonen luister: de voornaamste plechtigheid was de
omgang of processie met bet peplum of den sluier
van Minerva (zie PEPLUM); dan had men de
lampadodromien (of wedrennen met brandende fakkels in de hand), gymnastische spelen, tooneelvoorstellingen of dichter-wedstrijden, en eindelijk openbare feestmalen.
Panay, een der Philippijnsche eilanden, behoort
aan Spanje, is 530 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
drie provincien (Capiz, Iloilo, Antique), en heeft
353,000 bewoners (Papoeas, Bissayos).
Panchaia, een gedeelte van Gelukkig Arabie,
was bij de ouden vermaard om de kostelijke verscheidenheid van reukgoed, die het voortbracht.
Gewoonlijk plaatst men P. in Sabea (op de noordoostpunt van Arabie, aan de Perzische Golf). Anderen
maken van P. een eiland in de nabijheid van Arabie ;
en weder anderen twijfelen sterk of P. wel ooit bestaan heeft.
Panchea, Panchwa. Zie PANCUAIA.

Panciatici, machtige toskaansche familie,
stond aan het hoofd der Gibellijnen van Pistoja. De
P. verdreven de Tedici, die Pistoja verkocht hadden aan Castruccio Castracani ; en zij sloten 1327
met Florence een verbond, krachtens hetwelk Pistoja,
met den titel van vriendin, ondergeschikt werd aan
Florence, en een florentijnsch garnizoen ontving. In
vervolg van tijd vestigden vele P. zich te Florence.
Altijd Gibellijnen, waren zij lang de vijanden der
Medicis; doch toen deze hunne heerschappij voor
goed hadden gevestigd, werden de P. hunne vrienden, zoo zelfs dat ze te Pistoja de partij der Medicis
ondersteunden tegen de Strozzi (1437).
Pancras (St.-), 1) oude-naam van 't noordholi. dorp Sloten. — 2) dorp in Noord-Holland, 1
uur gaans ten noordoosten van Alkmaar ; werd in
1297 door graaf Jan I verbrand.
Pancratius, de heilige, martelaar voor het
Christendom, werd in de Diocletiaansche vervolging
outhoofd ; kerkelijke gedenkdag 12 Mei; daar op
dien datum en op 13 Mei (gedenkdag van den heiligen Servatius) sterke nachtvorsten plachten te vallen, zijn die twee heiligen in Duitschland vereerd
met den bijnaam van )Wijnmoordenaars".
Panesova, stad in de servisch-banater Militaire Grenzen, aan de Temes, 13 mijlen ten Z. Z. W.
van Temesvar ; 12,600 inw.; stoomvaart-station.
Pandemonium, dezen imam geeft Milton
aan de plaats waar al de Duivelen vergaderen,en ook
aan die vergadering zeive.
Pandareus, zoon van Merops den Milesier,
medeplichtig aan de dieverijen van Tantalus, werd,
op zijne vlucht, in Sicilie in eenen steen veranderd.
Pandarus, zoon van Lycaon den Trojaan en
vriend van Paris, was een der dapperste helden in
de armee van Priamus, bij het beleg van Troje.
Brandend van ongeduld om aan het vechten te komen, schond hij de tusschen de Trojanen en Grieken
gesloten wapenschorsing, door een pijl af te schieten
op Menelas. Kort daarna werd P. gedood door Diomedes, die door hem gekwetst werd.
Pandataria, tegenw. Vandotina, eilandje in
de Tyrrheensche Zee, tegenover kaap Circe, was onder het keizerrijk eene plaats van ballingschap. Naar
P. gebannen en daar gestorven zijn o. a.: Julia, de
dochter van Augustus; Agrippina, de oude; Octavia,
de dochter van Claudius.
Pandegra, en Panderga, oude namen van 't
friesche dorp Parrega.
Panderen, verbasterd voor Pannerden.
Panderpoer, engelsch Punderpoor, stad in het
oude Indie, aan de Bimah (Beemah), 18 mijlen beoosten Sattarah; 16,000 inw.; afgodsbeeld van
Wisjnoe-Wittoba, dat druk bezocbt wordt door bedevaartgangers.
Pandion, koning van Athene, insteller (zegt
men) van de Pandien of Jupiter's-feesten voor a 1 le
(patties) bewoners van Attica, was de zoon en opvolger van Erichthonius, en de vader van Erechtheiis, Procne, Philomela ; hij regeerde van 1556
tot 1525 v. Chr., en overwon Labdacus, den koning
van Thebe. — P. (een andere) beklom den troon
van Athene 1405 v. Chr. en werd, na 24 jaren geregeerd te hebben, verdreven door de Metionieden,
afstammelingen van koning Erechtheiis. Hij was de
vader van Egeiis, die den troon van Athene weder
beklom.
Pandion (koninkrIjk van), Pandionis regnum,
landschap in Indie dezerzijds den Ganges, waarschijnlijk in het tegenwoordige Karnatic en in de
omstreken van Mathoera (Mathura) en Marawa. De
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vermaardheid van dit rijk van P. verspreidde zich
tot in Italie sedert Augustus' tijd ; doch alles water
van verhaald werd was onbepaald en raadselachtig:
waarschijnlijk is dit hieraan toe te schrijven, dat
Pandion, of een ander daarnaar zweemend woord,
in een der dialecten van Indie zooveel beteekend
heeft als vorst of opperste. Niet onaannemelijk
scbijnt ook het gevoelen van sommigen, dat Pandion
een andere vorm is van het woord Pendzjab (Punjaub): er bestond werkelijk een koninkrijk van P. in
het noorden van Indie in den Pendzjab, of, zooals
Strabo bet noemt, in een gedeelte van het oude rijk
van Porus. De koning van het noordelijke rijk van
P. wordt door Strabo nu eens Porus, dan eensPandion genoemd (geen van die twee woorden is een
eigen naam); die koning, zegt Strabo, zwaaide zijnen
schepter over honderd andere koningen. Bij de
ouden vinden wij onder den naam van Panden
(Pandas) een yolk vermeld, dat (volgens Strabo) geregeerd werd door vrouwen. Waarschijnlijk zijn de
Pandce identiek met de bevolking van het rijk van
Pandion, en heeft men dat .regeeren door vrouwen"
zoo te verstaan, dat ook de vrouwen tot de troonopvolging gerechtigd waren.
Pandita, of Banditta, nederl. 0. I. eilandje
in de Indische Zee, aan den zuidelijken ingang van
straat Lombok, behoort tot de Soenda-eilanden.
Pandjab. Zie PENDZJAB.
Pandjnad. Zie P ANDZJNAD.
Pandoer, stad in het hongaarsche comitaat
Pesth, 9 uren gaans bezuiden Kalotza. De bewoners
van P. werden aanvankelijk gebezigd om dienst te
doen bij bet vervolgen van rooverbenden ; later werden zij georganiseerd tot een vrijkorps voetvolk, dat
de kern werd van alle latere oostenrijksche vrijkorpsen, welke dan ook naar dit eerste den naam
ontvingen van Pandoeren. In kleine oorlogen hebben
die infanterie-vrijkorpsen,aangevoerd door vermaarde partijgangers (zooals Trenck), gewichtige diensten
aan de Oostenrijkers bewezen.
Pandoes, of Pandawas, vijf beroemde broeders
in de Indische mythologie. Volgens den Mahabharata
betwistten de P. den troon van Indie aan de Koeroes, hunne neven (zie Maus), die eindelijk door
hen verdreven werden, dank zij den bijstand van
Krisjna. De worsteling der Koeroes en P. heeft een
aantal episoden verschaft aan den Mahabharata. Die
verhalen steunen waarschijnlijk op feiten : misschien
een worstelstrijd om het oppergezag, die in de hooge
oudheid gestreden kan zijn op de grenzen van NoordIndie en Bactriana.
Pandolphus, naam van vijf verschillende
vorsten, die over Capua geregeerd hebben ; de voornaamste is P. I, bijgenaamd Iherhoofd, zoon en
opvolger van Landolphus IV. Tian Otto I had P. het
te danken, dat hij de steden Benevent, Capua, Salerno, Camerino en Spoleto onder zijnen schepter
vereenigde ; hij voerde oorlog tegen de Grieken, die
hem bij Bovino (Juni 969) versloegen en gevangen
namen ; in 970 weder in vrijheid gesteld, nam hij
weerwraak op de Napolitatien wegens hunne aanrandingen op zijn grondgebied gedurende zijne afwezigheid. Hij sneuvelde 981.
Pandora, d. i. de Albegaafde, de Eva (dat wil
zeggen de eerste vrouw) der grieksche fabelleer.
Vertoornd omdat Prometheus het hemelvuur geroofd had, droegen de goden aan Vulcanus de taak
op, eene vrouw te scheppen tot der mannen verderf.
Toen Vulcanus dat beeld afgewerkt had, werd het
bezield door Minerva, en met allerlei bekoorlijkheden toegerust door de goden, die haar elk een ge-

schenk gaven (vandaar haar naam P., afgeleid van
pan, alles, en Boron, geschenk of gave). Nu werd P.
door Jupiter tot Prometheus gezonden met eene
doos, waarin alle bedenkelijke onheilen zaten. Prometheus echter vertrouwde de zaak niet, en Wees
P. met hare geschenken van de hand ; doch zijn
broeder Epimetheus nam haar tot vrouw, opende
de doos, en werd zoodoende oorzaak, dat alle bedenkelijke onheilen zich over de aarde verspreidden.
Under in de doos bleef alleen de Hoop liggen. Het
openen van de doos van P. was voor de aarde het
begin van de IJzeren eeuw.
Pandosia, 1) stad in het zuiden van Epirus,
aan de grenzen van Molossis en Thesprotia, aan
eene rivier, die Acheron heette. — 2) stad in
Brutium, aan de uitwatering van den Laus, was
eene volkplanting van het P. in Epirus.
Pandrosus, eene dochter van Erechtheiis en
Agraulos, godin van den dauw, werd als beschermgodin aangeroepen tegen droogte. In het Pandrosium
op de acropolis te A thene stond Athene's heilige
olij f boom.
Pandzji, of Pangi, de stad Nieuw-Goa. Zie GOA.
Pandzjnad, engelsch Punjnud, een groote
zich in den Sind (Indus) ontlastende waterstroom,
gevormd door vier groote rivieren, die (met den
Sind) den Pendzjab besproeien. Die rivieren, ze van
het westen naar het oosten opsommende, de Dzjelum
of Beha t (Hydaspes der euden), de Tsjennab (Acesines
der ouden), de Ravel (Hydraotes der ouden), de
Sutledzj of Gharri (oude Hyphasis) vergroot met de
wateren van den Bedzjah (ouden Byes).
Paneas, de stad Cesarea in Palestina. Zie
CESAREA 3).
Paneeput. Zie P ANIPUT.
Panephysis, stad in Egypte. Zie DIOSPOLIS.
Panetius. Zie _P ALETIUS.
Panfili. Zie INNOCENTIUS X.
Pangseus, thans Castagnatz-gebergte, kleine
bergketen in Thracie, verbindt den Rhodopus met
den Hemus. Op den P. ontspringt de Nestus. Men
vindt er goad- en zilvermijnen.
Pangani, rivier in Oost-Afrika, ontspringt op
den Kilimandzjaro, en stort zich in zee bij de havenplaats P., benoorden het eiland Zanzibar.
Pang'asare, veelal Tagoelanda of Tagolanda
genaamd (naar het dorp, dat de hoofdplaats is), eiland
in den Molukschen archipel (nederl. 0. I.), werd
in 1540 veroverd door Hair, den 24en koning van
Ternate.
Pangasinan, provincie op het philippijnsche
eiland Manila, heeft 243,000 bewoners, en tot hoofdplaats Lingajan.
Pangi, zooveel als Nieuw-Goa. Zie GOA.
Pangotaki (Nicosios), gemeenlijk Panagiotes
genaamd, gesproten ui t een der grieksche familien,
die bekend zijn onder de algemeene benaming van
Fanarioten, was eerste drogman der Porte. Hij had
de geneeskunde gestudeerd in Italie. Hij vergezelde
Acbmed Koproli op diens krijgstocht tegen Candia,
en bad de voldoening, door zijn wijs beleid de Candioten te vrijwaren tegen de gramschap van den
overwinnaar. In 1673 stierf P. Men heeft van hem
(in het Grieksch) eene Orthodoxe geloofsbelijdenis
der oostersch-katholieke kerken (Amsterdam 1662),
in 't Latijn vertaald door Normann (Leipzig 1695).
Panhellenion, op lEgina bet heiligdom van
Zeus Panhellenios (d. i. den door al de volkeren
van Griekenland vereerden Zeus), waarbij het algemeene feest gevierd werd, dat bekend is onder den
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naam van Panhellenia,

Panin
Panin (Nikita Iwanowitsj, graaf), russisch
staatsman, geb. 26 Sept. 1718 in Rusland, stamde
of van de Pagnini uit Lucca, bekleedde reeds onder
keizerin Elizabeth verscheidene gezantschapsposten,
werd vervolgens gouverneur van grootvorst Paul
(later Paul I) en eindelijk 1762 minister onder Catharina II; 1774 werd hij tot graaf verheven. Hij
bestuurde al de gewichtige onderhandelingen met
de buitenlandsche hoven, en werd beschouwd als
de hoofdsteun van het pruisische stelsel in het
russische kabinet. Hij stierf 31 Maart 1783.
p. (Paul), broeder van den vorige, onderscheidde
zich bij de verovering van Bender, en onderdrukte
den opstand van Poegatsjeff.
Panini, de beroemdste indische taalgeleerde,
die in de 3e eeuw v. Chr. leefde, en wiens werk
(uitgegeven door BObtlingk, 2 dln., Bonn 1839) de
hoofdbron gebleven is voor alle spraakkunstige werken van lateren tijd.
Panionium, onder dezen naam verstaat men
den Ionischen bond, en de plaats waar de afgevaardigden hunne vergaderingen hielden. Tot den lonischen bond behoorden 12 steden: Ephesus, Miletus,
Myos (vervangen door Smirna), Phocea, Colophon,
Teos, Erythrw, Clazomene, Priene, Lebedos, Samos, Chios. De plaats, waar de vergaderingen gehouden werden, lag bezuiden Ephesus, nabij Mycale.
Paniput, engelsch Paneeput, stad met 23,000
inw. in britsch 0. I., 16 mijlen behoorden Delhi, is
de hoofdplaats van het district P. (ruim 60 vierk.
mijlen, circa 39.0,000 bewoners), in bet Delhi-territorium (Noordwest-provincien).
Panjar—Keboemen, dorp op Java, ads.resid. Magelang. De muitelingen dezen hier 23 Mei
1829 met eene sterke overmacht een aanval op de
nederlandsche bezetting, loch werden dapper afgeslagen en genoodzaakt met veel verlies at te trekkers.
Panis. Zie P- AWNEES.
Panissieres, stad in 't fransche dept. Loire,
3 a 4 uren gaans benoordoosten Feurs; 4000 inw.
Pannag, een der rijken of steden, waarmede
de Israelieten in handelsbetrekking stonden; Ezech.
27: 17.
Pannah, waarschijnlijk het Panassa van Ptolemeiis, stad in britsch 0. I., in Bundelcund, vierdhalf uur gaans bezuidoosten Tsjatterpoer; beroemde
diamantgroeven, die in den tijd van keizer Akbar
(omst.r. 'tjaar I 600)eene jaarlijksche opbrengstgaven
ter waarde van 9 a 10 millioen guldens nederl.
Pannar, rivieren in Indie. Zie PENNAR.
Pannerden, dorp in Gelderland, 1 uur gaans
bezuiden Zevenaar, bij het punt waar de Rijn zich
in twee armen splitst (Rijn en Waal); iced veel
door overstroomingen, vooral door die van Jan. 1809.
Panningen, of Paningen, ook de Kapel genaamd, dorp in nederl. Limburg, 3 uren gaans benoorden Roermonde; 400 inw.
Pannonia, lat. Pannonia (thans een gedeelte
van Oostenrijk, van Slavonia en van Croatia), landstreek in het oude Europa, ten N. en 0. begrensd
door den Donau, ten W. door Noricum, waarvan het
gescheiden was door het gebergte Cetius. Dit land
werd in de 2e eeuw gesplitst in twee provincien,
nl.: Pannonia la of Opper-P., en Pannonia 2a of
Neder-P., Welke provincien van elkander waren gescheiden door de Arrabona (de Raab). Aan de westzijde lag P. la, en had tot hoofdplaats Petovio
(thans Petau); aan de oostzijde lag P. 2a, en had
tot hoofdplaats eerst Aquincum (het tegenwoordige
Oud-Buda), later Sirmium. In de 4e eeuw sneed men
van P. 2a het land at, dat tusschen de Drave en de Save
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ligt, en daaraan gaf men den naam Savia ; Sirmium
was daarvan de hoofdplaats, en Aquincum werd dat
wederom van P. Ia. De eerste bewoners van P. waren
van oorsprong Celten. Lang onafhankelijk, werden
zij onderworpen door de macedonische koningen
Philippus en Alexander. De Romeinen drongen onder Julius Cesar in dit land door, en onder de regeering van Tiberius werd de verovering van P. voltooid.
Panoelang, of Panolang, dorp op Java, aan de
Solo, resid. Samarang ; 10 Dec. 1827 overwinning
der nederl. troepen op de muitelingen.
Panopolis, d. i. de Stad van Pan, oorspronlijk Sjemrnis (Chemmis) genaamd, thans Akmim,
stad in Opper-Egypte, op den rechteroever van den
Nijl, tusschen Ptolemais en Antwopolis, en tegenover Crocodilopolis. Het was de geboorteplaats van
den dichter Nonnus. Als godheid werd bier bijzonder vereerd Osiris (de Pan der Grieken).
Panormus, thans Palermo, stad op het eiland
Sicilie, op de noordkust, gesticht door de Pheniciers,
was de hoofdstad van carthaagsch Sicilie, en werd
door de Romeinen veroverd 254 v. Chr. Eene carthaagsche armee van 150,000 man, aangevoerd door
Hamilkar, werd in de nabijheid van P. verslagen door
Gelon anno 480 v. Chr. Zie PALERMO.
Pansa, binnenmeer in Bolivia, staat door den
Desaguadero in gemeenschap met het Titicaca-meer.
Pansa (C. Vibius), consul anno 43 v. Chr., met
Hirtius, werd bij Modena overwonnen door MarcusAntonius, en sneuvelde in den slag.
Panseron (Auguste), fransch componist (inzonderheid romances) , geb. 26 April 1795 te Parijs,
sedert 1824 onderwijzer in den zang aan bet Conservatoire aldaar, gest. Juli 1859.
Pantalaria. Zie -P ANTELLARIA.
Pantaleon, de heilige, vereerd door de Grieken, stierf naar men meent den marteldood anno
303, onder Galerius, te Nicomedie, waar hij geneesheer was. Kerkelijke gedenkdag 27 Juli. Hij is een
der 14 zoogenaamde noodhulpen.
Pantaleon (Jacobus), pans. Zie URBANUS IV.
Pantasma, rivier in Guatemala, in Honduras,
valt na een loop van 90 mijlen in de Mosquito-baai.
Pantellaria, of Pantalaria, het oude Cossyra,
eiland in de Middell. Zee, dichter bij de kust van
Afrika dan bij die van Sicilie, behoort niettemin tot
Sicilie, en maakt deel uit van de prov. Girgenti. Dit
eiland is circa 3 vierk. mijlen groot, telt 7500 bewoners, heeft eenen 2000 vt. boogen uitgebranden
vulkaan en warrne bronnen. Op de noordwestzijde
ligt de havenstad P. Men heeft penningen gevonden,
die het bewijs opleveren, dat dit eiland, oudtijds
machtig als zeemogendheid, heeft toebehoord aan
de Pheniciers en aan de Carthagers.
Pantenus, de heilige, een Stoicijnsch wijsgeer, die tot het Christendom bekeerd was, werd
anno 179 bet hoofd van de Christenschool van
Alexandrie; door den patriarch Demetrius werd hij
aangesteld als apostel der oostersche volken, bracht
vele jaren in India door, kwam toen terug naar
Alexandrie, waar hij nog leefde in 216. De heilige
P. wordt onder de Kerkvaders medegeteld. Zijn
kerkelijke gedenkdag is 7 Juli.
Pantheismus, die wijsbegeerte, die wel een
eenigen God erkent, maar niet als een wezen, dat
op zich zelven staat, geheel afgescheiden van en
buiten de wereld, die door hem geregeerd wordt.
De God van het P. is vereenzelvigd met het heelal,
en daarvan de ziel. De aanhangers van dit stelsel
beeten Pantheisten.
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Pantheon

Pantheon, vermaarde tempel te Rome, gesticht onder Augustus op kosten van Agrippa, stood
op het Marsveld. Ofschoon toegewijd aan JupiterVindicator, werd bet P. bestemd om daarin te
plaatsen de standbeelden van al de goden (pan,
theos). Na gedeelteNk vernield te zijn geworden
door den bliksem, werd het P. hersteld door Adriaan ; de Barbaren beroofden het van al.zijne kostbaarheden. Het voormalige P. is (sedert 607) de tegenwoordige kerk van Santa Maria della Rotonda. —
Het P. te Parijs, waaraan men 1758 begon te bouwen, onder de leiding van Soufflet, was aanvankelijk
bestemd om eene St.-Genoveva-kerk te worden. Tijdens de omwenteling van 1789 werd het P. gekozen
als rustplaats voor 't stoffelijk overschot der groote
mannen van Frankrijk, en ontving toen dit opschrift
Aux grands hommes la patrie reconnaissante.

Onder de Restauratie weder in een kerkgebouw herschapen, werd het P. in 1830 weder voor de standbeelden der groote mannen ingeruirnd ; Napoleon III
onttrok het P. andermaal aan die bestemming, en
maakte het weder tot St.-Genoveva-kerk.
Panticapwum, thans Kertsj, stad in Tauris
(de Krim), aan den Cimmerischen Bosporus, gesticht door Milesiers, was lang onafhankelijk, doch
kwam eindelijk onder het gezag der koningen van
het Bosporanische rijk, die bet tot hunne hoofdstad
en residentie kozen. Te P. stierf Mithridates; en te
P. regeerde Pharnaces.
Panvini (Onofrio), lat. Onuphrius Panvinus,
italiaanscb geschiedschrijver en oudheidkenner, geb.
te Verona 1529, gest. te Palermo 7 April 1568; zijne
werken over romeinscbe en christelijke archeologie
waren indertijd zeer geacht.
Panwees, een negervolk in bet westen van
Zuid-Afrika, meerendeels wonende aan den bovenloop van den Gaboen ; ze spreken eene eigene taal.
Panwell, stad in britsch 0. I., presidentschap
Bombay, district Tonna, aan den weg van Bombay
naar Poona ; 7000 inw.; haven.
Panyasis, grieksch dichter uit Halicarnassus,
van Herodotus. Hij leefde in de 5e
was de
eeuw, en
werd ter flood gebracht door Lygdamis,
en
koning van Carle. Hij vervaardigde een groot heldendicht, getiteld Heralded, waarin hij de 12 taakwerken van Hercules bezong; fragmenten daarvan zijn
't best uitgegeven door Tzschirner (Breslau 1842).
Panzer (Georg Wolfgang), Pantzcr, duitsch bibliograaf, geb. 16 Maart 1729 te Sulzbach, laatstelijk luthersch predikant te Neurenberg, gest. 9 Juli
1804. Men beeft van hem : Annalen der dltern
deutschen Literatur (Neurenb. 1788 ; Aanhangsel
Leipzig 1802; dl. 2 Neurenb. 1805); en Annales
typographici (11 din. Neurenb. 1793-1803).
Paola, stad in het Napelsche (in Calabria Citeriore), aan de Tyrrheensche Zee, 6 uren gaans benoordw. Cosenza ; 8000 inw.; haven ; geboorteplaats
van den heiligen Franciscus van Paula.
Paoli (Pascal), corsicaansch veldheer, zoon van
generaal Hyacinth P., geb. 1726 in de nabijheid van
Bastia op Corsica, verzelde zijn vader in ballingschap naar Nape's, werd daar opgevoed in haat tegen de Genueezen, was eenigen tijd in dienst van
Napels, keerde omstreeks 1753 naar Corsica terug,
werd daar, ofschoon toen weder afwezig, 1755 nitgeroepen als hoofd des eilands, streed met kloeke
volharding den worstelstrijd tegen de Genueezen,
en ontweldigde bun ten slotte het gansche binnenland des eilands. Toen aanvaardde hij de rol van wetgever, hervormde het rechtswezen, bracht degelijke
verbeteringen in het stelsel van munten, maten en
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gewichten, in onderwijs, landbouw en koophandel,
onderdrukte of beteugelde het misbruik der vendetta,
en noodigde J. J. Rousseau uit, om hem tot voorlichter en raadsman te komen dienen in het door
hem aangevangen hervormingswerk. Toen Corsica
door Genua aan Frankrijk afgestaan was (1768)
trachtte P. tevergeefs bet hoofd te bieden aan deze
nieuwe mogendheid, en werd overwonnen door
graaf de Vaux, waarop P. de wijk nam naar Engeland. In 1789 naar Frankrijk geroepen, werd hem,
met den titel van luitenant-generaal, het militaire
kommando over Corsica opgedragen ; doch het
duurde niet lang of hij geraakte in onmin met de
Conventie, die hem vermaarde buiten de wet (1793).
Toen hood P. bet eiland Corsica aan het kabinet
van St.-James aan, dat dit aanbod aannam, doch edn
ander tot onderkoning van Corsica henoemde. Niettegenstaande dit ging P. zich in Engeland vestigen
metterwoon, en stierf 5 Fehr. 1807 in de nabijheid
van Londen. — P. (Hyacinth), vader van den vorige, bestuurde van 1734 tot 1739 den grooten
Corsicaanschen opstand tegen de Genueezen, hood
het eiland Corsica tevergeefs aan het hof van Rome
en aan dat van Madrid aan, stood toen zijne plaats
of aan Theodoor van Neuhof, streed na diens val
nogmaals voor Corsica's onalhankelijkheid, werd
overwonnen door Maillebois, nam toen de wijk naar
Napels, en stierf daar 1756.
Paoli (Betty), getingeerde naam van Barbara
Gluck, duitsche dichteres, geb. 30 Dec. 1815 te
Weenen, dochter van een israelitisch geneesheer.
Zij was van 1844-48 gezelschapsjuffer bij prinses
von Schwartzenberg, en is een der beste dichteressen van het hedendaagsche Oostenrijk. Vooral verdienen melding: Neue Gedichte (Weenen 1850) en
Lyrisches and Episches (Pesth 1855).
Papa, 1) groot marktvlek in het hongaarsche
comitaat Veszprim, aan de Tapolcza, 11 uren gaans
benoordw. Veszprirn ; 13,000 inw.; was voorheen
vesting. — 2) het Araxus promontorium der ouden,
kaap van Griekenland, aan de noordwestkust van
Morea, bij de invaart van de Golf van Patras.
3) bergketen in het rijk van Atjeen, op bet nederl.
0. I. eiland Sumatra. — 4) dorp op Java, resid.
Baglen ; 25 Juli 1829 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Papanodisia, eiland in de zee van Marmora,
heeft 5000 bewoners en eene hoofdplaats P. Het
eiland ligt 2 mijlen bezuidoosten Constantinopel.
PapeIti, voornaamste havenplaats van het eiland
Tahiti.
Papenburg, stad in het Hanoversche, 10 uren
gaans bezniden Emden, door bevaarbare kanalen in
gemeenscbap met de Ems; 6200 inw.; is eerst in
het begin der 19e eeuw gesticht, en thans, na Emden, de voornaamste zee-koopstad in het Hanoversche. Al de schippers van Friesland tot aan den
mond van de Weser worden Papenburger schippers
genoemd.
Papendrecht, aanzienlijk dorp in ZuidHolland, aan de Merwede, tegenover Dordrecht, anderhalf uur gaans bewesten Sliedrecht.
Papenhoven, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordw. Sittard ; 230 inw.
Paphlagonie, landschap aan de noordkust
van Klein-Azie, tusschen Bithynie en Pontus, ten zuiden begrensd door Galatie, had tot voornaamste
steden Amastris (de hoofdstad), Gangra en Sinope.
Tot de medo-perzische monarchic behoorde P. nooit
anders dan in naam; Alexander heeft P. nauwlijks
aangedaan; onder zijne opvaigers werd P. een af-
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zonderlijk rijk. Onder de koningen van P. merkt
men op: Morzes, 179 v. Chr.; Pylemenes I, omstr.
131 v. Chr.; Pylemenes H, gest. 121 v. Chr.: laatstgenoemde schonk, bij zijnen dood, zijn rijk aan den
vader van Mithridates den Groote. Vervolgens werd
P. een twistappel, waarom geoorloogd werd tusschen
de koningen van Pontus en die van Bithynie. Toen
de Romeinen Mithridates overwonnen hadden, maakten ze van P. een romeinsch wingewest, en vereenigden het met 't wingewest Pontes, anno 63 v. Chr.
Onder Diocletiaan maakte P. deel nit van de diocese
Pontus, anno 63 v. Chr. Onder Diocletiaan maakte
P. cleel nit van de diocese Pontus, en werd, na Heradius, een der themen van het Oostersch-rom. rijk.
Paphos, naam van twee steden der oudheid,
beiden op het eiland Cyprus, nl.: 1) Ovd-P., of Palmpaphos, op de westkust van het eiland, had zijn
ontstaan te danken aan Syriers of Pheniciers. Aphrodite (d. i. Venus, die daarorn ook Paphische godin of
Paphia genoemd wordt) was bier, volgens de label,
het eerst aan land gekomen uit zee. Zij (of eigenlijk
de planeet Astaroth) werd te P. aangebeden in de
gedaante van een conischen zwarten steen, vermoedelijk een aeroliet. In den beroemden tempel der
god in werden orakels gegeven. De hoogepriester was,
na den koning, de eerste in rang. Pococke heeft vele
ruinen gevonden op de plaats, waar dit P. gestaan
heeft. — 2) Nieuw-P., of Neapaphos, thans Bafa,
lag aan het strand, 4 uren gaans benoordw. Oud-P.,
had eene goede haven, en bloeide door koophandel.
Als stichter van deze stad wordt genoemd Agapenor, bij zijnen terugkcer van Troje. Herhaalde malen
door aardbevingen verwoest, werd Nieuw-P. een
dier keeren weder opgebouwd door Augustus, en
nam toen den naam aan van Augusta. In dit P. werd
Sergius Paulus door den apostel Paulus tot het
Christendom bekeerd (Hand. 13: 6-13).
Papi, romeinsche familie. Zie PAPUS.
Papia, lat. naam van Pavia.
Papias, 1) de heilige, discipel van Johannes
den Evangelist, was bisscbop van Hierapolis in
Phrygie, en is de schrijver van eene .Verklaring aangaande Jezus' 'even", door hem te bock gesteld volgens mondelinge mededeelingen. Slechts ettelijke
fragmenten van dat werk zijn tot ons gekomen door
Irenoeus en Eusebius. Hij stierf omstr. het jaar 156 ;
kerkelijke gedenkdag 12 Febrtiari. — 2) schrijver
van een latijnsch Vocabularium (Milaan 1476 in
fol.), zijnde een kostelijk gedenkstuk uit den tijd
waarin bet geschreven werd, nl. omstreeks het midden der Elfde eeuw.
Papin (Denis), beroemd natuurkundige, geb.
22 Aug. 1647 te Blois, aanvankelijk geneesheer te
Parijs, was Calvinist, en verliet Frankrijk na de ophefting van het edict van Nantes. Hij stond in betrekking met Boyle (in Engeland), en stierf 1714
in Duitschland.
Papinianus (iEmilius), de grootste romeinsche rechtsgeleerde van zijnen tijd, geb. omstr. 140
na Chr. in Phenicie, bekleedde de voornaamste posten te Rome onder Marcus Aurelius, was prefect van
het pretorium onder Septimius Severus, verdedigde
Geta tegen Caracalla, en werd op diens bevel onthoofd (anno 212), omdat hij geweigerd had den
door dien vorst gepleegden broedermoord te verdedigen.
Papirius, een romeinsch patricisch geslacht,
met de bijnamen Crassus, Cursor, Pettus, enz.; eene
plebejische linie van dit geslacht voerde de bijnamen Carbo en Turdus. De voornaamste leden van
dit geslacht zijn : P., schrijver van eene verzame-
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ling koninklijke wetten (Jus Papirianum), door hem
te boek gesteld in den eersten tijd der Republiek.—
P. Cursor (Lucius), meester der ruiterij in 340 v.
Chr., consul in 3'25, 319, 318, 314, 312, dictator in
323 en 308, onderscheidde zich tegen de Samnieten, de Sabijnen en de Prenestijnen; hij bracht zijne
armee ender de strengste krijgstucht, wischte de
schande der Candijnsche Vorken uit door de herovering van Lucerie (320), en verwierf den roem
van allerbekwaamsten veldheer der Romeinen. De
strengheid van P. in zake van krijgstucht was zoo
groot, dat hij in 323 v. Chr. zijnen ruiterij-meester
Fabius ter dood veroordeelde, omdat die slag had
geleverd in strijd met P.'s verbod : alleen door de
smeekingen der gansche bevolking liet P. zich vermurwen, om F., die in den bcdoelden slag de overwinning bevochten had, de doodstraf kwijt te schelden. — P. Cursor (Lucius), zoon van den vorige,
consul in 293 en in 272 v. Chr., bevocht 293 v.Chr.
de overwinning van Aquilonia op de Samnieten, en
versloeg hen andermaal, zoomede de Lucaniers en de
Brutiers in 271 v. Chr. P. Maso (Cajus), consul
in 230 v. Chr., bracht Sardinia en Corsica (beiden
reeds sedert 237 v. Chr. ender romeinsch gezag,
doch telkens in opstand) volkomen tot onderwerping, zoodat ze in romeinsche wingewesten berschapen werden. Daar hem de groote triomf niet werd
toegewezen, hield hij zijnen zegetocht op den Albaanschen berg, welk voorbeeld later menigmaal navolging vend. — P. Carbo; zie CARBO.
Papismus, het pausdom, inzonderheid de leer
der pauselijke onfeilbaarheid. De aanhangers van die
leer worden bestempeld met den naam van Papisten.
Papoeazie. Zie P APUAS.
Pappenheim, stad in Beieren, aan den Altmiihl, 5 uren gaans bezuiden Neurenberg ; 2000
inw.; fraai kasteel, residentie der Graven van P.,
uit welk geslacht o. a. gesproten is: P. (Gottfried
Heinrich, graaf von), geb. 29 Mei 1594, die ais keizerlijk veldbeer eene belangrijke rol heeft gespeeld
in den Dertigjarigen oorlog ; hij overtrof Tilly nog
in wreedheid, werd in den slag bij Lutzen doodelijk
gekwetst, en stierf dien ten gevolge 7 Nov. 1632.
Pappus, uit Alexandria, philosoof en mathematicus ten tijde van Theodosius den Oude (379395 na Chr.). Behalve verscheidene bistorische en
geographische werken, schreef hij in 2 boeken de
Collectiones mathematicw, die voor de geschiedenis
der mathematische letterkunde niet zonder gewicht
zijn. Van dat werk zijn slechts het 3e-8e boek in
't Latijn vertaald door Commandini (Pesaro 1588,
1602) tot ens gekomen ; van den griekschen tekst
bezitten wij slechts fragmenten uit het 2e, 3e, 5e
en 7e boek.
Papuas, Papoes, d. kroesharigen. De benaming P. worth, ofschoon oneigenlijk, gebezigd voor
alle kroesharige negritos, en verkeerdelijk zelfs voor
de bewoners van Australia's vasteland. In den
meer beperkten eigenlijken zin ecbter heeft men
onder den naam P. te verstaan de tot het ras der
australische negers behoorende niet-maleische bewoners van Nieuw-Guinea, dat ook Papoeazie of
het land der Papoes genoemd wordt, zijnde een
groot-eiland van Middel-Australia. Met den naam van
Papoeazische Archipel wordt bedoeld, behalve 't eigenlijke Papoeazie of Nieuw-Guinea, tevens de groep
van Waigioe (Salwatti, Gamen, Battanta en Waigioe),
onderhoorig aan den sultan van Tidore; wijders de
Arroe-, Freewill- en Geelvinkgroepen, de kleine archipels van Dampier en Schouten, en eindelijk het
eiland Gobi (Guebe), dat bijna onder den equator ligt.

Papus

Parahyba

Papus (M. Emil.), dictator te Rome 320 v.
Chr. tot het houden der comitien. —P. (Q. Emil.),
consul 282 v. Chr. met C. Fabricius Luscinus ; bij
overwon de Etrusken en de Bojers. Hij bekleedde
met zijn genoemden ambtgenoot weder bet consulaat 278 v. Chr.; toen streden zij roernrijk tegen
Pyrrhus ; twee jaren later bekleedden zij bet censorschap. — P. (L. Emil.), keinzoou van den vorige,
consul 225 v. Chr. (met Regulus), bevocht vele
overwinningen in Gallia, en genoot bij zijn terugkeer de onderscheidiug van den grooten triomf. Later (220 v. Chr.) was P. censor (met C. Flaminius).
- F. (L. Emil.), pretor 205 v. Chr., oorloogde op
Sicilia.
Para, de noordelijkste en grootste provincie van
het keizerrijk Brazilie, aan weerszijden van de Evennachtslijn en van de Amazonen-rivier, ligt nog bijna
geheel en al onontgonnen, is 54,507 vierk. mijlen
groot, en slechts met 207.500 zielen bevolkt. In den
jongsten tijd is van een gedeelte dezer provincien
in het uiterste westen de brazilaansche provincie
Amazonas of Alto-Amazonas gevormd. hoofdplaats van P. is de stad P. of Belem (zie BELEM),
aan den Guama, die zich ontlast in de rivier P.,
een der uitwaterings-takken van de Amazone.
Paracelsus van Hohenheim (Pbilippus Aureolus Theophrastus), bijgenaamd Bombastus, geneesen scbeikundige, geb. 17 Dec. 1493 te Maria-Einsiedeln in 't zwits. kanton Schwytz, leidde als dokter en alchimist een vrij avontuurlijk leven, was
1527—'28 professor der geneeskunde te Bazel, en
stierf eindelijk 23 Sept. 1541 te Saltzburg. Het
hoofddoel van al zijn streven was: den steen der
wijzen te vinden, alsook een algemeen geneesmiddel, dat dienstig was voor alles ; en daargelaten bet
kwakzalverachtige van zijne bemoeiingen, heeft hij
toch met zijn zoeken menige ontdekking gedaan,
die voor scheikunde en geneeskunde belangrijk was.
De volledigste editien der werken van P. verschenen
te Bazel (10 din. 1589), te Straatsburg (3 din.
1616-18) en te Geneve (3 din. 1658).
Paraelet, d. Trooster, deze benaming wordt
in het N. T. inzonderheid gebezigd voor den Heiligen Geest. Het is ook de naam van cen dorp in
het oude Champagne (in het tegenwoordige fransche departement Aube, 2 uren gaans bezuidoosten
Nogent-sur-Seine). Te P. kwam Abelard de afzondering zoeken om er eenige rust te genieten ; hij
sticbtte er in 1123 een beroemd klooster, waarvan
Heloise de eerste abdis werd. Hij noemde dit klooster P. tot aandenken aan de vertroostingen, welke
hem gewerden van zijne leerlingen, die hem tot
zelfs daar in zijne afzonderiug kwamen opzoeken.
Het graf van Abelard en Heloise, dat zich vroeger
hier bey ond, werd later overgebracht naar het Museum der Petits-Augustins te Parijs, en eindelijk
naar het kerkhof Pére-Lachaise.
Paradas, stad in Spanje, prov. Sevilla, 5 kwartier gaans bezuidw. Marchena ; 4500 inw.; kasteel
der hertogen_van Arcos.
Parmtonium, thans al-Baretoen, stad en haven in Libya, in Marmarica, bewesten Alexandria.
Onder het keizerrijk werd P. bij Egypte gerekend.
Paragoa, een der Philippijnsche eilauden. Zie

Paraguassu, rivier in Brazilie (prov. Bahia),
komt nit de Sierra das Almas, en valt na 63 mijlen
loop in de Allerheiligen-baai.
. Paraguay, een der grootste rivieren van ZuidAmerika, ontspringt ongeveer midden in de brazil.
prov. Mato-Grosso, doorstroomt het Xarayes-meer,
scheidt Paraguay (dat zijnen naam aan den P. ontleent, zie het volgende art.) van verscheidene Argentijnsche staten, neemt den Pilcomayo en den
Rio-Grande of Vermejo in zich op, en valt even benoorden Corrientes in den Parana, na eenen loop
van 185 mijlen.
Paraguay, republiek in het binnenland van
Zuid-Amerika, bewesten Brazilie, en benoorden de
staten der Argentijnsche confederatie, waarvan P.
gescheiden is door den Paraguay, naar Welke rivier
de republiek P. haren naam draagt, is 16,577 vierk.
mijlen groot, met 1,337,500 bewoners, waaronder
echter vele Indianen; de gewone taal is het Guarani;
de hoofdstad van P. is Asuncion. Ofschoon reeds bekend geworden in 1515, toen Solis de Plata-rivier
ontdekte, wordt P. gezegd eerst in 1526 ontdekt te
zijn door Sebastiaan Cabot. In 1535 werd het veroverd door Alvaro Nunez, en ontving de eerste
spaansche volkplanting: het werd in de beschaving
ingewijd door de op den rechteroever van den Parana gevestigde missten der spaansche Jezuieten, die
zich in P. bijna onafhankelijk maakten, en er een
theocratisch rijk vormden. Bit rijk der Jezuieten
bestond van 1556 tot 1767, toen de Jezuieten-orde
in allespaansche landen opgeheven, en de toegang in
P. aan alle vreemdelingen ontzegd werd. Zelfs onder het bewind der Jezuieten vormde P. ten alien
tijde een district van het groote Spaansche onderkoninkrijk La-Plata. In 1750 werd P. door de Spanjaarden afgestaan aan Portugal, in mil voor de kolonie San-Sacramento ; doch het portugeesche gezag kon zich in P. niet naar behooren handhaven,
en in 1777 kwam P. krachtens een nieuw tractaat
weder under de spaansche heerschappij. Ten gevolge
van den algemeenen opstand van Spaansch-Amerika,
werd P. onafhankelijk in 1809; (Jose Gaspar Rodriguez) Francia maakte zich reeds spoedig van het
hoogste gezag meester, eerst met den titel van consul (1813), vervolgens met lien van dictator (1814).
Hij hield P. in eenen staat van volkomene afgeslotenheid, en regeerde met ijzeren gestrengheid tot
aan zijnen dood (1840). Na zijnen dood werd aan
het stelsel van afsluiting vastgehouden, totdat het
nationaal congres van 1844 don Carlos Antonio
Lopez benoemde tot president der republiek voor
een tijdvak van 10 jaren; bij decreet van 20 Mei
1845 werd het land door den nieuwen president
opengesteld voor vreemdelingen. Toen door Rosas
maatregelen tegen P. werden genomen, die er op
schenen berekend om P. geheel en al ondergeschikt
te maken aan de Argentijnsche republiek, verklaarde
P. aan Rosas den oorlog, en sloot een of- en defensief verbond met het gouvernement van Corrientes,
tot welk verbond in 1851 ook toetraden Brazilie,
Uruguay en Entre-Rios. Dit had den val van Rosas
ten gevolge, zoodat 15 Juli 1852 de onafbankelijkheid van P. erkend werd door de Argentijnsche republiek, terwijl zoodanige erkenning ook van de
zijde van Groot-Britannia plaats had bij bet tractaat
van Asuncion 4 Jan. 1853. Door het tusschen P. en
Rrazilie gesloten tractaat van 13 Febr. 1858 werd
de scheepvaart op de rivier Paraguay voor de vlaggen van alle bevriende natien vrijgesteld.
Parahyba, of Parahiba do Sul, rivier in Brazilie, ontspringt in de prov. San-Paulo, op de noord-
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Paragua, 1) zie PARAGOA. - 2) twee rivieren
in Zuid-Amerika, nl. de eene in Venezuela, loops
eerst N. 0., dan N., daarna 0.-waarts, en valt bij
Barceloneta in den Caroni, na eenen loop van 115
mijlen ; — de andere in Brazilie (prov. Mato-Grosso)
valt na 90 mijlen loop in den Guapore.
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zijde der Serra do Mar, en valt, na 100 mijlen loop,
bij San-Juan-da-Praya in den Atlantischen Oceaan.
De P. geeft haren naam aan eene kustprovincie van
het keizerrijk Brazilie, welke prov. 1325 vierk. mijlen groot is met 190,000 bewoners, en tot hoofdplaats heeft de stad P., met 12,000 inw. en haven.
Paralus, de gewijde galei, die de Atheners jaarlijks naar Delos zonden, beladen met offeranden en
met personen, die aan de altaren van Apollo en
Diana de heilige mysterien moesten volbrengen. Die
tocht heette theorie, en alien, die aan dien tocht
'deelnamen, werken theoren genoemd. Zoo lang dat
vaartuig afwezig was, mocht geen doodvonnis voltrokken worden ; uit dien hoofde verliep er dan ook
eene maand tusschen de veroordeeling en terdoodbrenging van Socrates.
Paralipomena, d. i. Overgeslagene of vergetene dingen, dus zooveel als Aanhangsels of Supplementen, zoo noemden de 70 Overzetters de twee
Boeken der Chronijken in bet 0. T. als toevoegsels
op de Boeken van Samuel en van de Koningen.
Paramaribo, hoofdstad van de kolonie Suriname of Nederlandsch Guiana, 4 mijlen boven den
mond der rivier Suriname; 16,000 inw.; veilige haven; residentie van den gouverneur ; werd gesticht
1,673 ; herhaalde malen door brand geteisterd, o. a.:
18 April 1763, 21 Jan. 1821, 3-4 Sept. 1832.
Paramatta, stan in Nieuw-Zuidwallis, aan de
bevaarbare rivier P., die na een oostwaartschen
loop van circa 3 mijlen uitwatert in Port Jackson.
De stad P. ligt ruim 5 uren gaans ten W. N. W.
van Sidney, en heeft 5000 inw.
Paramythia, stad in aziat. Turkije, ejalet
Janina, 6 mijlen bezuidw. Janina ; 5000 inw. •
Paran, eene woestijnvlakte ; Gen. 14 : 6 ; 21:
21; Num. 10: 12; 12: 16; 13: 3, 26; Deut. 1: 1;
33: 2;1 Sam. 25: 1 ; I Kon. 11 : 18; Hab. 3: 3.
Parana, 1) rivier in Zuid-Amerika, is de
hoofdstroom ran de La-Plata-rivier, ontspringt in
de brazil. prov. Minas-Geraes op de Serra Mantiqueira, en neemt, na eenen loop van 282 mijlen, bij
Corrientes den Paraguay in zich op, met welke rivier
vereenigd de P. den naam draagt van La-Plata. —
2) zuidelijke provincie van het keizerrijk Brazilie,
is 4360 vierk. mijlen groot, met 72,500 bewoners,
ligt nog geheel en al woest, en heeft tot hoofdplaats
de stad Curitiba. — 3) de nieuwe officieele naam
van Bajada-da-Santa-Fe, de hoofdstad van Entre- Rios.
Paranagua, havenstad in de brazil. prov.
Parana, aan den Atlantischen Oceaan, 34 mijlen bezuidw. Santos ; 3000 inw.; haven.
Paranahyba, twee rivieren in Brazilie, nl.:
1) in de prov. Goyaz en 2) tusschen de provincien
Piauhy en Maranha5.
Paranan, rivier in de brazil. prov. Goyaz, ontlast zich na eenen noordwaartschen loop van 84
mijlen in den Tocantins, 10 uren gaans bewesten
Conceicai.
Parasoe—Rama, een ooriogzuchtige brahma,
zoon van den brahma Dzjamadagni en van Renoeka.
Hij werd grootgebracht door Siwa, wreekte den
flood van zijnen vader en zijde moeder op de zonen
van Wasiesjtha, een anderen brahma, die een vijand
was geweest van Dzjamadagni. Vervolgens verdreef
P.-R. de sjattryas of krijgslieden uit Aiodhia (Oude)
en geheel Indie, en verschafte zoodoende aan de
brahmaas het oppergezag; doch met ondank door
hen beloond, zonderde hij zich of in de bergen (in
de Ghats), deed uit de golven de lange kust van
Malabar verrijzen, en verbood den toegang tot die

kust aan alle brahmaas, terwijl hij hen tevens vervloekte. Eindelijk bracht hij de Nail's tot onderwerping, en keerde terug in den schoot der godheid,
waaruit hij eerst ten tijde van Rama weder te voorschijn kwam als zevende incarnatie van Wisjnoe.
Paraty, zeestad in Brazilie, prov. Rio-de-Janeiro, 18 mijlen bewesten de stad Rio-de-Janeiro,
aan de baai van Angra; 10,000 inw.; warme bronnen.
Paray—le—Monial, 't oude Pareium Moniale
of Moniacum, stad in 't fransche dept. Saone-Loire,
3 uren gaans bewesten Charolles; 3600 inw.; geboorteplaats van Vavasseur (den Jezuiet).
Parbar, bij P. waren twee Levieten ; I Chron.
26: 18.
Para), marktvlek in 't fransche dept. Sarthe,
vijdfhalf uur g. benoordoosten La Flèche ; 2400 inw.
Parcen. Zie SCHIRGODINNEN.
Parchim, stad in Mecklenburg-Schwerin, aan
de Elde, 9 uren gaans bezuidoosten Schwerin ; 7000
inw.; minerale bron ; reeds in de 2e eeuw bestond
P., en droeg Coen den naam Alislus.

Pardaillan. Zie GONDRIN.
Pardassus (Jean Marie), beroemd fransch
rechtsgeleerde, geb. 11 Aug. 1772 te Blois, vroeger
raadsheer in het hof van cassatie, sedert de Juliomwenteling uitsluitend voor de rechtsgeleerde letterkunde levende, gest. 26 Mei 1853 te Pimpeneau
bij Blois. Voornaamste werken : Cours de droit
commercial (4 din. Parijs 1814-16; 6e druk 1856);
Collection des lois marilimes antdrieures 18e siècle
(6 din. Parijs 1828-45); hij bezorgde ook eene
editie van de Loi Salique (Parijs 1843).
Pardo (El-), 1) stad in Spanje, vierdhalf uur
gaans benoordw. Madrid, in het Bosch genaamd
van El-Pardo; 2900 inw.; een reeds onder Karel V
gebouwd koninklijk kasteel, dat tot jachthuis en
winterpaleis dient, en waar 1778 een tractaat met
Portugal geteekend werd. — 2) rivier in Brazilie,
stroomt tusschen de provincien Mato-Grosso en
Goyaz, en valt na 50 mijlen loop in de Parana.
Pardoe (Julia), engelsche schrijfster, geb. 1812
te Beverley, gest. Dec. 1862 te Londen, was de
dochter van eenen officier. Zij heeft met romans,
historische werken en reisbeschrijvingen grooten
opgang gemaakt.
Pardubitz, stad in Bohemen, kreis Chrudim,
aan de uitwatering van de Chrudimka in de Elve,
ruim 12 mijlen beoosten Praag, is een station van
den spoorweg Weenen-Praag, heeft 7000 inw., wallen en bastions, en een keizerrijk paleis.
Pare, of Parree, gebergte op het eiland Java,
resid. Djokdjokarta. In dit gebergte tweemaal eene
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen,
nl.: 28 Juli 1827 en 20 April 1828.
Pare (A mbroise), verlatijnscht Parwus, de schepper der heelkunde in Frankrijk, geb. 1517 te Laval,
was lijfarts van koning Hendrik II en van diens
zoon en opvolger, en stierf te Parijs 22 Dec. 1590.
De werken van P. (Parijs 1561, dikwijls herdrukt,
o. a. in 1840) zijn in 't Latijn en Duitsch vertaald.
Paredes (don Diego Garcia de), spaansch veldheer, geb. 1466, wapenbroeder van Gonzalvo van
Cordova in de oorlogen in Italie, screed later dapper in de legers van Karel V, en stierf 1530; hij
was een man van ongemeene lichaamskracht.
Paredes—de—Nava, stad in de spaansche
prov. Palencia, 6 a 7 uren gaans benoordw. Palencia ; 5000 inw.
7i P
Pi 1 a Zie
Parega, dorp inFriesland.
. ARREGA.
Parenzo, stad in lllyrie, aan de Adriat. Zee,
ruim 8 mijlen bezuiden Triest ; 2800 inw.; haven.
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Paresseuse

Parisot de la Valette

Paresseuse (la Mer), d. i. de Luie Zee, dezen naam vindt men in sommige fransche boeken
voor IJszee; ook wel voor dat gedeelte der Oostzee,
dat thans den Deenschen archipel vormt, en dat
in het Latijn bekend was onder den naam van

bracht door veehoeders op den berg Ida. Tot scheidsman gekozen in den wedstrijd der godinnen Minerva,
Juno en Venus, om te beslissen aan wie van haar
drieen de prijs der schoonheid (een gouden appel)
moest worden toegewezen, schonk bij dien prijsaan
Venus. Later door Priamus erkend en in zijn paleis
opgenomen, werd P. naar Griekenland gezonden, om
Hesione terug te eischen, die door Hercules geschaakt
was ; bij die gelegenheid schaakte hij de schoone
Helena, gemalin van Menelas, koning van Sparta,
die hem aan zijn hof had ontvangen : dit werd de
aanleidende oorzaak tot den Trojaanschen oorlog;
in dien oorlog hood P. aan, om zich in een tweegevecht met Menelas te meten, loch hij ging voor
dien held op de vlucbt. Een geoefend boogschutter
zijnde, doodde P. op verraderlijke wijze Achilles;
hij werd zelf doodelijk gekwetst door Pyrrhus of door
Philoctetes. In zijne, laatste oogenblikken werct hij
bijgestaan en verpleegd door de herderin CEnone,
die hij verraden en verstooten had.
Paris (Matthew), engelsch kronijkschrijver,
geb. in 't laatst der 12e eeuw, gest. omstr. 1259,
I3enedictijner monnik in 't klooster St.-Alban, werd
met de taak belast om verscheidene kloosters in
Noorwegen te hervormen, en stond in hooge guest
bij Engeland's koning Hendrik III. Men heeft van
hem eene Historic major Anglia', die van 1066 tot
1259 loopt, en in 't licht gegeven is door Matthew
Parker, aartsbisschop van Canterbury (Londen1571).
Van dit werk, zeer belangrijk voor dat gedeelte der
geschiedenis, verscheen eene fransche vertaling door
de Luynes en Vuillard-Brdholles (9 dln, Parijs 1840
—41). Een uittreksel van het groote werk leverde
P. zelf, onder den titel van Historia minor.
Paris (Francois de), beroemd diaken, geb.
1690 te Chatillon in 't fransche dept. der Seine,
was de zoon van een raadsheer in bet parlement.
Met ijver omhelsde hij de leerstellingen der Jansenisten, kwam in verzet tegen de btrl Unigenitus, en
bedankte voor eene pastoorsplaats, om niet bet Formulier te onderteekenen. Hij besteedde zijn geheele
vermogen aan werken van liefdadigheid ; en toen
hij zich op die wijze arm had gemaakt, begon hij
kousen to vervaardigen, om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Door ongeloofelijke zelfkastijdingen verkortte hij zijn leven, en stierf (zooals zijne
aanhangers bet noemden) in cenen boogen reuk van
heiligheid. Op zijn graf (op het St.-Medardus-kerkhof te Parijs) geschiedden allerhande wonderen, hetgeen bet begin was van de wonderdadige genezingen en de buitensporige tooneelen der zoogenaamde
Convulsionnaires, waardoor het gouvernement zich
eindelijk genoopt zag het kerkhof te sluiten. Een
spotvogel schreef toen op de poort van bet kerkhof:

Pigrum Mare.

Paretacene, groote landstreek van het Perzische rijk, benoorden de bergen van Persis en bezuidoosten Medie, was slechts eene onmetelijke
woestijn, die ineen liep met de woestijn van Medie
en met die van Carmanie. De voornaamste steden
van P. schijnen geweest te zijn : Aspadana in bet 0.,
en het Ecbatana der Magiers in het N. 0.
Parfaict (Francois en Claude, genaamd de Gebroeders), geb. te Parijs, hebben gezamenlijk in 't
licht gegeven : Histoire generale du Theatre Francais
(2 din. Parijs 1743). Van Francois alleen heeft men,
behalve eenige tooneelstukken: Histoire de l'ancien
Theatre italien (1753); Histoire des thedires de Paris
(7 dln. 1756-67); Histoire de l' Opera (in manuscript).
Parga, stall in europ. Turkije, in Roemelie, 10
mijlen bezuidw. Janina, tegenover het eiland Paxo;
4000 inw.; dubbele haven; citadel op eene rots.
Van 1401 tot aan den ondergang van de Venetiaansche republiek 1797 wilt P., met die republiek tot
bondgenoot, zich onafhankelijk van de Turken te
handhaven, totdat het, krachtens tractaat tusschen
Rusland en de Porte, in 1800 onder het gezag van
den sultan kwam. Nog lang streden de Parganioten
(Pargioten) voor hunne onafhankelijkheid. In 1814
werken zij belegerd door Ali-Pacha, en moesten zich
eindelijk (1819) overgeven, waarop het grootste gedeelte der bevolking, om niet onder de turksche
heerschappij te leven, de wijk nam naar de Ionische
eilanden.
Parhos. Zie _PAROS.
Paria, schiereiland in 't oost-gedeelte van Venezuela, loopt uit in kaap P., en vomit met de kust
van het vasteland de Golf van P., in welke verscheidene armen van den Orinoco uitloopen.
Parias, ook Sjandalas genaamd, in Oost-Indie
eene talrijke kiasse van menschen, die tot geenerlei
caste behooren, in de diepste verachting leven, geheel buiten de brahminische wet staan, en slechts
door den geringsten handenarbeid in bun levensonderhoud voorzien.
Parign6-1'Eveque, vlek in het fransche
dept. Sarthe, vijfdhalf our gaans bezuidoosten Mans;
3600 inw.
Parime, geisoleerde bergengroep in Guiana,
vormt een ten W. en ten N. door den Orinoco begrensd bergland, dat omstr. 18,000 vierk. mijlen
groot is, met pieken van 9800 (de Mavaraca) en
8300 (de Duida) vt. In het P.-gebergte ontspringt
de rivier P., die zich ,na 150 mijlen loop in den
Rio-Negro ontlast.
Parini (Ginseppe), ital. dichter en satiricus,
geb. 22 Mei 1729 te Bofisio, professor te Milaan,
gest. 15 Aug. 1799. Complete editie van P.'s werken
(6 din. Milaan 1801-4).
Paris, fransche naam 4.(ook engelsche en duitsche spelling) van Frankrijk's hoofdstad Parijs (zie
dat art.).
Paris, ook Alexander (Alexandros), zoon van
den trojaanschen koning Priamus en van Hecuba,
vermaard door zijne schoonheid en laaghartigbeid,
werd dadelijk na zijne geboorte te vondeling gelegd,
omdat zijne moeder gedroomd had, dat zij eene fakkel ter wereld bracht, die Europa en Azle zou verwoesten te your en te zwaard. Hij werd grootge-

De par le Roi defense ci Dieu,
De faire miracle en ce lieu.
Parisienne, of Hymne de Paris, een vrijheids-

lied, vervaardigd door Casimir Delavigne ter verheerlijking van de Juli-omwenteling ; bet begint met de
woorden Peuple francais, people des braves.
Parisii, klein yolk in Lugdunensis 4a, op de
beide oevers van de Sequana (Seine); hunne hoofdstad was Parisii of Lutetia, het tegenwoordige Parijs.
Parisio. Zie _PARRHASIUS.
Parisis, oud landschapje van Frankrijk, in bet
middelgedeelte van Ile de France, benoorden Parijs.
Het stadje Louvres was de hoofdplaats van P.; thans
is dat landschapje begrepen in de departementen
Seine-Oise en Seine.
Parisot, gen. Pater Norbertus. Zie NORBERTUS.

Parisot de la Valette.

Zie LA VALETTE.

Park
Park (Mungo). Zie MUNGO PARK.
B ARKANI.
Zi B
Hon garije. Zie
Parkani, stad in Hon
Parkersburg, stad in den noord-amerik.
staat Virginie, aan de uitwatering van den LittleKanawha in den Ohio; 4000 inw.
Parley (Peter). Zie GOODRICH.
Parliament (Long-). Onder den naam van
Long-Parliament heeft men te verstaan het laatste
Parlement, dat Karel I, koning van Engeland, bijeenriep in 1640. Twee jaren later verklaarde dit Parlement den oorlog aan den koning, en bet veroordeelde hem ter dood 1649, toen de Schotten hem
aan de engelsche armee hadden uitgeleverd. Na
twaalf jaren bestaan te hebben te midden van woelingen en burgeroorlog, werd het Long-P. in 1653
vernietigd door Olivier Cromwell, die aan het hoofd
zijner soldaten de vergadering binnendrong, en de
leden van het P. met geweld nit de zaal verdreef.
Parma, rivier die de stad Parma besproeit, en
zich bij Bresello in de Po ontlast, na 10 mijlen loop.
Parma, het oude Julia Augusta, stad in Italie,
bit 1860 hoofd- en residentie-stad van het toen te
niet gegane hertogdom Parma (zie het volgende
art.), ligt aan de rivier Parma (zie 5 reg. booger),
heeft eene universiteit, en 46,000 inw. Het is eene
zeer oude stad, gesticht door de Etrusken ; in 184
v. Chr. werd het eene romeinsche kolonie en begrepen in Cispadaansch Gallia ; onder Augustus ontving het den naam Julia-Augusta. In de middeleeuwen was P. afwisselend guelfisch of gibellijnsch, afwisselend onafhankelijk of onderworpen aan kleine
tirannen of aan de naburige steden, totdat P. eindelijk in de macht der pausen viel, en dientengevolge
in handen kwam van het huis Farnese, door betwelk P. tot hoofdstad verheven werd. Het is de geboorteplaats van den schilder Mazzuoli.
Parma (het hertogdom), een der voormalige
rijkjes in Italie, bestond nit de twee hertogdommen
P. en Piacenza, was 113 vierk. mijlen groat, ingedeeld in 5 provincien (Parma, Piacenza, Borgo-SanDonnino, Val-di-Taro, Lunigiano), bevolkt met
500,000 zielen,.en had tot hoofdstad Parma (zie `t
vorige art.). Dit landschap, gevormd uit een gedeelte van het oude Cispadaansch Gallia en van Liguria, na aanvankelijk (even als geheel Lygurie)
onafhankelijk geweest to zijn, werd omstr. 185 v.
Chr., met het overige van Cisalpijnsch Gallia, door
de Romeinen onderworpen. Bij den ondergang van
bet Romeinsche rijk beroverde P. voor eenigen tijd
zijne onafhankelijkheid, doch viel vervolgens in banden der Longobarden, aan wie Karel de Groote het
ontweldigde, om bet aan den pans te geven. Tijdens
de oorlogen tusschen de pausen en de keizers verhief P. zich tot onafhankelijke republiek. Bij den
val der Hohenstaufen, stond P. onder het bewind
der familie Correggio (1303); verscheurd door inwendige verdeeldheden, gaf bet zich aan Johannes
van Bohemen (1330), die het verkocht aan de familie Rossi; doch deze was niet machtig genoeg om
zich in het gezag te handhaven, en in 1335 werd
Martino della Scala meester van P.: hij gaf het als
leen aan zijne ooms, de Heeren van Correggio, die
zoodoende hersteld werden in het gezag, waarvan
ze beroofd waren geworden in 1341. Doch een bunner (Azzo), verkocht P. reeds in 1344 aan Obizzo III
van Este, die het in 1346 weder verkocht aan Lucchino Visconti, heer van Milaan. Bij al die wisselingen volgde Piacenza steeds het lot van P. De beide
hertogdom men bleven dus milaneesche provincien
tot op de oorlogen der Franschen in Italie. Toen
Julius II, bij het congres van Mantua, het hertog-
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dom Milaan teruggaf aan de familie Sforza (1511),
scheidde bij P. en Piacenza daarvan of ten behoeve
van den Pans. Nadat Frans I in 1515 het Milaneesche weder veroverd had, vereenigde hij de twee
hertogdommen wader daarmede. Bij den vrede van
1530, tusschen Karel en Clemens VII, kwamen P.
en Piacenza aan den Paus terug; doch reeds kort
daarna (1545) warden beiden door Paulus III als
leen afgestaan aan zijnen natuurlijken zoon PetrusLodewijk Farnese, Wiens zoon Octavius, erkend door
Filips 11 (1556), de stambeer werd van de dynastie
Farnese. Daze dynastie stierf cerst uit in 1731, na
in de 16e en 17e eeuw verscheidene merkwaardige
manner voortgebracht te hebben (zie FARNESE). De
erfdochter uit dit geslacht, Elizabeth Farnese, gemalin van Spanje's koning Filips V, liet loen bet
hertogdom (P. en Piacenza) aan haren zoon (don
Carlos) geven ; doch toen don Carlos in 1735 koning
der beine Sicilian was geworden, werd het dubbele
hertogdom afgestaan aan den keizer. Na den Oostenrijkschen Successie-oorlog werd het bij den
vrede van Aken (1748) geschonken aan den tweeden zoon van Elizabeth Farnese, den infant don
Filips. Diens zoon Ferdinand regeerde te Parma tot
1802, en na zijnen dood werd zijn rijk ingelijfd bij
de Fransche republiek, vervolgens bij het Fransche
keizerrijk, en vormde daarvan het departement Taro,
met Parma tot hoofdplaats. Door den vrede van Parijs (1814) en de Weener congres-acte werd P. (met
Piacenza, benevens het hertogdom Guastalla) insouverein bezit toegewezen aan de aartshertogin MariaLouise (de gemalin van Napoleon I), die er regeerde
tot 1847. Bij haren dood (17 Dec. 1847) nam KarelLodewijk (Karel II) van Lucca bezit van haar rijk,
krachtens het tractaat van 10 Juni 1817; doch reeds
den 20 Maart 1848 brak in P. de omwenteling nit,
tengevolge waarvan de hertog bet land verliet, terwijl eene voorloopige regeering aangesteld werd, en
P. zich aansloot aan den oorlog tegen Oostenrijk.
Intusschen werd P. 12 Aug. 1848 door oostenrijksche troepen (onder generaal d'Aspre) bezet; en
ook toen het zich 16 Maart 1849, bij den nieuwen
oorlog, voor inlijving bij Sardinie verklaard had,
ontving het reeds kort daarna oostenrijksche bezetting. Reeds 4 Maart 1849 had hertog Karel 11
afstand van den troon gedaan, ten behoeve van zijnen zoon Karel III, die 27 Aug. 1849 de regeering
aanvaardde, doch 27 Maart 1854 vermoord werd
waarop het bewind overging op zijnen zoon Robert I
(gab. 9 Juli 1848), onder voogdij van diens moeder Louise van Bourbon, dochter van den hertog
van Berri. Door de beweging van 1859 zag de regeerende dynastic zich genoodzaakt het land te verlaten, waarop 8 Juni can voorloopig bewind aangesteld werd, dat zich aansloot aan Victor Emmanuel;
16 Juni nam een Sardisch stadhouder het hertogdom in bezit, dat bij decreet van '28 Maart 1860 ingelijfd werd bij bet nieuwe koninkrijk Italie.
Hertogen van Parma en Piacenza.

1748
Don Filips
Petrus Lodewijk
1765
1545 Ferdinand
Farnese
Lodewijk koning
Octavias Farnese 1547
van Etruria 1802
Alexander Farnese 1586
Reinuccio I Farnese 1592 Lodewijk II 1803-1807
Odoardus Farnese 1622 Marie Louise, hertogin v. Parma, enz. 1814
Reinuccio II Far1646 Karel Lod ewijk (Kanese
1847
rel II)
1694
Frans Farnese
1727 Karel III (vermoord
Anton. Farnese
1849
1854)
Don Carlos van
1854
Bourbon(Karel I) 1731 Robert I
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Parma (Alexander Farnese, hertog van), veldheer van Filips II. Zie FARNESE.
Parma (hertog van). Zie CAMBACERES.
Parma (don Filips, hertog van), vierde zoon
van Filips V, koning van Spanje, geb. 1720, trouwde
Elizabeth van Frankrijk, dochter van Lodewijk XV,
koning van Frankrijk. Het tractaat van Aken, waarbij
1748 de Oostenrijksche Successie-oorlog beeindigd
werd, schonk hem de hertogdommen Parma, Piacenza en Guastalla. Zijne regeering was vreedzaam
en gelukkig. Hij stierf 1765, en werd opgevolgd
door zijnen zoon Ferdinand. — P. (Ferdinand, infant en hertog van), zoon van den vorige, en (door
zijne moeder) kleinzoon van Lodewijk XV, geb.
1751, ontving zijne opleiding van Keralio en Condillac. Hij volgde 1765 zijnen vader op en regeerde
vreedzaam, bijna al het gezag latende uitoefeuen
door den markies van Felino. Hij had eenige geschillen met het hof van Rome, verdreef 1768 de
Jezuieten uit zijn rijk, had oneenigheden met Frankrijk tijdens de oorlogen der Republiek in Italie
(1796), en stierf 1802, kort voordat hem zijne kroon
afgenomen zou zijn geworden. Na zijnen dood werd
zijn rijk (onder de benaming van departement van
den Taro) bij de Fransche republiek ingelijfd, en
zijn zoon, Lodewijk van P., ontving bij wijze van
schadeloosstelling Toskanen met den titel van koning van Etrurie.
Parmastha, een der tien zonen van Haman ;
Esth. 9 : 9. Zie ARIDAI.
Parmenas, een der eerste Christenen ; Hand.
6 : 5.
Parmenides, grieksch wijsgeer van de Eleatische school, geb. omstr. 535 v. Chr. te Elea, was
in zijne eerste jeugd een leerling van Xenophanes,
bekleedde de hoogste ambten in zijne geboortestad,
en kwam op zijn 65e jaar met zijnen leerling Zeno
naar Athene, om daar lessen over de philosophie te
houden. Hij stierf in hoogen ouderdom. Zijne denkwijzen ontwikkelde hij in een philosophisch leerdicht, waarvan slechts fragmenten tot OM gekomen
zijn, verzameld door Kersten in "Philosophorum
Gra3corum veterum reliquim" stuk 2, Brussel
1835).
Parmenion, veldheer van Philippus en van
Alexander, droeg veel bij tot bet winnen van de
veldslagen aan den Granicus en bij Issus, veroverde
Damascus en Syrie, en was van oordeel, dat Alexander, na deze voordeelen, de schitterende voorstellen
behoorde aan te nemen van Darius, die aan den macedonischen koning de hand van een zijner dochters
benevens geheel Azle tot aan den Euphraat aanbood.
Men kent het vermaarde antwoord, dat Alexander
aan zijnen veldheer gaf, toen deze zeide : .Als ik
Alexander ware zou ik het aanbod aannemen ;" toen
antwoordde Alexander : .Ja, ik zou het 66k aannemen, als ik Parmenion ware." Na den slag van Arbela werd P. benoemd tot stadbouder van Medie ;
maar het duurde niet lang of Alexander scheen te
gelooven, dat P. medeplichtig was aan eene samenzwering, zoodat hij P. ter dood liet brengen, na eerst
reeds zijnen zoon Philotas, wegens verzwijging van
eene aan hem bekende samenzwering, een gelijk lot
te hebben doen ondergaan (329 v. Chr.).
Parmentier(Antoine Augustin,baron), fransch
agronoom, geb. 1737 te Montdidier, gest. 17 Dec.
1813 als inspecteur-generaal der geneeskundige
dienst in Frankrijk. Men beeft o. a. van hem : Traite
sur fart de la boulangerie (1778).—P. (J.), fransch
zeevaarder, geb. 1494 te Dieppe, ontdekte het eiland
Sumatra, en stierf 1543.

Parnach, vader van den volksoverste Elizaphan
(stam Zebulon); Num. 34 : 25.
Parnahiba, Parnahyba, brazil. rivier. Zie
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PARANAHYBA.

Parnassus, thans Liakoera, berg in het grieksche landschap Phocis, bewesten den Helikon, tusschen Amphissa en Trachis, verheft zich 7570 vt.
boven den spiegel der zee : op den P. staande kon
men in de verse Corinthe zien liggen. Op de zuiderbelling van den P. lag de orakel-stede van Delphi, en
ontsprong de bron Castalia ; vandaar oneigenlijk voor
woonplaats der dichters, waarom ook 'den P. beklimmen" zooveel bednidt als .zich aan de dichtkunde toewijden". In de mythologie is de P. de
voornaamste verblijfplaats van Apollo en van de
Muzen, welke laatste daarnaar ook Parnassieden genoemd worden.
Parnell (Thomas), engelsch dichter, geb. 1679
te Dublin, gest. 1717 te Chester. Complete editie
zijner werken (2 dln. Parts); eene Bloemlezing uit
P.'s nagelatene gedichten gaf Pope (1721).
Parny (Evariste Desire Desforges, ridder van),
fransch erotisch dichter, geb. 6 Febr. 1753 op het
eilan I Bourbon, gest. 5 Dec. 1814. De Oeuvres van
P. zijn uitgegeven door Tissot (3 dln. Parijs 1827)
en door Bdranger (4 dln. Parijs 1831). De Oeuvres
choisies van P. leverde Boissonnade (1 dl.Parijs 1827).
Paropamisus, thans Kandahar, landstreek in
het nude Azie, tusschen Bactriana ten N. en Ladle
ten 0., was vol hooge bergen (zie volgend art.)
en bevatte slechts weinig steden, van welke de voornaamste waren : Orthospane en later Paropamisisch
Alexandria. Het maakte deel uit, eerst van het MedoPerzische rijk, toen van bet rijk van Alexander,
daarna van het Syrische rijk onder de Seleucieden,
en eindelijk van Bactriana.
Paropamisus, door de Grieken ook genoemd
Indische Caucasus, thans Hindoe-koe, eene bergketen in Zuid-Azie, naar welke het landschap P. (zie
vorig artikel) genoemd werd.
Paros (die van) of Parhos, ten getale van 2172,
keerden weder uit de babyl. gevangenschap ; Ezra
2 : 3; 8 : 3; 10 : 25; Neh. 3 : 25; 7 : 8; 10 : 14.
Paros, thans Paro, grieksch eiland in de Egeische Zee, een der Cycladen, tusschen Naxos en Delos,
tegenover Oliaros (thans Antiparo), is bijna 4 vierk.
mijien groot, met ruim 7000 bewoners. De voornaamste stall op P. heette insgelijks P. (thans Parkia of
Parecchia). Het marmer van P. was beroemd, vooral
dat uit het Marpessus-gebergte. Aanvankelijk gecoloniseerd door de Pheniciérs, later bevolkt door de
Cretenzen, bleef P. onafhankelijk, totdat het onderworpen werd door Darius 1; het werd vervolgens
veroverd door Athene, en ten laatste (onder Pompejus) ingelijfd bij de Romeinsche republiek. Op P.
was Archilochus geboren.
Paros (Marmeren lafelen van), ook de Kronijken
van P. genaamd, ook wel de Marmeren tafelen van
Arundel of van Oxford, eene reeks chronologiscbe
tafelen, opgesteld op last van bet Atheensche gonvernement, en op marmeren tafelen gegraveerd. In
bet begin der 17e eeuw gevonden op het eiland P.;
in 1627 door Peiresc aan den graaf van Arundel
verkocht, werden die tafelen later in de bibliotheek
van Oxford geplaatst ; zie HOWARD, kolom 2, blz.
111, dl. 2.
Parques, fransche naamsvorm voor Parcen.
Parr (Catharina), zesde gemalin van Hendrik
VIII, was weduwe van baron Latimer, toen zij in
1543 met den koning trouwde ; 34 dagen na des konings dood (1547) trad zij in den echt met Thomas
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Seymour. Eene ijverige voorstanderes van de Luthersche kerkleer, had haar Leven groot gevaar geloopen bij den monarch, die geen andere kerkleer
duldde dan de zijne ; doch Catharina had alle gevaar
weten af te wenden door hare behendigheid. Zij
stierf 1548.
Parr (Thomas), een beroemd langlever, geboortig uit het engelsche graafschap Shrop, ging op zijn
120e jaar nog een huwelijk aan, en was 152 jaren
oud toen hij 1634 stierf.
Parra (Petrus Albertus van der), geb. te Columbo op het eiland Ceylon, was van 1761 tot aan
zijnen dood (Dec. 1775) gonverneur-generaal van
Nederlandsch-Indie.
Parras, stad in den mexicaanschen staat Cohahuila, 6 a 7 mijlen benoordoosten Mapimi en 38
mijlen bezuiden Monclova ; 7000 inw.
Parrega, of-Parraga, dorp in Friesland, 3 uren
gaans bewesten Sneek, nabij het (bezuidw. Bolsward
liggende) Parregaster-meer; met onderhoorige buurtschappen 300 inw.
Parrhasius, grieksch schilder uit Ephesus,
tijdgenoot van Zeuxis, leefde omstr. 400 v. Chr.
Parrhasius (Aulus Janus), gefingeerde naam
van Giovanni Parisio, philoloog, geb. 1470 te Cosenza,
waar hij de Cosentijnsche academie stichtte ; gest.
1533. De Werken van P. zijn uitgegeven door Henri
Etienne (Parts 1567). — P. (Th.), onder dezen
gefingeerden naam heeft de geleerde J. Leclerc eene
kritische verzameling in 't licht gegeven, getiteld

Parthia, doch ()matte vervolgens geheel medo-perzisch Hoog-Azie, beoosten den Euphraat en bewesten
het Bactrische rijk. Overigens zijn de grenzen van
bet rijk der P. nog al afwisselend. Deel van dat rijk
maakten nit: Mesopotamia, Babylonie, Media, Atropatene, Susiana, Persis, Hyrcanie, Paretacene, de
twee Carmanien. De P. behoorden achtereenvolgend
tot het medo-perzische rijk, tot Alexander's rijk, en
tot dat der Seleucieden. Arsaces, het opperhoofd van
een der parthische stammen, onderwierp al de overige stammen aan zijn gezag, schudde 255 v. Chr.
het juk der Seleucieden af, en legde zoodoende den
grond tot het rijk der P. Na den ondergang van het
rijk der Seleucieden (64 v. Chr.) werden de P.
grensnaburen der Romeinen, en toen, vooral in den
tijd der keizers, waren de beide volken dikwijls met
elkander in oorlog. De P. worden vermeld Hand.
2: 9. Het rijk der P. ging te niet anno 226 na Chr.,
en werd vervangen door het rijk der Sassanieden.
De regeeringsvorm der P. was de monarchie, doch
door en door feodaal. Hier volgt de naamlijst der
Parthische koningen (genaamd dynastie der Arsacieden); wat echter de daarbij opgegevene chronologische opgaven betreft, die zijn zeer twijfelachtig.
18
Arsaces (WO Chr.) 255 Artabanus III
Tiridates of Arsaces H254 Tiridates
36
Artabanus (hersteld) 36
Artabanus I of Arsa216 Vardanes
44
ces III
Phriapatius
196 Gotarsus
47
Phraates I
182 of 178 Vonones II
50
164 Vologesus I
Mithridates I
50
139 Pacorus, bijgen.Firoez
Phraates II
127
of de Zegerijke
90
Artabanus II
Mithridates H
124 Chosroes of Khosroe
107
Mnaskires
90
77 Parthamaspates
Sinatrokes
116
70 Chosroes (hersteld) 117
Phraates III
121
61 Volegesus II
Mithridates III
53 Volegesus III
150
Orodes I
37 Ardawan
192
Phraates IV
207
Phraataces(naChr.)4 of 9 Pacorus II
14 Vologesus
209
Orodes II
15 Artabanus IV 216-226
Vonones I
Parthenay, stad in 't fransche dept. DeuxSevres, aan den Thouet, 13 uren gaans benoordoosten Niort ; 4700 inw.; geboorteplaats van Anna de
Parthenay en van Francois Delaporte (Richelieu's
grootvader). Oudtijds was P. de hoofdplaats eener
heerlijkheid, die 1 422 aan de kroon werd getrokken ; later hoofdplaats van het kleine landschap
Gatine in Opper-Poitou, daarna van bet hertogdom
Meilleraie.
Parthenay, aanzienlijk fransch geslacht, naar
men wil gesproten nit het geslacht Lusignan reeds
veor het jaar 1000, splitste zich in twee finial, van
welke de jongste de beroemdste is. Tot deze jongste
linie behoorde: P. (Anna de), vrouw van Antoine
de Pons, graaf van Marennes, gest. 1631. Zij was
een der voornaamste sieraden van bet hof van Renee
van Frankrijk, dochter van Lodewijk XII en hertogin van Ferrara. Zij kende Latijn en Grieksch, en
was zeer bedreven in de muziek. Zij had het Protestantismus omhelsd. — P. (Catharina de), nicht
van de vorige, geb. 1554, droeg veel bij tot de uitbreiding der Protestantsche leer. Zij trouwde eerst
met den baron van Pont-Kuelleve of Kuelonec, en
na diens dood met vicomte Rene de Rohan, uit Welk
huwelijk de vermaarde hertog van Rohan geboren
was. Op 74-j. leeftijd legde zij grooten moed aan
den dag bij het beleg van La Rochelle ; door de
Roomsch-katholieken gevangen genomen, stierf zij

Parrhasiana.

Parrot (Joh. Jac. Friedr. Wilh.), genees- en
natuurkundige, geb. te MOmpelgard 14 Oct. 1792,
sedert 1821 professor te Dorpat, gest. 15 Jan. 1840,
bereisde met Engelhardt 1811-12 Zuid-Rusland
en Caucasie, 1829 den Ararat, 1837 de landen om
de Noordkaap, en gaf over zijne reizen in het licht :
Reise in die Krim and Kaukasien (2 dln. Berlijn
1815-18) en Reisezum Ararat (2 dln. Berlijn 1834).
Parry (sir William Edward), britsch zeevaarder, geb. 19 Dec. 1790 te Bath, gest. 8 Juli 1855
als schout-bij-nacht en onder-gouverneur van het
marine-hospitaal te Greenwich, is bekend door zijne
vier reizen in de amerikaansche pooistreken, door
hem beschreven in Four voyages to the North Pole
(5 din. Londen 1833).
Parry—eilanden, of Parry-archipel, eene
groep eilanden in arctisch Noord-Amerika, strekt
zich uit benoorden de Bank's-straat, den Melvillesond, de Barrow-straat en den Lancaster-sond, beoosten de Baflinsbaai, bewesten de IJszee, en bestaat
uit vier hoofd-eilanden, ni. (van het 0. naar bet W.):
Noord-Devon met Noord-Kent, Grinnelland en de
Victoria-archipel, wijders Cornwallis-eiland met de
Berkeley-groep en Byam-Martin-eiland, Melvilleeiland (door Parry ontdekt 1819) en Prins-Patrickeiland met Eglinton-eiland.
Parsandatha, een der tien zones van Haman ;
Esth. 9 : 7. Zie MURAL
Parsdorf, dorp in Beieren, kreis Isar, 3 uren
gaans benoordw. Ebersberg. Te P. werd 15 Juli 1800
een stilstand van wapenen gesloten tusschen Frankrijk en Oostenrijk.
Parsonstown, stad in Ierland. Zie %It.
Partanna, siciliaansche stad, prov. Trapani,
3 uren g. benoordoosten Castel-Vetrano ;11,500 inw.
Partenico. Zie -P ART1NICO.
Parthen (het rijk der), of het Parthische rijk,
groot rijk in Hoog-Azie, gesticht anno 255 v. Chr.
door Arsaces (zie dien naam) ten koste van het rijk
der Seleucieden, bestond aanvankelijk enkel uit
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in den kerker. Haar oom (J. de Parthenay-Larcheve'que, heer van Soubise) verving den baron des
Adrets als hoofd der Protestanten te Lyon, doorstond daar een beleg, door den hertog van Nemours
voor die stad opgeslagen, en stierf 1566 (op 54-j.
leeftijd).
Partheniers, onder dezen naam heeft men te
verstaan de jonge Spartanen, die tijdens den Eersten Nless,enischen oorlog geboren waren nit den ongeoorloofden omgang der Spartaansche vrou wen
(parthenoi) met de krijgslieden, die met een kart
verlof het kamp verlieten, om eenigermate te voorzien in de ongelegenheid, welke de afwezigheid der
mannen veroorzaakte, en zoodoende te zorgen, dat
het rijk niet te niet ging wegens gebrek aan bevolking. Door hunne landgenooten veracht, smeedden
de P. eene samenzwering tegen de Iloten ; hun opzet lekte echter uit, en zij werden genoodzaakt
Sparta te verlaten. Onder aanvoering van Phalantus
gingen zij zich nederzetten op de oostkust van Italie, waar zij de stad Tarentum stichtten (707 voor
Chr.).
Parthenion, in de oudheid de west-kaap
van den taurischen Chersonesus, met den tempel
der taurische godin, aan wie de vreemdelingen geofferd werden ; de P. heel thans Felenk-Boeroen.
Parthenius, rivier en stad in Turkije. Zie

Napels. De P. nam eenen aanvang 23 Januari 1799,
toen Championnet zijne intrede te Napels deed, doch
duurde slechts tot 20 Juni van dat jaar, toen de
troon der Bourbons hersteld werd, of eigenlijk slechts
tot 15 Mei, toen Napels heroverd werd door kardinaal Ruffo. De P. had nooit anders dan een voorloopig bewind van 25 leden, aan het hoofd waarvan
eerst Championnet stond, en vervolgens Macdonald.
Laatstgenoemde, wel inziende dat het onmogelijk
zou zijn zich staande te houden, was er enkel op
bedacht hoe hij de Franschen ongedeerd weder nit
Napels zou brengen.
Parthenopetis. Zie P ARTHENOPEUS.
Parthenopolis, latijnsche naam van Maagdenburg.
Parthey (Gustav Friedrich Constantin), oudheidkundige, geb. 27 Oct. 1798 te Berlijn, studeerde
te Berlijn en te Heidelberg, bereisde 1820-24
Frankrijk, Engeland, Egypte en Voor-Azie, nam
1825 het boekhandelaarsbedrijf over van Fr. Nicolai
(zijn grootvader van moederszijde), en werd 1857
lid der A kademie van Berlijn. Hij wordt gerangschikt
onder de degelijkste kenners van de klassieke en
egyptische oudheid. Behalve Wanderungen lurch
Sicilien and die Levante (2 dln. Berlijn 1834-40)
zijn van P's werken, benevens uitmuntende editien
van griekscbe en romeinsche boeken, inzonderbeid
te noemen: Das alexandrinische Museum (Berlijn
1837); Vocabulariurn coptico-latinum (Berlijn 1844).
Parthie, lat. Parthia, ook Parthiene genaamd,
thans het oosten van Irak-Adzjemi en het westen
van Khorassan, landschap in het oude Azie,tusschen
Hyrcanie ten N., Woest-Carmanie ten Z., Arid ten
0., Medie ten W., had tot hoofdstad Hecatompylos.
Het was een woest land, zonder water, bestaande
nit dorre, bergachtige steppes, vooral in het noorden, naar de grens van Hyrcanie. De bewoners, ruw
en dapper, waren goede ruiters en boogschutters ;
zij schijnen in kleine troepen geleefd te hebben onder het stelsel der indeeling in stammen, gelijk de
tegenwoordige bewoners der khanaten van Turkestan
(Zie PARTHEN).
Parthiene. Zie _PARTHIe.
Partinico, stad op bet eiland Sicilie, 6 uren
gaans ten W. Z. W. van Palermo; 14,500 inw.
Paru, of Gompape, rivier in Brazilie,prov. Para,
valt bij Para in de Amazone, na 57 mijlen loop.
Paruah, een der twaalf bestelmeesters van koning David ;1 Kon. 4:17.
Paruro, stad in Peru, aan eene zich in den
Apurimac ontlastende rivier, 6 uren gaans bezuidw.
Cuzco ; 20,000 inw.
Paruta (Paolo), geschiedschrijver, geb. 1540
te Venetie, bekleedde achtereenvolgend de hoogste
ambten, en stierf 1598. Men heeft o. a. van hem
(in het ltaliaansch) eene .Geschiedenis van Venetie"
(1605). — P. (Felipe), geb. te Palermo, secretaris
van den senaat aldaar, gest. 1629, is bekend door
vele verdienstelijke oudheidkundige werken; het
voornaamste is eene .Beschrijving van Sicilie's munten en penningen" (Palermo (1612).
Parvaim, leverde voortreffelijk goud; II Chron.
3: 6.
Parvarim, eene plaats vermeld II Kon.23:11.
Parwati, in de indische mythologie de vrouw
van Siwa. Zie BHAWANI.
Paryardis, gebergte in Arrnenie. Zie ABA 2).
Parynagor, stad in Hindostan, in het vorstendom Sindhy, 26 mijlen bezuidoosten Hyderabad.
Het afgodsbeeld van Goritsja te P. wordt druk door
bedevaartgangers bezocht.
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Parthenius, grieksch erotisch dichter uit
Nicea in Bithynie, werd als slaaf naar Rome gebracht omstr. 65 v. Chr., en verkreeg daar door
zijne talenten de vrijheid. Hij werd nagevolgd door
Ovidius en Virgilius, en stond zeer in gunst bij Tiberius. Wij bezitten niets anders van hem dan een
werkie De amatoriis affectionibus liter, het best nitgegeven door Passow (Leipzig 1824), en door
Westermann in de .Mythographi Grwci" (Brunswijk 1843).
Parthenon, de prachtige tempel in de acropolis van Athene, toegewijd aan de godin Athene
(d. i. Minerva), die daar onder den naam van
Parihenos (d. i. de Maagdelijke) vereerd werd. Door
de Perzen verwoest, werd die tempel weder opgebouwd door Pericles, nog schooner dan te voren.
De voorgevel was 100 griekscbe voet fang, en prijkte
met kolossale marmeren beeldengroepen ; in den tempel be y ond zich het beeld der godin, vervaardigd
van goud en ivoor, zijnde een der meesterstukken
van Phidias. In 1687 werd het P. door eene bom
gedeeltelijk verwoest. Veel is in den laatsten tijd
gedaan om de prachtige ruinen van het P. gedeeltelijk te herstellen.
Parthenopceus, zoon van Meleager en Atalante, was een der zeven vorsten, die Thebe aantastten in den Eersten Thebaanschen oorlog ; de aanval
van P. was gericht tegen de Electrische poort, doch
hij sneuvelde daarbij. Zijn zoon was Promachus, een
der Epigonen.
Parthenope, of Neapolis. Zie NAPELS.
Parthenope, I) eene sirene, die verliefd werd
op Ulysses. Zich door lien vorst geminacht ziende,
stortte zij zich in zee, nabij de plaats, waar later de
stad Napels gehouwd werd, die naar haar aanvankelijk P. heette. — 2) dochter van Anceiis en Samia,
werd bij Apollo moeder van Lycomedes; zij was de
vrouw van Oceanus, die Europa en Thrace bij haar
verwekte.
ParthenopeIscherepubliek, deze naam,
een korten tijd gedragen door het koninkrijk Napels
(niet door het koninkrijk der Beide Sicilien), is afgeleid van Parthenope, den ouden naam der stad

Parijs
Parijs, fransch Paris, lat. Parisii of LutetiaParisiorum, hoofdstad van Frankrijk, aan de Seine,
door welke rivier het in twee deelen gescheiden
wordt, van welke dat benoorden de Seine op Brie
eilandjes gebouwd is (de Cite, zijnde het oudste en
ongezondste gedeelte der stad, het eiland St.-Louis
en het eiland Louviers). De stad P. is de gewone
residentie van den regeerenden vorst (thans keizer
Napoleon III), en telt met inbegrip van hare 14
voorsteden, die door breede boulevards van de eigenlijke stad gescheiden zijn, bijna 2 milliaen inwoners.
Sedert 1850 is P. door Napoleon III geheel en al
van gedaante veranderd. Ten einde P. (zoo mogelijk)
te herscheppen in de prachtigste en gezondste stad
van de geheele aarde, en het tevens zoo in te richten, dat, indien er ooit eene omwenteling tegen zijne
dynastie beproefd mocht worden, iedere opstand
gemakkelijk te onderdrukken zal zijn, heeft Napoleon III er zijn werk van gemaakt geheel P. te laten
verbouwen, zoodat de stad thans in alle richtingen
doorsneden wordt door rechtlijnige, lange, breede
straten, die er niet slechts het verkeer voor de bevolking en de talrijke menigte vreemdelingen gemakkelijk maken, maar die tevens onbelemmerde
ruimten aanbieden voor krijgskundige bewegingen,
die ondersteund kunnen worden uit verscheidene
op goedgekozene punten gebouwde kazernen. In alle
opzichten is P. het middelpunt, het hart van Frankrijk. In geen andere stad ter wereld zijn zoo vele
hulpmiddelen voor wetenschap, kunst en beschaving
vereenigd als in P., zoo o. a. de Universiteit en eene
menigte scholen voor hooger onderwijs, wijders bet
Instituut van Frankrijk, vele andere wetenschappelijke genootschappen en vereenigingen, enz. De
groote bibliotheek in de Rue Richelieu bevat omstr.
anderhalf millioen gedrukte werken,ruim tachtig duizend manuscripten, een muntkabinet, en eene rijke
verzameling kopergravuren, landkaarten en plans.
De beroemde kruidtuin (Jardin des Plantes) op den
linkeroever der Seine bevat kostelijke verzamelingen
uit het gebied der natuurlijke historie en eene diergaarde of zoelogischen thin. De voornaamste kunstschatten der stad zijn vereenigd in de verschillende
musea van het Louvre-paleis. Ook in het paleis
Luxembourg en in het hotel Cluny bevinden zich
belangrijke kunstverzamelingen. Voor de kunst en
de opleiding in bare verschillende vakken werken
de Academie voor schoone kunsten, de kunstschool,
en het Conservatoire der muziek. Onder de talrijke
schouwburgen in P. merken wij op: de Groote
Opera, de Italiaansche Opera, bet Theatre Francais,
het Odeon, de Porte-Saint-Martin, het Gymnase, de
Vaudeville, de Varietes, het Palais-Royal, bet Cirque,
het Panorama, het Diorama, het Georama, enz. Van
de openbare pleinen verdienen inzonderheid melding het (vooral bij avond door zijne schitterende
verlichting waarlijk tooverachtige) Concordia-plein
of Place de la Concorde met de obelisk van Loeksor ;
het Carrousel-plein ; bet plein Vendome, met eene
metalen eerezuil, gegoten van de kanonnen, door
Napoleon I op zijne vijanden veroverd, en welke
zuil met zijn standbeeld prijkt ; het Châtelet-plein
met een standbeeld der Victorie ; de place Royale,
met een ruiterstandbeeld van Lodewijk XIII ; de
place des Victoires met een ruiterstandbeeld van
Lodewijk XIV ; het plein der Bastille, met de zuil
(Colonne de 'Millet) opgericht ter gedachtenis van
de omwenteling van 1830 : het plein der barriêre du
TrOne ; het vermaarde Champ de Mars (zie MARSVELD).
Van openbare tuinen en wandelplaatsen noemen wij
den Jardin der Tuileries, dien van het paleis LuxemH.
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bourg en dien van het Palais-Royal, de Champs Elysées, het beroemde Bois de Boulogne, bet Bois de
Vincennes. enz. Onder de vele kerken bekleedt de
Notre-Dame de eerste plaats, als meesterstuk van
gothische bouwkunst ; dan de kerk St.-Germaindes-Pres, de oudste van alien, die reeds in 1163
voltooid was ; wijders de kerken St.-Etienne-duMont, St.-Germain-l'Auxerrois, St.-Eustache, St.Louis, St.-Paul, St.-Sulpice,Notre-Dame-de-Lorette,
Madeleine, St.-Vincent-de-Paul, St.-Clotilde. Ook de
trotsche bruggen over de Seine, waardoor de beide
deelen der stad met elkander in gemeenschap staan,
verdieneu opzettelijk melding, en wel de volgende :
Austerlitz-brug, Jena-brag, Carrousel-brug, brug
Lodewijk XV, de pont des Arts, brug der Invalieden,
de Pont-Royal, de Pont-Neuf, enz. Daar het echter
niet in ons bestek ligt al de schoonheden en merkwaardigheden van P. op te sommen, maken wij enkel nog gewag van de vijf groote kerkhoven buiten
P., waarvan het voornaamste is, dat aan de oostzijde
der stad, het wereldberoemde kerkhofPere-Lachaise.
Geschiedenis. Ten tijde van Cesar was Lutetia
slechts een vlek, dat zich bepaalde tot de Cite: dat
was de hoofdstad der Parisiers (Parisii); dit vlek
breidde zich een weinig uit op den linkeroever der
Seine in den tijd der keizers, en werd tot stad verbeven. Terwijl Julianus bet bevel voerde in Gallie
(355-361) bield hij bij voorkeur te P. zijne residentie, in het paleis van Thermes (waarvan nog
overblijfselen te zien zijn in de straat genaamd vrue
de la Harpe"). Ook Valentinianus en . Gratianus hielden insgelijks hun verblijf te P., en op slechts korten afstand van P. verloor laatstgenoemde den veldslag tegen Maximus, die hem den troon kostte
(383). Toen Attila zijne verwoestingen aanrichtte
in Gallie, scheen hij zelfs P. te bedreigen (451);
maar de heilige Genoveva mocht er door bare beden
in slagen, den barbaarschen veroveraar van zijn beraamden aanslag tegen P. te doen afzien (uit erkentelijkheid voor deze goede dienst werd Genoveva
verbeven tot beschermheilige van P.). Na den slag
van Soissons rukte Clovis zonder slag of stoot P.
binnen (486), en 20 jaren later omringde hij P. met
muren, en verhief het tot zijne hoofdstad. Na zijnen
flood (511)gaf P. zijnen naam aan een der vier frankische rijken, die de nalatenschap van Clovis nitmaakten : dat rijk viel ten deel aan Childebert I, den
oudsten zijner zonen. Toen de vier rijken, die in
558 vereenigd waren geworden door Clotarius I,
zich bij zijnen flood (561) weder van elkander gescheiden hadden, scheen P. reeds belangrijk genoeg
om bij de deeling te bepalen, dat het zou toebehooren aan de vier broeders gezamenlijk. Doch van 567
af, zoodra Caribert I, koning van P., had opgehouden te leven, maakte Chilperik zich bij verrassing
van de stad meester. Onder de laatste Merovingers
was P. de hoofdstad van Neustrie; onder Karel den
Groote was het nog slechts de hoofdplaats van een
graafschap; onder Karel den Kale werd het graafschap P. een integreerend en hoofd-bestanddeel van
het hertogdom Frankrijk ; de voorzaten van Hugo
Capet waren, van Eudes (Odo) af, te gelijk hertogen
van Frankrijk en graven van P. In de 9e eeuw werd
P. herhaalde malen bedreigd of verwoest door de
Noormannen (845, 855, 861); het werd in 885 gedurende 13 maanden belegerd, loch dapper verdedigd door bisschop Goslin en graaf Eudes.Omstreeks
dienzelfden tijd werd de bevolking herhaalde malen
vreeselijk geteisterd door hongersnood (vooral in de
jaren 850, 855, 868, 873, 896, 899, 940). Onder
Filips I werd de prevOte ingesteld ; onder Lodewijk
49

770

P

arijs

Pasargadm

gehouden (825, 1104, 1310, 1395, 1398, 1408,
VI begonnen de scholen van P. vermaard te worden;
Eene menigte tractaten werden te P. geunder Lodewijk VII nam de stad aanzienlijk toe in
enz.).
teekend, o. a.: in 1229 (elude van den oorlog der
uitbreiding. Filips August liet een begin maken met
Albigenzen, afstand van het grootste gedeelte van 't
de bestrating; hij liet de Hal bouwen en het oude
graafschap Toulouse aan de kroon van Frankrijk);
Louvre ; hij liet ook de stad omsluiten met muren.
in 1635 (of- en defensief verbond van Frankrijk
In 1200 werd de Universiteit te P. gesticht, zijnde
met de Algemeene Staten van Holland tegen Spanje);
de eerste, die in geheel Europa tot stand kwam;
in 1763, tusschen Frankrijk, Spanje en Engeland
zij telde tot 20,000 leerlingen. Onder Filips den
om een einde te maken aan den Zevenjarigen oorlog
Schoone werd het parlement te P. gevestigd (1302)
(Frankrijk staat aan Engeland of Canada, Acadia,
en in hetzelfde jaar vergaderden dear de statenCap-Breton; Engeland geeft aan Frankrijk terug
generaal. Na de staten-vergadering van 1355, en
tijdens de gevangenschap van koning Jan (1358)
Guadeloupe, Martinique, Marie-Galante, enz.; Spanje
dacht Marcel, preva der kooplieden, P. over te leerlangt teruggave van Cuba, en doet afstand van
veren aan Karel den Slechte, doch werd vermoord
Florida aan de Engelschen). Te P. werden ook nog
door Maillard; in 1381 brak het oproer der Maillogeteekend het Coucordaat met den pans in 1801,
tijnen uit, dat op bevel van Karel VI zoo wreedelijk
de voor Frankrijk bedroevende tractaten van 1814
gestraft werd (1383). Toen de burgeroorlog der en 1815 telkens na den vat van Napoleon, eindelijk
Armagnacs en Bourguignons eenen aanvang nam,
het tractaat van 50 Maart 1856 tusschen Frankrijk,
werd P. door die twee partijschappen verscheurd
Engeland, Sardinie en Turkije eenerzijds, en Rus(1411-18), totdat het in harden van den koning
land ter andere zijde, bij welk tractaat de Russischvan Engeland viel (1420), die bij het verdrag van
oostersche oorlog beeindigd werd, en waardoor NaTroyes verklaard werd tot vermoedelijken opvolger
poleon III het fransche keizerrijk weder aan bet
op den troon van Frankrijk. Eerst in 1436 werd P.
hoofd van Europa plaatste, van well{ standpunt bet
aan de Engelschen ontweldigd, en toen genoot het
echter reeds spoedig weder eenigermate is afgedaald.
gedurende honderd jaren rust. De martelingen, die In 1855 was te P., in de Champs-Elysées, eene wetegen de Calvinisten werden bevolen (1534) door
reld-tentoonstelling gehouden, in navolging van die
vervolgens 1572 de gruwelijke BartholoFrans
in Engeland ; doch in 1867 had te P. andermaal
meiisnacht, en kort daarna de onlusten der Ligue
(toen op bet Marsveld) zulk eene tentoonstelling
openden voor P. weder een tijdperk van tegenheden
plaats, ontegenzeggelijk de grootste, schitterendste
en rampen. Te P. had de zoogenaamde Barricadenen belangrijkste, die de wereld noit gezien heeft, en
dag pleats, waardoor aan Hendrik III de kroon ontzooals de wereld er misschien nimmer weder eene
nomen moest worden (1588). Tweemaal werd P.
zien zal : bij die gelegenheid kwamen de meeste gekroonde hoofden nit Europa, en zelfs nit andere
belegerd door Hendrik IV (1589 en 1593); eindelijk
geen read meer wetende, opende de stad hare poorwerelddeelen, een bezoek brengen aan P.
ten voor den koning, nadat deze zich tot het
Parijs (graven van). De titel Graaf van P. werd
Roomsch Catholicismus bekeerd had. Gedurende de
ingesteld in de 8e eeuw door Karel den Groote. Toen
minderjarigheid van Lodewijk XIV nam P. een leRobert de Sterke in bet buwelijk trail met Adelaide,
vendig aandeel in de. woelingen der Fronde, en zag
weduwe van Koenraad, den laatsten graaf van P.,
zelfs slag leveren in hare voorsteden. Lodewijk XIV
kwam deze titel, even als bet hertogdom Frankrijk,
verplaatste den zetel van het hof en van bet gouverin zijne familie (861); van hem ging die over op
nement naar Versailles, en eerst in 1789 (6 Octob.)
zijnen zoon Eudes, die 887 als koning van Frankrijk
werd het hof met de hoogste lichamen van staat
gekroond werd. Verscheidene leven nit dat geslacht
weder nit Versailles terugverplaatst near P. In de
droegen den titel van Graaf van P., tot op de vergroote omwenteling was P. alweder het tooneel van
heffing van Hugo Capet, den achterkleinzoon van
onlusten: de verovering van de Bastille (14 Juli
Robert den Sterke, die het graafschap Parijs aan
1789), de dagen van 5 en 6 Octob., de federatie op
de kroon hechtte (987) even als bet hertogdom
bet Marsveld (14 Juli 1790), de rampzalige dagen
Frankrijk. Van toen of hield de titel Graaf van P.
van 20 Juni, 10 Aug., 21 Jan., 31 Mei, 13 Vendeop te bestaan, en werd eerst na verloop van negendmiaire jaar IV (4 Octob. 1795), 18 Fructidor jaar halve eeuw hersteld door koning Lodewijk Filips,
V (4 Sept. 1797), enz. harden alien P. tot hoofdten behoeve van zijn kleinzoon Lodewijk FilipsAlbert
tooneel. Onder bet keizerrijk heerschte te P. de vol(den zoon van zijnen oudsten zoon), geb. 1838.
maaktste rust tot 1812, toen er de samenzwering
Parysatis, vronw van Darius II, begunstigde
van Mallet gesmeed werd. in 1814 werd P. bezet
den opstand van haren zoon Cyrus den Jonge tegen
door de legers der verbondene mogendheden, na de
Artaxerxes-Mnemon, broeder van genoemden vorst.
nederlaag der fransche troepen in den veldslag, geNa den slag van Cunaxa (401) bracht zij koningin
noemd slag van Parijs (30 Maart). Keizer Napoleon
Statira om het leven door vergif, en deed de vijanden
keerde reeds spoedig binnen P. terug (20 Maart
van Cyrus op beklagenswaardige wijze omkomen.
1815); doch honderd dagen later, bracht de nederPasach, een der zonen van Japhlet, nit stem
laag der fransche vanen op het slagveld van Waterloo Azer; I Chron. 7: 33.
den vijand en Lodewijk XVIII andermaal binnen P.
Pasargadte, of Pasagardm, bet oude Fesa of
(3 Juli 1815). Eindelijk was P. het tooneel van den
Pasa, stad in het oude Azle, een der residentien van
opstand in Juli 1830 en in Febr. 1848, en werd er
de oude koningen van Perzie, op de grens van Carhet nieuwe keizerrijk geproclameerd 1852. Door de
manid en Persis, is niet te verwarren met Persepocholera werd P. geteisterd 1832, 1839, 1854. Het , .lis. In 560 v. Cbr. gesticht door Cyrus, ter plaatse
is de geboorteplaats van eene overgroote menigte
wear hij de overwinning bevocht op Astyages, beberoemde of vermaarde personen, waarvan wij er
vette P. bet praalgraf van Cyrus, alsook de grafstehier slechts ettelijke zullen noemen, nl.: Moliere,
den van vele latere perzische koningen. Te P. werRegnard, Boileau, J. B. Rousseau, Voltaire,La Harpe,
den de perzische koningen door de Magiers gezalfd
Catinat, Eugene de Savoie, Arnauld, d'Alembert,
en gekroond bij de aanvaarding van de regeering.
Lavoisier, Marivaux, Beaumarchais, Mansard, David,
De ruinen van P. liggen waarschijnlijk bij bet tegenLekain, enz. — Te P. zijn verscheidene concilien
woordige Farsa of Darabgerd.

Pasar-Gedé

Paskewitsj

Pasar-Gedê, of Passar-Goedi, dorp op Java,
resid. Soerakarta ; hevig gevecht der muitelingen
tegen de nederl. troepen, welke laatsten overwinnaars bleven (16 Juli 1827).
Pascal, fransche naamsvorm voor Paschalius.
Pascal (Blaise), fransch wiskundige, geh. 19
Juni 1623 te Clermont in Auvergne, maakte zich
beroemd door vele belangrijke ontdekkingen op het
gebied der wis- en natuurkunde. In zake van godsdienst had P. met warmte de leer der Jansenisten
omhelsd ; hij stierf 19 Aug. 1662 in de nabijheid
der abdij Port-Royal. Zijne twee voornaamste werken zijn deze: het tegen de Jezuieten gerichte boek
Les Provinciales (voor het eerst in drill{ verschenen
1656-57 en sedert wel hon derdmaal afzonderlijk
herdrukt) en de beroemde Pensees sur la religion
('t eerst Amsterdam 1692, ontelbare malen herdrukt,
o. a. in 2 din. Parijs 1844). Complete editien der
Oeuvres van 1'. verschenen o. a. in 5 dln. (Parijs
1779) en in 6 dln. (Parijs 1819).
Paschal. Zie P
Paschalis. Zie P
Paschalius, naam van twee pausen en een
tegenpaus, nl.: P. I, de heilige, geb. te Rome, pans
van 817 tot 824, ontving van Lodewijk den Vrome
de eilanden Corsica en Sardinie ten geschenke,
kroonde 823 Lotharius tot keizer, en opende te
Rome eene wijkplaats voor de Grieken, die door de
vervolgzucht der Iconoclasten uit het Oosten verdreven werden. Kerkelijke gedenkdag 17 Mei. —
P. II (Rainieri, pans van 1099 tot 1118 onder
den naam van), geb. te Bleda in Toskanen, was eerst
monnik van Cluny, werd door Gregorius VII benoemd tot abt van St.-Paul extra muros ; in 1099
op den Stoel van Petrus verheven, hield P. het tegen
keizer Hendrik IV met diens zoon Hendrik,geraakte
later, toen deze keizer Hendrik V was geworden, met
hem in onmin, en weigerde hem te kronen. Deze
P. had ook hoogloopende geschillen met Filips I van
Frankrijk. — P. III, onder dezen naam werd
Guido van Careme door keizer Frederik Barbarossa
als tegenpaus aangesteld tegenover Alexander III,
na den dood (1164) van den tegenpaus Victor IV.
Hij stierf een ellendigen dood zes jaren later, en
wordt niet onder de pausen medegeteld.
Pasehasius Radbertus, geb. omstr. 800
te Soissons, was van 844 tot 851 abt van bet klooster Corbie (Korbei, Corvey), en stierf 865. Hij verdient melding als schrijver van twee werkjes, waarin
hij stellingen leerde, die sedert tot leerstukken der
Roomsche Kerk verheven zijn, nl.: De corpore et
sanguine Domini; hierin leerde hij, dat het brood en
de wijn bij de consecratie in het waarachtige vleesch
en bloed van Christus veranderd worden door de
almacht van den Heiligen Geest ; in het andere
werkje, getiteld De partu virginis, ontwikkelde hij,
dat Maria moeder was geworden van Jezus zonder
daardoor opgehouden te hebben maagd te zijn.
Pasco, de voornaamste mijnwerkersstad in het
noorden van Peru, ligt in bet departement Junin,
17 mijlen benoordoosten Lima, aan bet hoofd van
twee ravijnen, 13,720 engelsche voet boven den
spiegel der zee, zoodat het de hoogstliggende stad
der gansche aarde is; 5000 inw.; het is de hoofdplaats der provincie P. die 70,000 bewoners telt.
Pascuaro, ook Pasquaro of Patzquaro, stad
in den Mexicaanschen staat Mechoacan, circa 6 mijlen bezuidw. Valladolid, op den oost-oever van het
Pascuaro-meer ; 6000 inw.
Pas-Dammim, bier bevocht David eene
overwinning op de Philistijnen; I Chron. 11 : 13.

Pas-de-Calais, de zeeengte, die de Engelschen Strait of Dover noemen, en die wij 'Straat
van Calais" of .Nanw van Calais" noemen. Het is de
zeeengte, die, als het smalste gedeelte van het Britsche Kanaal, de kortste afstand is tusschen Frankrijk en Engeland, en de Noordzee in gemeenschap
stelt met den Atiantischen Oceaan. Het smalste punt
is tusschen Dover en kaap Grisnez (34 kilometres),
sedert 1841 verbonden door eenen onderzeeschen
telegraaf. De zeeengte P.-de-C. beette bij de Romeinen Fret= Gallum. Het P. geeft zijn naam aan
een departement van Frankrijk (zie 't volgend art.).
Pas-de-Calais (departement), departement
van Frankrijk, aan het Britsche Kanaal, de Straat
van Calais en de Noordzee, grenst ten N. 0. aan het
Noorder-dept., ten Z. W. aan het dept. Somme, is
circa 121 vierk. mijlen groot, ingedeeld in zes arrondissementen (Arras, Boulogne, Montreuil, St.Omer, Bethune, St.-Pol), bevolkt met 713,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats Arras.
Pasea, 1) afstammeling van Juda: I Chron. 4:
12. — 2) een der nethinim ; Ezra 2: 49; Neb. 7:
51. — 3) vader van een der opbouwers van Jeruzalem's muur; Neh. 3: 6.
Pascua,_r_escorp.
fi hd Zie
Zi _
P
Pasewalk, stad in pruisisch Pommeren, aan
de Ucker, ruim 7 uren gaans bezuiden Uckermiinde ;
8000 inw.; gevecht tusschen de Pruisen en Zweden
in 1760.
Pashur, 1) een priester, vader van vele wederkeerenden nit de babyl. gevangenschap; I Chron.
9: 12; Ezra 2: 38; 10: 22; Neh. 7: 41; 10: 3;
11: 12. — 2) een priester ten tijde van Jeremia ;
Jerem. 20: 1-6. — 3) een der vorsten van koning
Zedekia ; Jerem. 21: 1; 38: 1. — 4) vader van
een der vorsten van koning Zedekia ; Jerem. 38 : 1.
Pasiphae, 1) dochter van Apollo en de nimf
Perseis, was de vrouw van Minos, bij Wien zij een
zoon (Androgens) en twee dochters (Ariadne en
Phedra) had. Volgens de fabel werd zij verliefd op
eenen schooners Stier (taurus), en uit haren omgang
daarmede werd de Minotaurus geboren. Waarscbijnlijk is deze label zOO te verstaan, dat zij zich liet
bezwangeren door zekeren Taurus, een der veldheeren van Minos. — 2) orakel-godin te Thalamm
in Laconie: die in haren tempel sliepen, ontvingen
hare openbaringen door middel van droomen.
Pasir, stad op Borneo. Zie
Pasitano, stad in het Napeische, in Principato
Citeriore, 7 uren gaans bezuidw. Salerno ; 4000
inw.; geboorteplaats van Flavio Gloja, den uitvinder
van het kompas.
Pasithea, 1) dochter van Jupiter en Eurynome, was de eerste der Gratien. — 2) bijnaam van
Cybele, als moeder van al de goden.
Pasitigris, dezen naam gaven de ouden aan
de twee oostelijkste monden van den Euphraat,
omdat de Tigris zich een weinig hooger in den
Euphraat outlast.
Paskewitsj (Iwan Fedorowitsj), graaf van
Eriwan, prins van Warschau, russisch veldheer, geb.
8 (19) Mei 1782 te Pultawa, trail 1800 als luitenant
in dienst bij de armee, onderscheidde zich bijzonder
in den slag bij Austerlitz, en werd na den slag van
Leipzig (1813) luitenant-generaal. In den Perziscben
ooriog (1826-27) werd hij na de bestorming van
Eriwan verheven tot graaf van Eriwan, en na den
veldtocht tegen de Turken 1829 werd bij veldmaarschalk. Roemrijk oorloogde bij ook in den
Caucasus, en werd 26 Juni 1831 bekleed met het
opperbevel tegen de Polen, die door hem tot onder-
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weeping gebracht werden, waarna hij tot prins verheven, en tot onderkoning van Polen benoemd werd.
In 1849 kommandeerde hij de interventie in Hongarije, die hem almede gelukte. Ook in den Russisch-oosterschen oorlog werd hij opperbevelhebber over al de russische troepen in Europa, en verscheen 25 April 1854 bij de armee te Bukarest.
Voor Silistria gekwetst (8 Juni), gaf hij het kommando over aan prins Gortsjakoff, en keerde naar
Polen terug, waar hij 1 Fehr. 1856 te Warschau
stierf.
Pasman, bergachtig eilandje in de Adriatische
Zee, aan de kust van Dalmatie.
Pasoeroewan. Zie P
ll. Zi
ZieP
Pasguaro, mex.c. st a a
Pasquier (Etienne), fransch rechtsgeleerde en
geschiedschrijver, geb. 1529 te Parijs, waar hij 1549
advocaat werd, doch eerst naam waakte 1564 door
zijn pleidooi ter verdediging van de Universiteit
tegen de Jezuieten, welke laatsten daarin onbarmhartig door hem doorgehaald werden. Na verscheidene hooge ambten bekleed te hebben, stierf hij 31
Aug. 1615. Ook ziju werk Recherches sur la France
(Parijs 1665) heeft aan zijnen naam grooten roem
bijgezet. De beste complete editie van P.'s werken
is die van 1723 te Amsterdam in 2 dln.
Pasquier (Etienne Denis, hertog van), fransch
staatsman, geb. 22 April 1767 te Parijs, was onder
.Richelieu kanselier, onder Decazes minister van
buitenl. zaken, werd door Lodewijk XVIII tot pair
verheven, 1830 onder Lodewijk Filips president van
de kamer des pairs, 1837 kanselier van Frankrijk,
1844 hertog, onttrok zich 1848 aan het openbare
leven, en stierf 5 Juli 1862.
Passaro (kaap), het Pachynum promontorium
der ouden, de zuidoostpunt van bet eiland Sicilie,
waar admiraal Byng in 1718 de Spanjaarden versloeg. Vlak bij kaap P. ligt het eilandje P., met
een fort.
Passaroewang, of Pasoeroewan, een der residentien, waarin het eiland Java ingedeeld is, grenst
ten N: aan de straat van Madoera, ten 0. aan de resid. Bezoeki, ten Z. aan de Indische Zee, ten W.
aan de residentien Kediri en Soerabaja, is ingedeeld
in Brie regentschappen (Passaroewang, Bangil, Malang), en heeft tot hoofdplaats de sled P., aan de
Gembong, zijnde een der aangenaamste plaatsen van
geheel Java.
Passarowitz, stad in Servie, aan de Morawa,
6 uren gaans beoosten Semendria ; 5200 inw.; kasteel ; 21 Juli 1718 werd hier het tractaat van vrede
tusschen Venetie en Karel VI eenerzijds en de Porte
andererzijds gesloten, waarbij Turkije aan Oostenrijk afstond : Belgrado, Temesvar, Walachije tot aan
de Aluta, en een gedeelte van Servie; Venetie behield eenige plaatsen in Turkije.
Passau, nieuw-lat. Palavia, bet Batava castra
der ouden (volgens sommigen Bwodurum), vestingstad in Beieren, aan den Donau (waar deze de Iltz
en de Inn in zich opneemt), 33 mijlen benoordoosten Munchen; 13,500 inw.; P. bestaat uit vier deelen (het eigenlijke P. en de voorsteden Iltzstadt,
Innstadt en Anger). Te P. werden 31 Juli 1552 de
preliminaries geteekend voor den Religie-vrede van
Augsburg. In 1652 werd P. door brand vernield;
het Iced veel van oorlogsgeweld tusschen de jaren
1800 en 1809. Het is eene zeer oude stad, en was
ruim elf eeuwen de hoofdstad van het Bisdom P.,
dat, in 't begin der 7e eeuw gesticht, in 995 tot
rijksprinsdom werd verheven, 1802 aan Beieren
kwam, en 1803 geseculariseerd werd.
ASSAROEWANG.
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Passeriano, vlek in 't Lombardisch-Venetiaansche, 2 uren gaans benoordoosten Campo-Formio ;
3000 inw.; paleis van den laatsten doge van Venetie.
Naar P. heette een departement van het door Napoleon I gestichte koninkrijk Italie ; dat dept. had
Udine tot hoofdplaats.
Passero (kaap). Zie P
Passeyr, of Passeier, romantisch alpendal in
den tirolschen kreis Botzen, wordt doorstroomd door
het riviertje P., of Passer. In dit dal was Andreas
Hofer geboren.
Passir, 1) eilandje in de Indische Zee, aan de
westkust van Sumatra, behoort tot de ads.-resid.
Padang. — 2) P., of Pasir, stad ter oostkust van
Borneo, heeft 10,000 inw.; ligt aan de rivier P.
en is de hoofdstad van het vorstendom of koninkrijk P., dat ruim 185 vierk. mijlen groot is en
tusschen de rijken Bandjermassin en Kotti-Lama
in ligt.
Passwan—Ogloe (Osman), vermaard turksch
opstandeling, geb. 1758 te Widdin, nam de vlucht
naar de bergen, toen zijn vader Passwan-Omar-Aga
op last van den grootvizier ter dood gebracht werd,
louter omdat hij rijk was en zeer veel invloed had.
Om zijns vaders dood te werken kwam P. in openbaren opstand tegen de Porte, hield zich jaren tang
staande tegen al de krijgsmacht, die uitgezonden
werd om hem te verpletteren, veroverde 1797 Widdin, en noodzaakte de Porte niet slechts om hem
gratie te verleenen, waar teveas hem met het pachalik Widdin te beschenken (1798), waar hij als nagenoeg onafhankelijk souverein regeerde tot aan
zijnen dood (1807).
Passy, dorp in 't fransche dept. Seine met
12,000 inw., vele buitenplaatsen, koopmans-entrepots, minerale bronnen, enz., ligt aan de westzijde
van Parijs, waarmede het 1860 vereenigd is.
Pastikan, dorp op Java, ads.-resid. Magelang;
hevig gevecht Juni 1828, waarin de muitelingen
verslagen werden door de nederl. troepen.
Pastorels. Zie P
Pastoret (Claude Emmanuel Joseph Pierre,
markies van), fransch rechtsgeleerde, geb. 25 Oct.
1756 te Marseille, deed zich tijdens de omwenteling
kennen als gematigd royalist, was onder Napoleon I
professor van bet natuur- en volkenrecht aan het
College-de-France, en werd 1809 senator. Lodewijk
XVIII verhief hem tot pair, Karel X benoemde hem
1826 tot minister zonder portefeuille en 1829 tot
kanselier van Frankrijk. Sedert 1834 voogd over de
kinderen van den hertog van Berri, stierf P. 29
Sept. 1840. Zijn voornaamste werk is de Histoire
de la legislation des anciens (11 dln. Parijs 1830
—37).
Pastorius (Joachim von Hirtenberg, genaamd),
geb. 1610 te Glogau, gest 1681, eerst geneesheer,
daarna bistoriograaf van Poien, heeft o. a. geleverd :
Florus polonicus (Leiden 1641); Historia polonica
ab obitu Uladislai IV usque ad annum 1654 (2 dln.
Jena1680-85); Acta pacis Olivensis inedita (2 din.
Breslau 1763-66).
Pastoureaux, of Pastorels, een zwerm landloopers, die in bet zuiden van Frankrijk in 1250
eene snort van legermacht vormde, onder het voorwendsel, het Beloofde Land te willen gaan veroveren
en den heiligen Lodewijk bevrijden. Ze werden aangevoerd door zekeren monnik, een Hongaar, met
name Jacob, van de orde van Citeaux, die den titel
aannam van .Meester van Hongarije"; doordien zijne
bende hoofdzakelijk nit herders (pastores) bestond,
heeft men hun den naam P. gegeven. Na verschaiASSARO.
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dene steden geplunderd en verwoest te hebben, werden de P. in de pan gehakt in Berry (1251). Een
nieuwe zwerm P. begon 1320 in bet zuiden van
Frankrijk te moorden en te plunderen, waarbij ze 't
voornamelijk op de Joden gemunt hadden; doch ditmaal werden ze zeer spoedig uiteen gedreven en onschadelijk gemaakt.
Patagonia, of Magellaan's land, het zuidelijkste gedeelte van Zuid-Amerika, bezuiden Chili en
de Argentijnsche republiek, ten 0. begrensd door den
Atiantischen Oceaan. ten W. door de Stille Zuidzee,
ten N. door den Rio-Negro, en ten Z. van het Vuurland gescheiden door de Straat van Magellaan, is
omstr. 240 mijlen lang en 120 mijlen breed, beslaat
eene oppervlakte van 20 a 22,000 vierk. mijlen, is
in 't noorden bewoond door de Araucanen en de
Puelcben, in 't zuiden door de Tehuelchen : dit zijn
de voornaamste volkeren van P., die alien den gemeenschappclijken naam dragen van Patagonen
of Patagoniers: deze menschen, wild, dapper, roofzuchtig en groot van gestalte, werden vroeger als
eene soort van reuzen vermeld, die meerendeels eene
lengte hadden van 10 voet en daarboven ; dit was
overdreven, doch de gemiddelde lengte der Patagoniers is omstreeks 7 voet. In 1519 werd P. voor
Spanje ontdekt door Magellaan, die eene hoogdravende beschrijving gaf van het land langs de zeeengte, welke naar hem genoemd is ; juister en nauwkeuriger mededeelingen aangaande P. zijn geleverd
door commodore Byron (1764), kapitein Wallis
(1766), en later door de kapiteins Fitzroy en King.
Patak, voluit Nagy-Sdros-Patak, marktvlek in
't, hongaarsche comitaat Zemplin, aan den Bodrog,
ruim 4 uren gaans bezuidoosten Ujhely; 4000 inw.;
aan de overzijde van den Bodrog het marktvlek
Kis-Sdros-Patak, met 1000 inw.
Patala, oude stad in Indie, aan den uithoek
der delta van den Indus; Alexander liet hier eene
haven aan den Indus graven enoeene citadel aanleggen. Het omliggende landschap, inzonderheid de
delta van den Indus, werd genoemd Patalene.
Patamaca, rivier in Suriname. In een moeras
nabij deze rivier vonden 15 Juni 1773 al de nederlandsche krijgslieden bunnen dood, door de overmacht der Boschnegers, tegen wie ze opgerukt waren onder luitenant Lepper, die het allereerst snenvelde.
Patana, een der drie soebabhien van Mysore,
in het zuiderdeel, heette P. naar de stad P. of
Seringapalam (zie dat art.)
Patanen, dezen naam gaf men in Indie in de
middeleeuwen aan de Afghanen (het wooed P. beteekent waarschijnlijk niets antlers dan stammen,
daar de Afghanen ingedeeld waren in stammen). In
de Indian regeerde van 1205 tot 1398 eene afghaansche dynastie, die doorgaans genoemd wordt de
Dynastie der Patanen : van hare geschiedenis is
zeer weinig bekend ; de eerste vorst uit die dynastic
was Koettoeb-ed-Din (gewoonlijk Cothbeddin); de
laatste heette Mohammed IV,zijnde slechts een kind,
onder wiens regeering het rijk door partijschappen
verscheurd werd. Tamerlan wierp hem van den
troon, en stichtte, in plaats van de dynastic der Patanen, de dynastic der Timoerieden, even als Koettoeb-ed-Din, toen hij zijn rijk in Hindostan gesticht
had, zijne dynastic in de plaats had gesteld van die
den Ghaurieden, zonder eater meester te zijn van
al hunne landen : Moeltan en Ghazna vormden twee
andere pataansche rijken, bet eene onder Nassir-edDin, bet andere onder Tedzjildiz. Doch het rijk van
Koettocb was het machtigste van de drie, en hield
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zich het !angst staande; het bevattc gedurende
eenigen tijd bet grootste gedeelte van Hindostan, en
had Delhi tot hoofdstad. Ofschoon Mahomedaansch,
waren de P. zeer verdraagzaam jegens de godsdiensten der Hindoes, en bevorderden den koophandel
en den Iandbouw.
Patani, of Thani,stad in het noordoostelijk gedeelte van het schiereiland Malacca, is de hoofdstad
van een koninkrijk P., de Engelscben hadden bier
van 1610 tot 1623 eene factorij.
Patara, eene (Hand. 21 : 1 vermelde) in de
oudlieid gewichtige kuststad in Lycie, met haven en
eenen tempel van Apollo (Apollo Palarens) en een
beroemd orakel. Het is het tegenwoordige Patera in
het pachalik Adana.
Patareenen, 1) sedert de 1 I e ecuw de schimpnaam voor alle pauselijk gezinde verdedigers van
het celibaat der geestelijken, is afgeleid van de
Pataria, zijnde de gemeenste hurt in Milaan, slechts
bewoond door voddeurapers en dergelijken, waar in
1058 de aanhangers van Ariald, den bestrijder van
het huwelijk der geestelijken, butane bijeenkomsten
bielden. — 2) zie PATARIJNEN.
Patarijnen, 1 ) eene secte der Waldenzen ; zij
beweerden, dat het ,,Onze Vader" het eenige gebed
is, betwelk de Christen behoeft te bidden : zij leerden ook, dat de mensch en de wereld zijn voortgebracht door Satan. Somwijlen worden onder den
naam P. ook de Albigenzen in het algemeen verstaan. De P. waren voornamelijk bekend in Italie,
Illyrie en Bosnia in de 12e eeuw. Zij werden door
den Pans veroordeeld 1179. — 2) zie PATAREENEN.
Patavia, nieuw-lat. naam van Passau.
Patavium, stad in het oude Italie, bij de Veneten ; thans Padua.
Patay, stad in bet fransche dept. Loiret, 6 uren
gaans benoordw. Orleans; 1000 inw.; Jeanne d'Arc
en Dunois versloegen hier 1429 de engelsche armee,
en namen daarbij den beroemden Talbot gevangen.
Paterculus (Vellejus). Zie V ELLEJUS.
Paterna, naam van verscheidene steden in
Spanje, o. a.: ruim 8 uren gaans benoordoosten
Almeria; 1800 inw.; minerale bron.
Paterno, 1) bet oude Hybla major, stad op het
eiland Sicilia, 5 uren gaans benoordw. Catania ;
13,000 inw.-2) stad in het Napelsche, in Calabria
Citeriore, 2 uren gaans bezuiden Cosenza; 2000
inw. 3) stad in het Napelsche, in Principato UIteriore, 5 uren gaans ten 0. N. 0. van Avellino ;
2800 inw.
Paternoster-eilanden, zooveel als Balabalakan.
Paterson, manufacturierstad in den noordamerik. staat New-Jersey, aan den bevaarbaren
Paissac, 15 mijl. benoordoost. Trenton; 20,000 inw.
Paterson (William), engelsch koopman en
staatsman, geb. 1665 te Skipmyre in Schotland, gevestigd te Londen, gest. Jan. 1719, beeft aan zijuen
naam inzonderheid vermaardheid verschaft door het
oprichten (1692) van de Bank van Engeland en
(1695) van de Darien-Company.
Pathmos, thans Patmo, het noordelijkste der
Sporadische eilanden in de Egetsche Zee, is omstr.
10 vierk. mijlen groot, bevolkt met 4000 Armeniers,
en heeft eene havenplaats F. Onder de Romeinen
was P. een verbanningsoord ; de Evangelist Johannes werd naar P. gebannen (Openb. 1 : 9) en scbreef
daar (beet het) het Boek der Openbaringen, op den
berg, waar nog tegenwoordig een St. Johannes,
klooster staat, in 1101 gesticht door den heiligen
Christodulus.
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Pathros, een egypt. landschap der hooge oudheid; Jezaia 11 : 11; Jerem. 44 : 1, 15 ; Ezech. 29 :
14; 30 :14.
Pathrusieten, een yolk dat (door MitsraIm)
afstamde van Cham; Gen. 10 : 14; I Chron. I : 12.
Patin (Charles), geneeskundige en oudheidkenner, geb. 1633, was de zoon van den franschen
geneesheer Guillaume P., van wien eene verzameling kwinkslagen door Bayle in 't licht is gegeven
(1703) onder den titel Patiniana. De zoon werd,
wegens de verspreiding van een onzedelijk boekje,
bij verstek tot galeistraf veroordeeld, dock was uit
Frankrijk gevlucht, bereisde Duitschland en Italie,
en vestigde zich eindelijk in het Venetiaansche;
1677 werd hij benoemd tot professor der geneeskunde te Patina, waar hij 1693 stierf. Hij heeft veel
geschreven, vooral over munt- en penningkunde,
o. a.: Thesaurus numismatum é museo Caroli Patini
(1672); Commentarius in monumenta antiqua marcellina (1688); Thesaurus numismatum a P. 3fauroceno collector= (Venetie 1684),Suetonius 6 numismatibus illustratus (Bazel 1675).
Patkul (Johan Reinhold [of Reginald] von),
een Lijflander, tot den kleinen adel van Lifland behoorende, geb. omstr. 1660 te Stokholm in de gevangenis, waar zijne moeder zich vrijwillig beyond,
om door haar bijzijn het lot te verzachten van haren
echtgenoot, P.'s varier, die als lijflandsch staatsgevangene in den kerker zuchtte. In zweedsche krijgsdienst getreden, bekleedde hij den rang van kapitein, toen hij door de ridderschap van zijn geboorteland gekozen werd tot mede-afgevaardigde, om
de rechten en privilegien der lijflandsche ridderschap
te verdedigen tegen zijnen koning Karel XI van
Zweden (1689). Hij kweet zich van dit zijn mandaat met zooveel vrijmoedigheid en klem, dat hij in
staat van beschuldiging gesteld werd wegens rebellie ; hij redde zich echter door de vlucht, en nam de
wijk naar Koerland, terwijl hij in Zweden ter dood
veroordeeld werd. Nadat hij zijne pogingen bij Zweden's nieuwen koning Karel XII om gratie te verkrijgen had zien mislukken, trad hij in dienst van
August - II, keurvorst van Saksen en koning van Polen, die hem tot raadsheer benoemde (1698),waarbij
bet plan was om Upland aan Polen te zien brengen ;
reeds spoedig echter ging P. over in dienst van Peter den Groote; in 1704 vergezelde hij August II,
bij wien hij als gezant van Rusland geaccrediteerd
was, naar Dresden. Doch na eene samenkomst van
tsaar Peter met August II werd P., als verdacht van
schelmerij, in hechtenis genomen, en op den Kônigstein gevangen gezet. Na den vrede van Altranstadt
werd P., krachtens eene bijzondere bepaling van dat
verdrag, door August II uitgeleverd aan Karel II van
Zweden, die hem reeds onder weg door eenen krijgsraad liet vonnissen : veroordeeld om geradbraakt en
gevierendeeld te worden, werd dit vonnis met al de
verfijningen van wreedheid, welke men bedenken
kon, ten uitvoer gelegd 10 Oct. 1707 bij bet klooster Casimir, op 8 mijlen afstands van Posen. Het
gebeente van P. werd 1713, op last van koning August II, verzameld en overgebracht naar Warschau.
Patmos. Zie -P ATHMOS.
Patna, vroeger ook genaamd Padmavati, d. i.
heilige stad, hoofdstad van het landschap Bihar, am
den Ganges, is 'de hoofdplaats van: bet (ruim 86
vierk. mijlen groote, met 1,200,000 zielen bevolkte)
district P. in het britsch 0. I. presidentschap Bengalen, en heeft 285,000 inw. De stad is zeer mid, en
staat waarschijnlijk op de plaats van bet Palibothra
der oudheid. In de 13e eeuw maakten de Mahome-

P atriarchen
danen zich meester van P., dat later herhaalde malen veroverd en heroverd geworden is; nu eens onafhankelijk en dan weder van het gouvernement
Bengalen afgescheiden, werd P. in1730 de hoofdstad
van geheel Bihar. De Engelschen, die sedert 1640
eene factorij te P. hadden, maakten zich in 1763
van de stad meester.
Patoman, dorp op Java, resid. Madion, benoorden Woronedjo ; de nederl. troepen behaalden
bier 21 Dec. 1827, na een hevig gevecht, de overwinning op de muitelingen.
Paton (Richard), voornaam engelsch zeeschilder, geb. 1720, gest. 1795, heeft nagenoeg al de
belangrijke zeeslagen van zijnen tijd op doek gebrach t.
Patras, ital. Patrasso, het oude Patrw, hoofdplaats van de grieksche nomarchie Achaia en Elis,
stad met 9000 inw. aan de Golf van P., die Livadie van Morea scheidt ; citadel; haven; is een der
voornaamste westgrieksche koopsteden ; al de europeesche natièn hadden vroeger consuls te P. In 1770
werd P. bemachtigd en in brand gestoken door de
Turken ; in de Golf van P. werd 1772 een turksch
eskader vernield door de Russen ; niettemin bleef P.
in de macht van Turkije tot 1828, toen de Franschen
zich van P. meester maakten, en het van bet turksche juk bevrijdden.
Patria, het oude Linternum of Liternum, dorp
in het Napelsche, in Terra di Lavoro, 6 uren gaans
benoordw. Napels. Hier stond de Villa Literna,
waar Scipio Africanus de wijk nam, toen hij (187 v.
Chr.) in ballingschap gezonden werd, en waar hij
184 v. Chr. stierf. Door de Vandalen werd die villa
in 455 v. Chr. verwoest. Men ziet er nog overblijfselen van het graf van Scipio.
Patriarchen, of Aartsvaders. Under dezen
naam verstaat men gemeenlijk de Brie stamvaders
van het Israelitische yolk (Abraham, Isaac en Jacob);
loch in ruimeren ain worden P. genoemd al de op
elkander volgende hoofden van het geslacht, waaruit
Jezus Christus geboren moest worden. Die P. zijn :
4963-4033 Cainan(Jonge)3201-2841
Adam
3171-2738
Seth
4833-3921 Sala
3041-2637
Enos
4729-3824 Heber
2907-2666
4639-3729 Phalek
Cainan
2777-2538
Malaleel
4569-3674 Ragan
2645-2415
Jared
4504-3542 Saruch
2515-2367
4348-3478 Nahor
Henoch
2436-2291
Methuzalem 4277-3408 Therah
2366-2191
Lamech
4090-3313 Abraham
2266-2086
Noach
3908-2958 Isaac
2206-2061
Sem
3408-2808 Jacob
Arphaxad 3306-2868 Juda 2116-1997
Bij de Joden gaf men na de verwoesting van Jeruz alem den titel van P. aan de hoofden van het Sanhedrin te Tiberias en te Babylon (het eerste bestond
tot in het jaar 415, het laatste tot 1038). — Bij de
Christenen gaf men in de eerste eeuwen der Kerk
den titel van P. aan vijf bisschoppen, nl. die van
Rome, Constantinopel, Alexandria, Antiochie en Jeruzalem, die, als oppersten hunner diocesen, de aartsbisschoppen en bisschoppen wijdden. DePatriarch
van Constantinopel, zijnde het opperhoofd der Grieksche Kerk, wordt door den Sultan aangesteld. Het
Patriarchaat te Moskou werd 1721 door Peter
den Groote herschapen in de Heilige Synode. — In
de Roomsche Kerk voeren de aartsbisschoppen
van Lissabon en Venetie nog den titel van P. -Ook de Armeniers, Abyssiniers, Jacobieten en Maronieten hebben elk eenen Patriarch aan het
hoofd hunner Kerk.

Patrica
Patrica, het oude Lavinium, vlek in den Kerkelijken Staat, derdhalf uur gaans bezuidoosten Frosinone.
Patriciers, lat. Patricii, in het oude Rome de
leden van den Adel, dat wil zeggen van die aanzienlijke familien, nit welke de Patres (d. i. de Senatoren) gekozen werden, en die in den vroegsten tijd
de eenig-gerechtigden waren om de hoogste staatsarobten te bekleeden. De P., die den hoogsten matschappelijken stand vormden, trouwden uitsluitend
in bun eigen stand, en genoten een aantal privileglen, waarvan de Plebejers (d. i. de tweede of laagste stand) nitgesloten waren. Vandaar aanhoudende
verdeeldheden en twisten in Rome, die achtereenvolgend uitliepen op maatregelen, om die groote ongelijkheid der standen te doen ophouden : zoo werden magistrates aangesteld ter verdediging van de
rechten der Plebejers (zie TRIBUNAAT); zoo werden
de gemengde huwelijken (tusschen Patriciers en
Plebejers) bij de wet toegestaan ; en zoo werden
eindelijk ook de Plebejers bevoegd verklaard om de
hooge ambten te bekleeden, die vroeger uitsluitend
door de Patriciers bezel werden (zie CANULEJUS,
ICILIUS, STOLO, PUBLILIUS, PHILON). In weerwil van
de vijandigheid der twee standen jegens elkander,
bestonden er toch zekere banden tusschen beiden:
de Patriciers verleenden hunne bescherming aan die
Plebejers, die bun daarom verzochten : de aldus bescherming genietenden werden dan clienten genoemd,
en waren verplicht, zich ten alien tijde voor de belangen hunner beschermheeren of patroons in de
byes te stellen (zie PLEBEJERS). - Er bestonden te
Rome drie klassen van P.: de eerste was ingesteld
te gelijk met de stichting van Rome; de tweede dagteekende van de toelating der Sabijnen onder Tatius;
de derde, onder Tullus Hostilius, die de Albanen
naar Rome overbracht. De P. der eerste en tweede
klasse werden genoemd majorum gentium, die der
derde klasse minorum gentium. — De oorspronkelijke
patricische familien stierven langzamerhand nit,
in weerwil van de adoptiên, zoodat er in de 3e eeuw
van het keizerrijk niet eerie patricische familie
meer bestond. Patricius, het enkelvond van Patriciers. Onder den titel van P. werd koning Pepijn door pans
Stephanus tot stadhouder van Rome en beschermbeer der Kerk verheven. Ook Karel de Groote nam
den titel van P. aan, eer hij als keizer uitgeroepen
werd.
Patricius, de heilige. Zie P ATRICK.
Patricius, een platonisch wijsgeer. Zie bet
art. PATRIZZI.
Patrick, de heilige, apostel en beschermheilige van lerland, geb. 372 te Banaven-Tabernm in
Schotland, kwam omstr. 431 in Ierland het Evangehe verkondigen, werd tot bisschop gewijd, stichtte
de metropolitaan-kerk van Armagh, en voerde het
gebruik van bet alphabet in Ierland in. De door hem
gestichte kloosterscholen werden bezocht door leerlingen nit elle landen van Europa. Overigens is de
legende van P. doorweven met allerlei fabelen. Hij
stierf 464 (of volgens sommigen in 483, zoodat hij
111 jaren oud geworden zon zijn). Hem ter eere
werd 5 Febr. 1783 de Orde van den Heiligen, Patrick
door George III voor Ierland ingesteld, voor 16
ridders en eereridders, met den koning tot opperhoofd en den onderkoning van lerland tot grootmeester. De Werken van den Heil.P. zijn opgenomen
in de Bibliotheek der Kerkvaders, en ook afzonderlijk in druk verschenen (Londen 1656). P.'s kerkelijke gedenkdag is 17 Maart.
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Patrimonium Petri, dat wil zeggen bet
Er[goed von den Heiligen Petrus, onder dezen naam

heeft men te verstaan de wereldlijke macht van den
Pans, zooals die zich, aanvangende met de 4e eeuw,
In den loop der tijden allengs ontwikkeld heeft. Inzonderheid echter noemt men P.-P. dat gedeelte
van den Kerkelijken Staat, dat door markgravin
Mathilda van Toscanen aan den Heiligen Stoel vermaakt werd in 1077, en dat bij haren dood 1102 in
bet bezit van den Pans kwam, zijnde het zuidgedeelte der delegatie Viterbo, de geheele delegatie Civita-Vecchia, en het noordwest-gedeelte der Comarca van Rome.
Patriotten, d. i. Vaderlandsgezinden, zoo
werden in het laatst der 18e eeuw in ons land de
aanhangers van de partij genoemd, die het huis van
Otanje bestreed.
Patrizzi (Francesco), platonisch wijsgeer, geb.
1529 op het eiland Cherso, gest. 1597, eerst prof.
der philosophie te Ferrara, toen (1578) to Padua,
en eindelijk te Rome. Hij was, behalve wijsgeer, teyens wiskundige, geschiedschrijver, krijgsman, redenaar en dichter: maar hij is vooral hekend door
zijne vinnigheid tegen Aristoteles. Van zijne vele
werken noemen wij laMiliziaromana (Ferrara 1583);
Paralleli militares (2 din. Rome 1594-95); en
vooral Discussiones peripatetica (Bezel 1581), in
Welk werk hij den persoon en de geschriften van
Aristoteles verscheurt. Eene complete editie van P.
(met latijnsche vertaling der werken, die toegeschreven worden aan Zoroaster, Hermes, Asclepiades)
verscheen onder dezen titel: Nova de universis
philosophia (Ferrara 1591).
Patrobas, een der eerste Christenen ; Rom.
16: 14.
Patrocles, vriend van koning Seleucus, en
opperbevelhebber over diens vloot in de Caspische
Zee; schreef vele werken over Middel-Azie.
Patroclus, zoon van den locrischen koning
Menetius, was de vriend van Achilles, met Wien hij
medetoog naar het beleg van Troje. Toen Achilles,
vertoornd op Agamemnon, niet meer Wilde vechten,
begat P. zich naar het slagveld, gedost in de wapenrusting van Achilles; aanvankelijk volbracht hij
eenige goede wapenfeiten, doch werd toen door
Hector gedood. Op het vernemen van deze tijding
gordde Achilles opnieuw de wapenen aan, en wreekte
den dood van zijnen vriend in het bloed van Hector,
waarop hij met grooten luister de lijkplechtigheid
van P. deed pleats hebben.
Patrona Kalil, een Albanees, geb. omstr.
1687, stond aan het hoofd van den befaamden opstand van 1730 tegen Achmed 111; hij was eerst
marinier geweest en toen janitsaar. De door hem
bestuurde opstand zegevierde; de sultan werd van
den troon gestooten, en vervangen door Mahmoed I.
Doch de aanmatigingen van P. werden reeds spoedig zoo stuitend voor Mahmoed, dat deze hem in
de zaal van den divan om hals liet brengen.
Patschkau,stad in pruis.Silezie, aan de Neisse,
9 mijlen ten W. Z. W. van Oppeln; 4500 inw.
Patta, havenstad op de kust van Zanguebar,,
op een eiland, aan de uitwatering eener rivier, was
gedurende het grootste gedeelte der 16e en 17e
eeuw in de macht der Portugeezen ; het is thans
vervallen, en niet reel meer dan een dorp.
ATALA.
Pattala. Zie PATALA.
ATALA.
Pattalene. Zie PATALA.
Patterson (Elizabeth), de eerste vrouw van
Jerome Bonaparte, die op verlangen van Napoleon
wettig van haar scheidde (1805). Na den dood van
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haren vroegeren man (gest. 24 Juni 1860), stelde
zij met haren zoon eene recbtsvordering in bij het
keizerlijk gerechtshof te Parijs, om van Jerome's
nalatenschap te erven; doch bij vonnis van Fehr. 1861
werd haar eisch haar ontzegd.
Patti, stad ter noordkust van het eiland Sicilie,
7 'uren gaans bezuidw. Milazzo, aan de Golf van P.;
6500 inw.
Patuca, rivier in Honduras. Zie GUAYAPE.
Patzinacieten, een y olk. Zie BISSENEN.
Patzquaro, mexic. stad. Zie PASCUARO.
Pau, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees,
waarvan het de hoofdplaats is, ligt nabij den Gave
de Pau, heeft 18,700 inw.; het kasteel, waar Hendrik
IV geboren is, werd op last van Lodewijk Filips
hersteld ; buitendien is P. de geboorteplaats van
maarschalk Gassion, vicomte d'Orthez, generaal
Bernadotte (later koning van Zweden). De stad P.
heeft haar ontstaan te danken aan een versterkt
kasteel, in de 10e eeuw daar aangelegd door de
prinsen van Bears. Gaston IV, graaf van Foix, koos
dat kasteel tot gewone residentie, en sedert werd P.
beschouwd als hoofdstad van Bears. De laatste prins
van Beam, die te P. resideerde, was Hendrik IV. Er
werd 1619 een parlement gevestigd door Lodewijk
XIII; en Lodewijk XIV stichtte te P. eene universiteit.
Pau (Gave de), rivier in Frankrijk (gevormd
door de vereeniging van den Gave de Bareges met
den Gave de Gavarnie), ontspringt in het dept.
Hautes-Pyrenees, bij Luz-en-Barèges, scheidt bet
dept. Basses-Pyrenees van het dept. Landes, en ontlast zich in den Adour bewesten Peyrehorade, na
eenen loop van 25 mijlen, waarin zij Lourdes,
St.-Pe, Nay en Pau besproeit.
Pauillac, stad in het fransche dept. Gironde,
aan de Gironde, 5 uren gaans bezuidoosten Lesparre;
4000 inw.; haven.
I Raul I (Petrowitsj), keizer van Rusland, geb.
1 Oct. 1754, uit het huwelijk van Peter III (destijds
grootvorst) en Catharina II. Door Peter Ill werd P.
niet anders beschouwd, dan als een kind, dat in
overspel verwekt was, zoodat bij dan ook besloten
bad P. bij oekaze officieel nit te sluiten van het recht
om hem op te volgen ; doch eer Peter III dat voornemen verwezenlijken kon, werd bij vermoord
(1762). Daardoor rechtens keizer van Rusland geworden, bleef P. niettemin nit het bewind gehonden
door zijne moeder, die alleen al het gezag in handen
hield. Doch na den flood zijner moeder aanvaardde
P.1 zelf de teugels der regeering 17 Nov. 1796, verwierf 1797 een gedeelte van Perzie, zond Soewaroff
(Suwarow) met 100,000 man uit tegen Frankrijk,
doch gaf 1800 bevel aan die legermacht om terug
te trekken, en verbande alle emigranten. Na 1798
den weidschen titel van grootmeester der Maltezerorde te hebben aangenomen, brak hij ook met Engeland, omdat dit in gebreke bleef hem het eiland
Malta over te geven; met Bonaparte sloot bij een
verbond, dat gevolgd werd door de tractaten van
Luneville en Amiens; van de Zeven eilanden vormde
P. de Ionische republiek. Binnenslands verbitterde
bij meer en meer de russische rijksgrooten door
zijne verregaande strengbeid, zoodat er weldra eene
samenzwering tegen hem gesmeed werd ; en 23
Maart 1801 werd hij op eene gruwzame wijze door
eenige edellieden vermoord. Hij werd opgevolgd
door zijnen zoon Alexander I.
Paul, hertog van Wurtemberg. Zie WURTEMBERG.
Paul Veronese, venet. schilder. Zie bet art.
VERONESE.

Paullini
Paula, stad in Calabrie. Zie PAOLA.
Paula (Franciscus van). Zie FRANCISCUS.
Paula, de heilige, eene romeinscbe dame uit de
geslachten der Scipionen en der Gracchen, geb.
omstr. 347, omhelsde het Christendom ; toen zij
weduwe was geworden begaf zij zich in een klooster,
waarvan zij abdis werd, en waar zij 404 stierf. Kerkelijke gedenkdag 26 Januari.
Paulding (James Kirke), amerik. schrijver en
staatsman, geb. 22 Aug. 1779 te Pawling aan den
Hudson, onder Van Buren 1837-41 minister van
marine der noord-amerik. Unie, gest. 9 April 1860,
heeft vooral naam gemaakt met Life of Washington
en met een aantal verdienstelijke romans.
Paulette (Edict van), eene ordonnantie op den
verkoop van ambten, in 1604 uitgevaardigd door
Hendrik IV op voorstel van Charles Paulet, secretaris van het Parlement. Daarbij werd aan de leden
van het Parlement toegestaan, hunne ambten over te
dragen aan hunne erfgenamen. Jaarlijks moest aan
de schatkist opgebracht warden een 60e gedeelte
van den prijs, die voor het ambt betaald was, of wel
bij erfovergang een 8e van dien prijs.
Paulianisten. Zie PAULUS van Samosate.
Paulicianen, de aanbangers eener omstr. 660
in Armenie opgekomene kerkelijke partij, die het
Christendom wilde terugbrengen tot zijne oorspronkelijke zuiverheid, op den grondslag van bet N. T.,
met weglating van Petrus' zendbrieven. In de 10e
eeuw grootendeels naar Thracie verplaatst, werden
de P. in het begin der 12e eeuw door Alexius Cornnenus bekeerd.
Pauline Bonaparte, prinses Borghese,
tweede zuster van Napoleon 1, geb. 1780 te Ajaccio,
gest. 1825, trail 1797 in den echt met generaal
Leclerc, dien zij vergezelde op de expeditie naar
St.-Domingo. Reeds spoedig weduwe, trouwde zij
1803 met prins Camillo Borghese, dien zij echter
reeds spoedig verliet (zie BORGHESE); zij vestigde
zich toen op het kasteel van Neuilly, waar zij er
eene soort van vorstelijke hofhouding op nabield. In
1806 werd zij verheven tot hertogin van Guastalla.
Ofschoon in gedurige kibbelarijen levende met haren keizerlijken broeder, sloot zij zich in 1814 geheel aan hem aan, vergezelde hem naar Elba, en
stelde hare diamanten ter zijner beschikking (die
diamanten bevonden zich in 's keizers rijtuig te
Waterloo, en vielen daar in handen van de geallieerden). Later leefde zij eenigen tijd in toenadering met
haren ecbtgenoot te Florence. Zij was een der
schoonste vrouwen van haren tijd.
Pauliner—monniken, zooveel als Minimen.
Paulinus, de heilige, voluit Pontius Meropius
Anicius Paulinus, bisscbop en dichter, geb. 353 te
Bordeaux, bekleedde verscheidene hooge staatsambten, omhelsde het Christendom, werd 409 bisscbop
van Nola, en stierf 431. Kerkelijke gedenkdag 22
Juni. Hij wordt gehouden voor den uitvinder van de
klokken. De Epistolce et poemata van P. verschenen
in het licht te Antwerpen 1622 ; al zijne werken te
Parijs 1685, te Verona 1736.
Paulli, romeinsch geslacht. Zie PAULLUS.
Paullini (Christiaan Frans), geb. 25 Fehr.
1643 te Eisenach, werd als lijfarts van den bisscbop
van Munster 1677 historiograaf van Corvei, en
woonde later te Eisenach, waar hij 16 Juni 1712
stierf. Behalve eene groote menigte wonderlijke
verhandelingen en de Heilsame Dreckapotheke
(Frankfort 1696) noemen wij van zijne werken ;
Antiquitatum Germanarum syntagma (Frankfort
1698) en Geographia curiosa (Frankfort 1699).
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Paullus, aanzientijk romeinsch geslacht : P.
(L. Emil.), consul 219 v. Chr., overwon de Illyrifts; weder consul 216 v. Chr., sneuvelde toen in
den slag bij Cannw. — P. Macedonicus (L. Emil.),
zoon van den vorige; zie Ennuus (Paulus).
Paulo (St.-), eene aan de Portugeezen behoorende stad op het zuidwestelijk afrikaansche eiland
Loanda. Zie ANGOLA en LOANDA.
Paulus, de Apostel der Heidenen, geb. anno
2 na Chr. te Tarsus in Cicilie, heette aanvankelijk
Saulus, was een leerling van Gamaliel en ijverend
Phariseer. Aanvankelijk een hevig bestrijder van het
Christendom, totdat op eenen tocht ter vervolging van de Christenen, door een wonder des hemels bekeerd werd, waarop hij door Barnabas in de
gemeente der Christenen ingeleid werd; en van dat
oogenblik of werd hij met voorbeeldeloozen ijver
werkzaam ter verbreiding van Christus' leer. Drie
tochten volbracht hij tot dat einde (44, 51 en 54
na Chr.), op welke tochten hij een aantal gemeenten
stichtte in Griekenland (o. a. op het eiland Cyprus,
in Galatia, te Ephesus, te Philippi, te Thessalonica,
te Athene, te Corinthe), in Macedonia en in KleinAzle. Anno 58 teruggekeerd te Jeruzalem, werd
P. door de joodsche bevolking mishandeld en in levensgevaar gebracht, daarop door den joodschen
hoogepriester gedagvaard voor den tribuun Lysias,
door Felix (romeinsch stadhouder van Judea) twee
jaren lang gevangen gehouden te Cesarea, en, ingevolge het door hem (P.) ingestelde boogerberoep,
door Festus (den nieuwen rom. stadhouder) naar
Rome opgezonden, om in bet hoogste ressort gevonnisd te worden door Cesar. Hier vrijgesproken en in
vrijheid gesteld, keerde hij terug naar bet Oosten,
om de vroeger door hem gestichte gemeenten te
bevestigen, kwam omstreeks 63 of 64 weder te
Rome, waar het Christendom reeds aanhangers bad
tot in het keizerlijk paleis; hij bevverkte te Rome
nog vele bekeeringen, doch -haalde zich door de
stoutheid zijner antwoorden bet misnoegen van den
keizer op den hals, en werd anno 66, te gelijk met
Petrus, te Rome onthoofd. Ziju sterfdag (29 Juni)
en de dag zijner bekeering (25 Jan.) worden door de
Roomsche Kerk als heilige dagen gevierd. Men heeft
van P. 14 zendbrieven, welke opgenomen zijn in het
N. T., aan de verschillende gemeenten door hem
gesticht, nl. aan de Romeinen, Corinthen [1 en II],
Galaten, Ephesen, Philippenzen, Colossenzen, Thessalonicenzen [I en II]; aan Timothefis [1 en II],
aan Titus, aan Philemon, aan de Hebreen); alleen
van laatstgenoemden zendbrief is door sommigen
de echtbetd betwijfeld. Door den rijkkom van zijnen
geest is P. de grootste man in de gansche geschiedenis van het apostolische tijdvak (zie de Handelingen der Apostelen in het N. T.), die verreweg
het meest van alien gedaan heeft, om bet Christendom uit te breiden.
Paulus, naam van drie heiligen der Roomsche
Kerk, nl.: 1) de eerste kluizenaar, geb. 229 in Thebats, zocht op zijn 22e jaar de afzondering, bracht
90 jaren in de woestijn door, en was 113 jaren oud,
toen hij in 342 stierf; kerkel. gedenkdag 15 Jan.-2) P. van Thessalonica; patriarch van Constantinopel ; de ariaansche keizer Constantius deed P. otnkomen in eene spelonk in Taurus, omstr. het jaar
350. — 3) pans Paulus I; zie volgende art.
Paulus, naam van vijf pauses, nl.: P. I, werd
757 de opvolger van zijnen broeder Stephanus H,
bestuurde de Kerk tot 767, en werd later in de rij
der heiligen opgenomen ; kerkel. gedenkdag 28 Juni.
-- P. II, voor zijne verheffing Pietro Barbo, werd

pans 1464, deed George Podiebrad, den koning van
Bohemen, in den ban, en schonk diens rijk aan
Matthias Corvinus. Tevergeefs predikte P. 11 eenen
kruistocht tegen de Turken, en stierf in 1471. —
P. III, voor zijne verheffing Alex. Farnese, werd
pans 1534, deed Hendrik VIII van Engeland in den
ban ; sloot met Karel V en Venetia een verbond tegen de Turken (1538); trad als bemiddelaar op tusschen keizer Karel en Frans I, die door zijne tusschenkomst gebracht werken tot het sluiten van het
tractaat van Nizza (1538). 1n1540 bevestigde bij
de orde der Jezuieten, riep 1542 bet concille van
Trente bijeen, en droeg 1546 de voltooiing van de
St.-Pieterskerk op aan Michel Angelo. Hij stierf
1549. Men heeft van P. III o. a. brieven aan Erasmus. P. III was vroeger getrouwd geweest, en had
een zoon, die door hem verheven werd tot hertog
van Parma. — P. IV, voor zijne verheffing Johannes Petrus Caraffa, werd 1555 pans, protesteerde
tegen den Augsburger religie-vrede, en tegen de
overdracht van de keizerskroon op Ferdinand I. Met
Cajetanus stichtte hij de orde der Theatijnen; ook
wordt P. IV genoemd als insteller van de .Congregatie van den index". Zijne strengheid over alien,
over wie hij gezag wilde uitoefenen, en vooral de
buitensporigheden van zijne neven (zie CARAFA)
maakten het y olk zoo verbitterd op hem, dat men
na zijnen dood zijn standbeeld in den Tiber wierp.
— P. V, voor zijne verheffing Camillo Borghese,
werd pans 1605, had geschillen met Venetia (1605
—7), waarin Hendrik IV als bemiddelaar optrad, en
waarin P. V. eindelijk moest toegeven ; hij maakte
een einde aan de twisten tusschen de Dominicanen
en de Jezuieten, en stierf 1621.
Paulus Diaconus, eigenlijk Paul Warnefried, de voornaamste geschiedschrijver der Longoharden, geb. omstr. 730 te Cividale (Forum Julii)
in Friuli, stond in hooge gunst bij Karel den Groote,
werd monnik in het klooster Monte-Casino, en stierf
aldaar in 801. De voornaamste werken van P.-D.
zijn: Historia Romana (bet best uitgegeven door
Muratori in dl. I .Rerum Italicarum scriptores");
Omiliarius (dikwijls berdrukt); Gesta episcoporum
Mettensium (in dl. 2 van Pertz .Monumenta Germanim historica"), en vooral ook de belangrijke
Historica Longobardorum ('t best uitgeg. door Muratori; in 't Duitsch vertaald door Abel,Berlijn 1849).
Paulus van Egina. Zie JEGINETA.
Paulus van Samosata, eerst bisschop van
Samosata, zijne geboorteplaats, sedert 260 patriarch
van Antiochie, werd bij het concilie van Antiochie
270 uit zijn ambt gezet, omdat hij de godheid van
Jezus bestreed en de leer der Heilige Drieeenheid
verwierp. Zijne aanhangers, Paulianisten en ook
Samosatenianen genaamd, hielden zich staande tot
in de 4e eeuw.
Paulus (Sergius), proconsul. Zie SERG1US PAULUS.
Paulus–Hook, stad in de Vereenigde Staten
van N.-Amerika. Zie JERSEY CITY.
Paumotoe–eilanden (archipel der), of Gevaarlijke Archipel, bij de Franschen Archipel de la
Mer Mauvaise genaamd, splitst zich in verscheidene
groepen ; o. a. behoort daartoe Koning-George 'seiland. Zie GEORGle (Zuid-).
Paupertas, bij de Romeinen de personificatie
der Armoede, identiek met tie Penia der Grieken.
In eene platoniscbe mytbe laat Penia, op den geboorte-dag van Aphrodite (Venus) eenen zoon, nl.
Eros (Amor) bij zich verwekken door Porus,den god
des overvloeds, die een zoon was van Metis. Zij was
de uitvindster van kunsten en ambachten.
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Paus, het geestelijk opperhoofd der Roomschkatholieke Kerk, noemt zich opvolger van den heiligen Petrus en Stedehouder van Jezus Christus. [)e
naam P., afkomstig van het latijnsche woord Papa,
d. i. Vader, was aanvankelijk de eeretitel van alte
bisschoppen ; eerst sedert Gregorius VII (1073)
wordt hij uitsluitend gedragen door den bisschop
van Rome. Als opperhoofd der Kerk oefent de P. de
hoogste kerkelijke macht uit, handhaaft de canons
of kerkelijke voorschriften, roept concilien bijeen,
bekleedt daarin het voorzitterschap, en bekrachtigt
de door zoodanige kerkvergaderingen genomene besluiten ; hij benoemt de kardinalen en de bisschoppen, is beer en meester om geestelijke orden te
stichten, te bevestigen of op te heffen naar zijn welbehagen ; zorgt voor de handhaving van de leerstellingen der Kerk en van de kerkelijke tucht, bekrachtigt of verwerpt de leerstukken der Kerk; spreekt
den banvloek uit en heft dien op, verleent dispensation, aflaten, era. In de eerste eeuwen van het
Christendom bezat de P. enkel geestelijke macht, en
was in het wereldlijke de onderdaan van den keizer.
Reeds door Constantijn werd de P. rijk begiftigd ;
doch eerst in de 8e eeuw begon de P. ook wereldlijk gezag uit te oefenen. Na de Longobarden verslagen te hebben, schonken Pepijn de Korte (755)
en Karel de Groote (775) aan den P. een gedeelte van de door hen veroverde landen (het exarchaat Ravenna, de Pentapolis, vervolgens bet Perugiaansche en het hertogdom Spoleto): daardoor
werd de P. ook een wereldlijk vorst, ofschoon steeds
onderhoorig blijvende, eerst aan de frankische koningen, daarna aan de duitsche keizers. Vooral door
de schenking van markgravin Mathilde (zie het art.
PATRIMONIUM PETRI) werd het grondgebied van den
P. als wereldlijk vorst aanmerkelijk vergroot (1077);
doch de eerste, die geheel en al onafhanketijk als
zoodanig optrad, was Innocentius III (1198). De P.
draagt eene drievoudige kroon (tiara) als symbool
van de drievoudige macht, welke op zijn hoofd is
vereenigd, nl. als opperhoofd der Latijnsche (Roomsche) Kerk, als bisschop van Rome, en als wereldlijk
vorst van den Kerkelijken Stoat; in de hand houdt
hij twee sleutels (een gouden en een zilveren), welke
genoemd worden de sleutels van den heiligen Petrus.
Aan bet kiezen van eenen P. nam in vroegere eeuwen
ook het yolk deel; in de 10e eeuw kwam dat kiesrecht in handers van den romeinschen adel, en tot
1198 werd op de verkiezing tot P. de goedkeuring
en bekrachtiging des keizers vereischt. In 1059 gaf
Nicolaas II het recht om eenen P. te kiezen uitsluitend aan bet collegie van kardinalen. Bij den dood
van eenen P. werd zijne waardigheid tijdelijk bekleed door den kardinaal-camerlengo,bijgestaan door
eenen kardinaal-bisschop, eenen kardinaal-priester
en eenen kardinaal-diaken : deze interimaire waarDeming duurt tot het oogenblik, waarop de nieuwe
P. gekozen is. Tien congregatien der kardinalen maken de noodige toebereidselen voor het verkiezingswerk. Kiesbaar is slechts een geboren Italiaan, die
niet door een der vreemde hoven tot de kardinaalswaardigheid is voorgesteld, die met geen der regeerende vorstenhuizen in bloedverwantschap staat,
en die den leeftijd van 55 jaren bereikt heeft. Oostenrijk, Frankrijk en Spanje hebben het recht te
protesteeren tegen het verkiezen van eenen kardinaal, wiens verkiezing als waarschijnlijk te voorzien
is. Eenmaal gekozen, wordt de verkorene met al de
insignien van het pauselijk gezag bekleed, waarop
hij aan het collegie van kardinalen zijnen zegen
geeft ; vervolgens wordt de keus aan bet yolk bekend

Pausen
gemaakt door den eersten kardinaal-diaken ; en de
nieuwe P. wordt naar de St.-Pieterskerk gedragen,
waar hij, na de huldiging der kardinalen ontvangen
te hebben, voor de eerste maal zijnen zegen geeft
aan het yolk. Zie verder het art. PAUSEN.
Pausa, I ) stad in Saksen, aan de Weida, 10 uren
gaans ten W. Z. W. van Zwickau; 3400 inw.; minerale bron. — 2) stad in Zuid-Peru, departemeat Arequipo, is de hoofdplaats der provincie Parinacocha.
Pausanias, heroemd spartaansch veldheer,
zoon van Cleombrotus, koning van Sparta, was rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid van zijnen reef Plistarchus, den zoon van Leonidas (479
v. Chr.); hij had in groote mate deel aan de overwinning van Platea (479) en aan de bevrijding van
de grieksche steden in Azie ; doch hij bezoedelde
zijnen roem door het oor te leenen aan de aanbiedingen der Perzen, met wier hulp hij zijn vaderland
onder het juk hoopte te brengen. Hij werd door den
senaat teruggeroepen uit het leger, ter beschikking
van de ephoren gesteld, overtuigd van hoog verraad
en ter dood veroordeeld. Hij zocht eene wijkplaats
in den tempel van Minerva, waar niemand hem vatten mock: doch dadelijk werden nu de deuren van
den tempel dichtgemetseld, zoodat P. in die heilige
vrijplaats den hongerdood stierf (477 v. Chr.). —
P., kleinzoon van den vorige, regeerde als koning
over Sparta van 409 tot 397 v. Chr., en volbracht
eenige krijgstochten in Attica ; doch niet in zijne
krijgs-ondernemingen geslaagd, zooals zijne onderdanen gewenscht hadden, zag hij zich genoodzaakt
de vlucht te nemen: hij nam de wijk naar Tegea,
waar hij 385 v. Chr. stierf.
Pausanias, de moordenaar van Philippus van
Macedonia, behoorde tot diens lijfwacht, en beging
zijne gruweldaad waarschijnlijk om zich over eene
of andere ondervondene verongelijking te wreken,
ofschoon bet waarschijnlijk is dat ettelijke macedonische grooten, en misschien Olympias zelve van
zijn opzet kennis droegen. Op zijne vlucht werd hij
gevat, en met den kruisdood gestraft.
Pausanias, grieksch geschiedschrijver en geograaf, uit Cesarea in Cappadocie, deed groote reizen, en schreef daarover (omstr. 170 na Chr.) de
Periegesis, zijnde een der kostelijkste werken, die
wij uit de oudheid bezitten wat de topographie en
de geschiedenis van het oude Griekenland, en ook
de beschrijving van de kunstproducten en monumenten der Grieken betreft. De beste editien van
P. zijn die van Schubert en Walz (3 dln. Leipzig
1838-39), en van Dindorf (Parijs 1845) ; verdienstelijk is ook die van Clavier (met fransche vertaling,
(6 dln. Parijs 1814-21).
Pausen. Nadat de P. (zie het art. PAus) in
1198 begonnen waren ook als onaf hankelijke wereldlijke vorsten op te treden, begonnen zij zich
reeds spoedig te beschouwen en te gedragen als
heer en meester ook over alle andere landen, doordien ze de koningen en vorsten dier landen beschouwden en behandelden als hunne onderdanen,
en zelfs zoo ver gingen, dat ze naar hun welbehagen
koningen maakten of van den troon vervallen verkiaarden, over geheele landen het interdict uitspraken, ja koningen naar Rome ontboden, en die de
vernederende straf oplegden, met hunne koningskroon op het hoofd, in bet openbaar de dienst van
een stalknecht te verrichten. Door zulke verregaande aanmatigingen werden de P. zelven oorzaak,
dat menig gekroond hoofd tegen hen in verzet
kwam ; vooral met bet Duitsche keizerrijk en met
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Frankrijk hadden de P. hoogloopende twisten, die
geheel Duitschland en Italie in vuur en vlam zetteden. Daarbij kwam, dat er herhaaldelijk twee of meer
pausen te gelijk verkoren werden, die elkander wederkeerig hunne banbliksems naar het hoofd slingerden, hetgeen onvermijdelijk nadeelig moest terugwerken op den invloed van het pauselijk gezag.
Reeds in de 9e eeuw was aan dat gezag een gevoeligen knak gegeven door het concilie van Constantinopel, waarbij de bisschop van Rome (de Pans)
in den ban werd gedaan (zie Pnoms), hetgeen het
begin was van de latere scheuring in de Kerk,
waaruit, naast de Roomsche (Westersche) Kerk, de
niet minder machtige Grieksche (Oostersche) Kerk
te voorschijn trad. Ook het dubbele pausschap in
de He eeuw bracht den luister van het pausdom bij
velen in miscrediet. Toen Clemens V inl 309 den panselijken zetel overgebracht had naar Avignon, en
die zetel daar gevestigd bleef tot 1 377 (de zoogenaamde Babylonische ballingschap der P.) waren de
P. al dien tijd niets anders dan de werktuigen der
koningen van Frankrijk. Gregorius XI keerde 1377
naar Rome terug ; en bij den dood van dien pans
ontstond de groote scheuring in de' Westersche
Kerk, die 71 jaren duurde (1378-1449), en gedurende al dien tijd zag de wereld het zonderlinge
schouwspel, dat er twee stoelen van den Heiligen
Petrus bestonden, nl. te Rome een en te Avignon
een, en dat de beide serien van P., die zich dus te
gelijk stedehouder van Jezns Christus op aarde
noemden, niet in gebreke bleven elkander wederkeerig in den ban te doen. De gevolgen van zoodanig schouwspel konden wel niet uitblijven : verdorvenheid van zeden onder de geestelijkheid, werd
het eerste uitvloeisel van de geknakte kerkelijke
tucht ; voeg daarbij bet opstaan van Kerkhervormers (Wiclef, Jan Huss, Hieronimus van Praag ;
en in de 16e eeuw Luther, Zwinglius en Calvinus),
en de vredebreuk tusschen het Pausdom en Hendrik
VIII, koning van Engeland, waaruit het ontstaan
van de Anglicaanscbe Kerk geboren werd : en gij
hebt de redenen hoe het kwam, dat reeds sedert
de 16e eeuw de grootste helft van Europa zich aan
het gezag der P. had onttrokken, in weerwil van bet
concilie van Trente en van den rusteloozen ijver
der Jezuieten, die al het mogelijke en onmogelijke
beproefd hebben, om den geest van vooruitgang op
de baan der verstandsontwikkeling tegen te houden of althans te belemmeren. En moge al bier of
daar eene kortstondige zegepraal het overwicht van
den invloed der roomsch-katholieke geestelijkheid,
en bij gevolg der P., eenigermate herstellen, zooveel is onbetwistbaar, dat de P. over den loop der
wereldsche zaken tegenwoordig Been het minste
gezag meer uitoefenen kunnen, en dat in alle Ianden, waar een geregeld gouvernement bestaat, de
uitoefening van bet geestelijk gezag der P. aan de
wetten van die landen onderschikt is. Wat betreft
de macht der P. als wereldlijke souvereinen, die is
door de stichtiug van het koninkrijk Italie (1860)
belangrijk ingekrompen ; en alle onbevooroordeelde
verlichte mannen van onzen tijd zijn bet daaromtrent eens, dat het tijdstip niet ver meer verwijderd
is, waarop de P. zullen hebben opgehouden den rang
van wereldlijke vorsten te bekleeden, om zich geheel en uitsluitend aan hunne geestelijke roeping toe
te wijden.
De naamlijst der P., in Chronologische volgorde,
zooals die door de Roomsch-katholieken wordt opgegeven, is als volgt (eene H. echter den naam beteekent dat de Kerk dien paus als heilige vereert) :
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649
223 Martinus I, H.
Urbanus I, H.
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657
235 Vitalianus
Antherus, H.
672
236 Adeodatus
Fabianus, H.
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Eusebius, H.
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708
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311 Sisinnius
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314 Constantinus
Sylvester 1, H.
715
Marcus, H.
336 Gregorius II
731
Julius I, H.
337 Gregorius III
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Felix II,
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pans)
768
Siricius, H.
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Zozimus, H.
417 Adriaan I
795
Bonifacius I, H.
418 Leo III
816
Celestinus I, H.
422 Stephanus IV
817
Sixtus III, H.
432 Pascal I
824
Leo de Groote, H. 440 Eugenius II
461 Zizimus (tegenpaus) a
Hilarius, H.
827
468 Valentinus
Simplicius, II.
827
483 Gregorius IV
Felix III, H.
844
Gelasius, H.
492 Sergius II
847
496 Leo IV
Anastasius II, H.
855
Symrnachus
498 Benedictus III
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paus)
paus)
858
514 Nicolaas 1
Horrnisdas
867
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Johannes I
872
526 Johannes VIII
Felix IV
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535 Stephanus V
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536 Formosus
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896
Stephanus VI
897
Romanus
898
Theodorus 11
898
Johannes IX
Benedictus IV
900
Leo V
903
Christophorus
903
Sergius III
904
Anastasius III
911
Laudon
913
Johannes X
914
928
Leo VI
Stephanus VII
929
Johannes XI
931
Leo VII
936
Stephanus VIII
939
Martinus III
942
Agapetus II
946
Johannes XII
956
Leo VIII
963
Benedictus V
964
Johannes XIII
965
Benedictus VI
972
Bonifaci usVII (Fran.
con ) , tegenpaus
Donus of Domnus II 974
Benedictus VII
975
983
Johannes XIV
Bonifacius VII (opnieuw)
985
Johannes XV (niet
gezalfd)
985
Johannes XVI
986
Gregorius XV
996
Johannes XVI bis
(tegenpaus)
997
Sylvester II
999
Johannes XVII
1003
Johannes XVIII
1003
Benedictus VIII
1009
Leo (tegenpaus)
Johannes XIX.
Benedictus IX 1033-48
Sylvester en Johannes XX(tegenpausen)
a
1044
Gregorius VI
1046
Clemens II
Damasus II
1048
Leo lx, H.
1049
1055
Victor II
Stephanus IX
1057
Bened ictus X (tegenpaus)
a
Nicolaas II
1058
Alexander II
1061
Honorius II (tea
genpaus)
1073
Cregorius VII
Clemens III (te1080
genpaus)
1086
Victor III
1088
Urbanus II
Pascal II
1099
Albertus en Theodoricus (tea
genpausen)
1118
Gelasius II
Maurits Bourdin
a
(tegenpaus)
Calixtus II
1119

Honorius II
1124
Calixtus III (tegenpaus)
1130
Innocentius II
Anacletus en Victor (tegenpau.
sen)
1143
Celestinus II
1144
Lucius II
1145
Eugenius III
Anastasius IV
1153
Adriaan IV
1154
Alexander III
1159
Victor IV, Pascal
III, Calixtus, Innocentius (tea
genpausen)
Lucius III
1181
Urbanus III
1185
Gregorius VIII
1187
Clemens Ill
1187
Celestinus III
1191
Innocentius III
1198
Honorius III
1216
Gregorius IX
1227
Celestinus IV
1241
Innocentius IV
1243
Alexander IV
1254
Urbanus IV
1261
Clemens IV
1265
Gregorius X
1271
Innocentius V
1276
Adriaan V
1276
Johannes XXI
1276
Nicolaas III
1277
Martinus IV
1281
Honorius IV
1285
Nicolaas IV
1288
Celestinus V
1294
Bonifacius VIII
1294
Benedictus XI, H. 1303
7'e Avignon :
Clemens V
1305
Johannes XXII
1316
Pierre de Corbiere
(tegenpaus)
a
Benedictus XII
1334
Clemens VI
1342
Innocentius VI
1352
Urbanus V
1362
Gregorius XI (te
Rome)
1370
Urbanus VI
1378
Clemens (VII), te
Avignon 1378-94
Bonifacius IX 1389
Benedictus (XIII)
te Avignon 1394-1424
1404
Innocentius VII
1406
Gregorius XII
1409
Alexander V
1410
Johannes XXIII
1417
Martinus V
Clemens (tegen1424-29
paus)
Eugenius IV 1431-1447
Felix V
1439-1449
1449
Nicolaas V
1455
Calixtus III
1458
Pius II
1464
Paulus II

Pavia
1621
Sixtus IV
1471 Gregorius XV
1623
Innocentius VIII
1484 Urbanus VIII
1644
1492 Innocentius X
Alexander VI
1655
1503 Alexander VII
Pius III
1503 Clemens IX
Julius II
1667
Leo X
1513 Clemens X
1670
1676
Adriaan VI
1522 Innocentius XI
1689
Clemens VII
1523 Alexander VIII
1534 Innocentius XII
Paulus III
1691
1550 Clemens XI
Julius III
1721
1555 Innocentius XIII
Marcellus II
1724
Paulus IV
1555 Benedictus XIII
1730
1559 Clemens XII
Pius IV
1740
1565 Benedictus XIV
Pi V
Pius
1572 Clemens XIII
1758
Gregorius XIII
1585 Clemens XIV
1769
Sixtus V
1775
1590 Pius VI
Urbanus VII
1800
Gregorius XIV
1590 Pius VII
1823
1591 Leo XII
Innocentius IX
1829
1592 Pius Viii
Clemens VIII
11884361
1605 Gregorius XVI
Leo XI
1605 Pius IX
Paulus V
Pausias, schilder uit Sicyon, omstr. 360 v.
Chr., was een leerling van Pamphilus.
Pausilippo, ital. Posilipo, berg in de nabijheid
van de stad Napels, loopt tot in zee tegenover het
eiland Nisida, is bedekt met wijngaarden, en vooral
vermaard door eenen onderaardschen weg, genaamd
de Grot van P.; die grot, 80 a 90 vt. hoog, 24 a 30
vt. breed, loopt in eene lijnrechterichting ter lengte
van omstreeks 1000 schreden door den weg van
Napels naar Pozzuoli. Midden in de grot is eene
kapel van Onze Lieve Vrouw, en daarboven het graf
van Virgilius.
Pauw (Huis te), aanzienlijk buitenverblijf aan
den straatweg van 's-Gravenhage naar Leiden, ruim
een half uur gaans ten N. N. 0. van 's-Hage, en een
half uur gaans ten Z. van Wassenaar, behoort in
eigendom aan pries Frederik der Nederlanden.
Pavia, het oude Ticinum, in de middeleeuwen
Papia, stad met 25,000 inw. in Italie, aan den Ticino, 8 uren gaans bezuidw. Milaan, waarmede bet
in gemeenschap staat o. a. door het aan den Ticino
aansluitende kanaal, genaamd Naviglio di Pavia,
heeft cone beroemde (1360 gestichte) universiteit,
is de geboorteplaats o. a. van Lanfranc, Cardano,
enz. en hoofdplaats der provincie P., die ruim
410,000 bewoners telt. De stad P. is een der oudste steden van Italid, was aanvankelijk eene stad
der Insubren, stond op eenen hoogen trap van bloei
onder de Romei nen, en meer nog onder de Longobarden, die er hunne hoofdstad van maakten. Hunald,
gewezen hertog van Aquitanie, de wijk genomen
hebbende hij de Longobarden, verdedigde P. heldhaftig tegen Karel den Groote (772 en 773); doch
hij werd vermoord door de bevolking, die tot dien
moord bare toevlucht nam, om de stad aan den vijand te kunnen overgeven : dit was het einde van
het Longobardische rijk. Later werd P. eene republiek, gelijk al de groote lombardische steden : in
vijandschap met Milaan, was P. meestentijds gi-=
bellijnsch. Na den val der Hohenstaufen had P. eigene heeren uit het geslacht der Languschi. In 1331
was P. een der steden, die Jan van Bohemen tot
souverein kozen ; doch reeds 1332 gaf de stad zich
aan de familie der I3eccaria, die weldra leenroerig
werden van de Visconti van Milaan. In 1395, Coen
keizer Wenceslas van Milaan een hertogdom maakte,
verhief hij P. tot een graafschap, ten behoeve van
den oudsten zoon van den regeerenden hertog van
Milaan. Na den dood van Fi llips Maria (1447) was,

Pedro
om zich van het hertogdom Milaan meester te maken, een der eerste daden van Sforza, zich te laten
uitroepen als graaf van P. In 1525 verloor Frans I
den slag van P., werd daarbij gevangen genomen ;
loch 1527 heroverde Lautrec die stad, en liet die
plunderen ; niettegenstaande dit bleef Karel V meester van de stad P. en van het geheele graafschap.
In 1745 werd P. ingenomen door de Spanjaarden,
die bet echter reeds spoedig teruggaven aan Oostenrijk. De Franschen bemachtigden P. in 1796;
onder het keizerrijk maakte P. deel nit van het koninkrijk Italie, en behoorde tot het departement
der Olona ; 1814 kwam P. weder aan Oostenrijk, dat
er meester van bleef tot 1860; zie ITALIC.
Pavilly, stad in 't fransche dept. Seine-Infer.,
5 a 6 uren gaans benoordw. Rouaan ; 3000 inw.
Pawlograd, stad in 't russ. gouvt. Jakaterinoslaw, aan de zich in den Dnieper ontlastende
Woltsja ; 4500 inw.
Pawlowo, stad in 'trussische gouvt.NisjnejNowgorod, aan de Oka, ruin 4 uren gaans bezuiden
Garbatow; 6000 inw.
Pawlowsk, drie plaatsen in europ. Rusland :
1) stad in 't gouvt. Petersburg, ruim 8 uren gaans
bezuidoosten Petersburg, waarmede het door eenen
spoorweg in gemeenschap staat ; 1800 inw. — 2)
stad in 't gouvt. Woronesj, 19 mijlen bezuiden
Woronesj, aan den Don; 4000 inw. 3) vlek in 't
gouvt. Moskou 3000 inw.
Pawnees, of Panies, een tot den hoofdstam
der Sioux behoorende Indianenstam in het binnenland van Noord-Amerika, in het Nebraska-territorium. De P. zijn nog omstr. 14,000 zielen sterk ;
hunne voornaamste godheid is de planeet Venus, die
zij ' de Groote Ster" noemen, en aan welke zij menschen plachten te offeren.
Pax, godin des vredes. Zie IRENE.
Pax, naam van verscheidene steden der oudheid, o. a.:
Pax Augusta, thans Badajoz, stad in Hispania, aan
den Anas, dicht bij de grenzen van Lusitanie.
thans Beja, stad der Celtici, in het zuiPax
den van Lusitanie, nabij den Anas.
Paxo, het oude Paxos, een der Ionische eilanden, ten zuiden van Corfu, is ruim een derde vierk.
mijl groot, bevolkt met ruim 5000 zielen ; hoofdpl.
Porto-Gayo.
Payas, stad in Syrie. Zie BATAS.
Payen (Anselme), fransch scheikundige, geb.
17 pan. 1795 te Parijs, professor der scheikunde
aan de Polytechnische school aldaar. Voornaamste
werken : Precis de chimie industrielle (3e druk Parijs 1855); Des substances alimentaires (3e druk
Parijs 1856); Traile complet de la destination (Parijs 1858).
Payerne, duitsch Peterlingen, stad in 't zwits.
kanton Waadt, aan de Broye, 4 uren gaansbewesten
Freiburg; 3000 inw.; voormalig Benedictijnerklooster, dat 921 gesticht was door koningin Bertha.
Pay—ho, rivier in China. Zie PEI-110.
P AINS.
7i P
(T homas). Zie
Payne (Th
Pays—Bas, fransche naam voor Nederlanden.
Paysandu, stad met 5000 inw. in den zuidamerik. staat Uruguay, waarvan het een der vier
voornaamste havens is; werd 1865 gebombardeerd
en bij verraad ingenomen door de Brazilianen, die
er twee dagen lang moordden en plunderden.
Payta, havenstad in Peru, 50 mijlen benoordw.
TruxillO, in eene dorre vlakte, waar -ondragelijke
hitte heerscht ; werd in brand gestoken 1741 door
Anson, 1810 door lord Cochrane.
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Paz (la), 1) stad met 77,000 inw. in Bolivia,
op de oosthelling der Andes, nabij 't zuid-oost-eind
van het Titicaca-meer. — 2) stad in den mexic. staat
Mechoacan, 13 mijl. benoordw.Valladolid ; 3000 inw.
Paz (grins de la). Zie ALCUDIA (hertog van).
Pazez. Zie BETH PAZEZ.
Pazzi, florentijnsch patriciers-geslacht, nit hetwelk Jacopo en Francesco deel namen aan de samenzwering tegen de Medici (1478), na welker mislukking de Oorlog der Pazzi uitbrak, waarin de Pans,
Napels en Siena gezamenlijk Florence aantastten
(1478-80). Al de leden der familie P. werden
wegens die samenzwering ter dood gebracht,alleenlijk Guilielmo P. uitgezonderd, die onschuldig was
(hij was de zwager van Lorenzo de Medici).
Peaam, dorp in Friesland. Zie PIAAM.
Pean, Pwan,een der namen van Apollo, als god
van den dag, en vooral als genezer.— Peanen noemde
men de lofzangen, waaamede hij verheerlijit werd.
Pearl-River, d. Parelrivier, in den nd.-amer.
staat Mississippi, ontlast zich, na 48 mijlen loop,
door het Borgne-meer in de Golf van Mexico.
Pecq (le), dorp in 't fransche dept. Seine-Oise,
aan de Seine, een kwartier gaans van St.-Germainen-Laye ; 2000 inw.; hier trokken de Geallieerden
1 Juli 1815 de Seine over.
Pedael, overste in stam Naphtali ; Num. 34 : 28.
Pedaja, verschillende personen in het 0. T.,
nl.: II Kon. 23: 36; I Chron. 3: 18, 19; 27: 20;
Neb. 3: 25; 8: 5; 11: 7; 13: 13.
Pedazur, vader van Gamaliel (overste in stam
Manasse) ; Num. 1: 10; 2: 20; 7: 54, 59; 10 : 23.
Pedee, naam van twee rivieren der Vereenigde
staten van Noord-Amerika, nl.: 1) de Groote P.,
ontspringt in Noord-Carolina, 10 urea gaans bezuidw.Wilkesborough, onder den naam van Yadskin,
en valt na 70 mijlen loop in de Winyaw-baai (ZuidCarolina). — 2) de Kleine P., ontspringt beoosten
Rockingham, en vereenigt zich na 25 mijlen loop
in Zuid-Carolina met den Grooten P., 7 a 8 mijlen
van den mond in de Winyaw-baai.
op Haiti.i Zie
-TRE.
Pedernales,r.v.er
i
7i A
Pedeland, een der 4 kwartieren van de Meierij
van 's-Hertogenbosch. Zie PEELLAND.
Pedena, of Biben, stad in Illyrie, 9 a 10 mijlen
bezuidw. Triest; 2000 inw.
Pedersen (Christian), geb. 1480 te Svendborg
op Funen, geestelijke te Kirkehelsinge in Seeland,
gest. aldaar Jan. 1554, omhelsde met warmte de
zaak der Kerkhervorming, en werd de schepper der
Deensche schrijftaal en letterkunde. Voornaamste
werken: Jertegns Postille (Parijs 1515; Leipz.1518)
en zijne overzetting van 't Nieuwe Testament (Antwerpen 1529; dikwijlsherdrukt).Nieuwe editie van
P.'s werken (4 dln. Kopenhagen 1850-52).
Pedese, of Pedeze, oude naam van het dorp
Peize (prov. Drenthe).
Pediculen, lat. Pcediculi, y olk in Zuid-Italie
(volgens Strabo identiek met de Peuceten) ; hunne
voornaamste steden waren Carium en Egnatia.
Pedro, keizers van Brazilie, nl.: P. I, dom
Pedro d'Alcantara, hertog van Braganza, geb. 12
Oct. 1798 te Lissabon, tweede zoon van den regent
van Portugal (later Jan VI), met wien hij 1807 de
wijk nam naar Brazilie. In 1817 trad hij in den ecbt
met aartshertogin Leopoldine, dochter van keizer
Frans I van Oostenrijk , en toen zijn vader in 1821
aarzelde partij te kiezen tusschen liberates en serviles
werd P. door hem benoemd tot rijksbestuurder:
door de constitutie der Cortes aan te namen, redde
P. voor zijne familie den Croon. Toen zijn vader zelf

Peebles

Pegu

de teugels van het bewind aanvaardde, werd P. met
het bewind over Brazilie bekleed, en daar 12 Oct.
1822 als keizer uitgeroepen. Bij zijns vaders dood
10 Maart 1826 diens wettige opvolger op den troon
van Portugal, deed P. 2 Mei afstand van dien troon
ten behoeve van zijne dochter (dolia Maria), en benoemde zijn broeder dom Miguel tot regent: doch
deze maakte zich reeds spoedig meester van de
kroon. De geldverslindende pogingen, die P. deed om
die kroon voor zijne dochter te heroveren, verwekten groote misnoegdheid tegen hem in zijn keizerrijk, zoodat daar een opstand uitbarstte 6 April
1831 ; om dien opstand te bezweren, deed hij 7 April
afstand van het keizerschap ten behoeve van zijnen
zoon P. II, verliet Brazilie 13 April, en begaf zich
naar Frankrijk. Daar zijnde, streed hij 1832-34
onverdroten voor de rechten zijner dochter tegen
zijnen broeder dom Miguel, die eindelijk het onderspit moest delven, waarop P. 23 Aug. 1834 tot regent van Portugal gekozen werd; doch hij stied
reeds eene maand daarna (24 Sept.). — P. II,
zoon van den vorige, geb. 2 Dec.1825, werd 7 April
1831 bij zijns vaders abdicatie keizer van Brazilie,
aanvaardde 23 Juli 1840 zelf de teugels van het bewind, werd 18 Juli 1841 gekroond, en trail 4 Sept.
1843 in den echt met de napolitaansche prinses
Therese (geb. 14 Maart 1822).
Peebles, stad in Schotland, aan de Tweed, 6
uren gaans benoordw. Selkirk ; 2000 inw.; was de
residentie van verscheidene schotsche koningen ;
het is de hoofdplaats van het graafschap P. (Peeblesshire, ook Tweeddale genaamd), circa 17 vierk.
mijlen groot en met 11,000 zielen bevolkt, grenzende
aan de graafschappen Edinburg ten N., Selkirk ten
0., Dumfries ten Z. en Lanark ten W.
Peel, zeeplaats met 1400 inw. en haven ter
westkust van 't Britsche eiland Man (Iersche Zee).
Peel (sir Robert), engelsch staatsman, geb. 5
Febr. 1788, oudste zoon van den in 1800 tot baronet verhevenen rijken fabrikant Robert Peel te
Brookside bij Blackburn (geb. 25 April 1750, gest.
3 Mei 1830 op de familie-bezitting Drayton-Manor
bij Stafford), nam reeds 1809 zitting in het Lagerhuis, waar hij zich aan de tories aansloot, was 1828
—30 minister van binnenlandsche zaken, vervolgens
hoofdleider der conservatieve oppositie, totdat hij in
het najaar van 1841 optrad aan bet hoofd van een
ministerie; 29 Juni 1846 afgetreden, bleef hij in
booge mate populair tot zijnen dood 2 Juni 1850.
Peeldorpen (de), zoo noemt men in Meierij van
's-Bosch de noord-brabandsche dorpen, die in het
kwartier Peelland liggen, ni.: Gernert, Bakel, Deurne,
Liessel, Asten, Ommel en Someren.
Peelland, bet grootste en voornaamste der 4
kwartieren van de Meierij van 's-Hertogenbosch,
grensde ten N. aan 't kwartier Maasland en 't Land
van Ravestein, ten 0. aan 't land van Cuyk en Opper-Gelder, ten Z. aan 't bisdom Luik, ten W. aan 1
kwartier Kempenland. Het bevatte :
Breugel.
Someren.
Helmond (stadje).
Tongelre.
St.-Oedenrode (vlek). Erp.
Lierop.
Nunen.
Geldrop (vlek).
Budel.
Gerwen.
En de dorpen:
Stiphout.
Mierlo.
Deurne.
Beek.
Bakel.
Vlierden.
Opwetten.
Maarbeze.
Asten .
Soerendonk.Nederwetten.
Liempde.
Liessel.
Heeze.
Schijndel.
Ommel.
Leende.
Veghel.
Sterksel.
Lieshout.
Aarle..
Gastel.
Son.
Rixtel.

Peene, rivier in 't pruische reg.-district Straalsund, ontspringt bij Hinrichshagen in MecklenburgSchwerin, stroomt door het Malchiner-meer, wordt
van daar of aan bevaarbaar, en outlast zich, na 14
mijlen loop, beneden Anklam in den (insgelijks P.
genoemd wordenden) westelijken arm van het Pommersche of Stettiner Haff, waaraan Peenemiinde,een
dorpje met 250 inw.
Peepley, of Pipley, stad in britsch 0. I„ presidentscbap Bengalen, op den linkeroever der rivier
Soobunreeka (Soebanrika), 1Z mijlen bezuidw.
Calcutta. De stad P. was de eerste plaats in Indio,
waar aan de Engelschen formed vergunning verleend werd om handel te drijven, welk privilegie zij
verkregen in 1634.
Peerboom, voormalige plaats in Staats-Vlaantderen (prov. Zeeland); het werd met de meeste
zijner bewoners verzwolgen door den watervloed
van 22 Jan. 1440.
Pegalajar, stad in Spanje, 4 uren gaans bezuidoosten Jaen; 2700 inw.
Pegasus, een gevleugeld paard, was (volgens
de fabel) door Neptunus verwekt bij Medusa, of
(volgens eene andere lezing) te voorschijn gekomen
uit het bloed van Medusa, toen Perseus Naar het
hoofd afgehouwen bad, waarna Perseus, op den P.
gezeten, Andromeda ging verlossen van het gevaar,
waarmede zij bedreigd werd door een zeemonster.
Ook Bellerophon bediende zich van den P. om de
Chimera te bevechten. Een hoefslag van den P.
deed op den Helicon de bron Hippocrene ontspringen, uit welke bron de dicbters (heette bet) kwamen drinker', om met patische geestdrift bezield te
worden. De P. zelf is het zinnebeeld der dichterlijke
vlucht; wordt hij bestegen door eenen dicbter, hij
brengt dien poeet hooger en booger den zangberg
op. Door Jupiter worth, P. in de rij der sterren geplaatst. Naar den P. worden de Muzen(Zanggodinnen)
ook wel Pegasieden genoemd.
Pegau, stad in Saksen, 6 uren gaans ten Z. Z.
W. van Leipzig, aan de Elster; 4300 inw.
Pegnitz, lat. Pegnesus, rivier in Beieren, ontspringt boven de stad P., stroomt door Neurenberg,
en outlast zich, na 12 mijlen loop, bij Furth in de
Regnitz. In 1644 werd te Neurenberg, onder den
naam van Pegnitzer Hirtengesellschaft, eene soort
van vrije academie gesticht, ter ontwikkeling van
de Duitsche taal en letterkunde. — P., stad in den
beierschen kreis Oberfranken, aan de rivier P., ruim
5 uren gaans ten Z. Z. W. van Bayreuth ; 1500 inw.
Pogo, stad in Spanje, 4 uren gaans bewesten
Denia, en ruim 14 uren g. benoordoosten Alicante;
5000 inw.
Pegu, stad in Achter-Indie, aan de zich in den
Irawaddi ontlastende kustrivier P., ligt 66 mijlen
bezuiden Amarapoera, heeft thans slechts 7000 inw.,
doch den beroemden Boeddha-tempel Sjomadoe
(zijnde eene pyramide van meer dan 100 nederlandsche ellen hoogte). Voorheen hoofdstad van bet
koninkrijk P. (zie 5 regels lager), was P. eene voorname stad met omstreeks 150,000 inw.. doch werd
1757 totaal verwoest door Alompra ; weder opgebouwd 1790 en versterkt, werd P. door de Engelschen bemacbtigd in 1852, even als het voormalige
koninkrijk P., dat sedert 1853 eene provincie is
van britsch Indie, met Rangoen tot hoofdplaats; in
die prov. vormt de rivier lrawadda met hare vele
armen eene delta ; het voormalige koninkrijk P.,
1524 vierk. mijlen groot, bevolkt met 840,000 zielen, bevat (behalve Rangoen en Pegu) ook nog de
steden Meaoen, Syrian, Bassein, Negrais, enz.
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Pehlwi
Pehlwi, of Pehiewi, eene taal, die in het nude
Media gesproken werd ; door de wortels harer
woorden verwant met de semitische talen, had de
P.-taal in hare spraakkunstige vormen meer overeenkomst met het Perzisch. Ten tijde der Sassanieden was het P. de schrijftaal in Perzie ; spraakknnstig beweikt is het door Spiegel (zie dat art.).Over
de verschillende Pehlwi-munten nit den tijd der
Sassanieden hebben zich inzonderheid verdienstelijk
gemaakt Olshausen, Dorn en Mordtmann (Leipzig
1854).
Pehuenches, een Indianenstam in Patagonie.
Pei—ho, of Pe-ho, rivier in het noorden van
China, belangrijk als waterweg voor de hoofdstad
van China, ontspringt in de bergen benoorden Peking, en ontlast zich in de golf van Petsjili.
Peilau, fabriekdorp in pruis. Silezie, nabij de
bronnen van de Peila, die zich in de Weistritz ontlast, ligt 13 a 14 uren gaans ten Z. Z. W. van
Breslau, heeft 5400 inw., en bestaat uit zeven deelen, nl.: Neder-P. (800 inw.), Neder-Middel-P.
(700 inw.), Middel-P. (700 inw.), Opper-Middel-P.
(800 inw.), Opper-P. (900 inw.), Opperst-P. (1400
inw.) en Nieuw-P. (100 inw.). Nabij P. bevocht
Frederik de Groote in 1762 eene overwinning op
de Oostenrijkers.
Pain (de), verkorte naam voor 't friesche dorp
Opeinde.
Peins, dorp in Friesland, 1 uurgaans benoordoosten Franeker; met inbegrip van de huurt Tamterp 200 inw.
Peinseraga, nude naam van 't friesche dorp
Peins.
Peipus—meer, russ. Tsjoedskoj e- Osero, meer
in het noorden van europ. Rusland, tusschen de
gouvernementen Lifland, Esthland, Pskow en Petersburg, is circa 66 vierk. mijlen groat, en outlast
zich, door middel van de Narwa, in de Golf van Finland. Op het P. 1702 een gevecht tusschen de Zweden en de Russen, waarbij laatstgenoemden overwinnaar bleven.
Peirese (Nicolas Claude FABRI de), uitstekend
fransch geleerde, geb. 1580 te Beaugensier in Provence, gest. 1637.
Peize, of Peyse, dorp in Drenthe, 4 uren gaans
benoordw, Assen, twee uren gaans ten Z. Z. W van
Groningen ; 1200 inw.; is onder den naam van
Pedeze (verkort Pedze) in de geschiedenis van Groningen vermaard.
Pekah, in fransche boeken Phacde, koning van
Israel 753-726 v. Chr., was eerst veldheer van Pekahia, doch smeedde eene samenzwering tegen hem,
vermoordde hem, en beklom toen zelf den troon. Hij
deed herhaalde vijandelijke invallen in het koninkrijk Juda,werd zelfaangevallen door Salmanazar, kon.
van Assyria, dien hij slechts met veel geld bewoog
tot den terugtocht, en werd eindelijk gedood door
koning Hosea. In het 0. T. zie II Kon.15 :25-37;
16 : 1-5 ; II Chron. 28: 6; Jezaia 7: 1.
Pekahia, in fransche boeken Phaceia, zoon
van Menahem, en diens opvolger als koning van Israel (754 v. Chr.), regeerde nauwlijks een jaar, en
werd vermoord door een zijner veldheeren (zie
PERAH). In het 0. T. zie II Kon. 15 : 23, 26.
Pekela (de), veenkolonie in de prov. Groningen, bestaat thans nit twee dorpen, nl.: 1) de
Nieuwe P. of de Boven P., 2 uren gaans ten Z. Z.W.
van Winschoten ; 2700 inw.; en 2) de Oude P. of
de Beneden P., grenzende ten W. aan de Nieuwe P.,
ligt 5 kwartier gaans bezuidwesten Winschoten, en
heeft circa 3000 inw.

Pelaija
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Peking, d. residentie van bet Noorden, of
King-se, d. hoofdstad, eertijds Kambaloe genaamd,

hoofd- en residentie-stad van het Chineesche rijk,
aan het riviertje Joe-ho, niet ver van den Pei-ho, in
de provincie Petsjili, heeft eenen omtrek van 6 mijlen, en telde 1,148,800 inw. in 1853. De stad bestaat nit twee groote deelen, nl.: de Chineezen-stad
(Wai-lo-tsjing) of Oude stad (Lao-tsjing), midden
in Welke het keizerlijk paleis, door zijnen afzonderlijken ringmuur, als het ware nog weder eene stad
op zich zelve vormt. Volgens de Chineezen is P. gesticht tusschen 1200 en 1100 jaren vOOr de geboorte van Christus; doch het is bewezen, dat de
keizerlijke stad (Sin-tsjing, bet eigenlijke Kambaloe)
eerst omstr. 1267 na Chr. gesticht is door KoeblaiK han; het observatorium van P. dagteekent van
1279. Sedert 1644 is P., evenals geheel China, onder het gezag der Mandzjoe-dynastie. In 1860 (13
Oct.) werd P. ingenomen door de vereenigde krijgsmacht van Engeland en Frankrijk.
Pekod, een koninkrijk, waartegen de Israelieten een verdelgingsoorlog ondernamen ; Jerem. 50 :
21 ; Ezech. 23 : 23.
Pekoentjen, voormalig dorp op Java, resid.
Kedirie, werd in Mei 1827 door de nederl. troepen
vernield, wegens de trouweloosheid der bevolking,
die aanhoudend samenspande met de muitelingen.
Pelagianen, aanhangers van 't Pelagianismus,
zijnde eene door den monnik Pelagius (zie dat
art.) opgeworpene leer, die de erfzonde ontkent en
beweert, dat de mensch met genoegzame krachten
is bedeeld am door eigen werken zalig te worden.
Die leer, reeds verworpen door drie concilien (Carthago 416 en 417, en Antiochie 424), werd voor
goed veroordeeld door het eecumenisch concilie van
Ephesus (431). De voornaamste bestrijder van het
Pelagianismus was de heilige Augustinus; niettemin
hield het zich staande tot in de 6e eeuw.
Pelagius, aanvankelijk Morgan geheeten, geb.
in de 5e eeuw in Groot-Britannia, werd monnik,
kwam naar Rome, werd daar bevriend met den heiligen Augustinus en andere voorname personen,
doch nam reeds spoedig deel aan de theologische
twisten van die dagen, en wierp stellingen op, die
door de Kerk veroordeeld werden als ketterij (zie
PELAGIANEN). Hij stierf anno 420 in Palestina.
Pelagius, naam van twee pausen, nl.: P. I
(555-560), opvolger van Vigilius; en P.II (578
—590), opvolger van Benedictus 1.
Pelagius, koning der Asturian, was de aanvoerder der Gothen en getrouwe Christenen, die na
den slag van Xeres (711) en den vermeenden dood
van koning Rodrigo de wijk namen naar de Cantabrische gebergten. Hij bleef daar drie jaren, zonder
dat de overwinnaars er lets van vermoedden, kwam
toen eensklaps te voorschijn, versloeg de Mooren
bij Cavadonga (718), en nam nu den titel van koning aan. Hij bevocht nog verscheidene voordeelen,
en stierf 737. DoorP. werd de stad Oviedo gesticht.
Pelagonia, 1) oudtijds het noorderdeel van
Macedonia, en 2) een landschap in Thessalia, waarin
de steden Azor, Pythium en Dolicum gelegen waren : beide landschappen ontleenden hunnen naam
aan de Pelasgen. De hoofdstad der Pelagonen, insgelijks P. genaamd, was het tegenwoordige Monastir
(Bitolia).
Pelaja, 1) een afstammeling van Zerabbabel ;
I Chron. 3 : 24. — 2) leviet ten tijde van Ezra ;
Neb. 8 : 8 ; 10 :10.
Pelalja, grootvader van een van de hoofden
der vaderen; Neh. 11 : 12.
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Pelasgen

Pelias

Pelasgiotis, landschap in 't noordoosten van
Pelasgen, lat. Pelasgi, de eerste bewoners van
Thessalie, tusschen Perrhebie ten N., Thessaliotis
Griekenland en van Italie. Men weet niet met zeten Z., werd aan de N. 0. zijde begrensd door den
kerheid of zij uit het Oosten naar Europa verhuisden velar, dan wet na de Celten, Iberen, Germanen
Peneiis en het Olympisch gebergte, en was hoofdzakelijk
bewoond door Pelasgen.
en Slawen. Aan den Donau gekomen, trok een gedeelte der P. die rivier over; de andere trokken
Pelasgisehe Golf, lat. Pelasgicus sinus,
Limns Golf van Volo, zeeboezem der Egeische Zee,
voorwaarts tangs de Save, die hen in Noord-Italie
tusschen de noordpunt van het eiland Eubea,
bracht. Vandaar twee takken der P.: de eene, oostePhthiotis
en Magnesie.
lijke tak, in Griekenland ; de andere, westelijke tak,
Pelasgus, naam van een half dozijn fabelachtiin Italie. De P. waren reeds in Griekenland op zijn
ge koningen in 't oude Griekenland. De voornaamste
allerlaatst anno 1900 v. Chr., en in Italie anno 1600
zip: 1) een koning van Arcadie, beschaver van die
v. Chr. of wellicht vroeger. Men weet Met of de
Hyanten, de Aonen, de Telchinen in Griekenland, de
geheel en al pelasgische streek, en vader van LyAborigenen en de Sabijnen in Italie, ouder waren
caon. — 2) de derde koning van Argos, gelijkelijk
dan de P., dan wet of die alien slechts de oudste
voorkomende onder de namen van Argus en P.,
zoon en opvolger van Phoroneds in de 19e eetiw
afbrokkelingen waren van bet groote pelasgische
v. Chr., en vader van Criasus, door wien hij opgegeheel. De oostelijke P., die in Griekenland kwavolgd werd.
men van de noordzijde, bevolkten eerst Thracie en
Macedonia, daarna Hlyrie, Epirus, Thessalie, en einPelatja, 1) kleinzoon van Zerubbabel; I Chron .
delijk het eigenlijke Griekenland en den Pelopon3: 21. — 2) afstammeling van Simeon; I Chron. 4:
nesus; uit Thracie togen verscheidene stammen naar 42. — 3) een van de hoofden des yolks; Neh. 10:
Klein-Azie (zoo o. a. Thyni, Mysi, Phryges of Briges 22. — 4) een der vorsten in Juda, toen Ezechiel
profeteerde; Ezech. 11 : 1, 13.
enz.); de Trojanen waren insgelijks P., en zoo ook
Peleg, zoon van Heber; Gen. 10: 25 ; 11 : 16de Meoniers of eerste bewoners van Lydia. In Italie
19; I Chron. 1 : 19, 25.
hebben de P. de namen gedragen van Thyrrhenen,
Pelet, 1) afstammeling van Kaleb ; I Chron.
Siculen en Sicanen, Opiken, Ewen, Apulen of Japygen, en Pelignen. Bijna overal werden de P. na
2: 47. — 2) een van David's helden; I Chron.12: 3.
Peleth, 1) afstammeling van Ruben ; Num.
verloop van eenigen tijd overwonnen, verdreven of
16 : 1. — 2) afstammeling van Juda; I Chron. 2:33.
tot eenen staat van minderheid gebracht. In Grie2:33
kenland verdrong bet dorische ras de P., die niets
koning van Phthiotis (in Thessalie) en
anders in hun bezit hielden dan Arcadia in den Pevan Jolcos, zoon van fEacus, en broeder van Telamon
loponnesus, Pelasgiotis in Thessalie, Epirus en
en Phocus. Dezen laatste bij ongeluk gedood hebPelagonie in Macedonia. In Italie ziet men de P. van
bende, nam P., nit zijn vaderland vluchtende, de
Etrurie overheerscht door de Rasena, die somwijlen
wijk naar het hof van Eurytion, koning van Phthioverkeerdelijk Tyrrhenen genoemd worden : door tis, met wiens dochter hij vervolgens trouwde. Bij
dezen warden de P. naar de kusten gedrongen, verde jacht van Calydon had hij bet ongeluk, zonder
het te weten Eurytion te dooden, hetgeen hem
volgens hoe langer hoe meer naar bet zuiden, totdat ze eindelijk oversteken naar Sicilia, waar ze benoodzaakte tot eene nieuwe ballingschap. Te Jolcos
trend zijn onder de namen van Siculen of Sicanen;
als Bast aan 't hof ontvangen, boezemde hij daar door
toen later de Grieken zich in Zuid-Italie kwamen
zijne mannelijke schoonheden liefde in aan koningin
vestiges (dat naar hen den naam ontving vanGrootAstydamia; en toen deze zag, dat zij P. niet tot overGriekenland) ontweldigden ze aan de P. hunne
spel kon brengen, belasterde zij hem bij Acastus, haschoonste provincien. Wat onder al die omwenteren gemaal. Op diens bevel werd P. in een bosch
lingen nog van de P. bleef bestaan, vormde deels een
opgehangen, am zoo hangende den hongerdood te
troep slaven of lijfeigenen, die als eigendombehoorsterven ; doch P. vond middel om zich los te werken,
den bij den grond (zooals de Hiloten, de Penesten,
doodle vervolgens Acastus en diens gemalin, en
enz.), deels hoopten ze zich op in een hoekje van
verhief zich tot koning van Jolcos. Na den dood
het land, dat ze vroeger geheel en al hadden bezevan zijne eerste vrouw, trouwde P. met Thetis, en
ten, of namen de wijk in de gebergten, van waar ze
verwekte bij haar Achilles, met wiens opvoeding hij
dikwijls rooftochten ondernamen in de vlakte (zoo
den centaur Chiron belastte, en lien hij met groot
de Pelignen, de Messapiers, enz.); sommigen verleedwezen zag vertrekken naar het beleg van Troje.
lieten het land, en zochten een nieuw vaderland, inGedurende de afwezigheid van Achilles had P. diens
zonderheid op de eilanden : zoo kwamen talrijke P.
vrouw (Deidamia) en bun zoon (Neoptolemus) bij
naar Lemnos, Samothrace, Sardinia. De P. waren
zich. Eindelijk werd P. door de zonen van Acastus
zeer ruw en onbeschaafd ; onder verscheidene
van den troon gestooten, en de pogingen, die door
stammen began echter een begin van beschaving Neoptolemus aangewend werden am zijnen grootvadoor te dringen, nadat ze onderworpen waren door
der op den troon te herstellen, mochten niet gelukken.
de Doriers en door de Rasena. In dichtkunst, mePelew–eilanden, of Palaos-eilanden, eene
tallurgie en bouwkunde maakten zij snelle vorderingroep van 26 vruchtbare eilandjes in de Stille Zuidgen : van den pelasgischen bouwtrant bestaan nog
zee, bewesten de Carolinen ; het grootste beet Babelthup. De bevolking der P. is nog zeer raw en aan
grootsche overblijfselen in Griekenland, maar vooral
in Etrurie. De regeeringsvorm bij de P. was meestal
beschaving vreemd, en behoort tot den maleischen
monarchaal en priesterlijk ; hunne godsdienst was
stam ; ook de taal, die op de P. gesproken wordt, is
eene soort van fetisjismus, in sommige streken
verwant aan bet Maleisch. Het eerst bezocht door
doorweven met oostersche goden (Cabiren, Tritode Spanjaarden, bleven de P. nogtans zoo goed als
onbekend tot in het laatst der 18e eeuw.
patoren en Dioscuren): hunne overige goden waren
Pelias, koning van Jolcos, was geboren nit het
de Penaten, de Titanen en de Reuzen, Janus, Saturnus, Ogen, Ceres. Na de zegepraal der Darius
overspel van Tyro met Neptunus. Zoodra hij ter
wereld kwam werd hij te vondeling gelegd, doch
werden al die goden verlaagd tot godheden van den
door herders opgenomen en van eenen anders wistweeden rang, of wet het voorwerp van mysteries.
sen dood gered. Toen Cretheus, de man van Tyro,
Pelasgib, oude naam van Arcadie.

P elignen
gestorven was, ontweldigde P. den troon van Jolcos
aan Eson, den wettigeu erfgenaam en zijn halven
broeder van moederszijde; daarop deed P. de vrouw
en de zonen van Eson om het !even brengen, alleen
Jason uitgezonderd, die zich in tijds gered had door
de vlucht. Later gaf P. aan Jason het idee aan de
hand tot den tocht der Argonauten, niet anders
denkende, dan dat de jonge held wel daarbij zou
omkomen ; doch toen Jason teruggekeerd was, moest
P. voor al zijne misdaden boeten, en stierf eenen
verschrikkelijken dood : zijne vier dochters hadden
Medea verzocht om een waarmede ze hem
weder jong konden makes ; en Medea, veinzende
aan dat verzoek te willen voldoeu, had haar gezegd,
dat eerst al het oude bloed uit P.'s aderen verwijderd moest worden. Daarop werd hij door zijne
lichtgeloovige dochters in een kokenden ketel geworpen, en zoo vermoord ; doch Medea waakte hem
niet weder levend.
Pelignen, Peligniers, lat. Peligni, een klein
y olk van pelasgische afkomst in bet oude Italie (in
Samnium): ze woonden ten 0. van de Marsen, boven Picenum, in de nabijheid van de zee.Voornaamste steden der P. waren : Cortinium en Sulmo.
Pelion, een hoog en boschrijk gebergte in Thessalie, ter oostkust van Magnesia, was slechts eerie
voortzetting van het Olympisch gebergte, en vormde
eene kaap. Volgens de fabel werd de Ossa op den P.
gestapeld door de Reuzen, toen die den hemel wilden bestormen.
Pelissane, vlek in 't fransche dept. Monden
van de Rhone,, 6 a 7 uren gaans benoordw. Aix ;
2500 inw.; geboortepl. van den dichter Esménard.
Pelissier (Aimable Jean Jacques), hertog van
Malakof, maarschalk van Frankrijk, geb. 6 Nov. 1794
te Maromme (dept. der Beneden-Seine), diende
1830 in Algerie, keerde 1839 derwaarts terug als
chef van den generalen staf, en ondernam 1845, als
kommandant van een regement, den veel besproken
tocht naar de Dahra, waarbij 800 a 1000 Arabieren
in eene spelonk deed stikken door hitte en rook.
Zijn schitterendste wapenfeit in Algeria was 1852
de bestorming van Laghuat. Sedert 10 Jan. 1855
beveihebber van het eerste korps der fransche armee in den Krim-oorlog, werd hij 16 Mei 1855 bekleed met het opperbevel over de armee, die Sebastopol belegerde ; en na de verovering van die
zeevesting, werd hij 12 Sept. 1855 verheven tot
maarschalk, en 1856 tot hertog van Malakof. Van
Maart 1858 tot Mei 1 859 was hij fransch gezant te
Londen, en ging 1861 als gouverneur-generaal naar
Algerie. Hij stierf Mei 1864.
Pella, thans Palatisia, stad in Macedonie, in
Emathia, aan den Ludins, werd onder Philippus
verheven tot hoofdstad van het Macedonische rijk ;
Alexander de Groote was te P. geboren. Onder de
Romeinen verloor P. al zijn gewicht.
Pellene, een der steden van den Acheischen
Bond.
Pellisson (Paul), fransch historiograaf, geb.
30 Oct. 1624 te Beziers, eerst advocaat te Castres,
toen hoofdkommies bij het department van finantien onder Fouquet, werd 1660 staatsraad, viel te
gelijk met Fouquet in ongenade, en werd in de Bastille opgesloten (1661), bleef vijf jaren gevangen,
werd toen door Lodewijk XIV tot historiograaf van
Frankrijk benoemd en, ter belooning voor zijne beroemde lofrede op den koning, 1670 verheven tot
maitre des requétes. Hij stied 7 Febr. 1693. Zijn
voornaamste werk is de Histoire de Louis XIV (3
dln. Parijs 1749).
H.
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Pellonia, eene godin der Romeinen, die aangeroepen werd ter verdrijving van den vijand.
Pelo p ieden, een israel. volksstam; I Chron.
11: 27, 36, 27: 10,
Pelloutier (Simon) , ge schiedschrijver, geb.
1694 te Leipzig, gest. 1757, was predikant bij de
waalsche gemeente te Berlin, en stadsbibliothecaris
aldaar. Men heeft van hem verscheidene werken,
o. a. eene Histoire des Celtes (2 dln. 1740 en 1750;
veel vermeerderde 2e druk 2 dln. 1771).
Pelopidas, een Thebaan, vriend van Epaminondas, was zeer rijk en zeer dapper. Aanvoerder
der thebaansche ballingen, had hij het grootste aandeel aan het komplot, waardoor de Spartanen nit
Thebe verdreven werden (379 v. Chr.). Hij kommandeerde de Heilige schaar bij Leuctra ; hij vergezelde Epaminondas op diens krijgstocht in den
Peloponnesus (370 en 369), bracht hulp aan de
thessaalsche steden tegen den tiran Alexander van
Pherm (368), bevredigde Macedonia door het aan
den thebaanschen invloed te onderwerpen, werd in
Thessalie gevangen genomen door den tiran Alexander (367), doch weder bevrijd door Epaminondas.
Ten derden male in Thessalie binnengerukt (365)
sneuvelde hij daar, terwijl hij de overwinning bevocht bij de Cynoscephala2.
Pelopieden. Zie PELOPS en HERACLIEDEN.
Peloponneezische Oorlog, de groote oorlog tusschen Athene en Sparta, waaraan al de volkeren van Griekenland deelnamen ; de P. duurde
27 jaren (van 431 tot 404 v. Chr.). De Lacedemoniers hadden tot voornaamste bondgenooten de Corinthen, de Etohers, de Phocieden, de Locren, de
Beotiers en al de volkeren van den Peloponnesus,
behalve de Acheers en de Argieven; de Atheners
hadden aan hunne zijde de Acarnaniers, Naupactus,
Platea, Corcyra, de steden van Thracie en van
Thessalie, de meeste grieksche eilanden, en al de
kusten van Azie en van den Hellespont. Te land was
Sparta bet sterkst, ter zee Athene. — De P. splitst
tick in drie tijdvakken : het eerste, van 431 tot 421,
kenmerkt zich door de gedurige v erwoestingen,aangericht in Attica en Laconie, door eene afwisseling
van krijgsgeluk en tegenspoed ; Pericles stierf reeds
in 429: dit tijdvak eindigt met den vijftigjarigen
wapenstilstand, die door Nicias gesloten werd. Het
tweede tijdvak (421-412) kenmerkt zich door den
ongelukkigen krijgstocht der Atheners naar Sicilie,
en door eerie menigte Wine vijandelijkheden in
Griekenland. Het derde tijdvak begint 412 v. Chr.
Athene begaat nieuwe misslagen, en ontslaat Alcibiades, den besten veldheer, dien het heeft, en die
zich nu aansluit aan Athene's vijanden ; de groote
koning intervenieerde ten behoeve van Sparta ; de
spartaansche admiraal Lysander behaalde verscheidene voordeelen, won eindelijk den beslissenden
slag van (Egos-Potamos, en nain Athene in (404 v.
Chr.). _ De ware oorzaak van den P. lag in niets
anders, dan in de wederzijdsche afgunst tusschen
Sparta en Athene, de twee voornaamste mogendheden van Griekenland : tot uitbarsting kwam die afgunst bij gelegenheid van den oorlog tusschen Corcyra en deszelfs metropolis Corinthe, in welken oorlog Atbene de partij koos van Corcyra, terwijI Sparta
de zijde hield van Corinthe. De gevolgen van den
P. waren: de vernedering van Athene, dat zijne
bondgenooten verloor; de verbelling van Sparta tot
eerste in rang; de samentrekking in die stad van
eenen grooten rijkdom, de uitbreiding van haar
zeewezen, en hare ontwikkeling tot eene sterke mogendheid te land.
ti0
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Peloponnesus

Pempelfort

Peloponnesus, d. eiland van Pelops, oor- omstr. 1350 v. Chr. Hij had bij Hippodamia 2
dochters en 13 zonen ; doorgaans noemt men er
spronkelijk Apia genaamd, sedert de middeleeuwen
slechts vier (Atreus, Thyestes, Pittheus en Trcezen),
Morea geheeten. Het groote schiereiland, dat het
die dikwijls vermeld worden onder de gemeenschapzuidgedeelte van Griekenland vormt, en met het
pelijke benaming van Pelopieden.Bij Axioche had hij
vasteland verbonden is door de landengte van CoChrysippus verwekt, die door hem bet meest berinthe. Bij eene kustlengte van 150 mijlen, beslaat
mind werd, en daarom bij zijne broeders gehaat was.
de P. in 't geheel eene grondsoppervlakte van ruitn
Toen de zonen van P., op aanstoken van Hippodamia,
400 vierk. mijlen. Gewoonlijk wordt de P. ingedeeld
hunnen broeder Chrysippus vermoord hadden, werin zeven landschappen, ni.: Achaia en Corinthi6 in
den ze alien door P. uit zijn land verdreven, en ze
bet N., Argolis in het 0., Laconia en Messenie in
het Z., Elis in het W. en Arcadia in het midden; verspreidden zich over den Peloponnesus. DU is dus
doch de ware indeeling was meestentijds verschil- slechts eerie andere lezing van de bijbelsche geschiedenis van Jozef en zijne broeders.
lend. Aanvankelijk telde men in den P. eene groote
Peloro (kaap), zooveel als Capo di Faro, aan
menigte onafhankelijke rijkjes: Sicyonie, Argos, Corinthe, Mycence, Tiryns, Hermione, Epidaurus, de noordoostzijde van
Tromzene, Cleonie, Pylos, Pisa, Tegea (de twaalf
Peluso (graaf van). Zie PELUSIUM.
steden van den Acheischen Bond), enz. LangzamerPelusische Nijl—arm. Zie PELUSIUM.
hand werden de meeste dier rijkjes van hunne onPelusium, oorspronkelijk Avaris genaamd, het
afhankelijkheid beroofd door hunne machtiger naLibna uit den Bijbel, thans Tineh, stad in NederEgypte, aan de oostzijde van den naar Naar genoernburen, en zoo vormden zich eenige overwicht-hebden NijImond (Pelusische Nijlmond), I uur gaans
benrle mogendheden, die, na lang met elkander -te
van de zee.Van P., dat, als sterke grensvesting naar
hebben gewedijverd in macht, eindelijk genoodzaakt
den kant van Arable, als de slentel van Egypte aanwerden den rang van eerste of voornaamste mogemerkt werd, bestaat niets meer dan eenige ruinen.
gendheid af te staan aan Sparta. Onder de gebeurDe sterrenkundige Ptolemeus was geboortig nit P.
tenissen, die de geschiedenis van den P. kunnen
vormen, verdienen melding: de stichting van het
Pelusium (graaf van). Zie MONGE.
koninkrijk Argos, door lnachus, oinstr. 1986 v. Chr.;
Pelvi. Zie PEHLWI.
de stichting van de koninkrijken Sicyonie (omstr.
Pelymsk, stad in aziat. Rusland, gouvt. Tobolsk, 25 mijlen benoorden Toerinsk; 2000 inw.;
1920), Sparta (omstr. 1880), Corinthe (omstr.1350
kleine haven. Naar P. werden gebannen Ernst Johan
v. Chr.); de aankomst van Pelops den Phrygier, die
van Koerland en Munich.
omstr. 1350 over Elis regeerde, en zijnen naam gaf
aan het geheele schiereiland; de verdrijving van de
Pemannen, de oude volken, die het noorderdeel van Luxemburg bewoonden. Zie PHEMANNEN.
Heraclieden omstr. 1300 v. Chr., hunne herhaalde
pogingen om in den P. terug te keeren, en hun einPemba, een 10 mijlen lengte hebbend eiland
aan de oostkust van Zuid-Afrika, rijk aan hoot, en
delijke terugkeer aldaar (1190); bet bezetten van
zeer vruchtbaar, heeft tot hoofdplaats eene stad P.
de voornaamste truonen in den P. met verschillende
Leven nit het geslacht der Heraclieden; de MesseniPembroke, stad in het engelsche prinsdom
sche oorlogen (743 en 685 v. Chr.); de vestiging
Wallis, 11 uren gaans bezuidw. Milford, aan eene
van het overwicht der Spartanen in den P., hun
bocht, met haven en ruim 10,000 inw., is eene zeer
oude stad, eertijds versterkt, doch de citadel is door
wedijveren in macht met de Atheners, uit welken
Cromwell vernield ; bet is de hoofdplaats van het
naijver de Peloponneezische oorlog ontstond (431—
404), die uitliep op de vernedering van Athene en
graafschap P.; dit ligt tusschen de graafschaven
de verheffing van Sparta (zie het vorige art.); de
Cardigan ten N. 0., en Caermarthen ten 0.,'t kanaal
van Bristol ten Z. en dat van St.-George ten N. W.,
oorlogen tusschen Sparta en Thebe (371-363), in
is 28 a 29 vierk. mWen groot, met 96,000 zieWelke tijdruimte de P. herhaalde malen overweldigd
len bevolkt, heeft vele gedenkstukken uit den tijd
werd ; de pogingen van den Acheischen Bond om het
der Druieden, ruinen van burgten, en romeinsche
romeinsche juk af te schudden, de worstelstrijd van
lien bond tegen Sparta, en de eindelijke herschep- oudheden.
ping van den P. en bet overige Griekenland in een
Pembroke (graaf van), deze titel werd het
romeinsch wingewest onder den naam van Achaia eerst verleend 1138 aan Gilbert van Clare, ging 1202
over op William van Hampstead (gest.16 Mei 1219),
(146 v. Chr.). Onder het Grieksche keizerrijk vormde
rijks-erfmaarschalk van Engeland, die zich onder
bet schiereiland den themes van den Peloponnesus
Jan en Hendrik III, inzonderheid als voogd over
(685 na Chr.), doch sedert lien tijd voerde bet den
laatstgenoemden en protector des rijks, zeer verdiennaam van Morea. Na de verovering van Constantistelijk maakte jegens zijn vaderland. Nadat 1245
nopel door de Latijnen, werd de P. als aandeel toeook de laatste zijner vijf zonen kinderloos gestorven
gewezen aan de Franschen (1204); daarna ging de
was, verbief Hendrik III zijnen halven broeder WilP. in handen over van de Venetianen, die er verLiam van Valence (1247) tot graaf van P., met Wiens
scheidene nederzettingen vestigden. Zie MOREA.
Pelops, zoon van Tantalus, den koning van zoon Almerik 't geslacht uitstierf (1323). Nadat
sedert 1339 de familie-bezittingen en de grafelijke
Lydia, werd, bij gelegenheid dat de goden bij hen
titel herhaalde mien als erfenis overgegaan was
te gast waren, door zijn cigen vader geslacht (zie
van den een op den ander, kwam de titel van Graaf
TANTALUS), en aan tafel opgedischt als gebraden
van P. 1468 in de familie Herbert, waarin die tot op
vleesch. Jupiter echter ontdekte spoedig de waarden huidigen dag gebleven is. Van Robert Henry,
heid : hij bracht al de ledematen van den gebraden
twaalfde graaf van P. (geb. 19 Sept. 1791, gest. te
prins bijeen (op een schouderstuk na, dat reeds opParijs 25 April 11862) ging de titel over op George
gegeten was door Ceres), en bezielde die met nieuw
leven. Volgens de fabel toog P. later uit Phrygie naar Robert Charles Herbert (gel). 6 Juli 1850), denzoon
Elis, trouwde daar met Hippodamia, de dochter van van zijnen halven broeder Sidney Herbert.
koning Enomaus, en regeerde over het grootste
Pempelfort, groot dorp bij Dusseldorf ; 4500
inw.; kasteel Jagerhof, de residentie van den prins
gedeelte van het schiereiland, datnaar hem genoemd
van Hohenzollern-Sigmaringen.
werd Peloponnesus. Men stelt de regeering van P.

penafiei
Peflafiel, 1) stad in Spanje, 11 uren gaans bezuidoosten Valladolid; 3300 inw. — 2) P.-de-Souza,
stad in Portugal, prov. Minho, aan den Tamega, 11
uren gaans bezuidoosten Braga ; 3200 inw.
Permflor, naam van verscheidene steden in
Spanje, o. a.: 1) met 2200 inw., 15 uren gaans bezuidw. Cordova ; is de geboorteplaats van den arabischen geneeskundige Avenzoar. — 2) vierdhalf
uur gaans benoordoosten Saragossa ; nabij dit P.
bet beroemde karthuizerklooster, genaamd A ula Dei.
Penalba, vlek in Spanje, 8 mijl. bezuidoosten
Saragossa ; 900 inw.; overwinning 15 Aug. 1710
van den aartshertog op de troepen van Filips V.
Penang, of Pinang, ook Prins-van-Walliseiland. Zie WALLis.
Permranda, naam van twee steden in Spanje,
nl.: 1) P.-de-Bracamonte, 11 uren gaans beoosten
Salamanca ; 4000 inw. — 2) P.-de-Duero, vijfdhalf
uur gaans benoordoosten Aranda-de-Duero ; 1200
inw.; paleis der graven van Miranda.
Perms (Golf van), zeeboezem in de westkust
van Patagonia (Zuid-Amerika), tusschen het schiereiland van Tres Montes en Wellington-eiland. In de
Golf van P. liggen de Guaianeco-eilanden.
Perms-de-San-Pedro, stad in Spanje, 5
uren gaans ten Z. Z. W. van Albacete; 9000 inw.
Penaten, bij de Romeinen de heschermgoden
van het rijk en van bijzondere familien. De P. werden binnenshuis vereerd: van hunne bescherming
hing het behoud en de vermeerdering der huiselijke
welvaart (penus) af. Ze worden dikwijls, loch ten
onrechte, verward, met de Laren, die meer over de
personen, dan wel over de bezittingen waakten. Ook
de groote goden (Jupiter, Juno, enz.) werden door
sommige familien tot P. gekozen.
Pendenisse, versterkte stad in Comagena,
bezuidwesten Samosata, werd anno 51 v. Chr. door
Cicero na een beleg van 57 dagen ingenomen.
Pendleton, 1) vlek in het engelsche graafschap Lancaster, I uur gaans ten W. N. W. van
Manchester, waarvan het alseenevoorstad beschouwd
wordt ; 14,000 inw. — 2) dorp in 't eng. graafschap
Lancaster, 1 uur gaans ten Z. Z. 0. vau Clitheroe ;
1500 inw. — 3) stad in Zuid-Carolina. — 4) graafschap in het midden van Virginia. — 5) graafschap
in het noorden van Kentucky.
Pendragon. Zie PENTEYRN.
Pendrecht, oudtijds een der voornaamste
dorpen in het Land van Putten (prov. Zuid-Holland),
circa 4 uren gaans westelijk benoorden Dordrecht,
lag aan de rivier de Koedood, over welke te P. een
veer bestond, om over te varen naar Rhoon. Die
rivier was echter in de 16e eeuw zoo verzand, dat
zij 1580 aan weerskanten afgedamd is. Anderhalve
eeuw vroeger (1421) was het dorp P. bijna geheel
te niet gegaan in den St.-Elizabethsvloed ; bet is
thans slechts eene buurt.
Pendzjab (Pendjab, Pendschab, Pandschab,
Punjab, Punjaub), d. i. Land der Vijf rivieren, vroeger het voornaamste bestanddeel van bet rijk der
Sikhs of van Lahore, vormt sedert 1849 als britschindische bezitting het noordwestelijkst gedeelte van
Hindostan, is 4408 vierk. mijlen groot, en heeft
14,700,000 bewoners, wier taal ( st Pendzjabi) afstamt
van het Sanskrit. Den naam P., of Pentapotarnie,
draagt dit land naar de vijf rivieren Dzjelam (of
Behat), Tsjinab, Rawi (of Iraoti), Bejas (Beas) en
Sutledzj (of Ghara), die alle in het Himalaja-gebergte ontspringen en zich ten laatste vereenigen
tot eene groote bevaarbare rivier (zie PANDZMAD),
die zich hij Mittnii-Kote in de protincie Moeltan
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ontlast in den Indus. De P. is tegenwoordig ingedeeld in vijf provincien (Lahore, Moeltan, Leja, Dzjelam, Pesjawur), en heeft tot boofdstad Lahore ; van
de overige steden in den P. zijn de voornaamste :
Amritsir, Serinagur, Moeltan, Pesjavvur, Dzjellinder
(Jullinder), Dzjelalpoer (Jelalpoor). De P. was het
tooneel der veroveringen van Alexander den Groote
in het Oosten. In het begin der 10e eeuw werd de
P. afgeloopen door Mohammed van Ghuzni xclen
Verwoester"; daarna werd dit land veroverd door
de Afgbanen, en in 1526 door Baber (Baboer), den
mongoolschen veroveraar.Onder Randzjit (Runjeet)Singh, werd de macht en bet grondgebied des rijks
aanmerkelijk vergroot; bij zijnen dood (1839) en de
daarop gevolgde vermoording van zijne naaste erfgenamen, verviel het land tot volslagene regeeringloosheid. Toen de Sikhs met eene sterke legermacht een vijandelijken inval deden op britsch
grondgebied (1845), werden zij door de Engelschen
verslagen bij Moedki (Moodkee), Firozschach (Ferozesbab), Aliwal en Sabraon, zoodat ze genoodzaakt
werden zich te onderwerpen (tractaat van 1846).
Dit tractaat werd geschonden door Sjier (Shere)Singh in 1848; waarop de legermacht der Sikhs
totaal vernietigd en uiteengedreven werd door de
overwinning, die de Engelschen 21 Febr. 1849 bevochten bij Goedzjerat (Goojerat). Kort daarna werd
de P. formeel bij Britscb 0. I. ingelijfd.
rivier.
Pendzjnad,
i Zie P ANDZJNAD.
Penelope, vrouw van Ulysses en moeder van
Telemachus, is beroemd door de standvastigheid en
geslepenheid,, waarmede zij alle aanzoeken om hare
hand afwees gedurende de 20 jaren, die haar man
afwezig bleef. Volgens eene andere lezing was zij zoo
weinig standvastig geweest, dat Ulysses haar, bij
zijne terugkomst, wegens gepleegd overspel verstiet.
Penesten, een yolk in Zuid-Illyri8, aan de
grenzen van Epirus , ten 0. van Elymiotis. De P.
waren een overblijfsel van de oude Pelasgen.
Peneiis, thans Selambria, de voornaamste rivier van Thessalia, ontspringt op den Pindus, loopt
door het vermaarde dal van Tempe, en ontlast zich
in de Thermeische Golf (thans Golf van Salonichi).
Penganten (Poeloe), of Bruids-eiland, ook
wel Visschers-eiland genaamd, nederl. 0. I. eiland
in de Zee van Java, ruim 1 mijl bewesten de reede
van Djapara; werd 3 Jan. 1830 door de natuurkracbten in tweeen gescheurd, zoodat bet thans
twee eilandjes zijn van ongelijke grootte, genaamd
Poeloe Ma en Poeloe Annak (d. Moeller en Kind).
Penia. Zie P AUPERTAS.
Peniche, stad en vesting in het portugeesche
landschap Estremadura, 9 a 10 mijlen benoordw.
Lissabon ; 2500 inw.; haven; werd in 1589 ingenomen door de Engelschen.
Penig, stad in Saksen, aan de Zwickauer
Mulde, 13 uren g. ten Z. Z. 0. van Leipzig;5000 inw.
Peninna, een der twee vrouwen van Elkana,
vond er behagen in de andere vrouw (Hanna) to
tergen en te bespotten, omdat deze Been kinderen
ter wereld gebracht had ; l Sam. 1: 2, 4.
Peninsula, d. Schiereiland, inzonderheid
bet lberische of Pyreneesche P. (d. Spanje en Portugal); vandaar de benaming Peninsulaire Oorlog
voor den oorlog, dien de Spanjaarden en Portugeezen tegen Napoleon I voerden van 1808 tot 1814.
Peiliscola, havenstad in Spanje, 12 uren gaans
bezuiden Tortosa; 2500 inw.; ligt, goed versterkt, op
eene rots, die als bet ware een schiereiland vormt.
Op de Morn veroverd door Jame den veroveraar,
en vervolgens afgestaan aan de Tempeltidders. De te.
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genpaus Petrus de Luna (Benedictus XII1) en zijn
opvolger G. Munoz (Clemens VIII) resideerden te
P. (1415-24). De Franschen, onder Sachet, bemachtigden P. in 1811, en behielden het tot 1814.
Penitenten.-kloosters (voormalige), 1) te
Maastricht ; zie FRANCISCANER-KLOOSTERS. – 2) te
Roermond in de Munsterstraat, gesticht in Sept.
1666 door Penitenten uit het stadje Stochem, opgeheven 1784.
Penjina, rivier in aziat. Rusland, ontspringt
in het Stavonoi-gebergte, en valt na 53 mijlen loop
in het noord-gedeelte der Zee van Ochotsk, tusschen
Kamtschatka en de provincie Ochotsk. Dat gedeelte
der zee draagt naar de P. den naatn van Zee van P.
Penn (William), wetgever van Pennsylvania,
geb. 14 Oct. 1644 te Londen, was de zoon van Sir
William Penn (een engelsch admiraal, geb. 1621,
gest. 1670, die aan ziju vaderland gewichtige diensten bewees). l-lij bezocht Frankrijk en de Nederlanden, werd na zijn terugkeer Kwaker, stond deswege aan y eti vervolging bloot, werd in Ierland gevangen gezet, zag zich de ouderlijke woning ontzegd,
ging echter volhardend voort met schrijven en preeken in bet belang der nieuwe secte, en werd deswege nog tweemaal opgesloten in den Tower van
Londen. Bij zijns vaders dood erfde hij een aanzienlijk jaarlijksch inkomen aan renten, benevens eene
schuldvordering ter waarde van 200,000 guldens
nederl. ten laste van de Kroon. Voor die schuldvordering werd hem in 1681 eerie landstreek in NoordAmerika bewesten de Delaware afgestaan in souverein bezit, en daar stichtte hij de schoone kolonie,
die naar hem den naam ontving van Pennsylvanie.
Hij stelde zijn grondgebied open voor alien, die vrijheid van geweten zochten, sloot met de Wilden
tractaten, welke eerlijk en stipt door hem nageleefd
werden, schafte de slavernij af, en gaf aan zijne kolonie eene staatsregelmg in 24 artikelen (die in
1776 ten grondslag werd genomen voor de constitutie der Vereenigde Staten). Groote stukken grondgebied kocht hij van de Indianen ; hij stichtte ook
de stad Philadelphia. In Engeland teruggekeerd, verwierf hij de gunst van Jacobus II, was dientengevolge
slecht gezien bij koning Willem, en werd beroofd
van zijne kolonie, die hij echter in 1696 terugbekwam, waarop hij twee jaren (1699-1701) in
Amerika doorbracht. Andermaal in Europa teruggekeerd, deed hij in 1712, tegen eene som van
280,000 ponden sterling, afstand van zijne kolonie
aan de kroon van Engeland, en stierf 1718. Door de
philosofen wordt P. geroemd als een toonbeeld van
wijsheid en philanthropie; Montesquieu noemt hem
den nieuwen Lycurgus. De complete werken van P.
verschenen in 1 dl. in fol. (Londen 1726) ; eene
bloemlezing daaruit vormt 4 dln. (Londen 1782).
Penna. Zie PENNE.
Pennant (Thomas), engelsch natuurkenner,
geb. 1726 te Dawling in het graafschap Flint, gest.
1798, heeft geschreven: Britannic Zoology (4 dln.
1768); Critical Zoology (3 dln. 1784-87).
Pennar (Pennaar, Panair, Pinair), sanskrit
Pinakini, twee rivieren in Decan, ontlasten zich beiden in de Golf van Bengalen, de noordelijkste na 74
mijlen loop beneden Nellore, de zuidelijkste na 60
mijlen loop niet ver Cuddalore.
Zie CIVITA-DI-PENNE.
P
Penne, 0-r Penna.
Penne, 1) stad in 't fransche dept. Tarn, 6
wren gaans ten N. N. W. van Gaillac, aan den Aveyron ; 2000 inw. — 2) stad in 't fransche dept. LotGaronne, derdhalf our gaans beoosten Villeneuved'Agen ; 6500 inw.
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Pennes (les), vlek in 't fransche dept. Monden
der Rhone, 4 uren gaans bezuidw. Aix ; 1400 inw.
Penni (Gian Francesco), italiaansch schilder,
bijgenaamd it Fattore, geb. 1488 te Florence, gest.
1528 te Napels, was een leerling van Rafael.
Pennines (Alpes),Penninische Alpen, fransche
de duitsche namen voor Pennijnsche Alpen.
Penningum, friesch dorp. Zie PINGJUM.
Penninus mons, nu Groote St.-Bernhard.
Pennsylvania, een der Vereenigde Staten
van Noord-Amerika, grenst ten N. aan den staat
New-York, ten Z. aan Virginie en Maryland, ten W.
aan Ohio, ten 0. aan New-Jersey, is 2113 vierk.
mijlen groot, met circa 3 millioen zielen bevolkt, en
vortnt met New-York, New-Jersey en Delaware de
zoogenaamde Middel-Staten (Middle-States) vamde
Unie. De tegenwoordige hoofdstad (sedert 1812) is
Harrisburg ; doch de voornaamste steden in P. zip
Philadelphia (de voormalige hoofdstad) en Pittsburg.
VOOr de komst der Europeanen was P., gelijk de
gansche zuiderhelft der noord-arnerik.-Unie beoosten de Alleghani-bergen, bewoond door inheemsche
volksstammen (Lennapen, Miamis, Illinois, enz.),
die thans meereudeels uitgestorven zijn. Het land
werd, zoo niet ontdekt, dan ten minste bezocht door
Walter Raleigh, vervolgens geenclaveerd bij Virginie,
en even als de naburige kuststreken gecoloniseerd
onder de regeering van Jacobus I. Doch nadat zich
in 1638 eenige Zweden daar waren komen nederzetten, flan] bet land de gedaante eener kolonie eerst
aan sedert 1681, toen de kwaker William Penn (zie
PENN) met kracht de handen aan bet werk sloeg,om
er Europeanen te vestigen ; naar hem is P. dan ook
genoemd. In 1776 tot afzonderlijken staat verheven,
trail het als zoodanig tot de Unie toe 13 Dec. 1787.
Pennijnsche Alpen. Zie in 't art. –ALPEN.
Penobscot, de voornaamste rivier in den
noord-amerik. staat Maine, ontstaat uit de vereeniging van twee bronstroomen, en outlast zich na
57 mijlen loop in de Penobscot-baai.
Penrith, nude stad in 't engelsche graafschap
Cumberland, 7 uren gaans bezuidoosten Carlisle ;
6700 inw.; verscheidene malen ingenomen en afgebrand ; door de pest geteisterd 1597; nabij P. het
prachtige Lowther Castle van dengraaf van Lonsdale.
Pensa. Zie P ENZA.
Pensacola, stad in den noord-amerik. staat
Florida, onistr. 30 mijlen bezuidoosten Carlisle, aan
de baai van P.; 4000 inw.; versterkte stad en voornaamste haven van Florida, waarvan het vroeger de
boofdstad was. Gesticht in de 16e eeuw door de
Spanjaarden, met geheel Florida aan de Engelschen
afgestaan 1763, heroverd 1781; door de Amerikanen bezel 1814 en 1818, en aan hen afgestaan 1811.
Pensance. Zie P ENZANCE.
Pensionaris, vroeger in de groote of stemgerechtigde steden van Holland de titel van den
syndicus. Zie ook RAADPENSIONARIS.
Pentapolis, van 't Grieksche pence, vijf, en
polis, stad. De naam P. werd door de ouden gegeven
aan verscheidene landstreken, waarin vijf voorname
steden lagen. Men kent inzonderheid :
1) de P. van Libya in 't noordoosten van Cyrenaica;
steel. Cyrene, Berenice, Arsinoe, A pollonia, Ptolemais ;
2) de P. van Palestina, in het zuiden van dat
landschap; steden Sodom, Gomorrha, Adama, Seboim
en Segor, aan de Doode Zee ; de vier eerstgenoemde
werden door vuur van den hemel verdelgd ;
3) de P. der Philistijnen, ter zuidwestkust van
Palestina ; steden Gaza, Ascalon, Azot, Gad, Accaron ;
4) de P. van Italia, in het exarchaat van Ravenna,
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bestaande uit de steden Rimini, Pesaro, Fano, Sinigaglia en Ancona ; deze P. werd in 757 door Pepijn
den Korte ten geschenke gegeven aan den Heiligen
Stoel.
Pentapotamiii. Zie P-ENDZJAB.
Pentateuch, d. i. een uit vijf deelen bestaand
boekwerk; inzonderheid echter heeft men onder
den naam P. te verstaan de Vijf Boeken Mosis (nl.
Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium), zijnde de eerste vijf der kanonieke boeken
van het Oude Testament.
Pentelicon, een gebergte in het noordoosten
van Attica, was beroemd door zijne marmergroeven
(Pentelisch mariner); beet thans Penteli.
Pentellaria. Zie P- ANTELLAR IA.
Penteyrn, gemeenlijk Pendragon, dezen titel
gaven de oude Britonen in Groot-Britannie aan den
opperbevelhebber hunner troepen, zoodra ze een
bondsleger op de been brachten. De P. bezat eene
dictatoriale macht. Wortigern, Vortimer, Nazaleod,
en ongetwijfeld ook de vermaarde Arthur waren P.
ten tijde van de anglo-saksische overweldiging.
Penthesilea, koningin der Amazonen, wordt
vermeld onder de bondgenooten van Priamus, in de
laatste jaren van het beleg van Troje. Zij werd gedood door Achilles : toen deze haar ontdeed van
hare wapenrusting, werd hij zoo getroffen over hare
schoonheid, dat hij begon te weenen, daar het hem
rouwde zulk eene schoone vrouw gedood te hebben.
Zij beetle eene dochter van god Mars.
Pentheus, zoon en opvolger van Echion, koning van Thebe, is vermaard geworden door zijn
verzet tegen de invoering van de Bacchus-dienst, die
krachtdadig in bescherming werd genomen door
zijne moeder Agave. Bij de viering der Bacchusfeesten werd P. door zijne eigene moeder en zijne beide
tantes aan stukken gescheurd : door Bacchus verblind, zagen de Brie dames hem voor een Iceuw
aan. Waarschijnlijk heeft men . deze rnythe zoo te
verstaan, dat P. in zijn rijk de invoering van den
wijnstok verbood, en dat dit verbod aanleiding gaf
tot de uitharsting van eenen door zijne moeder en
zijne twee tantes aangevuurden opstand, waarbij hij
het leven verloor.
Penthiëvre. een oud graafschap in het noordwesten van Bretagne (in 't tegenw. fransche dept.
Morbihan), bevatte de steden Lamballe, Guingamp,
Loudeac; enz.; werd door Karel IX tot hertogdom
verheven ; de titel van Hertog van P. werd 1703
vernieuwd door Lodewijk XIV, ten beiioeve van een
zijner bij mevr. de Montespan verwekte zonen, nl.
den graaf van Toulouse, gest. 1737.
Penthievre (Louis Jean Marie de Bourbon,
hertog van), zoon van den graaf van Toulouse (zie
vorig art.), geb. 16 Nov. 1725 te Rambonillet, was
pas 12 jaren oud toen hij zijner vader verloor. Hij
diende onder maarschalk Noailles, onderscheidde
zich in de veldslagen van Dettingen en Fontenoy, en
verijdelde eene landing der Engelschen in Bretagne.
Zijn ontslag uit de dienst genomen hebbende, leefde
hij stil op zijn bekoorlijk landgoed Sceaux, en was
een toonbeeld niet alleen van reinheid van zeden,
maar tevens van alle burgerlijke en maatschappelijke
deugden. Hij stierf 4 Maart 1793 te Vernon ; hij
overleefde dus zijne schoondochter, de prinses de
Lamballe, die in 1792 zoo gruwelijk vermoord werd;
zijne eenige eigene dochter (Marie Louise Adelaide
de Bourbon) was gehuwd met den als ,Philippe
Egalite bekenden hertog van Orleans, zoodat P.
de grootvader was van den lateren franschen koning
Lodewijk Filips.
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Pentima, stad in bet Napelsche, in Abruzzo
Ulteriore 2a, anderhalf uur gaans bezuiden Popoli;
1700 inw.; P. is gesticht van de overblijfselen der
nabijgelegene nude stad Corfinium.
Pentland—Frith, de zeeengte tusschen de
Orkney-eilanden en het vasteland van Schotland.
Penuel, of Pnuel, 1) eene stad over den Jordaan ; Richt. 8: 8, 9, 17; I Kon. 12 : 25. — 2) eene
plaats over den Jordaan ; Gen. 32: 1.
Penuel, personen in het 0. T.; zie PNueL.
Penza, stad in europ. Rusland, aan de uitwatering der rivier P. in de Soera, 26 mijlen ten N.
N. W. van Soeratow; 24,000 inw ; het is de hoofdplaats van het gouvernement P. (circa 689 vierk.
mijlen ; bevolkt met 1,136,000 zielen).
Penzance, stad in het engelsche graafschap
Cornwallis, aan de Mounts-baai, 25 uren gaans bezuidw. Launceston; 9000 inw.; haven; het is de
westelijkste stad van Engeland, en de geboorteplaats
van thimphry Davy.
Peon, lat. Aeon, geneesmeester der goden, genas Mars, toen die door Diomedes, en Pluto, toen
die door Hercules gekwetst was. Men noemt P. geboortig uit Egypte. Hij is waarschijnlijk identiek met
Apollo, beschouwd als god der geneeskunde.
Peonie, lat. Pwonia, landschap in Griekenland,
ten halve begrepen in 't noordwestgedeelte van
Macedonia, ten halve in 't zuidoostgedeelte van Thracie, had tot grenzen de keten der bergen Orbelus en
Cercinus, zoomede Pelagonie en de Agrianen, en
werd besproeid door de rivier Axius. De bevolking
van P. was wild, dapper en gehard tegen vermoeienissen.
Peor, een afgod der Moabieten ; Num. 25: 18;
31: 16; Joz. 22: 17.
Peor, 1) vermeld in bet 0. T. (Num. 23: 28)
als een berg in het land der Moabieten. — 2) dorp
op Java, in de Preanger regentschappen (reg. Bandong); overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 26 Mei 1829.
Peoria, stad in den noord-amerik. staat Illinois, aan den Illinois, 14 mijlen benoorden Springfield; 15,000 inw.; met aauzienlijken rivierhandel.
Peparethus, thans Piperi, eilandje in de
Egersche Zee, aan de kust van Macedonia, benoordoosten Ilalonesus. De eerste Griek, die over Rome
geschreven heeft, nl. Diocles, was geboortig van P.
Peperga, dorp in Friesland, 4 uren gaans bezuidoosten Heerenveen ; 130 mow.; werd in 1413
plalgebrand, door Frederik van Blankenheim, 51en
bisschop van Utrecht.
Peperkust, of Malaguetta-kust, een gedeelte
van Opper-Guinea, aan den Atlantischen Oceaan,
bezuidoosten de kust van Sierra-Leone en bewesten
de Tandkust of Ivoorkust. De P. strekt zich nit van
12 gr. 30 m. tot 9 gr. 50 m. Westerlengte, over eene
uitgestrektheid van 50 mijlen. Er worilen vele specerijen geteeld, inzonderheid eene soort peper, die
de inboorlingen malagitetta noPmen (vandaar de
naam P.; de Dmtschers zeggen Jornerkiiste).
Pepingen. Zie P- EPPINGEN.
Peplum, een gewaad der vrouwen bij de oude
Grieken ; bet was een zeer kort bovenkleed, dat op
den schouder vastgemaakt werd met eenen haak.
Minerva werd voorgesteld met een prachtig P. aarf:
bij de Panatheneen werd dat P. in processie rondgedragen.
Peppingen, of Pepingen, fr. Peppange, dorp
in 't groothertogdom (2 uren gaans bezuiden de
stad) Luxemburg.
Pepusianen. Zie MONTANISTEN.
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Pepija

Pepijn van Landon, bijgenaamd de Oude,
majordomus van Austrasie onder Clotarius H, onder
Dagobert I en gedurende de minderjarigheid van
Sigebert II, blook uit door zijne deugden, gaf zijne
dochter Begga (zie 't volgende art.) ten huwelijk
aan Ansegisus, een der voornaamste veldheeren van
Sigebert II, en stierf 649. Hij worth door de Roomschkatholieken als heilige vereerd ; kerkelijke gedenkdag 21 Febr.
Pepijn van Heristal (of Herstall), bijgenaamd de Dikke, zoon van Ansegisus en Begga, dus
kleinzoon van Pepijn van Landen, werd in 678,
met zijnen neef Martinus, benoemd tot hertog van
Austrasie, dat eene republiek was geworden, en
streed voorspoedig tegen Ebroin, den majordomos
van Neustrie, die zijn gezag zocht nit te strekken
ook over Austrasie. Door den dood van Martinus
(680)alleen meester gebleven, behaalde P. op Thierry
de beslissende overwinning van Testry (687), werd
van dat oogenblik of ook meester van Neustrie, dat
hij insgelijks regeerde met den titel van majordomus, liet eenige kinderen snel elkander als koning
vervangen (Clovis III in 691, Childebert III in 695,
Dagobert III in 711), onderwierp de hertogen der
Britonen, Friezen, Alemannen, en behaalde eenige
voordeelen op Eudes (Odo), hertog van Aquitanie.
Hij stierf 714. Zijn zoon was Karel Martel.
Pepijn de Korte, koning der Franken, de
eerste koning uit de Carolingische dynastie, was de
zoon van Karel Martel. Bij den dood zijns vaders
(741) bekwam hij als zijn aandeel Neustrie en Burgundie, terwiji aan zijnen broeder Carloman werd
toegewezen Zwaben en Austrasie. Aan bet interregnum, dat sedert 737 in Neustrie bestond, maakte P.
een einde, doordien hij Childerik III kroonde ; en
bij de abdicatie van Carloman (747) werd P. hertog
van Austrasie, ten nadeele van zijne neven, waarvan
hij monniken maakte. Vervolgens in 752, steunende
op een antwoord, hem geworden van pans Zacharias, liet P., na koning Childerik III afgezet te hebben, zich zelven als koning uitroepen, en werd als
zoodanig gekroond door den heiligen Bonifacius. Hij
deed twee krijgstochten in Italie tegen de Longobarden (753 en 756), werd daarop gezalfd door
Stephanus II, bevestigde de Roomsche Kerk in het
bezit van Emilia, en van de Pentapolis, heroverd op
Astulfus, den koning der Longobarden, voerde een
verdelgings-oorlog tegen de Aquitaniers in twee
veldtochten (760-768), en stierf 768, na eerst zijn
rijk gedeeld te hebben tusschen zijne twee zonen,
Carloman en Karel den Groote.
Pepijn, tweede zoon van Karel den Groote,
werd op vijfjarigen leeftijd tot koning van Italie
verheven (781), rukte 796 ten oorlog op tegen de
Awaren, en vermeesterde bun boofdkwartier. Hij
stierf 810, vijf zonen nalatende, van welke de oudste
(Bernard) hem opvolgde.
Pepijn I, koning van Aquitanie, tweede zoon
van Lodewijk den Vrome, ontving van hem Aquitanie bij de eerste deeling des rijks (817), nam deel
aan de twee opstanden zijner broeders tegen bunnen vader, ging 834 een verbond aan met Lodewijk
van Beieren tegen Lotharius, om Lodewijk den
Vrome op zijnen troon te herstellen, deed van een
gedeelte zijner landen afstand ten behoeve van Karel
den Kale, bij gelegenheid van de vierde deeling, en
stierf 838, twee zonen nalatende. — P. II, oudste zoon van den vorige, moest bij zijns vaders dood
Aquitanie erven; doch Lodewijk de Vrome wilde
dit aan Karel geven. Nu vatte P. de wapenen op; en
de oorlog werd nog na den dood van Lodewijk den
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Vrome voortgezet (840). Met Lotharius ging P. een
verbond aan tegen Lodewijk van Beieren en Karel
den Kale, werd met hem overwonnen bij Fontenay,
doch behield desniettemin Aquitanie. In 852 werd
P. II aan Karel overgeleverd, ontsnapte echter, en
vereenigde zich met de Noormann.en ; hij werd ter
dood veroordeeld 864, en stierf in de gevangenis.
Pera, de noordoostelijke voorstad van Constantinopel.
Peralta, stad in Spanje, aan de Arga, ruim 6
mijlen bezuiden Pamplona, en ruim 2 mijlen bezuidw.
Olite ; 4000 inw.
Perau (Gabriel L. Calabre), abbe, geb. 1700 to
Semur-en-Auxois, gest. 1767, vervolgde de Vies des
hones illustres de France van d'Auvigny (hij schreef
daarvan de din. 13-23), en gaf ook eenige andere
werken in het licht.
Perazim (de berg van), vermeld Jezaia 28:21.
Perceval (Spencer), engelsch staatsman, gob.
to London 1762, tweede zoon van den ierschen graaf
John Egmont, werd advocaat, nam 1797 zitting in
het Lagerhuis, ondersteunde daar het ministerie,
werd solliciteur en procureur-generaal, kanselier der
schatkist 1807, eerste lord der schatkist 1809, en
werd 11 Mei 1812 in het Lagerhuis doodgeschoten
door den wissel-agent Bellingham, die zich door
hem benadeeld achtte.
Perche, voormalig landschap in Frankrijk,
tusschen Normandie, Maine, Orleanais en Ile-deFrance, was 1789 ingedeeld in 4 gedeelten, nl.:
Opper-Perche of Groot-Perche, Neder-Perche of
Perche-Gouet, de Fransche Gronden, en de Losse
Gronden of Thimerais.—Opper-Perche (thans in de
departementen Orne en Eure-Loir), was ingedeeld
in Corbonois (hoofdplaats Mortagne) en Bellesmois
(hoofdplaats Bellesme). Neder-Perche (thans in
het dept. Eure-Loir) had tot hoofdplaats Montmirail.
Percival (James Gates), amerikaansch dichter,
geb. 15 Sept. 1795 to Berlin in Connecticut, gest.
2 Mei 1857 te Hazel-Green in Wisconsin. Complete
editie van P.'s werken (2 dln. New-York 1826 ; vele
nieuwe edition ; laatste Boston 1860).
Percy, marktvlek in bet fransche Kanaal-dept.,
6 uren gaans bezuidw. St.-LO ; 3500 inw.; de engelsche familie Percy was afkomstig uit P.
Percy, oud-adellijke familie in Engeland, oorspronkelijk nit Nonnandie, heeft tot stamheer Willem P. (Guillaume P.), die Willem den Veroveraar
vergezelde op zijnen tocht naar Engeland — P.
(William), kleinzoon van den vorige, geen zonen
hebbende, gaf zijne dochter ten huwelijk aan Josselin van Leuven, onder boding, dat die den naam P.
aannemen en zich in Engeland zou komen vestigen.
— P. (Henry), afstammeling van den vorige, bevocht 1346 bij Neville's,Cross op de Schotten eene
groote overwinning, en nam bij die gelegenheid
hunnen koning David Bruce gevangen. P.
(Henry), een andere afstammeling, onderscheidde
zich ook in de oorlogen tegen de Schotten, en werd
1377 tot Graaf van Northumberland verheven door
koning Richard II ; doch onrechtvaardiglijk bij lien
vorst beschuldigd, koos bij partij voor den hertog
van Lancaster (Hendrik IV), en droeg er veel toe
bij, dat deze op den troon kwam. Hij versloeg de
Schotten bij Halidown (1402); doch reeds in 't volgende jaar geraakte hij met koning Hendrik IV in onmin, en kwam met zijnen zoon (P., Henry, bijgevurig in 't vechten) in opnaamd Hotspear, d.
stand : de zoon sneuvelde in den slag (1403); de
vader onderwierp zich, en bekwam gratie.
P.
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vlucht, en daar Christen geworden. Later om zijne
(Thomas), broeder van den vorige, kwam insgelijks
ongebondene Ievenswijs in den kerke-ban gedaan,
in opstand, en sneuvelde in 't gevecht, in 't graafmoet hij zich, om zijn leven op eene buirengewone
schap York (1406). Zijn kleinzoon Henry P., werd
manier te eindigen, in 168 bij de Olympische spelen
in zijne eer en waardigheden hersteld door koning
vr.uwillig hebben laten verbranden.
Hendrik V. — P. (Thomas), afstammeling van den
vorige, den titel voerende van Graaf van NorthumPerejaslawl, stad in europ. Rusland, gouvt.
Pultawa, nabij den Dnieper, 11 a 12 mijlen bezuidberland, werd onder Elizabeth beschuldigd de planoosten Kiew ; 8000 inw.; had sedert 1054 een
nen tot een huwelijk tnsschen den hertog van Norfolk en Schotland's koningin Maria begunstigd te
eigen souverein, werd herhaalde malen door de Tarhebben ; hij stale de vaan van den opstand omhoog,
taren verwoest, en viel eindelijk in de macht der
werd gevat met de wapenen in de hand, en onthoofd
Polen ; in 165/I kwam P. terug aan Rusland, ten gevolge van den opstand der Kozakken, die het aan
1572. — De familie P. is uitgestorven 1670 met
tsaar Alexius gaven. — 2) eertijds Marcianopolis,
den persoon van Josselin, baron van Percy, die
slechts eene dochter naliet.
stad in Roemelie, is de voormalige hoofdstad der
Percy (P. Francois, baron), fransch officier van Bulgaren.
gezondheid, geb. 1754 to Montagney (dept. Doubs),
Perekop, het Taphros der Grieken,
in 't Tartaarsch, belangrijke vesting- en havenstad
diende bij de Moezel-armee, bij de armee van Samin europ. Rusland, in Tauris, op de Landengte van P.,
bre-Maas, bij het Rijn-Leger, enz. Door zijne beleidwaardoor het Taurische schiereiland (de Krim)_vervoile zorgen redde hij in 1814 meer dan 12,000
bonden is met Zuid-Rusland, ligt 15 a 16 mijlen
gekwetsten van de armee der geallieerden, vergebenoorden Simferopol, en heeft_ 7500 inw.;, werd
zelde de fransche armee naar Waterloo (1815), en
door de Russen aan de Turken ontweldigd 1736 en
werd na zijne terugkomst door Lodewijk XVIII af1771, en formeel aan Rusland afgestaan 1783.
gezet. Hij stierf te Parijs 1825.
Pere-Lachaise. Zie L_ACUAISE.
Perdiceas, naam van drie koningen van Macedonie, nl.: P. I, regeerde van 695 tot 647 vg,
Peres, zoon van Machir, den zoon van Manasse;
Chr. — P. II (452-429 v. Chr.), regeerde in het
I Chron. 7: 16.
begin van den Peloponneezischen oorlog, en koos de
Peres, vermeld Dan. 5 : 8 in de uitlegging, der
woorden, die eerie onzichtbare hand aan den wand
partij van Sparta tegen Athene. — P. III (366—
had geschreven in de kamer van koning Belsazar.
360 v. Chr.), had den troon te betwisten aan Pausanias en aan Ptolemeus Alorites. Geholpen door
Pereslawl-Zaleski, stad in europ.
gouvt. Wladimir, '14 mijlen bewesten Wladimir ;
den atheenschen veldheer Iphicrates, bchield P. de
5500 inw.; gesticht 1152; heeft 35 kerken, het
overhand op zijne beide mededingers.
Perdiceas, veldheer van Alexander, ontving bedevaart-klooster Nikita, en nog een ander klooster.
den ring van dien stervenden vorst, hetgeen hem
Perewaslawl, oude hoofdstad der Bulgaren.
scheen aan te duiden als diens opvolger. Hij was
Perez, of Phares, een der twee zonen, die uit
de bloedschande van Juda en Thamar geboren wereen der vier rijksbestuurders, die na Alexander's
den, went de stamvader der Perezieten; Gen. 38: 29;
dood benoemd werden, en werd belast met de dee46: 12 ; Num. 26 : 20, 21; Ruth 4 : 12, 18; I Chron.
ling des rijks. Hij behield geen eene provincie voor
2 : 4, 5 ; 4 : 1 ; 9 : 4 ; 27 : 3 ; Nch. 11 : 4, 6; Matth.
zich, mar deed al het mogelijke, om alleen meester
1: 3 ; Lucas 3 : 33.
te blijven van het gansche rijk: tot dat einde trouwde
hij met Cleopatra, de zuster van Alexander. De anPerez-Uza, de plaats bij Nachon's dorschvloer, waar Uza door God doodgeslagen werd, omdat
dere veldheeren (Antigonus, Craterus, Antipater,
hij de hand uitstak naar de Verbondsark ; I Sam.
Ptolerneiis) verbonden zich tegen hem; door Ptole6 : 8; 1 Chron. 13 : 11.
mews, wiens grondgebied P. overweldigd had, werd
hem slag geleverd bij Memphis, waarbij P. eene toPerez (Antonio), minister en vertrouweling van
Filips II van Spanje, werd met de taak belast om
tale nederlaag Iced. Alle hoop vervlogen ziende,
des konings liefde voor de prinses van Eboli in de
werd P. bij het overtrekken van den Nip door zijne
hand te werken, doch werd de medeminnaar van
in opstand gekomene officieren vermoord (321).
Perdu (mont), een der hoogste bergen van de zijnen koninklijken meester, en liet zekeren Escovedo
(een vriend van don Juan v.Oostenrijk), die hem verPyrenean (3492 nederl. ellen), ligt 10 uren gaans
raden kon, vermoorden. Later kwam de koning het
benoordoosten Jaca. •
Perea, lat. Parcea, een der vier groote afdee- gedrag van P. te weten, en liet hem deswege veroordeelen tot twee jaren gevangenis en acht jaren
lingen van Palestina, bevatte het gansche gedeelte
ballingschap. Het gelukte P. te ontsnappen, doch
beoosten den Jordaan. Dit landschap heette vroeger
hij werd te Saragossa gevat.Andermaalontsnapt, nam
Land van Gilead ; het strekte zich uit van den Hiehij de wijk naar Frankrijk, waar hijgoed ontvangen
romax tot Woest-Arabic. Het was ingedeeld in Bawerd door Hendrik IV (1591), en waar hij in 72-j.
tanea in 't noordoosten, en het eigenlijke Perea
ouderdom stierf 1611.
dit laatste was weder ingedeeld in Opper-P. (noordgedeelte) en Neder-P. (zuidgedeelte). Den naam P.
Perga, thans Karahissar, stad in Pamphylie,
bezuidw. Selga, aanden Cestrus, nabij den oorsprong
droeg het naar het grieksche woord peran, d.
Bier rivier, was beroemd door eenen Diana-tempel.
oversteken, omdat men den Jordaan oversteken
Het was de geboorteplaats van den wiskundige
moest om er te komen.
Pereboom,voorm. pl.in Zeeland. Z. PEERBOOM. Apollonius, en is in het N. T. vermeld Hand. 13 :
Pêrëfixe(Hardouin de Beaumont de),geb. 1605,
13, 14; 14 : 25.
was 1644 leermeester van Lodewijk XIV, werd 1648
Pergamenische Rijk (het), of koninkrijk
Pergamum,een rijkje, dat 283 v. Chr. gesticht werd
bisschop van Rhodes en biechtvader des konings,
door Phileterus, een stadhouder van Lysimachus.
1662 aartsbiss. van Parijs, en stierf 1670. Men heeft
Aanvankelijk bestond het slechts uit eenige kantons
o. a. van hem eene Vie de Henri IV (Par. 1661).
Peregrinus Proteus, berucht dweper in van Mysie en Lydia, omvatte vervolgens twee ge}ladle provincien benevens Hellespontisch,Phrygie
de 2e eeuw na Chr., nit Parium in Mysie, was na
en Groot-Phrygie,en werd ten zuiden begrensd door
een vrij onstaimigen levensloop naar Palestina ge-
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den Taurus. Deze uitbreiding van grondgebied had
Pericles, een beroemd Athener, geb. omstr.
het P. te danken aan de Romeinen, die daarmede
494 v. Chr., maakte reeds vroeg naam door zijne
de getrouwheid van Eumenes II beloonden, ten
welsprekendheid en zijne milddadigheid, werd omkoste van Antiochus den Groote, koning van Syria
streeks 461 het hoofd der democratische partij, die
(189 v. Chr.). Bij den dood vanAttalus III ( I 32v.Chr.)
tegenover Cimon stand, slaagde er in, zijne tegenbeweerden de Romeinen, dat hij hun zijn rijk als
standers in ballingschap te doen zenden, en bleef ten
erfenis vermaakt had, en zij namen bet in bezit
laatste geheel alien meester van bet bewind (444).
na drie jaren oorlogens tegen Aristonicus, die aanGroot als staatsman niet minder dan als redenaar,
spraak maakte op den troon. Dit rijk vormde het
bracht P. Athene tot eenen hoogen trap van aanzien
romeinsche wingewest in Azia, dat vervolgens veren bloei ; ook als veldheer legde hij schitterende tagroot werd met Caria, Lydia, Pamphylia en Pisidie.
Lenten aan den dag in den Peloponneezischen oorSouvereine vorsten van Pergamum.
log, die door hem uitgelokt was, doordien hij bijPhileterus, stadAttains II , met
stand verleend had aan de Corcyrears, toen deze in
houder
283-263 den bijnaam
opstand kwamen tegen bonne metropolis Corinthe,
Eumenes I, eerPhiladelphus 157-137
waarvan Sparta de bondgenoot was. Na aanvankelijk
ste koning 263-241 Attains III, bijgen.
groote voordeelen te hebben bevochten, ondervond
Attains I
241-198
Philometor 137-132
P. eenige tegenbeden, waarop de Atheners hem als
Eumenes II
198-157 Aristonicus
132-129
hevelhebber afzetteden, en hem veroordeelden tot
Pergamum, of Pergamus, thans Bergamo, eene geldboete (430); doch zij haastten zich reeds
stad in Klein-Azia, in het landschap Groot-Mysia,
binnen het jaar hem opnieuw met bet kommando te
aan de samenvloeiing van den Caicos en den Cetius,
bekleeden. Kort daarna stierf P. aan de pest, die in
werd in de 3e eeuw v. Chr. de hoofdstad van het
Athene woedde (429 v. Chr.).
koninkrijk P. (zie het vorige art.). Naar P. is het
Perida (die van), wederkeerenden uit Babel ;
perkament genoemd (pergamena charta), welks beNeh, 7: 57.
reiding door de vorsten van P. sterk werd aangePórier (Casimir), fransch staatsman, geb. 21
moedigd. De bibliotbeek van P. wedijverde met die
Oct. 1777 te Grenoble, richtte met zijnen broeder
van Alexandria, en telde over de 200,000 boekdeeScipion P. een groot bankierskantoor te Parijs op,
len. Galenus was geboortig uit P., dat in het N. T.
na eerst (1799) als oflicier der genie in dienst gevermeld wordt Openb. 1: 11; 2: 12. — De naam
staan te hebben. In 1816 gaf hij eene brochure in
P. wordt ook wet eens aan Troje gegeven.
bet licht tegen het aangaan van leeningen in het
Perge, stad in Pamphylia. Zie PERGA.
buitenland, werd 1817 tot afgevaardigde gekozen,
ital.
Pergine, marktvlek in Tirol,
Pergen,
en in de Kamer reeds spoedig een der voornaamste
5 uren gaans beoosten Trente; 3300 inw.; kasteel.
redenaars van de liberate partij. Na de Juli-omwenPergola, stad in de ital. prov. Urbino, aan den teling tot president der Kamer gekozen, gaf hij als
Cusano, 5 a 6 uren gaans bezuidoosten Urbino;
zoodanig blijken van moed evenzeer als van talent.
7000 inw.
In het volgende jaar, bij den val van bet ministerie
Pergola (Angelo de la), condottiare uit de 15e Laffitte, werd P. als minister van binnenl. zaken
eeuw, was heer van de stad Pergola ; hij streed voor
hoofd van bet kabinet, trad met kracht op tegen het
Pisa tegen Florence (1405), en bewees uitstekende
anarchistische streven, en bracht zoodoende zijne
diensten aan Phil. Mar. Visconti ; doch zijn troep
populariteit ten offer. Langzaam ondermijnd door
werd bijna geheel in de pan gehakt bij Macalo (1427),
de tering, stierf hij des nachts van 15 op 16 Mei I 832.
en k ort daarna stierf hij.
Perier (Jacques Constantin), beroemd fransch
Pergolese (Giambattista), ital. componist, mechanicus, geb. 2 Nov. 1742 te Parijs, gest. 17
geb. 3 Jan. 1710 te Jesi, gest. 16 Maart 1736 te
Aug. 1818. Met zijnen broeder (Aug. Charles P.)
Rome, werd vooral hoogberoemd door zijne kerkhad hij te Chaillot eene groote fabriek van stoommuziek (o. a. het beroemde Stabat mater).
en andere werktuigen opgericht, die bij zijnen dood
Periander, tiran van Corinthe, opvolger van overging op Scipion P., den broeder van den mizijnen vader Cypselus, regeerde van 627 tot aan zijn
nister (zie vorig art.).
dood 584 v. Chr.; aanvankelijk regeerde hij verPêriers, stad in 't fransche Kanaal-dept., 4
standig en recbtvaardig, doch werd later een veruren gaans benoorden Coutances; 2700 inw.
drukker van zijn yolk. Niet ongeletterd zijnde, bracht
Perignon (Dominique Catherine, markies de),
geb. 31 Mei 1754 te Grenade (dept. Haute Garonne),
hij eenige goede begrippen in zwang, hetgeen hem
de eer verschafte medegeteld te worden onder de
trad zeer jong in krijgsdienst, werd snel bevorderd,
werd een der helden van de armee der Oost-Pyrezoogenaamde Zeven Wijzen van Griekenland.
Periapatam, stad in India, in Mysore, 8 mij- neen en van Italia, was 1806-8 stadhouder van
len bewesten Seringapatam ; in de omstreken veel
Parma en Piacenza, vervolgens bevelvoerend generaal der napolitaansche troepen tot 1814. Door Losandelhout. De Engelschen gaven bij P. de voile nederlaag aan Tippo-Saib (1799).
dewijk XVIII tot pair en markies verheven, stierf
Peribea, docbter van Alcatbous, koning van hij te Parijs 25 Dec. 1818.
Megaris, werd door haren vader veroordeeld om in
Perigord, voormalig landschap in 't zuidwesten van Frankrijk, vormt thans een gedeelte van het
voile zee gebracht en dan over boord geworpen te
dept. Dordogne. Het was ingedeeld in Opper-P.
worden, omdat zij zich had laten verleiden door
(hoofdplaats Perigueux) en Neder-P. (hoofdplaats
Telamon ; maar degene, die in last bad haar te verSarlat). Vermaard zijn de truffels van P. Aanvandrinken, bracht haar Haar Salamis, en daar trouwde
kelijk was dit landschap bewoond door de Petrozij met Telamon. Zij schonk hem eenen zoon, Ajax,
coriars.. Sedert de 10e eeuw bad P. eigene graven ;
die naderhand krachtens de rechten zijner moeder
koning van Megaris werd. — P. (eene andere), eerst door Hendrik IV werd het aan de kroon getrokken.
werd bezwangerd door Mars, en insgelijks door haPerigueux, het Dude Vesunna of Petrocorii,
ren vader ter dood veroordeeld. Zij trouwde echter
stad in 't fransche dept. Dordogne, waarvan het de
met (Eneils, koning van Calydon, en werd moeder
boofdplaats is, ligt aan de inernvloeiing van den Isle
van Tydeus (die later vader werd van Diomedes).
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met de Haute-Vezêre, en heeft circa 15,000 inw.;
het is de geboorteplaats van den tooneeldichter Lagrange-Chancel. Oudtijds de hoofdstad der Petrocoriers, was P. vooral bloeiend under de Romeinen ;
het werd reeds in den eersten tijd van het Christendom tot bisdom verheven ; in de middeleeuwen
was bet de hoofdstad van Perigord. Dikwijls werd
P. veroverd en heroverd, o. a. 1651 door den prins
van Conde.
Perim, lat. Insula Diodori, eilandje aan den ingang der Roode Zee, in de Straat Bab-el-Mandeb, is
eene naakte lava-rots met eene groote haven, werd
14 Febr. 1857 in hezit genomen door de Engelschen, die het als den sleutel van de Roode Zee
sinds dien tijd versterkt hebben.
Perino del Vaga (Buonaccorsi, genaamd),
florentijnsch schilder, geb. 1501, gest. 1547, leerling en medewerker van Rafael, was na MichelAngelo de grootste teekenaar uit de Florentijnsche
school.
Perinthus, of Heraclea, thans Erekli, stad in
Thracie, bondgenoot der Atheners, aan de Propontis, nabij Byzantium, was de verblijfplaats van Alcibiades gedurende zijne tweede ballingschap. Een
langdurig beleg wederstond P. tegen Philippus, totdat die het eindelijk bemachtigde 341 v. Chr.
Peripatetisehe philosofen, d. Wandelende Wijsgeeren, leerlingen van Aristoteles, werden P. genoemd, omdat ze al heen-en-weer wandelende les ontvingen, of orndat de plaats (in bet lyceum bij Athene), waar zij de lessen van Aristoteles
kwamen bijwonen, Peripates, d. Wandelplaats,
heette. De voornaamste der P. zijn : Theophrastus,
Straton, Lycon, Hieronymus van Rhodus, Ariston
van Ceos, Critolaus, Diodorus van Tyrus, Andronicus van Rhodus (die de boeken van Aristoteles herstelde), Demetrius van Phaleron, Nicolaas van Damascus, A mmoniris van Alexandria, Alexander van
Aphrodisium, Alexander van Egm,Claudianus Mamertus, Boetius, Cassiodorus. In de middeleeuwen lag
het Peripatetismus ten grondslag aan de scholastieke
wijsbegeerte,en bleef onverdeeld heerschende tot in
de 16e eeuw; sedert dien tijd werd het hoe langer
hoe meer in duigen geslagen door Ramus, Patrizzi,
Bacon, Descartes, en eene menigte andere philosofen.
Penis, bekoorlijke luchtgeesten of feeen bij de
Perzen.
Perkin Waerbek, genaamd valsche
hertog van York" of ' de valsche Richard IV", een
befaamd bedrieger, geb. te Londen, was de zoon
van een Jood uit Doornik. De hertogin-weduwe van
Burgundie, Margareta, zuster van Eduard IV, kwam
op het denkbeeld, hem te laten doorgaan voor hares
neef, Richard van York (tweeden zoon van Eduard
IV), die 1483 in den Tower vermoord was, en hem
te stellen tegenover Hendrik VII: zij erkende P.
openlijk in 1490, zond hem 1492 naar Ierland, en
trachtte (doch tevergeefs) hem den steun te verschaffen van Karel VIII. Eene vruchtelooze landing
deed P. op de kust van Kent, en verscheen weder
voor een oogenblik in lerland, waar hij echter koel
werd ontvangen ; nu wierp hij zich in de armen van
Jacobus 1V van Schotland, die zich hield alsof hij
geloof hechtte aan alles wat P. hem vertelde, een
zijner nichten aan P. ten huwelijk gaf, en met hem
een gewapenden inval deed in Northumberland
(1496), doch met weinig gunstig gevolg. In 1498
zag P. zich genoodzaakt Schotland te verlaten. Weldra landde hij in de baai van Whitesand, vereenigde
zich met de opstandelingen van Cornwallis, vluchtte
in de andij van Beaulieu, en stemde eindelijk er in
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toe, zich in handen van Hendrik VII te stellen ; deze,
na P. openbaar te pronk gesteld te hebben, liet hem
opsluiten in den Tower; P. vond middel om te ontsnappen ; doch opnieuw gevat zijnde, werd hij te
Tyburn opgehangen (1499). Verscheidene geleerden
zijn van gevoelen geweest, dat P. werkelijk de hertog van York was.
Perkins (Elisha), amerikaansch geneesheer in
de 18e eeuw, omstr. 1800 gest. te Plainfield in de
Vereenigde Staten, maakte veel naam met eene
(thans in vergetelheid geraakte) geneeswijze, nl. het
bestrijken van het lijdende deel met eenen toestel,
bestaande uit twee naalden van verschillend metaal.
— P. (Benjamin), kwam naar London (1798), en
maakte daar met de geneeswijze zijns vaders (bet
Perkinismus genaamd) een tijdlang grooten opgang.
Perkunos, bij de heidensche Litauers, Letten
en oude Pruisen, de opperste godheid, de god van
donder en vunr, uitdeeler van zonneschijn en regen,
alsook van de gezondheid.
Perl, fr. Perle, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, 3 wren gaans benoordw. Arlon, vormt
met het dorp Holtz en 't gehucht Neu-Perl eene
gemeente van 750 zielen.
Perleberg, stad in Pruisen, aan de Stepnitz,
14 mijlen benoordw. Potsdam ; 7000 inw.
Perm, stad in europ. Rusland, aan de Kama,
247 mijlen beoosten Petersburg, ligt aan de beerbaan, die Petersburg en Moskon in gemeenschap
stelt met de Siberische provincien, en heeft 12,000
VOOr de 18e eeuw was P. een onbeduidend
plaatsje; doch door de ontdekking (in 1723) van
eene rijke kopermijn nam het spoedig eene hooge
vlucht, en werd 1781 tot stad verheven ; het is de
hoofdstad van het Gouvernement P., dat circa 6022
vierk. mijlen groat, en met 2,012,300 zielen bevolkt
is, gedeeltelijk tot europ., gedeeltelijk tot aziat.
Rusland behoort, en de volgende gouvernementen
tot grenzen heeft ; Wologda ten N. W., Tobolsk ten
N. 0., Wjatka ten W., en Orenburg ten Z.
Permessus, riviertje in Beotie, ontsprong op
den Helicon, en ontlastte zich in het meer Copals,
De dichters, heette het, werden met poetische
geestdrift bezield als ze slechts uit den P. kwamen
drinken.
Permi6, of Biarmie, oudtijds een groot landschap in het noordoosten van europ. Rusland, omvatte waarschijnlijk,behalve het tegenwoordige gouvt.
Perm, de gouvernementen Wologda en Archangel.
Dat landscbap was zeer kond, onvruchtbaar, maar
rijk aan rendieren, en aan dieren die pelterijen leverden ; in het oostgedeelte had men rijke mijnen.—
Men vindt ook gewag gemaakt van een Finsch
koninkrijk P., dat gebloeid moet hebben tusschen
den tijd van Augustus en dien van den inval der
Hunnen. In de middeleeuwen had men een koninkrijk Biarmie, dat ten laatste onderworpen werd aan
Nowgorod, en de lotgevallen deelde van die republiek;
werd 1543 onderworpen door Iwan IV. De Permiers
of Permiaken werden sedert 1345 tot bet Christendom bekeerd door den heiligen Stephanus van Perm,
die den eersten bisschopsstoel van Permie vestigde
in het klooster van Oestwimsk, en die, om verscheidene evangelische boeken te schrijven, pen bijzonder
alphabet uitdacht, het Permische genaamd; de
Permische taal bestaat nog, doch zal spoedig geheel
en al tot de doode talen behooren.
Pernaken, de kinderen, door gelminigreerde
Chineezen bij Javaanscbe vrouwen verwekt. Op Java
vormen de P, eene bijzoudere kleurlingen-bevolking
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Perpignan, lat. Perpennianum, versterkte stad
in 't fransche dept. der Oost-Pyreneen, waarvan het
de hoofdplaats is, ligt aan den Tet,een mijl afstands
van de Middell. Zee; 13,500 inw. In de nabijheid
van P. de ruinen van Ruscino, in 828 verwoest. Het
is de geboortepl. van Jean-Blanc, die in 1475 de
Spanjaarden afsloeg, van den schilder Rigaud, enz.
Het heeft verscheidene belegeringen doorstaan, o. a.
1475 en 1642; tijdens het beleg van 1794 werd P.
verdedigd door Dugommier.
Perrault(Charles), fransch dich ter en belletrist,
geb. 12 Jan. 1628 te Parijs, gest. 16 Mei 1703. Het
beste van zijne werken is : Contes de ma mere l' Oye
(Parts 1697, en ontelbare malen herdrukt).
P. (Claude), een der drie broeders van den vorige,
geb. 1613, gest. 9 Oct. 1688, eerst geneesheer, Coen
bouwmeester. Het bekendste zijne werken is de
Mecanique des anima= in de .Essais de physique"
(2 dln. Parijs 1680).
Perrhebie, lat. Perrhcebia, landschap in Thessalie, op de oevers van den Peneiis, tusschen den
Atrax en het dal van Tempe, was bewoond door de
Lapithen, eer ze overwonnen werden door de CenBERNISSE.
Pêron (Francois), fransch natuurkundige en tauren.
Persam, het Bassein der Birmanen, stad in
reiziger, geb. 1775 te Cerilly (in Bourbonnais),
gest. 1810. Men heeft van hem : Voyage aux terres britsch 0. I., aan de rivier P. (die zich in de Irawaddy ontlast), ligt 25 mijlen beznidw. Pegu, en 5
australes fait pendant les anndes 1800-4 (3 dln.
a 6 mijlen benoorden Bombay; het is eene zeehaven.
Parijs 1807-16).
Pêronne, vestingstad in 't fransche dept. Vroeger eene gewichtige stad ; werd 1531 bemachtigd door de Portugeezen, 1750 veroverd door de
Somme, aan de Somme, 12 uren gaans beoosten
Mahratten, aan Engeland afgestaan 1802, en door
Amiens; 4500 inw.; minerale bron. Karel de
Eenvoudige werd door Herbert H van Vermandois de Engelschen ingenomen in Mei 1852.
Persante, rivier in pruis. Pommeren, valt na
opgesloten in eenen toren van het kasteel van P.,
15 mijlen N. W loop in de Oostzee bij Colberg.
en stierf dear (929). Pdronne was een van de
Perzisch Armenia, dat
Steden der Somme, die voorloopig aan Filips den
Persarmenie, d.
gedeelte van Armenia, dat eene provincie van Perzie
Goede afgestaan werden bij het verdrag van Arras
werd (anno 390) bij de deeling, waarbij Armenia in
(1435) en vervolgens ten eeuwigen dage afgestaan
tweeen gesplitst werd; het andere gedeelte kwam
aan Karel den Stoute bij het verdrag van Conflans
onder het gezag van Constantinopel. Een vorst uit
(1465). Toen Lodewijk XI drie jaren later de onvoorzichtigheid beging, zich naar P. te begeven tot het geslacht der Sassanieden regeerde over P. van
415 tot 416.
het houden van een mondgesprek, werd hij er door
Persephone, grieksche naam van ProSerpine.
den hertog gevangen gehouden, en teekende er het
Verdrag van P., waarbij dat van Conflans werd bePersepolis, thans Tsjehil-minar, d. i. de 40
kolommen, hoofdstad van Persis en van de geheele
vestigd, en waarbij de landschappen Champagne
medo-perzische monarchie, aan den Araxus, werd
en Brie als apanage werden geschonken aan den
330 v. Chr. door Alexander den Groote ingenomen.
broeder des konings. Aangezien P. nooit ingenomen
Onjuist is het beweren, dat Alexander in staat van
is geworden heeft men het den naam gegeven van
dronkenschap, om eene gril van de lichtekooi Thais
Peronne-la-Pucelle. Het is de geboorteplaats van
te bevredigen, bevel gaf om P. in brand te steken ;
Langlês; en was ook de bakermat der Heilige
door een bij ongeluk ontstanen brand werden slechts
Ligue.
Peros Banhos, eene groep van 27 eilandjes, eenige gebouwen van het paleis vernield. Doordien
de zetel van 's lands regeering verplaatst werd naar
deel uitmakende van den archipel der ChagosBabylon, zoomede door de stichting van Seleucia
eilanden.
Perosa, stadje in Piemont, vierdhalf unr gaans en Ctesiphon, geraakte P. spoedig in verval; in de
7e eenw werd het verwoest door de Arahieren. Thans
benoordwesten Pinerolo, aan den Clusone ; met aanbestaan van P. nog prachtvolle ruinen (in de nabijhoorigheden 2500 inw.
Peroses, of Firoez, sassanidisch koning van held van Istakhar, benoordoosten Sjiraz).
Perserin, of Prisrend, bet oude Theranda, stad
Perzid (457-488), was de zoon van Jezdedzjerd II,
in europ. Turkijii, in Roemelid, aan den voet van het
en ontweldigde den troon aan zijnen ouderen broeTsjartag-gebergte; 25,000 inw.
der Hormoez, died hij ter flood liet brengen. Na
Perseus, zoon van Jupiter en Danae, kwam
eene ongelukkige regeering, waarin het land door
met zijne moeder naar het eiland Seriphus, waar
hongersnood en pest geteisterd werd, sneuvelde P.
Polydectus regeerde, sloeg op diens verlangen Medusa
in eenen veldslag.
Perote, stad in den mexic. staat Veracruz, het hoofd af, bevrijdde Andromeda, die nu zijne
vrouw werd, en bij wie hij verscheidene dappere zo7 a 8 uren gaans bewesten Jalapa, aan den grooten
nen verwekte (o. a. Sthenelus en Electryon) ; hij
weg van Veracruz naar Mexico. In de nabijheid den
had het ongeluk zijnen grootvader Acrisins te doohoogen berg P., ook genaamd Nauhcampatepetl.
Perpetua, de heilige, maagd en martelares; den met een steenworp te Larissa, bij gelegenheid
kerkelijke gedenkdag 7 Maart. In 203 of 205 stierf der openbare spelen, volgde hem op in Argos, en
stichtte Mycence.
P., met hare vriendin Mica& te Carthago den marPerseus, onechte zoon van Philippus III van
teldood.

Pernambuco, veelal Fernambuco genaamd
(eigenlijk twee steden, Recifeen Olinda), stad in Brazilie, met haven en citadel, en 80,000 inw., is de
hoofdplaats der provincie P. (2908 vierk. mijlen,
met 950,000 zielen),zijnde een der oostelijkste kustprovincidn, tusschen de provv. Ceara, Parahyba en
Rio-Grande ten N., Minas-Geraes ten Z., Goyaz ten
. W., en den Atlantischen Oceaan ten 0.
Pernau, versterkte zeestad in 't russ. gouvt.
Lijfland, aan de uitwatering der rivier P., in de
Golf van Riga ; 6000 inw.; haven; behoorde lang
aan de Zwaardridders, en werd met geheel Lijfland
aan de Polen afgestaan. De Russen hielden P. den
eersten keer bezet van 1575 tot 1582; ze heroverden het 1710 op de Zweden, die er zich meester
van gemaakt hadden.
Pernes, dorp in 't fransche dept. Vaucluse, aan
de Nesque, 5 kwartier gaans bezuiden Carpentras,
is de geboorteplaats van Fldchier.
Pernis, of Pernisse, voorheen Bornisse, dorp in
Zuid-Holland, nabij de Merwede, 5 uren gaans benoordwesten Dordrecht; 1500 inw. — Zie ook

Persicus sinus
Macedonia, werd 178 v. Chr. diens opvolger, was
een gezworen vijand van de Romeinen, en maakte
heimelijk toebereidselen om hen te beoorlogen.
Zijne oogmerken werden te Rome bekend gemaakt
door Eumenes II, koning van Pergamum, die deswege op aandrijven van P. om het leven gebracht
werd. De oorlog barstte uit 171 ; aanvankelijk behaalde P. eenige voordeelen, doch bij Pydna werd
hij geheel verslagen door Paulus Emilius (168). Hij
vluchtte naar het eiland Samothrace, doch viel 167
v. Chr. in harden van den overwinnaar, en stierf,
doodgehongerd, in de gevangenis te Rome,
Persicus sinus, 1_at. voor PERZISCHE GOLF.
Persis, eene Christin uit Paulus' tijd ; Rom.
16 : 12.
Persis, thans Fars, landschap in het oude Azie,
grensde ten N. aan Media, ten Z. aan de Perzische
Golf, ten W. aan Babylonia en Susiana, ten 0. aan
Carmanie, en had Persepolis tot hoofdstad.
Pertharites, longobardisch koning, ontving
Milaan tot aandeel bij den dood van zijnen vader
Aribert I, die zijn rijk gedeeld had tusschen zijne
twee zonen (661) ; P. nam de wijk naar de Awaren, toen zijn broeder Gondebert door den overweldiger Grimoald van het leven beroofd werd, verscheen later wel weder een oogenblik aan het hof,
doch zag zich genoodzaakt opnieuw te vluchten,
hield verblijf in Frankrijk tot den dood van Grimoald (671), keerde toen naar Italie terug, verdreef
Garibald, en regeerde vijftien jaren (671-686) met
veel beleid over het geheele koninkrijk. Hij werd
opgevolgd door zijnen zoon Cunibert.
Perth, 1) stad in Schotland, aan den Tay, 9
mijlen benoorden Edinburg; 14,700 inw.; universiteits-acadernie ; 't was eertijds dikwijls de residentie der Schotsche koningen ; een half uur gaans
van P. ligt het kasteel Scone, waar de koningen van
Schotland gekroond plachten ,te worden. Het is tegenwoordig de hoofdplaats van het graafachap P.,
110 a 111 vierk. mijlen groot, bevolkt met 140,000
zielen ; bergachtig (Grampians) en rijk aan meren,
is dit graafscbap beroemd door de zangen van Ossian, diens graf, bet kasteel van Macbeth en vele
gedenkteekenen uit den tijd der Druieden.
Perth, 2) hoofdstad van West-Australia, aan
de Zwanen-rivier, 2 mijlen van de zee. — 3) stad
met 6500 inw. in Opper- of West-Canada, aan een
arm van den Rideau.
Perthes, marktvlek in 't fransche dept. HauteMarne, 7 uren gaans benoordw. Vassy ; 750 inw.
Perthois, voormalig fransch landschap in
Champagne, had eerst tot hoofdplaats Perthes, daarna
Vitry-le-Francais; het maakt thans deel Int van de
departementen Marne en Haute-Marne.
Perthshire, het engelsche graafschap Perth.
Pertinax (Publius Helvius), romeinsch keizer, geb. anno 126 in Ligurie, zoon van een vrijgelatene, onderscheidde zich als veldheer in Germania
onder Marcus Aurelius,voerde met wijsheid bet bewind als stadhouder over de beide Mesten, Dacia,
Syria, en was bij den dood van Commodus prefect
van Rome. In 193 verheven tot keizer, was hij een
toonbeeld van alle deugden, die het sieraad zijn van
eenen vorst ; doch met kracht de krijgstucht willende herstellen, verwekte hij daardoor tnisnoegdheid ; de soldaten kwamen in opstand, en P. werd
vermoord door de Pretorianen, die toen den keizerstroon aan den meestbiedende verkochten. Zie
Dams). De regeering van P. had sleeks 87 dagen
geduurd.
Pertsje, oude naam van Sumatra (nederl. 0. 1.)
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Pertuis, stad in het fransche dept. Vaucluse,
5 uren gaans bezuidoosten Apt, niet ver van de Durance ; 4800 inw. — Le Pertuis-Breton beet de
zeeengte tusschen het eiland Re en de trust van
Frankrijk. — Le Pertuis-d'Antioche de zeedngte
tusschen de eilanden Oleron en Re.
Perty (A. M.), duitsch geleerde, geb. 1804 te
Ohrnbau bij Ansbach, eerst aan de universiteit te
Munchen, sedert 1833 te Bern professor der zotilogie en algemeene natnurlijke historie, schrijver van
vele belangrijke werken, onder andere: Grundziige
der Ethnographic (Leipzig (1859); Anthropologische
ortreig e ( Leipz. 1863 );Die my stischenErscheinung en
der menschlichen Natur (Leipzig 1861 ; Supplement
1862); Spezielle Zoologie (Stuttgart 1855); enz.
Pertz (Georg Heinrich), duitsch geleerde, geb.
28 Maart 1795 te Hanover, eerst bibliothecaris aldaar, sedert 1842 te Berliju, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt door de uitgave van Monumenta
Germanice historica (dl. 1-17, Hanover 1826-61)
en van het Archiv der Gesellschaft far eiltere deutsche
Geschichtskunde (dl. 5-11, Hanover 1824-58).
Peru, republiek in Zuid-Amerika, gevormd uit
het voormalige spaansche onderkoninkrijk Peru, is
23.941 vierk. mijlen groot, bevolkt met derdhalf
millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Lima. Lang
verstond men onder de benaming P. de groote landstreek, die zich langs de Stille Zuidzee uitstrekte
tusschen de Evennachtslijn en den Steenboks-keen=
kring, ten N. door Popayan begrensd, ten 0. door
de onbekende woestijnen van Brazilie en een gedeelte der Cordilleras, ten Z. door Tucuman, Paraguay, Chili. Dit uitgestrekte grondgebied had eerst
een onafhankelijk rijk gevormd onder de Incas (zie
verder hieronder), was toen een onderkoninkrijk
van Spanje geworden, ingedeeld in drie audientien
(Los Reyes, Quito, en Charcas of La Plata), en werd
later gesplitst in twee afzonderlijke staten, nl. Neder-P. of de republiek P. (zie het begin van dit art.)
in het noordwesten, en Opper-P. of de republiek
Bolivia in het zuidoosten. Dat land (nl. Opper- en
Neder-P.) werd aanvankelijk bewoond door de
Quichuas of Peruanen en eenige andere volkeren
(Chiquitos, Carapuchos), en vormde van de 12e tot
de 14e eeuw het groote rijk der Incas, waartoe zelfs
gedurende eenigen tijd de tegenwoordige republiek
Ecuador behoord schijnt te hebben, missehien zelfs
gedeelten van Nieuw-Granada, Venezuela en Brazilid.
Hunne gebouwen, hunne sterkten, hunne tempels,
uitmuntende wegen van 1600 a 2000 nederl. ellen
lengte door de Andes-bergen been ; hunne vazen,
kleederen, wapenen en sieraden ; hunne staatkundige
en godsdienstige instellingen — alles- getuigt van
den hoogen trap van beschaving, waarop de bevolking van P. stond. De voornaamste godheid der Peruanen was de Zon, die vereerd werd onder den
naam Pachakamak ; hun koning, die den titel van
Inca voerde, beweerde van dien god of te stammen
door Mancocapac, den eersten wetgever van P.; de
regeeringsvorm was despotiek, Cuzco was hoofdstad
van het Peruaanscbe rijk. De incas Atahualpa en
Huescar, dertiende opvolgers van Mancocapac, regeerden over P., toen de Spanjaarden bekend werden
met dit land. Pizarro en Almagro deden er hunne
opnemingen en veroverden het van 1526 tot 1533.
Huescar sneuvelde in den strijd ; Atahualpa werd
op de meesttrouwelooze wijze door de Spanjaarden
ter dood gebracht. Toen werd P. een onderkoninkrijk van de spaansche monarchie, en leverde gedurende drie eeuwen aan Spanje een onnoemelijken
schat van edel metaal. Van al de spaansche kolonien

Peruda

Perzie

in Atherika was P. de laatste, die de vaan der onafhankelijkheid ontrolde. Nadat in 1810 de republikeinen den eersten tocht ter bevrijding van P. ondernomen hadden, werd, na langdurig oorlogen met
afwisselend krijgsgeluk, eindelijk door generaal SanMartin (van Buenos-Ayres) de stad Lima bemachtigd, en daar 28 Juli 1821 de onafhankelijkheid van
P. geproclameerd onder protectoraat van Bolivar;
doch eerst door diens overwinning bij Junin 5 Aug.
1824,en door de overwinning van den columbischen
generaal Sucre bij Ayacucho 10 Dec. 1824, werd aan
de spaansche heerschappij voor goed een einde gemaakt. Sedert dat tijdstip is P. het tooneel geweest
van verscheidene omwentelingen en burgeroorlogen,
die de ontwikkeling der jeugdige republiek gedurende een twintigtal Caren hebben belemmerd. Het
eerste tijdperk van binnenlandsche rust in P. begon
met de aanvaarding van het presidentschap door
Ramon Castillo 19 April 1845; bij werd 20 April
1851 opgevolgd door Echenique, en na eenen nienwen burgeroorlog kwam 1858 Castillo weder aan
het hoofd der republiek P.
Peruda (die van), wederkeerenden uit Babel;
Ezra 2 : 55.
Perugia, bet Perusia der Latijnen, fransch
Perouse, tot 1860 de hoofdplaats der panselijke delegatie Perugia, sedert dien tijd hoofdpl. der italiaansche prov. Umbrie, stad aan den Tiber en aan
den voet der Apennijnen ; 18,500 inw.; universiteit,
ruim 100 kerken en vele trotsche paleizen. Onder
den naam Perusia was P. een der twaalf steden van
den Etrurischen bond; het verbond zich met de
Samnieten tegen Rome, maar werd verpletterd in de
twee groote veldslagen van P. (;09 en 295 v. Chr.);
toen onderwierp het zich aan de Romeinen. Men
noemt Oorlog van P. den strijd, dien Octavius anno 41
v. Chr. had te voeren tegen L. Antonius, broeder
van den triumvir, en zijne vrouw Fulvia: bij die gelegenheid onderging P. een merkwaardig beleg, totdat Octa' ius,als overwinnaar, krijgsgevangeneu als offeranden liet slachten op de altaren : vandaar de uitdrukking altaren van P. In de 6e eeuw werd P. gedurende zeven jaren belegerd door de Gothen, die
eindelijk de stad innamen, en aan wie P. weder ontweldigd werd door Narses. Vervolgens viel P. in handen der Longobarden. Door Pepijn werd P. aan den
pauselijken Stoel geschonken ; doch de stad kwam
dikwijls in openbaren oorlog tegen de pausen, en
handhaafde zich in zekere mate als onafhankelijke
republiek. In 1392 onderwierp P. zich aan Bonifacius IX, werd 1416 veroverd door den befaamden
condottiere Forte-Braccio , en teen verheven tot
hoofdstad van het prinsdom, dat die krijgsman voor
zich zelven stichtte ten koste van den pauselijken
Stoel. Eindelijk in 1442 onderwierp P. zich aan pans
Eugenius IV ; doch metterdaad bleef het hoogste
gezag over P. nog langen tijd een twistappel tusschen
de farnilien Oddi en Baglione ; eerst toen Leo X zich
meester gemaakt had van den persoon van Giov. P.
Baglione, werd P. feitelijk eene pauselijke stad (1520).
Vanucci was in de nabijheid van P. geboren ; vandaar zijn bijnaam Perugino, d. i..de Perugier".
Perugino, schilder. Zie VANUCCI.
Perugijnsche (het), fransch Pérousin, het
rechtsgebied van Perugia, waarin, bebalve die stad,
gelegen waren : Montaleria, Passignano en CittA
delle Pieve.
Perun, of Peroen, bij de heidensche Russen en
Polen de voornaamste godheid, de dondergod, die
ook als opperheer der wereid beschouwd werd ; men
vereerde hem inzonderheid te Kiew.

Perusia, lat. naam van Perugia.
Peruwels, stad in Belgie, prov. Henegouwen,
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vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Doornik; 7000 inw.
Peruzzi (Balthasar), beroemd schilder en
bonwmeester, geb. 1481 te Siena, hield meestal
verblijf te Rome, en stierf 1536.
Perzie, onder dezen naam beeft men te verstaan : 1) het nude P., ook genaamd het rijk der
Pcrzen of het Medo-Perzische rijk, en 2) het tegenwoordige P. of Iran.
Het oudc PerziC,lat. Persia, eene groote landstreek
in Azie, had tot grenzen : ten Z. de lndische Zee,
ten N. den Caucasus, de Caspische Zee en eene
grenslijn, die van de tegenwoordige stad Herat tot
den Dzjthon en van den Dzjihon tot den Attok zou
loopen, ten W. de gehergten der Koerden en van
Loeristan, benevens de Perzische Golf, ten 0. de
bergen van Indie. Deze groote landstreek bevatte
het tegenwoordige Iran, bet rijk Kaboel, den bond
der Beloetsjis en het zuiden van Caucasisch Rusland. Als rijk of staat heeft P. menige wisseling ondergaan in de nitgebreidheid zijner grenzen: onder
de opvolgers van Cyrus, vooral sedert Darius, zoon
van Hystaspes, bevatte het Perzische rijk, bebalve
al het hierhoven genoemde grondgebied, tevens
Syrie en Klein-Azle (met Cyprus en andere eilanden) in het W.; Bactriana en Sogdiana in bet N.O.;
Egypte (in Afrika); en de grenzen van P. waren
toen : de Indus ten 0., de Erythreesche Zee ten Z.,
de woestijnen der Scythen ten N., de Middellandsche Zee (met de Egeeische Zee en den Pontus
Euxinus) en de woestijn van Lybie ten W. Door
Cyrus was dit kolossale rijk ingedeeld in 120 kleine
stadhouderschappen ; door Darius I werd het ingedeeld in 20 groote dito of satrapien, nl. :
11. Zuidkust der Caspi1. Lybie en Carie.
sche Zee.
2. Carle, Lycie en Pam12. Bactriana.
phylie.
3. Phrygie, Cappadocie 13. Armenie.
14. Drangiana,Caramanie
en Paphlagonie.
en Gedrosie.
4. Cicilie en Nrd.-Syrie.
15. Land der Sacen.
5. Zuid-Syrie.
16. Sogdiana, Arid, Cho6. Egypte.
rasmie en Parthiene.
7 Transoxiana.
17. Colchis.
8. Susiana.
9. Syrie der Rivieren, 18. Albanie en Berle.
Babylonie en Assyrie. 19. Pontus.
10. Medie. 20. Arachosie en Indie.
Bij die 20 satrapien moet men voegen Persis, de
bakermat der Perzische natie, vormende dit landschap een afzonderlijk deel, doch zonder den titel
van satrapie. Onder de Sassanieden (of het
tweede Perzische Rijk) behoorden niet meer tot P.:
Klein-Azie, Egypte, Bactriana, Sogdiana ; buitendien
waren de grenzen van P. aan de noordzijde zeer ingekrompen, en het had Artnenie moeten deelen met
het Romeinsche Rijk. Na de Arabische overheersching verdwijnt de naam P. bijna geheel en al, en
wordt eindelijk vervangen door de benaming Iran.
Van het onde P. wordt verscheidene malen melding
gemaakt in bet 0. T. (II Chron 36 : 20-23; Ezra
1: 1-8; 3: 7; 4: 3-24; 6: 14; 7:1; 9: 9;
Neh. 12: 22; Esther 1: 14, 19; Ezech. 27 : 10;
38 : 5; Dan. 5 : 28; 6 : 9-29; 8 : 20: 10 : 1, 13,
20 ; 11 : 2.
Het tegenwoordige Perzie bestaat in bet westgedeelte van Iran (zie dat art.), is 26,450 vierk. mijlen
groot, met 10 millioen zielen bevolkt, grenst ten N.
aan de Caspisehe Zee, ten Z. aan de Perzische Golf,
en heeft tot hoofdplaats Teheran. Het is ingedeeld
in elf provincien, namelijk :
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Provincien.

Hoofdplaaisen.

Irak-Adzjemi.
Teheran.
Demawend.
Tabaristan.
Mazenderan.
Sari.
Gillian.
Resjt.
Aderbeidzjan.
Tauris, of Tebriz.
Kirmanschach.
Perzisch Koerd istan.
Khoesistan, met LoeSjoester.
ristan.
Fars, of Farsistan, met
Laristan.
Sjiraz.
Sirdzjan, of Kerman.
Kerman, of Kermanie.
Koehistan, of Kohistan. Sjeheristan.
Medzjed.
West-Khorassan.
De voornaamste rivieren van P. zijn de Araxes, de
Kizil-Ozen of Sefidroed, de Kerah of Hawisd, en de
Karoen. Van de binnenrneren zijn de voornaamste :
het 76 vierk. miji. groote, zoutige meer van Oermia
(Urmia), en het 56 vierk. mijlen groote Hamoen(Harnun-)meer. Over het geheel genomen behoort
P. onder de droogste en vruchtbaarste bebouwde
landen van den aardbol; het klimaat is er zeer verschillend, over het geheel genomen warm, op sommige punten verzengend beet, in de bergstreken
gematigd en zelfs koud. Kunsten en wetenschappen
verkeeren in P. in eenen zeer achterlijken staat.
Voordat de Koran er gezegevierd had, behoorde het
grootste gedeelte der bevoiking tot de leer van Zoroaster. In de 3e en 4e eeuw bad men in P. ook
vele Christenen ; doch sedert de 5e eeuw hebben de
koningen van P. er hun bestendig streven van gemaakt, om de Christenen in hun rijk uit te roeien.—
De geschiedenis van P. kan geacht worden eerst
eenen aanvang te nemen met Cyrus (538 v. Chr.).
VOOr dat tijdstip vermelden de jaarboeken van P.
eene scbier tallooze reeks gebeurtenissen, die aan
de Perzische natie eene overdrevene oudheid geven ;
men heeft er de fabelachtige dynastie der Pisjdadiers
of Kajomariers, die vervangen . werd door de dynastie
der Kajaniers of Achemenieden, uit welke Cyrus
gesproten is. Zooveel is zeker, dat bij de omverwerpingen van het. Assyrische en van het Medische rijk
de Perzen, destijds beperkt tot Persis (of het tegenwoordige Farsistan), li untie onaf hankelijkheld bieyen handhaven. Het huwelijk van Mandana (dochter
van Astyages, koning der Meden) met Cambyses,
koning der Perzen, die de varier werd van Cyrus,
was de voorbereiding tot de vereeniging van Persis
en Medic, welke vereeniging plaats bad na den dood
van Cyaxares II (536); de overwinningen van Cyrus
en zijne veroveringen in Lydia, in Klein-Azle, in
Assyria vormden het groote rijk der Perzen. Van
530 tot 330 v. Chr. groeide de uitgestrektheid van
dit rijk nog meer aan : Egypte werd er bijgetrokken, de verovering van Klein-Azie werd voitooid ;
daarna begun de worstelstrijd van P. met Griekenland ; maar door de Medische oorlogen (490-449
v. Chr.) werd de grootheid van P. aan bet wankelen gebracbt; juist in die overgrootheid, zoomede
in de verwijfdheid, die het gevoig was van te groote
weelde, lagen de aauleidende oorzaken tot den ondergang van het Medo-perzische rijk, dat aanhoudende opstanden te beteugelen had, en eindelijk
bezweek onder de slagen van Alexander. Na diens
kortstondige regeering (330-323) werd het rijk
verbrokkeld, en kwam een groot gedeelte daarvan
in de macht der Seleucieden, aan wie bet echter
reeds zeer spoedig betwist werd door de Parthische
of Arsacidische koningen (255). Eindelijk, na den
algeheelen val der Seleucieden, wier overblijfselen
het Romeinsche rijk vergrootten (64 v. Chr.), was
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het ouderijk der Achemenieden verdeeld in Romeinsche provincien (bewesten den Euphraat), het koninkrijk der Parthen en der Arsacieden (ten oosten),
Armenie (vasal van Rome) en de provincien benoorden de Paropamisische bergen (onafhankelijk,
of in de macht van wilde horden, die veelal vijandig
waren jegens de Romeinen). In het jaar226 na Chr.
begint de dynastic der Sassanieden, die de dynastie
der Arsacieden van den troon vvierp, de bezittingen
van het oude rijk der Perzen in Opper-Azie weder
tot een bracht, en zoodoende een tweede Perzische
rijk vormde. De Sassanieden bracbten zeer gevoelige slagen toe aan de Romeinen, maar werden op
hunne heart omver geworpen door de Arabieren
(652). Gedurende bet tijdvak van bet Kalifaat (652
—1258) is de naam Perzie meestal (ten minste
Brie eeuwen lang) verdwenen: bet Arabische rijk
heeft toen geheel P. in zich opgenomen ; doch aanvangende met de 18e eeuw verliest dat rijk langzamerhand zijne provincien, Diet alleen in bet westen, maar ook in het Dosten. De Taherieden, de
Sotfarieden, de Samanieden, de Boereden, de Gaznewieden stichtten op verschillende punten van P.'s
grondgebied onaf hankelijke rij g en ; de Goerieden,
de Seldzjoecieden, later de Gengiskhanieden onderwerpen die vervolgens aan hun gezag, totdat eindelijk de mongoolsche heerscher Hoelagoe-khan hen
geheel en al omverwerpt (1258). Perzie of Iran
wordt toen onderworpen aan mongoolsche khans,
van welke sommige afstamwen van Hoelagoe-khan,
andere van Tatnerian ; terzelfder tijd regeeren de
Ilkhaniers te Bagdad (1336-1390), de Turcomanen
van bet Zwarte Lam (1407-1468) en eindelijk de
Turcomanen van het Witte Lam (1468-1499)
regeeren over een gedeelte van P. (Khorassan, enz.).
Geen dezer dynastien sticbt eene waarlijk duurzame
mogendheid. In 1499 verschijnen de Sophis, aanvankelijk zwak, en aan de Turken de gansche landstreek beoosten den Kerkah afstaande. Doch een
hunner, Abbas de Groote, berstelt de monarchic
(1587); bij verslaat de Turken, ontweldigt hun
Tauris, maakt zich meester van Georgie, en ontneemt Ormuz aan de Portugeezen. Te rekenen van
de 17e eeuw of verandert alles, en eene menigte
usurpation (waaronder die van den befaamden
Nadir) verscheuren P., dat ten laatste geheel verbrokkeld is (1779), totdat eindelijk de vaste hand
van Kadzjar Feth-Ali-schach in bet westen van het
oude P. het rijk Iran weder opbouwt ; maar de oorlogen van lien vorst met Rusland (1827) ontnemen
aan P. weder dat gedeelte van Armenie, waarin Eriwan ligt. Na den dood van Feth-Ali (20 Oct.1834)
bekiom Mohammed, zoon van Abbas-Mirza, den
troon; en onder diens regeering geraakte P. nog
meer in verval. Nu eens zocht Rusland, dan weder
streefde Engeland er naar, P. te winnen in het belang zijnen staatkunde : in dat diplomatieke wedijveren heeft Rusland gezegevierd, en zijnen invloed
tot op den huidigen dag overwegend doen gelden. Schack Mohammed stierf 6 Sept.1848, en werd
opgevolgd door zijnen zoon Nassir-eddin (geb. 30
Nov. 1829). Under dezen vorst kwam het 1856 tot
eenen ooriog met Engeland, die na verscheidene
door de Engelschen bevocbtene overwinningen beeindigd werd door eenen te Parijs gesloten vrede
(4 Maart 1857). Sedert de benoeming (Sept. 1858)
van Feroek-khan tot grootvizier is P. door tractaten
van koophandel en een geregeld diplomatiek verkeer in nauwere aanraking met Europa gekomen.
Op ommestaande bladzijde laten wij volgen de
naamlijst der
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Dynasties en vorsten van Perzie.
5) Gelijktijdig met de kaFabelachtige dynastie.
Pisjdadiers of Kajolifen, doch slechts op
mariers.
sommige punten:
1) Achemenieden of
Taherieden (820-87'2)
Kajaniers.
Soffarieden (872-90'2)
v. Chr. Samanieden (902-999)
Cyrus
536 Boeieden vanIr a k- A dzj emi
Cambyses 530 (932-1056), Boeieden
Smerdis de Magier 523 van Fars (932-1029).
6) G haznewieden.
Darius I, zoon van

521
Hystaspes
485
Xerxes I
472
(Artabanus)
Artaxerxes I, bijgenaamd Longimanus 471
424
Xerxes II
424
Sogdianus
423
Darius H; Nothus
A rtaxerxesII,Mnemon 404
362
Ochus
338
Arses
DariuslllCodomannus 336
2) Vreemde Iconingen.
Alexander 1, de
330-323
Groote
(Tusschentijdvak van 323
v. Chr. tot 226 na Chr.,
waarin geregeerd hebben de Seleucieden en de
Parthen of Arsacieden;
zie die namen.)
3) Sassanieden
Artaxerxes of Ardena Chr. 226
sjier
238
Sapor I
271
Hormisdas I
Varanes of Bahram I 273
276
Varanes II
293
Varanes III
296
Narses
303
Hormisdas II
310
Sapor II .
380
Artaxerxes II
384
Sapor III
Varanes (III)
389
399
Jezdedzjerd I
420
Varanes IV
440
Jezdedzjerd II
Hormisdas en Peroses 457
Balasces 484
Cabad (en 498-501) 491
Chosroes de Groote 531
Hormisdas HI (of IV) 579
590
Chosroes II
628
Siroes
Adeser
Sarbazas of
629
Schachriar
Toerandokht,
I
koningin
Kosjanzjdeh
Arzoemidokht,
koningin
632
Chosroes III
Peroses II
Faroekzad
Jezdedzjerd III 632-652
4) Kali fen van het Oosten
sedert Othman (652—
1258). Zie KALIFEN.

960
Alp-Tekin
975
Sebek-Tekin
999
Mahmoed
Massoed 1028 of 1030
7)Seldzjoecieden v.Perzie.
Togroel I (of Togrul-beg)
1038
A 1p-A rslan
1064
1072
Malek-schach
Barkiarok
1093
1105
Mohammed I
Sandzjar
Mahmoed I
1115
Massoed
MohammedII
1158
Mahmoed II
1160
Soliman-schach
1161
Arslan-schach
Togroel II 1175-1194
8) Goerieden enKhans van
Kharizm (1155-1225).
9) Mongoolsche
Groot-khans.

1225
1229
1242
1250

Gengis
Oktai
Kajoek
Mangoe
10)

Mongoolsch khanaat
van Iran.

Hoelagoe
1258
Abaka
1265
Achmed
1282
Argoen
1284
Kandzjatoe
1290
Baidoe
1294
Cassan of Hassan 1295
Aldzjaptoe
1304
Aboesaid
1317
.Regeeringloosheid

(1335-60).
11) Ilkhaniers.

Hassan-BoezroekHek-khan
1336
Aveis I
1356
Achmed Dzjesair of
Aveis II 1381-1390
(Gelijktijdig met de
Ilkhaniers : Dzjoebaniers
en Modhafferiers.)

Tamerlan 1360-1405
12) Turcomannen.
Dynastie van het
Zwarte Lam.

Eskander
1407-35
Dzjeandzjier 1435-68
Dynastic van het
Witte Lam.

Oezoen-Hassan
Jekoef
Dzjoelawer

I 468
1478
1485

Baysindzjier
Roestam
Achmed
Alwant

1488 14) Van denval der Sophis
1490
tot
1497 bet laatst der 18e eeuw.
1736
Nadir-Schach
1497
1747
Ali-Koeli-khan
13) Sophis.
1747
Ismail I
1499 Ibrahim
Thamasp I
1524 Ismail-Schach den
Ismail II
1576
litelvoerend I 747-1761
1577 (doch onder zijne regeering
Khodawend
Ali-Merdan, Azad, MoIlamzah of Mir1585 hammed-Hassan.)
Hemzeh
Ismail III
1585 Kerim-Wakil 1761-1779
Burger-oorlog
Abbas I de Groote 1587
1629
Sefi
(1779-94)
Abbas II
1642 15)Dynastie der Kadzj ars.
I 666 Aga-MohammedSoliman
,
1694-1722
1794
Hussein
khan
Mahmoed 1722
Feth-Ali-schach 1797
Asjraf
Mohammed-schach 1834
1725
1729 Nereddin-schach 1848
Thamasp II
1732
Abbas III
Pesaro, het oude Pisaurum, zeer oude stad in
de ltaliaansche Marken, 30 mijlen benoordoosten
Rome; 12,500 inw.; kleine haven ; geboorteplaats
van Rossini ; ook van paus Innocentius XI, van vele
geleerden, van den schilder Cantarini, enz. Door
Totila verwoest, werd P. schooner dan te voren weder opgebouwd door Belisarius. Zie P15AURUM.
Pescara, 't oude Aternum, stad in 't Napelsche,
Abruzzo Citeriore, aan de rivier P. (oudt. Aternus),
vierdhalf .uur gaans benoordoost. Chieti; 1450 inw.
Pescara (markies van). Zie AVALOS.
Pescennius (C.) Niger, romeinsch veldheer,
geboortig nit Aquinum, had bet stadhouderschap in
Syrie bekleed met veel talent, toen hij na den flood
van Didius (anno 193) door zijne armee als keizer
uitgeroepen werd, terwijl Severus als zoodanig
werd uitgeroepen door de legioenen in Illyrie. Tevergeefs trachtte hij zich met zijnen mededinger te
verstaan, en het kwam reeds spoedig tot vijandelijkheden tusschen hen. Azie en Thracie waren voor P.,
die aanvankelijk eenige voordeelen behaalde, doch
na twee nederlagen (bij Issas en Nicea) geleden te
hebben, genoodzaakt was zijn behoud te zoeken in
de vlucht; hij meende de wijk te nemen naar het
land der Parthen, doch werd nu door zijne eigene
soldaten vermoord, niet ver van Cyzicum (195).
Peschiera, het oude Ardelica of Piscaria, vlek
en vesting in 't Lomb.-Venetiaansche, aan den Mincio, waar die 't Garda-meer verlaat, 6 uren g. bewest.
Verona ; 2000 inw.; aan den spoorweg Milaan-Verona,
en vormt de noordwestpunt van den vermaarden
vierhoek ; 1796 ingenomen door de Franschen;
1799 bezet door de Austro-Russen, 1801 door de
Franschen, en 1848 ingenomen door de Itaiianen.
Pescia, stad in het Toskaansche, 5 a 6 mijlen
benoordoosten Florence; 12,500 inw.
Pescina, stad in het Napelsche, in Abruzzo
Ult. 2a., 11 uren gaans bezuidw. Aquila; 4000 inw.;
zetel van den bisschop, die dei Marsi (d. i. der Marsen) genoemd wordt; geboorteplaats van Mazarin.
Pesjawer, Peshawur, stad in den Pendzjab
(brilsch 0. I.), 5 uren g. beoosten den Khyber-Pas;
56,000 inw.; sedert de verwoesting door RandzjitSingh gedeeltelijk in rumen; hoofdpl. der pron. P.
Pessinonte, fransche naam voor Pessinus.
Pessinus, stad in Galatie, bij de Tectosagen,
aan den Sangarius, bewesten Gordium, beroemd door
een tempel van Cybele, en dooreen beeld Bier godin,
dat gezegd werd uit den hemel te zijn komen vallen.
Men beweerde ook dat At7s te p. zijn graf had.

Pestalozzi

Peterborough
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Pestalozzi (Joh. Heinrich), beroemd zwit- en bezocht daarna Engeland, waar hij bekwame insersch pedagoog, geb. 12 Jan. 1746 te Zurich, gest. genieurs aannam, om een kanaal te laten graven,
17 Febr. 1827 te Bragg in Aargau. Complete dat den Don in gemeenschap moest stellen met de
Wolga. In 1698 naar Rusland teruggeroepen door
editie van P.'s werken (15 din. Stuttgart en Tubineenen opstand der Strelitzen, liet hij 4000 Bier
gen 1819-26).
waarPestinum,
of
weerspannige
soldaten ter dood brengen. In 1703
Pesth, of Pest, lat. Pestum
schijnlijk het Contra- Acincum der Romeinen, de stichtte hij de stad St.-Petersburg, vereenigde zich
vervolgens met koning August II van Polen tegen
grootste en schoonste stad van Hongarije, hoofdpl.
Karel X11, en na van dezen herhaalde malen de nevan het comitaat P., ligt op den linkeroever van
derlaag ontvangen te hebben (o. a. bij Narwa, in
den Donau, tegenover Buda, en staat met den rech1700), bevocht bij de overwinning op hem bij Pulteroever in gemeenschap door middel van eene kettawa (1709). Op de Zweden heroverde hij in 1710
tingbrug, die een meesterstuk is van bouwkunst ;
132,000 inw. (Duitschers, Magyaren, Slovvaken,
Lijfland, Esthland, Careliè, en rukte vervolgens op
Grieken,Raitzen en Turken) ; universiteit, die 1784
tegen de Turken, die de bondgenooten waren van
Karel XII; doch hij liet zich omsingelen in de nabijs
P verplaatst is.
van Buda naar P.
va
heid van Husch aan den Proeth, en ontkwam aan
Pesti, stad in het Napelsche. Zie P/ESTUM.
het gevaar slechts door 't beleid van zijne tweede gePetabja, naam van vier personen in het O. T.
malen Catharina, die den vrede kocht. (1711). Hij
(I Chron. 24 : 16 ; Ezra 10: 23; Neh. 9: 5;11:24).
veroverde
Finland (1713), zoo ook Aland (1714),
Petali, in de oudheid Petalia, eene groep van
na eene overwinning ter zee behaald te hebben. OnZ W.
W van E u bea .
tien eilandj es , ten Z.
der al die oorlogen zette P. onvermoeid zijne groote
Petalidi, havenplaats in de grieksche nomarhervormingen door in het binnenlandsch bestuur
chie Messenie, waar in Aug. 1828 de fransche expe(justitie, politie, enz.), schiep eene oorlogsvloot,
ditie onder Maison landde.
moedigde krachtig de kunstvlijt aan, stichtte de
Petalismus, in Syracuse de verbanniug voor
Academie van Wetenschappen te St.-Petersburg,
vijf jaren ; de stemmenden schreven den naam van
doch wierp eene schaduw op zijnen roem, doordien
den persoon, lien ze in ballingschap wilden zenden,
hij zijnen zoon Alexius ter dood liet brengen (1718),
op olijfbladeren. Dus hetzelfde ongeveer als het Osomdat die zich hardnekkig aankantte tegen het hertracismus te Athene ; zie O ST RACISMUS.
vormingswerk en met de oud-russische partij heulde.
Petange, twee dorpen. Zie PETTINCEN.
In 1721 sloot P. met Zweden den vrede van NyZie PETTAU.
O.
Petau, sta d in Sermarken.
stadt, waarbij hij in het bezit bleef van al de door
Petau (Denis). Zie PETAV1US.
hem gemaakte veroveringen; ontweldigde aan PerPetavius, eigenlijk Denis Petau, een fransch
zie verscheidene provincien (Daghestan, Sjirwan.
Jezuiet, geb. 21 Aug. 1583 te Orleans, gest. 11 Dec.
Mazenderan, Asterabad, 1723). Hij stierf 28 Januari
1652 te Parijs, deelde de resultaten van zijne tijd(8 Fehr.) 1725 aan strangurie, en werd opgevolgd
rekenkundige nasporingen merle in het voornaamdoor zijne gemalin Catharina I. Op bet eeuwfeest
ste zijner werken,getiteld: Opus de doctrina temporum
van zijne troonsbeklimming werd hem te Petersburg
(2 din. Parijs 1627), waaraan nog door hem toegeeen trotsch monument (van Falconet) opgericht.
voegd werd Uranologium (Parijs 1630). Die twee
Peter II, zoon van Alexius en kleinzoon van
werken verschenen later ook bijeen (3 dln. Amst.
Peter den Groote, droeg den titel van tsaar van 1727
1703 ; Verona 1734.)
tot 1730, en stierf op 15-jarigen leeftijd aan de
Petelia, eerst Strongoli, daarna Policastro
pokken. Hij werd opgevolgd door Anna Iwanowna.
genaamd, stad in het oosten van Bruttium, was
Peter III, keizer van Rusland, zoon van Karel(volgens de label) gesticht door Philoctetes.
Peter I, bijgenaamd de Groote, tsaar of keizer Frederik, hertog van Holstein-Gottorp, en van Anna,
de dochter van Peter den Groote, was geb. 1728,
van Rusland, geb. 30 Mei (10 Juni) 1672, was de
werd tot grootvorst en troonopvolger verheven 1742,
derde zoon van Alexius (de twee andere zonen waren
en nam tot vrouw de befaamde Catharina van Anuit diens eerste huwelijk). Bij den dood van zijnen
halt-Zerbst, met wie hij zeer slecht leefde. Hij beoudsten broeder Feodor III, in 1682, werd P. door
kiwi] 1762 den troon, doch maakte zich door verde rijksgrooten op den troon geplaatst, ten nadeele
scheidene ongewilde ondernemingen tegenover het
van Iwan (die ouder was, maar onbekwaam tot rebuitenland, en door zijne hervormingen binnenslands,
geeren werd geacht), en met voorbijgang tevens van
bij velen gehaat. Hij had bet plan, zich wettig van
diens zuster Sophie. Laatstgenoemde verwekte
zijne vrouw te laten scheiden; doch zij voorkwam
daarop eenen opstand der Strelitzen, en bewerkte
hem, en noodzaakte hem tot afstand van de regeezoodoende, dat aan haar en aan Iwan een aandeel
ring. Daarop beklom zij zelve den troon als Cathawerd gegeven in het gezag. In 1689 echter eene sarina II, en liet acht dagen later haren man in de
menzwering van de eerzuchtige Sophie ontdekt
gevangenis om het leven brengen door middel van
hebbende, liet P. haar in een klooster opsluiten; en
worging (1762). Later kwamen er twee bedriegers
daar de aan onnoozelheid lijdende Iwan zich nu gete voorschijn, die zich voor P. III uitgaven. Zie
heel en al aan de staatszaken onttrok,bleefP.alleenPOEGATSJEFF.
heerscher. Zich bedienende van Lefort (uit Geneve)
Peterborough, stad in bet engelsche graafen van Gordon (een Schot), schiep P. eene armee,
schap Northampton, 15 uren gaans benoorden
naar 't model der destijds in Europa bestaande krijgsNorthampton ; 12,000 inw.; de kathedraal, die uit
legers, legde den grondslag tot bet oprichten van
de 12e eeuw dagteekent, behoorde aan het voormaeene oorlogsvloot, liet deskundige mannen uit anlige (in 800 gestichte) Benedictijner klooster, dat
dere landen komen, en werd, in een woord, de
eertijds de prachtigste abdij in gansch Engeland
grondlegger van Rusland's verbazende macht als mowas, en waar eene vermaarde Kronijk opgesteld
gendheid. Nadat hij 1696 Azof (Asow) veroverd, en
werd.
1697 de Strelitzen vernederd had, begaf hij zich,
van Lefort vergezeld, op reis naar Holland, kwam Peterborough (Charles Mordaunt, graaf van)
te Zaandain als eenvoudig ambachtsman onder den pair van Engeland, geb. 1662, gest. 1735, oudste
naam van Peter Michaelof de scheepmakerij leeren, zoon van viscount Arason, kommandeerde de en-
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gelsche troepen in Spanje in den oorlog tegen Frankrijk (1705 en 1706), onderscheidde zich door zijne
dapperheid en rechtschapenheid (vooral bij Barcelona), werd met verscheidene diplom. zendingen
belast, en stierf Le Lissabon, werwaarts hij zich begeven had tot herstel van gezondheid. Men heeft
van hem Memoirs (in 't Licht verschenen 1853).
Peterhead, stad in het schotsche graafschap
Aberdeen, aan de Noordzee, 10 a 11 urea gaans
benoordoosten Aberdeen ; 7600 inw.; goede haven;
werd in de 17e eeuw tot baronie verheven ten behoeve van de graven Marechal.
Peterhof, vlek in europ. Rusland, aan de Golf
van Kroonstad, 7 uren gaans bezuidw. Petersburg;
2200 inw.; keizerlijk residentie-paleis, met de hoofdstad in gemeenschap staande door prachtige lanen.
Peterlingen, duitsche naam voor Payerne.
Petermann (Augustus), geb. 18 April 1822
te Bleicherode, heeft als geograaf en cartograaf eene
europeesche vermaardheid.
Petermann (Julius Heinr.), duitsch orientalist, geb. 1806 te Glauchau, heeft zich vooral ten
aanzien van het Armenisch verdienstelijk gemaakt.
Van zijne werken verdienen vooral melding eene :
Gramnzatica lingo Armenicce (Berlijn 1837); de
Porta linguarum orientalium (de arab., chald. en
armen. hoofdstukken, Berlijn 1840-41); en zijne
Beise in den Orient (2 dln. Leipz. 1860-61).
Peterpaulshaven, dit is Petropawlowsk.
Peter—Port, op Guernsey, dit is St.-Pierre.
Peters (Wilhelm Karl Hartwig), reiziger, geb.
22 April 1815 te Coldenbiittel in Eiderstedt, studeerde geneeskunde en natuurlijke historic te Kopenhagen en te Berlijn, reisde in Sept. 1842 over
Lissabon en Angola naar Mozambique, waar hij
eenige' jaren doorbracht met nasporingen in bet
binnenland. Nadat hij hierop Zanzibar, de Comorische eilanden en Madagascar, zoomede bet Kaapland en Oost-Indic bezocht had, keerde hij in bet
voorjaar van 1848 van Bombay over Egypte naar
Berlijn terug, waar bij 1851 lid der academie en
buitengewoon hoogleeraar der geneeskunde, doch
1856 gewoon hoogleeraar der zooOlogie en directeur der zoalogische verzamelingen werd. De resultaten van zijne nasporingen is hij begonnen merle
te deelen in zijn groote werk Naturwissenscha[tliche
Reise nach Mozambique (dl. 1-3, Berlijn 1852-61).
Petersbarra, oude naam van Pietersbierum.
Petersberg (St.-), oude naam van Odilienberg (St.-).
Petersbierum. Zie .P 1ETESBIERUM.
Petersburg, I) hoofdstad van Rusland ; zie
ST.-PETERSBURG. - 2) stad en invoerhaven in den
noord-amerik. staat Virginie, aan den Appomatox,
derdhalve mijl van de uitwatering Bier rivier in den
James-River ;18,000 inw.
Petersen (Niels Matib.), deensch geleerde,
geb. 1791 te Sanderum op Funen, sedert 1845 prof.
te Kopenhagen, gest. 11 Mei 1862, vooral verdienstelijk door zijne nasporingen op het gebied van
Scandinavische geschiedenis en philologie. Voornaamste werken : Geschichte der deinischen, norwegischen and schwedischen Sprache (2 dln. Kopenhag.
1829-30); Danmarks Historie i Hedenold (2e druk
3 din. Kopenhagen 1854-55); Handbog i den
gammel-nordiske Geographic (Kopenh. I 834); Nordisk Mythologic (1849); Bidrag til den danske
Literaturs Historic (di. 1-5, Kopenh. 1853-62).
Peterspoel, of Sint Pieters Vijver, voormalig
klooster van Augustijner monniken te Zalt-Bommel,
aangelegd in 't begin der He eeuw.

Peterswolde, voormalig dorp in 't zuidoost.
der prov. Groningen, is bij den vloed van 1277 door
den Dollart verzwolgen.
Peterwardein, of Peterwaradin, ook Peterwarns, oudtijds Acunum, stad in het gebied der
Servisch-Banater Militaire Grenzeu, op den rechteroever van den Donau, mini 11 mijlen bezuidoosten
Eszek, ligt tegenover Neusatz, heeft 3700 inw. (buiten de 1300 in het onderhoorige dorp Bukowitz);
P. is een der sterkste vestingen van de oostenrijksche monarchic. Bij P. bevocht prins Eugenius
eene groote overwinning op de Turken in 1716.
Door de Oostenrijkers belegerd 1848, capituleerde
P. 1849.
Pethem, oude naam van 't noordhollandsche
dorp Petten.
Pêthion, president van Haiti. Zie PETION.
Pathion, of Pétion (J6rOnae), bijgenaamd de
Villeneuve, maire van Parijs, geb. 1759 te Chartres,
was 1789 advocaat. Hij werd afgevaardigd ter Nationale Vergadering en ter Conventie ; en met Barnave
en Latour-Maubourg maakte P. de commissie uit,
die in last had Lodewijk XVI terug te brengen van
Varennes. Door P. werd er op aangedrongen, dat de
koning in staat van beschuldiging gesteld wierd.
Daarop tot maire van Parijs benoemd (14 Nov. 1791)
was P. een oogenblik de afgod des yolks : zonder
iets te doen om een en ander te keeren, liet hij de
opstanden van 20 Juni en 10 Aug. 1792 hunnen
gang gaan, en evenzoo de moordtooneelen in September. Ofschoon hij voor het doodvonnis tegen
den koning stemde, verbond hij aan zijne stem het
verlangen, om de uitvoering van dat vonnis te verdagen, en eerst een beroep te doen op het yolk ;
daardoor werken de heethoofden zijne vijanden, en
P. werd met de Girondijnen buiten de wet verklaard
31 Mei 1793. Hij nam de vlucht, en vond den dood
in den omtrek van Bordeaux, waar men later zijn
lijk op een koornveld terugvond, reeds half versionden door de wolven.
Pethor, in Mesopotamie, woonpl. van Bileam;
Num 22 : 5 ; Dent. 23 : 4.
Pethuel,vader van den profeet Joel; Joel I: I.
Petilius Cerealis, Zie r-EREALIS.
POtinesca, oudtijds stad in Helvetic, nabij
Bienne.
Pètion, maire van Parijs. Zie PETH1ON.
Pêtion, of Péthion (Anne Alexandre Sabês,
genaamd), geb. 2 April 1770 te Port-au-Prince op
bet eiland Haiti, was een kleurling. Hij stand eerst
in fransche krijgsdienst tijdens den opstand van St.Domingo, klom op tot den rang van adjudant-generaal, verklaarde zich tegen Toussaint-Louverture,
tegen wien bij het fort Jacmel verdedigde, en nam
na de nederlaag van zijne partij de wijk naar Frankrijk, doch keerde terug als kolonel met Leclerc.
Eenigeu tijd daarna verliet bij de zijne van Frankrijk, am die van Jacques Dessalines te kiezen, en werd
1806 tot kommandant van Port-au-Prince benoemd
door koning Christoffel, met wien hij echter reeds
spoedig in oorlog kwam; en toen nam P. den titel
aan van President der republiek Haiti (1807). Door
zijne talenten en zijne gematigdheid gaf hij vrij
veel uitbreiding aan zijn groudgebied, en vele soldaten van zijne tegenpartij kwamen onder zijn vaandel dienen. Algemeen geacht stierf hij 29 Maart
1818, en werd opgevolgd door Boyer, die geregeerd
heeft tot 1843.
Pêtionville, stad op het eiland Haiti, 3 urea
gaans beoosten Port-au-Prince, gesticht in de 19e
eeuw, en P. genoemd ter eere van president Pdtion.
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Petis (Fr.), fransch orientalist, geb. 1622,
gest. I 695, was secretaris-tolk des konings voor
het Turksch en Arabisch. Men heeft van hem een
Dictionnaire francais-turc et turc-[rancais; wijders
nog eene Histoire de Gengiz-can (1710); enz. —
P. de la Croix (Fr.), zoon van den vorige, geb.
1653, gest. 1713, reisde in het Oosten, werd professor der Arab. taal te Parijs, en volgde 1695 zijn
vader op als tolk voor de oostersche talen ; men heeft
van hem eene Histoire de Timour-Lenc (4 dln 1722);
zoo ook eene Histoire metallique de Louis XIV. —
P. de la Croix (Alexander L. Marie), zoon van
den vorige, geb. 1698, gest. 1751, bracht 6 jaren
in Syrie door, werd te Parijs tolk der marine, d o.
der koninkl. bibliotheek, professor der arab. taal, enz.
Petongan, dorp op Java, resid. Soerakarta,
geraakte Dec. 1822 door de uitwerpselen van den
Merapi in brand.
Petovio . Zie PETTAU .
Petra, de oude hoofdstad der Nabatheers in
Arable, 7 a 8 mijlen bezuiden de Doode Zee; naar
P., dat dus genoemd was omdat het gebouwd stond
op eene steenrots, werd aan het noordwest-gedeelte
van Arable den naam gegeven van Petreisch of
Steenachtig Arabie. De ruinen van P. zijn nog tegenwoordig in wezen onder den naam Karek of Krak.
Petra-Oxiana, sterkte in Sogdiana, nabij
den Oxus, werd voor onneembaar gehouden, doch
328 v. Chr. veroverd door Alexander.
Petrarca (Francesco), de grootste lierdichter
van Italie, geb. 20 Juli 1304 te Arezzo, bewoonde
meestentijds een landgoed te Vaucluse bij Avignon
in Frankrijk, werwaarts zijn vader (een warm aanhanger der Guelfen en een vriend van Dante) de
wijk had genomen, toen hij te Florence van zijn
ambt ontzet en gebannen was. Op verlangen zijns
vaders studeerde hij in de rechtsgeleerdheid le
Montpellier en te Bologne; doch bij zijns vaders dood
1324 zeide P. vaarwel aan die studien, om zich geheel aan de letterkunde en pazie toe te wijden, en
kwam weder te Avignon wonen. Daar zag hij 1327
de beroemde Laura (de Noyes), voor wie hij eene
innige liefde opvatte, die hij levenslang is blijven
voeden, ofschoon hij moist dat zijne liefde hopeloos
was. Hij stied 18 Juni 1374 te Arqua bij Padua. In
het Latijn schreef hij, behalve verscheidene werken
in proza, bet heldendicht Africa. Doch beroemder
maakten hem zijne gedichten in bet Itahaansch. In
de verzameling zijner Rime (meer dan 300-maal
gedrukt ; beste' editie die van Marsand, 2 dln. Padua
1819) geeft bij eerst lucht aan zijne gevoelens van
liefde voor eene provencaalsche dame, genaamd
Laura (zie dat art.), terwijl ze later zijne smart nitdrukken over haar 1348 plaats gegrepen hebbend
overlijden. Die gedichten zijn overgezet in alle europeesche talen, en fiebben vele commentatoren gevoeden. Eene verzameling van tot destijds onbekende
gedichten van P. werd door Thomas ontdekt en in
't Licht gegeven (Munchen 1859). De volledigste
editie van al de werken van P. is die in folio (Bazel
1581).
Petreisch Arabie, of Steenachtig Arabie.
Zie ARABIe.

Petrejus (M.), veldheer van consul Antonius
(63 v. Chr.), versloeg Catilina bij Pistoja, werd (49
v. Chr.) in Spanje overwonnen door Cesar, nam Teel
aan de veldslagen bij Pharsalus en Thapsus (48 en
en 46 v. Chr.); na laatstgenoemden slag staken
Juba en P. elkander met wederzijdsch goedvinden
dood (zegt men), om niet in handen van den overwinnaar te vallen.
II.
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Petrejus (Niklas), deensch geschiedschrijver
uit de 16e eeuw, is beroemd door zijn boek Cimbrorunt
et Gothorum origines et migrationes (Leipzig 1695),
waarin hij de geschiedenis der Denen laat opklimmen tot de eerste eeuw na den ziia
ocndnveliole. dz.ie bet art.
Petrobrusianen, of Henr
HENRICIANEN.

Petrocori6rs, lat. Petrocorii, yolk in Gallie,
eerst in Celtica, later in Aquitania 2a, tusschen de
Lemovices, de I3ituriges Vivisci en de Nitiobriges ;
hunne hoofdstad was Petrocorii of Vesuna (het tegenwoordige Perigueux). Het land der P. was ongeveer het tegenwoordige Perigord.
Petronella,de twinge, eene romeinsche maagd,
die beschouwd wordt als de dochter van den apostel Petrus. Zij was bestemd om in het huwelijk te
treden met Flaccus (een Romein van aanzien);doch
om hare kuischheid te kunnen bewaren bad zij om
den dood, en haar gebed werd verhoord ; kerkelijke
gedenkdag 31 Mei.
Petronius(Titus),bijgenaamd

Arbiler,latijnsch

schrijver, geboortig uit Massilia (Marseille), proconsot in 13ithynie onder Claudius, stond in hooge gunst
bij Nero, die hem den titel Arbiter elegantiarum
verleende (zooveel als Opperceremoniemeester);
doch verdacht van deelneming aan de samenzwering
van Piso, werd P. in hechtenis genomen, en zag zieh
genoodzaakt (anno 66) te Cumm een einde aan zijn
leven te makes door zich de aderen te openen. Men
houdt P. voor den schrijver van het Satiricon, zijnde
een tafereel (proza en poezie) der zeden van Rome ;
de beste editien zijn die van Burmann (2e druk
2 dln. Leiden 1743) en van Anton (Leipzig 1781).
Petropawlowsk, 1) of Peterpaulshaven,
vesting en hoofdplaats van het russ. schiereiland
Kamtschatka, aan de Awatsja-baai ; 900 inw.; werd
15 Mei 1855 platgeschoten door de engelsch-fransche
vloot. — 2) stad in aziat. Rusland, in Siberie, 50
mijlen bezuiden Tobolsk, aan de rivier Tsjim of
Itsjim ; 4000 inw.
Petropolis, 1) lat. naam van St.-Petersburg.
2) stad in de brazil. prow. Rio-de-Janeiro;
7000 inw., waarvan ruim een derde Duitschers; was
aanvankelijk eene geheel en al duitsche nederzetting ; keizerlijk paleis.
Petrowitsj, regeerend geslacht in Montenegro.
—JEGOSJ.
Zie
-ie N
Petrowsk, 1) stad in 't russ. gouvt. Saratow,
aan de Medwjeditza, 13 a 14 mijlen ten N. N. W.
van Saratow ; 9500 inw.; gesticht 1697 door Peter
den Groote. — 2) stad in I t russ. gouvt. (en 10 a
11 mijlen, ten Z. Z. W. van de stad) Jaroslawl ;
3000 inw.
i 't' russ . gouvt.
Petrozawodsk, stall in
go t. Olo netz, aan het Onega-meer, 36 mijlen benoordoosten
St.-Petersburg ; 8000 inw.
Petrus, de apostel, eigenlijk Simon Barjonas,
d. zoon van Jonas (den broeder van Andreas), gehoortig nit Bethsaida, was visscher van beroep, werd
een der jongeren van Jezus, verloochende zijuen
meester bij diens gevangenneming, doch boette daarvoor reeds spoedig met een bitter berouw. Na het
Pinksterfeest trad P. bij verschillende gelegenheden
op als woordvoerder der apostelen; in zijne leer was
hij (in tegenstelling van Paulus) de vertegenwoordiger der Joden-Christenen. Na vele reizen volbracht
te hebben, kwam hij anno 67 naar Rome, en vond
daar den- dood in de vervolging van de Christenen
door Nero. Volgens de overlevering kwam P. reeds
in 't jaar 42 naar Rome, en was daar gedurende 25
jaren bisschop; op grond daarvan noemen de pauses
51
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hoofdkwartier der romeinsche legioenen in Pannozich .opvolgers van P." In het N. T. zijn twee zendnid, en tot het laatst der 6e eeuw zetel der bisschopbrieven van P. opgenomen, van welke de eerste gepen van Pannonia. Bij P. werken de Hongaren in
schreven is te Babylon omstreeks het jaar 65; de
1042 verslagen door Ottokar III, markgraaf van
tweede is echter stellig niet van P., doch eerst in het
Stiermarken.
begin der 2e eeuw ontstaan. Ondergeschovene gePetten, dorp in Noord-Holland, aan de Noordschriften van P. zijn: een Evangelie, Handelingen en
een boek met Openbaringen. Door de Roomsch- zee, vierdhalf unr gaans bewesten Alkmaar; 380 inw.;
bestond reeds in de 7e eeuw, toen Willebrordus
katholieke Kerk worden P. en Paulus, als prinsen
(naar men wil) Kier eene kerk stichtte; in de Ile
der apostelen, reeds sedert de 4e eeuw vereerd op
eeuw wordt P. herhaaldelijk vermeld. Op Allerheiden 29 Juni (Petrus-en-Paulus-dag).
Petrus de Vineis, eigenlijk Pietro Belle gendag 1470 werd P. zwaar door overstrooming
geteisterd ; maar nog erger juist eene eeuw later
Vigne, uit Capua, kanselier en wakker verdediger
van keizer Frederik II tegell de pausen Gregorius
(Allerh. MO); ook in 't begin van 1575, en vreeIX en Innocentius IV; doch, bij den keizer in verselijk 7 Maart 1625, toen over de honderd huizen
denking gekomen, stierf P. 1249 in de gevangenis
van P. wegspoelden. In 1489 (op Kruisavond, in de
te Pisa. Van zijne werken zijn de Epistolarum libri maand Mei) landde te P. eene bende zeeschuimcrs,
die het dorp leegplunderden. Men noemt het dikVI (uitgegeven door Iselin, 2 din. Bazel 1740) eene
bron voor de geschiedenis van Frederik II. wijls Oud-Petten, om bet te onderscheiden van
Petrus Hispanus, paus. Zie JOHANNES XXI. Nieuw-P., een gehucht in de nabijheid, 2 uren gaans
Petrus Siculus, grieksch monnik, leefde 868 bezuidw. Schagen.
eenigen tijd onder de Paulicianen te Tephrica aan
Pettingen, naam van twee dorpen in 't grootde grenzen van Arabia, en schreef, na zijne terughertogdom Luxemburg, nl.: 1) P., of Petingen, circa
5 uren gaans bezuidw. Luxemburg, doorsneden door
komst van daar, de Historia Manichceorum (GOttinden grooten weg van Luxemburg naar Longwy, is
gen 1846; Appendix 1849).
Petrus Venerabilis, geb. 1094 te Mont- een fraai dorp, en ligt in bet schoone dal van den
Kor. — 2) P., of Pittingen, vierdhalf uur g. benoorboissier, Benedictijner monnik, als abt van Cluny
den Luxemburg, aan de Aizette; 500 inw.
gest. 25 Dec. 1155, heeft vele werken nagelaten,
Petty (William), engelsch werktuigkundige,
die hem doen kennen als een voornaam godgeleerde.
geb. 1623, gest. 1683, werd wegens zijne verdienPetseh ...... Zie -P ETU...
Petschau, stad in den boheemscben kreis sten verheven tot graaf van Kildare, en werd de
stamheer der lords Shelburne en der markiezen van
Eger, aan den Tepel ; 2300 inw.
Lansdown.
Petsja, turksche stad, zooveel als Ipek.
Peuce, groot eiland, gevormd door de twee
Petsjeneg, stad in europ. Rusland, 6 mijlen
noordelijkste uitwateringsarmen van den Donau.
beoosten Kharkow ; 7000 inw ; draagt den naam P.
Dit eiland is een tijdlang bewoond geweest door
omdat het bewoond is door Petsjenegen.
Petsjenegen, ook genaamd Pazinkita of Be- Bastarnen.
dzjenak, een wild nomadenvolk van turkschen oorPeucer (Caspar), geleerde uit de 16e eeuw,
vriend en schoonzoon van Melanclithon, geb. 1525
sprong ; ze noemden zich zelven Kangli of Kangar.
Uit Turkestan gekomen, drongen de P. voorwaarts
te Bautzen, sedert 1554 hoogleeraar der geneeskunde
tot tusschen den Jaik en de Wolga ; en na zich daar
te Wittenberg, stond in hooge gunst bij keurvorst
August, zat vervolgens 11 jaren (1574-86) gevaneenigen tijd te hebben opgebouden, trokken ze in
gen, wegens Crypto-Calvinismus, en stierf (als lijf884 de Wolga over, en overweldigden Khazariè;
arts van den prins van Zerbst) 25 Sept. 1602 te
daarop voorttrekkende westwaarts, drongen ze, van
de oevers van den Don, voort tot die van den DnieDessau.
per en den Donau (892). Hun rijk bevatte de landPeueetia, oudtijds bet middelste gedeelte van
Apulie, aan de oostkust van Neder-Italia, beboorde
streken, die tbans de namen dragen van Walachije,
(een tijdlang) gedeeltelijk aan de Salentijnen ; de
Moldavia, (drie vierdegedeelten van) Zevenbergen,
voornaamste steden in P. waren Barium, Rudim,
Bessarabia, Cherson, Jekaterinoslaw, Tauris, en (geEgnatia. De bewoners noemden zich Peucelen of
deeltelijk) de gouvernementen Podolia, Pultawa,
Pediculen.
Orel, enz. Het had de navolgende grenzen: Bulgarije
en Servie ten Z., Hongarije en Polen ten W., het
Petillethai, de achtste der zonen van ObedEdom ; I Chron. 26 : 5.
groothertogdom Kiew en de russische hertogdommen ten N., de Khazaren ten O. De P. waren dikPêuls (etats), d. i. Peoelstaten. Zie FELLATA
en SENEGAMBIe.
wijls in oorlog, hetzij met de Russen, hetzij met de
Hongaren, hetzij met de Grieken, vooral na den onPeutinger (Conrad), geleerd oudheidkenner,
geb. 14 Oct. 1465 te Augsburg, stadsschrijver aldergang van het tweede koninkrijk Bulgarije in
daar, gest. 24 Dec. 1547, heeft aan zijnen naam
1018; meer en meer door aanhoudende oorlogen
verzwakt, verdwenen de P. langzamerhand ; het laatst
eene blijvende vermaardheid verzekerd door de zoogenaamde Tabula Peutingeriana, zijnde eene landvindt men gewag van hen gemaakt in 1122: ze werkaart, waarop de ten dienste der armeeen aangeden toen verslagen door keizer Johannes II Cornlegde wegen door het grootste gedeelte van het
nenus.
Petsjili, provincie van China en zeeboezem. Westersch-romeinsche rijk opgegeven zijn, en die
vervaardigd is naar een Itinerarium, dat reeds uit
Zie TS1IL1.
Petsjora, rivier in bet noorderdeel van europ. den tijd van Theodosius den Groote dagteekent.
Nadat M. Weiser daarvan reeds in 1591 fragmenten
Rusland, ontspringt in 't gouvt. Wologda op den
uitgegeven bad, scbeen de Kaart van P. verloren geBkillbana-Joes, en ontlast zich na eenen loop van
300 mijlen met verscheidene armen in de noorder raakt ; zij werd echter 1714 teruggevonden, en is
toen in de keizerlijke bibliotheek te Weenen geko1Jszee.
Pettau, of Petau, bet oude Petovio, stad in men. De beste editie werd bezorgd door Mannert
(12 bladen, Leipzig 1824).
Stiermarken, 7 uren gaans bezuidoosten Marburg,
Peyns, en Peynseraga. Zie PEINSERAGA.
can de Drau (Drave); 3000 inw.; was indertijd het

Peyron

Phalaris

Peyron (Amadeo), ital. orientalist, geb. 2 Oct.
1785 te Turijn, prof. der oostersche talen aldaar,
heeft zich eene europeesche vermaardheid verschaft
door zijne werken over de Coptische taal, inzonderheid Lexicon (Turijn 1835) en Spraakknnst (Turijn
1841).
Peyronnet (Charles Ignace, graaf), geb. 1775
te Bordeaux, ijverig aanhanger der Bourbons, was
1821-28 minister van Justitie, 1830 minister van
binnenlandsche zaken, en werd wegens het onderteekenen van de ordonnantien, die de Juli-omwenteling uitlokten, in Dec. 1830 door het hof der
pairs veroordeeld tot levenslange gevangenis. Na zes
jaren op de vesting Ham doorgebracht te liebben,
werd hij teruggegeven aan de vrijheid, leefde sedert
dien tijd stil, en stierf 2 Jan. 1854 op zijn kasteel
Montferrand.
Peyssonnel (Charles de), geb. te Marseille
1700, gest. 1757, was fransch legatie-secretaris te
Constantinopel, nam deel aan het congres van Belgrado (1735), bereisde Klein-Azie, en werd daarna
consul te Sinirna. Men heeft van hem o. a. Relation
de mes voyages au Levant. — P., zoon van den vorige,
geb. 1727, gest. 1790, insgelijks consul-generaal te
Smirna, heeft geschreven: Observations historiques

Pfister (Joh. Christian von), geschiedschrijver,
geb. 11 Maart 1772 te Pleidelsheim bij Marbach,
gest. 30 Sept. 1835 als prelaat en superintendentgeneraal te Stuttgart, gaf verscheidene historische
werken in bet licht, waaronder Geschichte von
Schwaben (5 din., Heilbron en Stuttgart 1803-27)
en Geschichte der Deutschen (5 deelen Hamburg
1829-35).
Pfortzheim, P forzheinz, fabriekstad in Baden,
aan de uitwatering van Nagold en Wiirm in de Entz,
en aan den ingang van bet Zwartewoud, 6 a 7 uren
gaans bezuidoosten Carlsruhe ; 14,000 inw.; vroeger
residentie der markgraven van Baden-Durlach. Na
den voor markgraaf Georg Frederik van Baden noodlottigen slag bij Wimpfen (6 Mei 1622) werd het
leven van dien vorst gered door zijne lijfwacht, bestaande uit 400 trouwe burgers van P., die zich
zelven opoflerden door den vijand zoo lang mogelijk
op te houden in eene bergengte, waar ze alle 400
den dood vonden; groothertog Leopold liet, ter nagedachtenis van die 400 edelen, in de kerk waar ze
begraven zijn een gedenkteeken oprichten. In 1692
werd de hertog van Wurtemberg nabij P. verslagen
door den franschen maarschalk de Lorges. Het is de
geboorteplaats van Reuchlin.
Phacès, kon. van Israel. Zie PEKAH.
Phaeeia, kon. van Israel. Zie PEKAHIA.
Phw ..... Zie PHE
Phaeton, d. i. de Lichtgevende, 1) bijnaam
van den Zonnegod. — 2) een paard van Eos. —
3) zoon van Helios (de Zon) en Glymene (de dochter van Jupiter). Toen Epaphus staande hield, dat P.
geen zoon van Apollo was, kwam de jonge P. tot zijnen varier; om nit diens eigen mond de waarheid te
vernemen ; en na zoodoende de gewisheid bekomen
te hebben, die hij verlangde, verzocht hij Apollo
hem eene gunst te bewijzen ter overtuiging, dat hij
werkelijk zijn zoon was. Apollo zwoer bij den Styx,
dat hij niets aan P. zoo weigeren : toen verzocht P.
dat het hem vergund wierd, sleeks een enkelen dag
den zonnewagen te molten mennen ; door zijnen eed
gebonden, was Apollo verplicht dit ongetijmde verzoek toe te staan. Maar die taak ging de krachten
van den jongen P. te boven. De paarden, slecht gemend, gingen op hol, staken de oppervlakte der
garde in brand, en deden de waterers verdroogen.
Om aan zooveel wanorde een einde te maken, sloeg
Jupiter met zijnen bliksem den jongen P. dood, en
slingerde hem in den Eridanus (Po), waar de zusters van P. (de Heliaden) zijnen dood kwamen beweenen, zoo roerend, dat de goden baar nit medelijden veranderden in populierboomen, terwijl hare
tranen veranderd werden in barnsteen. — 4) zoon
van Cephalus en Eos, door Venus geschaakt, werd
bewaarder van baren tempel op Cyprus.
Phaetusa, zuster van Lampetia. Zie HELIOS.
Phalansterianen, de aanhangers van den
franschen socialist Fourier (zie FOURIER).
Phalantus, een Lacedemonier, aanvoerder der
Partheniers (zie dat art.), ging met hen omstr. 707
v. Chr. de kolonie Tarentum stichten.
Phalanx, oudtijds een in slagorde geschaarde
legerdrom, en inzonderbeid het korps der kerntroepen van het macedonische voetvolk, vormende een
goed gesloten carré van 4 a 16 duizend man, gewapend met lange speeren. De groote P. telde 16,364
man (1024 in ieder gelid).
Phalaris, tiran van Agrigentum, was afkomstig van het eiland Creta ; bij maakte zich van bet
gezag meester omstr. 566 v. Chr., en regeerde volgens sommigen 16, volgens anderen 30 jaren. Zijne

et geographiques sur les peoples qui ont habite les
bords du Danube et du Pont Euxin (Parijs 1764);
Traite sur le commerce de la mer Noire (2 d In. 1787).
Pêzènas, bet oude Piscennw, stad in 't fran-

sche dept. Hdrault, aan de Payne, 5 a 6 uren gaans
benoordoosten Beziers ; 8000 inw.
Pfaff (Christoph Mattheiis), protestantsch godgeleerde, geb. 25 Dec. 1686 te Stuttgart, 1717-56
prof. der theologie te Tubingen, vervolgens kanselier
en superintendent-generaal te Giessen, gest. aldaar
19 Nov. 1760, deed zeer veel ter vereeniging van
de Lutherschen en Gereformeerden, en is als schrijver vooral bekend door De originibusjuris ecclesiastics
(4e druk, Tubingen 1759) en het zoogenaamde
Pfaff'sche Bijbelwerk (Tub. 1729 ; 9 deelen Spiers
1767-70).
Pfaffendorf, dorp in pruis. Silezie, een half
uur gaans benoorden Liegnitz ; 300 inw.; overwinning van Frederik II op de Oostenrijkers 1760.
Pfaffenhofen, stad in Beieren, aan de Ilm,
12 uren gaans benoordw. Munchen ; geveclit tusschen de Franschen en Oostenrijkers 1745 en 1809.
Pfahlgraben. Zie DuivELsmuna.
Pfalz. Zie PALTZ.
Pfalzburg, duitsche naam van Phalsbourg.
Pfeffel (Gottlieb Conrad), duitsch letterkundige en dichter, geb. 28 Juni 1736 te Colmar, sedert 1757 geheel blind, van 1773 tot 1792 directeur
der vliriegsschule" (academisch opvoedgesticht voor
protestantsche jongelingen) to Colmar, gest. aldaar
1 Mei 1809 als president van het Evangelisch Consistorium. Hij is een der beste duitsche fabel- en
epigrammen-dichters. :Op zijne Poetische Versuchen
(10 din. Tubingen en Stuttgart 1802-10) en
Prosaische Versuchen (10 din. Tub. 1810-12) verscheen 1820 een Supplement met biographie, door
Rieder. Te Colmar is ter eere van P. een gedenkteeken opgericht.
Pfiffer (Frans Lodewijk), zwitsersch luitenantgeneraal in dienst van Frankrijk, geb. 1716, gest.
1802, onderscheidde zich bij de belegeringen van
Meenen, Yperen, Freiburg, en in de veldslagen van
Rocoux en Laufeld. Na 60 jaren dienst volbracht te
hebben, ging hij stil leven te Lucern. Zijn invloed
op zijne landgenooten, was zoo groot, dat men hem
den bijnaam had gegeven van koning van Zwitserland.
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wreedheid maakte hem gehaat, en hij werd door
zijne onderdanen doodgesteenigd. Perillus, een bekwaam werktuigkundige, had voor P. den vermaarden koperen slier vervaardigd, waarin de ter dood
veroordeelden werden opgesloten, die men langzaam
wilde laten doodbraden. De onder P.'s naam tot ons
gekomene 148 uitrnuntende brieven, zijn waarschijnlijk het werk van een later geleefdhebbenden griekschen sophist: de beste editie is die van Van Lennep en Valckenaer (2 din. Groningen 1777); verbeterde druk van Schafer (Leipzig 1823).
Phalerus, 1 uur gaans van de zee, was de hay en van Athene, eer de Piraeus dat werd, en ook nog
gelijktijdig met deze. Te P. was Demetrius van Phalerus geboren; zie DEMETRIUS.
Phalsbourg, de verfranschte naam van Pfaltzburg, stad en vesting in het fransche dept. Meurthe,
vijfdhalf uur gaans benoordoosten Sarrebourg ; 4000
inw.; geboorteplaats van maarschalk Lobau. In 1570
gesticht door keurvorst Georg Johan ; werd 1661
aan Frankrijk afgestaan ; 1679 versterkt; dikwijls
belegerd.

Phanagoria. Zie FANAGORIA.
Phanarioten. Zie FANARIOTEN.
Phantasus, de god der droomen, broeder van
Morpheus.

Phaon, minnaar van Sappho. Zie SAPPHO.
Phase, een der steden van den Acheischen
bond.

Pharamond, een twijfelachtig personage, lang
aangemerkt als eerste der oude koningen van Frankrijk, was (zoo bij al werkelijk bestaan heeft) niets
antlers dan een opperhoofd of aanvoerder (dux)
der Franken. Men noernt kern zoon van Marcomir ;
omstreeks 419 rnoet hij den Rijn overgetrokken,
tot Tongeren of Trier voorwaarts gerukt, en te
Frankenberg begraven zijn. Clodion, zegt men, was
zijn zoon, en volgde hem op in 428 of 430.
Pharao, de gemeenschappelijke benaming der
oude koningen van Egypte voor Psammenitus. De
Bijbel maakt gewag van tien verschillende Pharaonen (zoo o. a. P Hophra, Jerern. 44 : 30 ; P.-Necho,
II Kon. 23 : 29-35 en Jerem. 40 : 2 ; zie NECHAO);
de meest bekende zijn: 1) die Jozef met gunsten
overlaadde, nadat deze zijnen droom uitgelegd had ;
— 2) die de Israelieten begon te vervolgen, en bevel
gaf, dat alle jonggeborenen van het mannelijk geslacht ter dood gebracht moesten worden ; door
zijne dochter werd Mozes gored ; men houdt dezen
P. voor identiek met Amenophis — 3) die door
Mozes werd opgevorderd, om de Israelieten uit Egypte
te laten vertrekken ; op zijne weigerachtigheid volgden de tien plagen, waarmede Egypte bezocht werd;
eindelijk gaf hij zijne toestemming ; doch nauwlijks
waren de Israelieten vertrokken, of hij zond hun
eene armee achterna, om hen in de slavernij terug
te brengen : zijne gansche armee werd echter verzwolgen door de Roode Zee. Deze P. was de vader
van Sesostris.
Pharasii (het land der). Zie ADEL (koning).
Pharasmanes, naam van zeven koningen
van lberie, die tusschen de le en 6e eeuw na Chr.
geregeerd hebben. De eenige, die afzonderlijke melding verdient, is P. I, die regeerde van 35 tot 54.
Hij werd de bondgenoot der Romeinen, beoorloogde
den parthischen koning Artabanus III, en vervolgens Mithridates, zijnen broeder, koning van Armenie. Hij liet dat rijk veroveren door zijnen zoon, den
vermaarden Rhadamistus, gemaal van Zenobia ; doch
later liet hij lien vorst vermoorden, omdat hij hem
verdacht van verraad.

Pharshandata
Pharos, zoon van Juda en Thamar. Zie PEREZ.
Phariseen, lat. Phariscei, d. Uitgezochten,
uitverkorenen, de leden eener joodsche secte, die zich
streng aan de letter der Mozaische wet hield en aan
deze nog strenger uitlegging gal op grond van mondelinge overleveringen; de P. hielden vast aan de
onsterfelijkheid der ziel en aan eene vergelding na
den dood, zoodat ze ook lijnrecht tegenover de Sadduceen stonden. De P. stonden te Jeruzalem in hoog
aanzien; doch er waren onder hen zeer vele schijnheiligen, terwijl bet hun ook niet ontbrak aan eene
groote mate van geestelijken hoogmoed, zoodat Jezus zich dan ook menigmaal krachtig tegen de P.
uitlaat. Hun ontstaan dagteekent van omstr. 180
jaren v. Chr.; als stichter van hunne secte noemt
men Hillel.
Pharmastha. Zie P ARMASTHA.
Pharnabazus, een naam, die zeer dikwijls
voorkomt in het oude rijk der Perzen. Een P., satraap van Phrygie, deed den Peloponneezischen oorlog ontbranden, hield lang de zijde van Sparta, teed
de nederlaag in de veldslagen van Abydos en Cyzicum (411 en 410 v. Chr.) tegen Alcibiades, koos
vervolgens de zijde van Athene (407), werd aangetast door Dercyllidas, door Agesilas, en behaalde,
gezamenlijk met Conon, de overwinning bij Cnidus
op de spartaansche vloot (394 v. Chr.).
Pharnabazus, stichter van de eerste dynastic
der koningen van lberie, bevrijdde zijn land van de
overheersching der Perzen, gaf het eene nieuwe
staatsregeling, deelde het in 8 provincien in, stichtte
steden en sterkten, en stierf anno 225 v. Chr., na
25 jaren geregeerd te hebben.
Pharnaces I, koning van Pontus (184-157
v. Chr.), zoon van Mithridates V en grootvader van
Mithridates (VII) den Groote. Deze P. voerde oorlog
tegen Eumenes, koning van Pergamum. — P. II,
koning van den Cimmerischen Bosporus, zoon van
Mithridates den Groote, werd een verrader van zijnen vader ten voordeele van de Romeinen, en beklom
den troon van den Bosporus anno 64 v. Chr. Hij
trachtte de landen zijns vaders te heroveren, en
haalde zich daardoor eenen noodlottigen oorlog op
den hals. Aangetast door Cesar (anno 47) verloor
hij den slag van Zela, en werd in drie dagen tijds
geheel en al overwonnen. Bij gelegenheid van deze
gemakkelijke overwinning schreef Cesar aan den
Senaat zijn vermaarde veni, vidi, vici (d. ik kwam,
ik zag, ik overwon). In Sinope capituleerde P., en
zag zich genoodzaakt naar den Bosporus terug te
keeren. Reeds kort daarna stierf hij.
Pharos, eilandje in de nabijheid der haven
van Alexandria, werd in 285 v. Chr. door middel
van een havendam van 7 stadien aan het vasteland
getrokken ; vervolgens werd daarop een hooge toren
gebouwd, in welks top des nachts vuren gebrand
werden om de in zee zijnde schepen tot seinlicht of
gids te strekken. — P., eilandje in de Adriatische
Zee, heette eigenlijk Paros; de tegenwoordige naam
is Lesina. — P. van Messina, de zeeengte tusschen
Sicilia en Italie; zie MEssiNA.

Pharpar, en Abana, de rivieren van Damascus; II lion. 5: 12.
Pharsalus, of Pharsalia, thans Farsa of Fersala, stad in Thessalia, beoosten den Epidanus en
in de nabijheid van den Enipeus, is vermaard door
de beslissende overwinning, die Cesar hier op Pornpejus behaalde anno 48 v. Chr., en waarop reeds
kort daarna volgde, dat Pompejns in Egypte vermoord werd.
Pharshandata. Zie PARSIIANDATA.

Phaselis
Phaselis, stad in Klein-Azie, in Lycie, gesticht door Doriers, was beroemd door scheepvaart
en handel, en werd 76 v. Chr. door de Romeinen
verwoest, in hunnen oorlog tegen zeeroovers.
Phasis, rivier in Colchis, ontsprong in Armenie, liep van het 0. naar het W., en ontlastte zich
in den Pontus Euxinus. Aan den mond der rivier
P. lag de stad lEa, het doel van den tocht der Argonauten. Sonimigen willen in de P. een der vier
rivieren van het Paradijs (nl. den Pison) herkennen.
Phatmetische (of Phatnitische) arm en mood
van den Nijl, is niets anders dan eene verlenging
van den Athribitischen NO-arm.
Phayllus, phoceisch veldheer, broeder van
Onomarchus, volgde dezen op in het bevelhebberschap over de Phoceen in den Heiligen oorlog, overwon de Beotiers 352 v. Chr., en plunderde den
tempel van Delphi: aan deze beiligschennis werd
zijn dood toegeschreven, toen hij reeds kort daarna
onder de schrikkelijkste smarten stierf.
Phazania, thans Fezzan, landschap in het
binrienland van Libye, nabij de Kleine Syrte.
Pheaken, volgens Homerus een y olk, woonachtig op het eiland Scheria of Corcyra, het tegenwoordige Corfu. De P. waren goede zeelieden, maar
minnaars van weelde, overdaad, tafelvreugd en zingenot, en daarbij ongeloovig en spotzuchtig. Door
hunnen koning Alcinous, zoon van Pheax, werd Ulysses gastvrij ontvangen, en door P. werd hij vervolgens naar Ithaca teruggebracht.
Phebe, of Phoebe. Zie DIANA.
Phebe, een der eerste Christinnen; Rom. 16: 1.
Phebus, of Phoebus. Zie APOLLO.
Phebus (Gaston). Zie Foix (Gaston III graaf
van).
Phedon, Pluedon, uit Elis, leerling en vriend
van Socrates, was in zijne jeugd door zeeroovers gevangen genomen, en door Socrates vrijgekocht. Na
den dood van zijnen meester, keerde P. naar zijn geboortegrond terug, en stichtte daar de school, genaamd van Elis, die zich onderscheidde door trouwe
vasthouding aan de leerstellingen van Socrates. —
Plato gaf den naam P. aan zijne beroemde verhandeling over de onsterfelijkheid der ziel, en Mendelssohn heeft onder denzelfdeu titel een bock over
hetzelfde onderwerp geschreven.
Phedra, Pha'dra, dochter van Minos (koning
van Creta) en van Pasiphae, was de zuster van Ariadne, en werd de vrouw van Theseus, koning van
Athene. Zij werd beheerd door eene misdadige
liefde voor haren stiefzoon Hippolytus; en toen het
Naar niet gelukte, den jongen pries aan hare wulpsche begeerten bevrediging te zien verschaffen, besloot zij zich op hem te wreken: zij beschuldigde
hem bij zijnen vader, dat hij haar bad zoeken te verleiden, welke beschuldiging den dood van Hippolytus ten gevolge had. Van dat oogenblik of door gewetenswroegingen gekweld, maakte P. door opbanging een einde aan haar levee. Door Euripides,
Seneca en Racine is P. tot hoofdpersoon van een
treurspel gekozen.
Phedrus, Pha,drus, zoon van Pythocles, leerling van Socrates, en lieveling van Plato, die een
zijner Samenspraken met P.'s naam heeft getiteld.
— P., epicurisch philosoof te Athene, was bevriend met Atticus en Cicero, en schreef o. a. een
bock over de goden, waarvan Cicero veel gebruik
heeft gemaakt in zijn De natura deorurn. Een fragment van P.'s bock is te Herculanum gevonden, en
door Christian Petersen met lat. vertaling in 't licht
gegeven (Hamburg 1833).

Phenicie
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Phedrus, Phwdrus, rom. fabeldichter, vrijgelatene van Augustus, was geb. omstr. 30 jaren v.
Chr., en stierf onder de regeering van Claudius. Men
heeft van hem Fabulw iEsopite libri V, waarvan ontelbare editien in bet licht zijn verschenen, o. a.
die van Siebelis (2e druk Leipzig 1860) en die van
Raschig (Leipzig 1853).
. Phegetis, koning van Arcadie, ontving Alcmeon aan zijn hof, nadat deze zijne moeder vermoord had, stelde hem in staat boete te doen, en
gaf hem toen zijne dochter Alphesibea tot vrouw.
Phaippeaux (A. le Picard de), artillerieoflicier, geb. 1768, was te Brienne de kameraad geweest van Bonaparte. In -1791 ernigreerdeP.,maakte
den veldtocht van 1792 mede, organiseerde een
royalistischen opstand in de middeiste departernenten
van Frankrijk (1795), maakte zich meester van
Sancerre, werd gevangen genomen en opgesloten te
Bourges, vond middel om te ontsnappen, had de
vermetelheid om naar Parijs te komen, liet sir Sydney Smith ontsnappen, diende vervolgens onder
dezen admiraal, werd door hem belast met den aanleg van de werken ter verdediging van St.-Jeand'Acre tegen de Franschen (1799), en stierf kort
daarna aan de pest.
Phemannen, of Famannen, ook wel Pemannen, een der volkeren, die oudtijds in 't voormalige
hertogdom Luxemburg woonden, in de nabijheid
van de Ourthe. Hun naam is bewaard gebleven in
dien van het landschap Faméne ; zie het artikel
MARCHE-EN-FAMENE.

Phemius, ionisch dichter, trouwde met Critoen zij zwanger was van Homerus, en strekte
het kind tot leermeester.
Phenici6, Phwnicia, klein landschap in Syrie,
besloten tusschen den Anti-Libanon en de Zee,
strekt zich uit van den mond van den Eleutherus
ten N. tot aan dien van den Belus ten Z. Dit landschap P. vormde geenszins een enkel rijk ; het bevatte verscheidene steden, die of vrij waren of een
monarchalen regeeringsvorm hadden. De voornaamste Bier steden waren : Tyros, Sidon, Berytus, Byblos,
Tripolis, Aco of Ptolemais (Acre). Somtijds, loch
ten onrechte, wordt ook tot P. gerekend het oeverland der Philistijnen en dat der Joden, waarin de
steden Jamnia, Joppe, enz. Eerst werd P. begrepen
in het Medo-perzische rijk ; daarna beboorde het
achtereenvolgend aan Alexander, de Seleucieden,
Rome, enz. De Pheniciers zijn de vermaardste zeevaarders der hooge oudheid ; de Anti-Libanon verschafte hun uitmuntend timmerhout ; aan hen had
men verscheidene uitvindingen te danken betreffende de samenstelling en de uitrusting van schepen;
op zee richtten zij hunnen koers naar het sterrenbeeld van den Kleinen Beer. Van de 19e tot de 13e
eeuw v. Chr. bedekten zij de kusten en de eilanden
der Middellandsche Zee met hunne kolonien en koloniale nederzettingspunten, zoo ook stichtten zij
Carthago, Hippone, Utica, Gades (Cadix), Panormus,
Lilybea. Zij bevoeren zelfs den Atlantischen Oceaan,
en men heeft willen beweren (dock dit is waarschijnlijk onjuist), dat ze geheel Afrika omgezeild waren.
Het gewicht der phenicische zeemacht verminderde,
naarmate de belangrijkheid toenam van die der
Grieken, der Carthagers, der Tyrrheniers, der Massilianen, en verdween geheel en al kort na
Alexander. — De taal der Pheniciers beboorde tot
den semitischen stam. Hunne eeredienst, veel overeenkomst hebbende met die der Egyptenaren, verschilde naar de verschillende steden. Melkart (zooveel als Hercules) was de god van Tyrus ; Thom-
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moez (zooveel als Adonis) werd aangebeden te Byblos ; enz. Hunne kunstvlijt was vermaard, vooral
de purper-ververij. Eindelijk noewt men hen als
uitvinders van het letterschrift, waarvan ten minste
zooveel zeker is, dat zij het over het geheele Westen verbreid hebben. In het N. T. is P. vermeld in
de hoofdstukken '23, 24 en 25 der Handelingen.
Phenix, een wondervogel, die vermaard is in
de fabelachtige overleveringen der Egyptenaren. Zij
stelden hem voor ter grootte van eenen adelaar, met
eenen fraaien kuif op den kop, vergulde nekvederen,
een met roode vederen doorloopen witten staart, en
vonkelende oogen. Als de P. zijn einde ziet naderen,
maakt hij een nest van geurige planten, dat hij aan
de brandende zonnestralen blootstelt, terwijl hij op
dat nest tot asch verteerd wordt. Uit het merg zijner beenderen ontstaat een worm, nit welken een
nieuwe P. geboren wordt. De eerste zorg van den
zoon bestaat hierin, dat hij aan zijnen vader eene
fatsoenlijke begrafenis geeft: van rnyrrhe vervaardigt hij een grooten ovalen bal, bolt dien nit, legt
daarin het met myrrhe bestreken tot pulver vergane
lijk, en brengt dat over naar den zonnetempel te
Heliopolis. Men laat den P. geboren worden in de
woestijnen van Arabie, en laat hem tot vijf- a zeshonderd jaren Leven. Men beschouwt den P. als een
zinnebeeld van de onsterfelijkheid der ziel.
Phenix, eerie stad ; Hand. 27 : 12.
Phenix, zoon van Amyntor, koning der Dolopen, werd op bevel zijns vaders van het gezicht be-roofd, naar aanleiding van eene valsche beschuldiging. Door de bekwaamheid van Chiron bekwam P.
het gezicht terug, werd toen leermeester van Achilles, en vergezelde dien naar Troje.
Pherte, lat. Velestina, overoude stad in Thessalie, nabij den Pelion, eenige mijlen van de kust,
had Pagaste tot haven. Volgens de fabelachtige overlevering was het reeds de residentie van koning
Admetus. In den historischen tijd regeerden te P.
Jason, Polydorus en de door zijne ongehoorde graweldaden beruchte Alexander, die 357 v. Chr. vermoord werd. Philippus veroverde P. 352 v. Chr.
Pherecrates, komiek dichter te Athene,
omstr. 420 v. Chr., schreef 17 (of 23) blijspelen,
waarvan slechts eenige fragmenten tot ons gekomen
zijn, in 't licht gegeven door Runkel (GriekschLatijn, Leipzig 1829) en door Meinecke in dl. I en
2 der .Fragmenta comicorum Grtecorum" (13erlijn
1839).
Pherecydes, 1) grieksch philosoof, geb.
omstr. 600 v. Chr. op het eiland Syros (een der
Cycladen), opende eene school te Samos, en had
0. a. Pythagoras onder zijne leerlingen. Hij stierf in
zeer hoogen ouderdom. Onder den raadselachtigen
titel Heptamyehos schreef hij de eerste Cosmogonie
en Theogonie in proza; de fragmenten daarvan zijn
verzameld door Sturtz (2e druk, Leipzig 1824). —
2) geschiedschrijver, geb. op bet eiland Leros (een
der Sporaden), bloeide omstr. 480 v. Chr., hij
was een tijdgenoot van Herodotus ; in den trant
der logografen schreef hij een mythisch-historisch
werk over de wade geschiedenis van Athene en andere steden en Staten; fragmenten daarvan zijn verzameld in dl. 1 van Muller's ,Historicorum Grwcorum fragmenta" (Parijs 1840).
Phereseörs, of Pheresieten, een der volkeren
die het land Canaan bewoonden voor de overweldiging door de Israelieten, door wie ze geheel en al
uitgeroeid werden; ze nomadiseerden tangs de beide
oevers van den Jordaan en benoorden Sichem. Ze
worden vermeld Gen. 13: 7; 15: 20 ; 34: 30;

Exod. 3: 8, 17; 23: 23; 33: 2; 34: 11; Deut. 7:
1; 20: 17; Jozua 3: 10; 9: 1; 11:3; 12: 8; 17:
15; 24: 11; Richt. 1: 4, 5 ; 3 : 5; I Kon. 9: 20:
II Chron. 8: 7; Ezra 9: 1 ; Neh. 9: 8.
Pheresieten. Z ie _P HERESEeRS.
Pheron, koning van Egypte, zoon van Sesostris, volgde zijnen vader op omstr. 1600 v. Chr., en
deed niets meldenswaardigs; op het laatst van zijne
regeering werd hij blind.
Phidias, de grootste beeldhouwer der oudheid, geb. in Attica omstr. 498 v. Chr., gest. omstr.
430. bereikte het toppunt van zijnen roem ten tijde
van Pericles, en verrijkte Athene met verscheidene
kostbare kunstgewrochten. Op het schild van Minerva zich zelven afgebeeld hebbende, werd hij van
godsterging beschuldigd, en vluchtte naar Elis. '
Phigalia, stad in het zuiden van Arcadie,
tusschen de rivieren Neda en Lymax, aan de grenzen van Messenie, werd omstr. 660 v. Chr. door de
Spartanen veroverd en verwoest ; in de oorlogen
sedert Epaminondas wordt het echter weder herhaalde malen genoemd. In de nabijheid de ruinen
van den beroemden Apollo-tempel te Bassin.
Philadelfen, de leden van een geheimen
bond in de fransche armee van Napoleon I; ze beoogden de omverwerping van bet keizerrijk en het
berstel van de republiek.
Philadelphia, I) thans Alasjeer, stad in
Lydie, aan den voet van het Tmolus-gebergte, was
gesticht 154 v. Chr. door Attalus Philadelphus,
koning van Pergamum. Het is in het N. T. vermeld
Openb. I: II ; 3: 7. Reeds zeer vroeg werd te P.
eene christen-gemeente gesticht ; vervolgens tot
bisdom verheven, in de 13e eeuw tot zetel van
eenen metropoliet, werd P. in 1392 ingenomen door
Bajazet I. — 2) stad in Palestina, in Batanea, heet
thans Amman ; de oorspronkelijke naam was Rahbath-Ammon (zie RABBATH).
Philadelphia, voornaamste stad in den
noord-amerik. staat Pennsylvanie, en op den na de
grootste stad der gansche Unie, ligt op eene landtong tusschen de rivieren Delaware en Schuylkill,
werd 1682 gesticht door William Penn, heeft 350
kerken of bedehuizen, de 1755 gestichte Pennsylvania-universiteit, en eene sterk toenemende bevolking, waaronder zeer vele Duitschers (het zielental, dat 42,500 bedroeg in 1790, was in 1860, dus
zeventig jaren later, reeds geklommen tot 568,000,
dus meer dan verdertiendubbeld). In 1749 werd te
P. een vermaard tractiat gesloten met de Indianen
der Zes-Natien. In den onafhankelijkheids-oorlog
was P. de zetel van bet eerste congres, dat door de
afgevaardigden der Unie gehouden werd (1776).
De Engelschen bemachtigden P. in 1777; het werd
door de gele koorts geteisterd 1793 en 1797.
Philadelphus.Zi.e.PToLENEfis II en ATTALUS II.
Philte, het Tasjompso der oude Egyptenaren,
bet Dzjeziret-el-Heif of el-Birbe der Arabieren,
eilandje in den Nijl, eene halve mijl bezuiden Syene
(Asswan); heeft slechts een half uur gaans omtrek.
Men vindt er nog vele oude monumenten en ruinen,
o. a. twee prachtige tempels (de beroemde Isistempel werd eerst door Ptolemeiis Philadelphus
begonnen). Nabij P. een der watervallen van den
Nijl. — Zie ROSETTE.
Phiheni. Zie -P HILENEN.
Philaretes, armen. Filard, armenisch veldheer, vergezelde den grreksch-romeinschen keizer
Diogenes op zijnen krijgstocht tegen de SeldzjoekTurken, bij Welke gelegenheid P. zich zeer onderscheidde ; hij bleef dien keizer getrouw tijdens den
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opstand van Michael Parapinatius, en nam eerst,
nadat deze laatste gezegevierd had, den titel van
keizer aan. Hij maakte vrede met Nicephorus Botoniates, en werd tot hertog van Antiochie benoemd ;
doch later omhelsde hij het Islamismus, en onderwierp zich aan sultan Melik-schach. Hij stierf 1086.
Philargus. Zie ALEXANDER V (paus).
Philo (Manuel), grieksch dichter nit de middeleeuwen, geb. omstr. 1275 te Ephesus, gest.
omstr. 1340. Zijne verzen gaf Wansdorf in 't Licht
(Leipzig 1768, met lat. vertaling). Eene iNatuurlijke Historie" van P. werd overgedrukt door de
Pauw (Utrecht 1730).
Philemon, echtgenoot van Baucis. Zie BAtrets.
Philemon, grieksch dichter uit Soli in Cilicie, geb. omstr. 320 v. Chr., was met Menander de
schepper van het nieuwe attische blijspel, en stierf
op 97-j. leeftijd, terwijl hij smakelijk zat te lachen.
De fragmenten van P.'s werken verzamelde Meineke
in dl. 1 en 2 der .Fragmenta comicorum Grxcorum" (Berlijn 1839).
Philemon, een der eerste verbreiders van het
Christendom. Paulus schreef hem een zendbrief, die
in het N. T. opgenomen is.
Philemon, grieksch taalgeleerde uit de 5e
eeuw na Chr., schreef een Lexicon technologicum,
in 't Licht gegeven door Friedr. Osann (Berlijn 1821).
Philenen (de altaren der), lat. Philcenorum arw,
stad en haven in Afrika, op de grensscheiding tusschen Carthago en Cyrene, ontleende haren naam
aan de Philmni, twee carthaagsche broeders. In
eenen twist over de grenzen der beide rijken werden die twee broeders, als ijveraars om Carthago's
grenzen nit te breiden, door die van Cyrene levend
begraven. Carthago richtte twee altaren op hun graf
op; volgens Plinius waren die altaren niets antlers
dan twee duinbergen.
Philetas, grieksch dichter, nit Cos, sedert
306 v. Chr. leermeester van Ptolemeiis Philadelphus.
De fragmenten van P.'s heldendichten zijn verzameld door Schneidewin in .Delectus poeseos elegiacaa Graeae" (Gottingen 1838).
Phileterus, Phiketerus, stichter van het koninkrijk Pergamum, was een gesnedene uit Paphlagonie. Door Lysimachus benoemd tot stadhouder
van Pergammn, maakte hij zich van het gezag in die
stad meester 283 v. Chr. Hij regeerde 20 jaren,
doch zonder den titel van koning aan te nemen, en
liet zijn rijk na aan zijnen neef Eumenes.
Philetus, een der eerste Christenen, die zich
niet best gedroegen ; II Tim. 2: 17.
Philia, godin der vriendschap bij de oude Grieken ; identiek met de Amicitia der Romeinen.
Philibert, naam van verscheidene savooische
vorsten. Zie SAVOJE en EMMANUEL-PHILIBERT.
Philidor (Francois Andre Danican, genaamd),
geb. 7 Sept. 1727, gest. 30 Aug. 1795 te Londen
als zeer geacht opera-componist, heeft echter wereldvermaardheid aan zijn naam gegeven als schaakspeler. Hij schreef L'analyse du jeu des echecs (Londen 1777; dikw1j1s herdrukt).
Philipon de la Madeleine (Louis), geb.
1734 te Lyon, gest. 1818 te Parijs als bibliothecaris
van bet ministerie van binnenl. zaken, heeft verscheidene nuttige boeken geschreven, o. a.: Dictionnaire portatif des rimes (1806); Grammaire des
Bens du monde (2e druk 1807); Homonymes francais
(3e druk 1817); Manuel gpistolaire (7e druk 1820).
Philippenzen, de bewoners van Philippi;
ook de Christenen aldaar, aan wie Paulus een zendbrief heeft geschreven, die opgenomen is in 't N. T.

Philippeville, 1) versterkte stad in Belgie,
prov. (en 11 a 12 uren gaans lyezuidw. de stad)
Namen ; 1300 inw.; heette oudtijds Corbigny, en
was onder lien naam zeer onbeduidend tot 1555,
toen het vergroot werd door Karel V, die bet P.
noernde ter eere van zijnen zoon (Filips II). In
1578 werd P. aan de Hollanders ontweldigd door
don Juan van Oostenrijk. Bij den vrede der Pyreneen (1659) werd P. aan Frankrijk afgestaan, dat
in het bezit van P. bleef tot 1815 ; toen kwam P.
aan het koninkrijk der Nederlanden, waarvan het
door den Belgischen opstand (1830) gescheiden
werd. 2) stad en haven in Algerie, prov. Constantine, aan de reede van Stora, nabij de uitwatering
van den Wed-el-Kebir, is in 1839 door de Franschen gesticht ter plaatse, waar oudtijds Rusicada
lag ; heeft thans 8000 inw.
Philippi, aanvankelijk Datos, stad in Macedonia (vroeger Thracie), bij de Edonen, werd veroverd door Philippus II van Macedonia, die het versterkte, er een bolwerk zijns rijks van maakte, en
bet zijnen naam gat. In de vlakte nabij P. verloren
Brutus en Cassius den beslissenden veldslag tegen
Octavius, waardoor de republikeinsche partij hoofdeloos stond (42 v. Chr.). Te P. stichtte Paulus
reeds in 't jaar 53 eene christen-gemeente; zie het
art. PHILIPPENZEN.
Philippicus, aanvankelijk Bardanes geheeten, grieksch keizer, geboortig uit Armenia, was in
byzantijnsche dienst getreden. Door een sterrenwichelaar werd hem voorspeld, dat hij keizer zou
vvorden ; doch toen bij dit in het openbaar durfde
zeggen, werd hij door Tiberius III naar Cephalonia
gebannen (701), vervolgens door Justinianus II
naar Cherson (710). Door de bevolking van Cherson werd hij werkelijk als keizer uitgeroepen, en
deed als zoodanig zonder slag of stoot zijnen intocht in Constantinopel (711). Hij maakte zich
spoedig gehaat door zijnen ijver voor het monothelismus, en veracht om zijne ondeugden. Hij werd
van den troon gestooten en van het gezicht beroofd 713, en stierf in ballingschap.
Philippine, dorp met circa 300 inw. in Zeeland, 7 uren gaans bezuiden Goes, en anderhalf uur
g. benoordoosten Sas-van-Gent ; was eertijds eene
sterke vesting, die 21 Juni 1600 (destijds nog maar
eene schans zijnde) bemachtigd werd door prins
Maurits, terwijl hij naar Nieuwpoort in WestVlaanderen ging. Kort daarna weder in handen der
Spanjaarden, werd P. door den schoonzoon van prins
Frederik Hendrik veroverd, na vier dagen kloeken
weersiand geboden te hebben (7-11 Sept. 1633).
Daarop 29 Sept. 1633 door eene talrijke spaansche
krijgsmacht aangetast, werd P. echter door de nederlandsche troepen dapper verdedigd, zoodat die
poging rnislukte. In den nacht van 8 op 9 Mei 1635
beproefden zij andermaal zich bij overrompeling
van P. meester te maken, doch ook ditmaal tevergeefs. In 1747 (5 Mei) werd P., na zich twee dagen
kloek verdedigd te hebben, ingenomen door de
Franschen, die het eerst na den vrede van Aken
(1748) ontruimden, waarop bet 28 Jan. 1749 weer
door nederl. troepen bezel werd.
Philippine van Henegouwen. Zie EDUARD HI
( koning van Engeland).
Philippopoli, Philippopolis, stad in europ.
Turkije (in Roemelie), aan de Maritza, 17 mijlen
benoordw. Adrianopel ; 32,000 inw.; gesticht door
Philippus II, den varier van Alexander; verwoest
door de Gothen in 250; vormde onder de latijnsche
keizers van Constantinopel een hertogdom, dat door
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de schrijvers van dien tijd bij verbastering genoemd
is hertogdom Finepoplus. In 1818 werd P. nagenoeg
geheel in puinhoopen herschapen door eene aardbeving.
Philippus. Zie FIL1PS.
Philippus, 1) een der apostelen ; Matth. 10 :
3; Marc. 3: 18; Luc. 6: 14; Joh. 1: 44---49; 6:
5, 7; 12: 21, 22; 14: 8, 9; Hand. 1: 13. —2) een
diaken; Hand. 6: 5; 8: 5-40; 21: 8.
Philippus, naam van vijf koningen van Macedonie, nl.: P. I, 609-576 v. Chr. — P. II, de
vermaardste van alien, derde zoon van Amyntas IV,
geb. 383 v. Chr., werd als gijzelaar naar Thebe gezonden door Pelopidas, die naar Macedonie was geroepen orn een einde to maken aan de onlusten,
waardoor dat land heroerd werd. Hij hield zijn verblijf ten huize van Epaminondas, die hem tevens les
gaf. Bij den dood van zijnen broader Perdiccas (360)
ontsnapte P. uit Thebe, maakte zich meester van
het bewind als voogd van zijnen neef (welken titel
hij spoedig verwisselde tegen dien van koning), en
bracht eon leger op de been, dat zijne grootste kracht
ontleende aan verbeteringen, door P. aangehracht
in den phalanx. De rust binnenslands herstelde P.,
doordien hij zijne mededingers Argetis en Pausanias
versloeg ; de gerustheid tegenover het buitenland
deed hij wederkeeren, door to onderhandelen met
Athene ; hij vergrootte zijn rijk door de bemachtiging van Amphipolis, Pydna, Methone, en door belangrijke veroveringen in Illyrie, Peonie en Thracie.
Daarna sloeg hij de oogen op Griekenland, en richtte
zijne sluwe en trouwelooze staatkunde voornamelijk
tegen Athene, waar hij een duchtigen tegenstander
vond in den redenaar Demosthenes. Partij trekkende
van de onlusten, die veroorzaakt warden door den
Heiligen, Oorlog, maakte hij zich meester van Methone (waar hij een oog verloor), van Imbros en
van Lemnos, liet zich uitroepen als protector der
Thessaliers, en trachtte (doch tevergeefs) de Tilermopylen to overschrijden. Hij beschermde vervolgens Megalopolis tegen Sparta, ondernam eenen
aanslag op Eubea, die editor verijdeld werd door
het talent van Phocion, bernachtigde Olynthus (348),
beeindigde den Heiligen Oorlog (346), en deed zich
erkennen als lid van den Amphietyonischen Raad ;
daarna keerde hij zijne wapenen opnieuw tegen
Epirus en Thracie, zich gereed makende om geheel
Griekenland onder zijne heerschappij to brengen.
Demosthenes doorzag zijne oogmerken, en deed den
oorlog opnieuw ontbranden: aanvankelijk ondervond P. eenige tegenheden, en werd door Phocion
genoodzaakt het beleg van Byzantium op to broken;
(loch in Griekenland doorgedrongen zijnde, onder
voorwendsel eenen nieuwen beiligen oorlog to willen onderdrukken (338), bevocht P. in datzelfde
jaar op de Atheners en Thebanen de vermaarde
overwinning bij Cheronea. Hij maakte geen misbruik van zijne overmacht op zijne zvvakke vijanden, en keerde naar Macedonie terug, om zich toe
to rusten tot eenen grooten veldtocht tegen de Perzoo ; doch eer dat plan tot uitvoering kwam, werd
P. vermoord (336 v. Chr.) door Pausanias, een macedonisch edelman, die zich wegens persoonlijke
verongelijking aldus wraak verschafte. De regeering
van P. had 24 jaren geduurd; hij werd opgevolgd
door zijnen zoon Alexander den Groote. Even slow
als onverschrokken, was P. ontegenzeggelijk de geslepenste staatsman van zijne eeuw. Aangaande het
verlies van zijn rechteroog, zie ASTER. - P. III,
bijgenaamd Arrhideiis, natuurlijke zoon van Philippus en broader van Alexander den Groote, Teed aan
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eene soort van onnoozelheid of wezenloosheid, naar
men wil het gevolg van vergif, hem toegediend door
koningin Olympias, die zoodoende had willen zorgen, dat P. niet tot troonopvolger wierd gekozen ten
nadeele van Alexander. Desniettemin werd P. bij
Alexander's dood tot koning verheven, gezamenlijk
met eenen zoon van den grooten veroveraar (323 v.
Chr.); doch P. bezat slechts eene schaduw van gezag: al de macht was in handen van Perdiccas.
Zeven jaren later (317 v. Chr.) werd P. ter dood
gebracht door Olympias. — P. IV, zoon van Cassander, werd 298 v. Chr. koning. — P. V (of III,
indien men de twee vorigen met medetelt), zoon
van Demetrius, was 16 jaren oud, toen hij 221 v.
Chr. zijnen oom Antigonus Doson opvolgde. Hij
wikkelde zich bijna dadelijk in den oorlog der
Twee Bonden, koos de partij der Acheers, behaalde
op de Etoliers groote voordeelen, deed 217 den
vrede sluiten, en trok partij van zijne macht, om
hijna geheel Griekenland to onderwerpen. Aratus,
die voogd over P. geweest was, wilde den invloed,
dien hij op hem dacht to hebben, aanwenden in het
belang zijnen landgenooten ; doch P. luisterde niet
naar hem, en liet hem ombrengen door middel van
vergif (213). Hij had zich reeds onvoorzichtiglijk
de vijandschap van Rome op den hats gehaald, door
een tractaat to sluiten met Hannibal, hetgeen Aratus hem ten sterkste afgeraden had. De vloot van
P. werd vernield 214 v. Chr.; hij ondervond sedert
niets dan tegenheden, en de vrede word gesloten
205. Die vrede word verbroken in '200 v. Chr., toen
P. van den rom. senaat het bevel ontving, zijne vijandelijkheden tegen Athene, Rhodus en Pergamum
(Rome's bondgenooten) to staken. Hij werd door
Flamininus verslagen bijCynoscephalm (197 v. Chr.)
en genoodeaakt tot een vernederend verdrag, waarbij
hij afstand deed van al zijne aanspraken op Griekenland. Van dat tijdstip af, beducht voor Rome's macht,
woes hij al de aanzoeken van de hand, die Hannibal en Syria's koning Antiochus bij hem dedon, om
hem tot eerie hervatting van den oorlog to bewegen,
en hij toonde zich de gedweeheid zelve voor de
kleinste wenken van den rom. senaat, dien hij overigens verfoeide met hart en ziel. Ten laatste echter
werd hem de druk, dien Rome op hem uitoefende,
zoo ondragelijk, dat hij tot eenen nieuwen worstelstrijd meende over to gaan, die echter verhinderd
werd door zijnen dood (178 v. Chr.). Op valsche
aantijgingen had hij zijnen zoon Demetrius ter dood
laten brengen; hij werd opgevolgd door zijnen natuurlijken zoon Perseus.
Philippus, koning van Syrie, een der laatste
Seleucieden, zoon van Antiochus VIII Grypus, werd
koning anno 93 v. Chr. bij den dood van zijnen
broader Seleucus VI, en was aanhoudend oorlogvoerend tegen de mededingers, die hem den troon
betwistten, nl. Antiochus X, Antiochus XI, Antiochus XII. Eenen eersten keer afgezet, beklom hij
kort daarna .den troon opnieuw ; doch zijne onderdanen, de burgeroorlogen moede, onttroonden hem
omstr. 80 v. Chr., en stelden zich onder het gezag
van Tigranes, koning van Armenia. Na nog beleefd
to hebben, dat Syrie in een romeinsch wingewest
herschapen werd (64 v. Chr.), stierf P. als eenvoudig particulier omstr. 57 v. Chr.
Philippus, zoon van Herodes den Groote,
koning van Judea, ontving van Augustus (in 't jaar
na Christus' geboorte) den titel van tetrarch
(d. viervorst) met eenige provincien van het
koninkrijk Judea (Trachonitis, Batanea, Iturea). Hij
bestuurde die met wijsheid, en stierf anno 33. Hij
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had in Palestina de stad Cesarea, bijgenaamd van
Philippus, gesticht (Cesarea Philippi). Hij wordt
in het N. T. vermeld Matth. 14: 3; Marc. 6: 17 ;
Luc. 3: 1, 19.
Philippus, bijgenaamd de Arabier, voluit Marcus Julius Philippus Arabs, romeinsch keizer, geb.
te Bosra in Idumea, dat destijds tot Arabic behoorde,
was de zoon van een rooverhoofdman. Door zijnen
moed en zijne bekwaamheden klom hij in de armee
op tot de hoogste Braden, en onderscheidde zich in
dell oorlog te land tegen de Perzen ; doch hij maakte
van zijnen invloed enkel gebruik, om de troepen op
te ruien ; en nadat de jonge Gordianus te Zaiah in
Mesopotamie vermoord was, nam P. den titel van
keizer aan (244). Hij maakte vrede met de Perzen,
door hun Mesopotamie of te staan, drong eenen inval der barbaren terug naar den Donau, en kwam
naar Rome, waar hij het duizendjarige feest van de
stichting der stad liet vieren met de grootste plechtigheid (247). De wijze wetten, die P. uitvaardigde,
gaven hoop op eene gelukkige regeering ; doch verscheidene legioenen kwamen in opstand, en riepen
andere keizers uit (Jotapianus, Marinas, enz.); Decius, die door P. tegen hen uitgezonden werd, nam
zelf insgelijks het purper aan, en rukte tegen den
keizer op: P. werd overwonnen en sneuvelde bij
Verona (249).
Philippijnsche eilanden, de noordoostelijkste en uit meer dan 1000 eilanden en eilandjes
bestaande groep van den Oostindischen archipel ; de
P. hebben eene gezamenlijke grootte van 5524 vierk.
mijlen. Het voornaamste der P. is Luzon of Manila ;
dan volgen in belangrijkheid Mindanao, Soeloe of
Sooloo, Palawan, enz. De kleinere eilanden, die Luzon
omringen (Samar of Ibaba, Leyte, Panay, Mindoro,
de Calamianen, enz.) worden dikwijls de Bissayos
genoemd, naar het voornaamste der volkeren, die ze
bewonen. De meeste der P. staan onder het gezag
van Spanje; de volkeren, die niet aan Spanje onderworpen zijn, hebben hunne eigene mahomedaansche
sultans of hoofderi. Met de Marianen gezamenlijk
vormen de P. een capitanaat-generaal van Spanje
(5362 vierk. mijlen, bevolkt met vijfdhalf millioen
zielen); de hoofdplaats van dat capitanaat is de stad
Manila. In 1521 ten voordeele van Spanje ontdekt
door :de schepen van Magellaan, werden deze eilanden P. genoemd ter eere van Spanje's koning Filips
(Philippus); eerst in 1568 werd er de eerste spaansche nederzetting gevestigd. Die kolonie werd al
spoedig zeer bloeiend, en vele Chineezen kwamen
er zich nederzetten ; de sterke vermeerdering van
hun getal werd weldra eene reden van bezorgdheid
voor de Spanjaarden, die daarom in 1639 al de
Chineezen vermoordden. In 1762 werd Luzon door
de Engelschen veroverd, doch 1764 teruggegeven.
Philippijnsche eilanden (Nieuwe). Zie

maakte hij zelf een einde aan zijn leven. Hij had
geschreven eene .Geschiedenis van Dionysius" en
eene »Geschiedenis van Sicilie in 13 boeken", waarvan slechts fragmenten tot ons gekomen zijn door
den heiligen Clemens van Alexandria, Diodorus, enz.
Philistijnen, een oorlogszuchtige volksstam
in Syrie, bewoonde langs de kust een grondgebied
van omstreeks 8 mijlen lengte, tusschen den stam
Dan ten N., stam Simeon ten 0. en Egypte ten Z.
Hunne voornaamste steden waren Gaza, Ascalon,
Azoth, Accaron, Anthedon. Het rijk der P. was eigenlijk een Bondstaat, daar de meeste steden elk
haar eigen koning hadden. De P. waren onophoudelijk in oorlog met het joodsche yolk, dat gedurende
achttien jaren onder het gezamenlijke juk der P. en
der Ammonieten zuchtte (1261-1243 v. Chr.);
door de P. alleen werden de Joden nogmaals overheerscht van 1212 tot 1172 v. Chr., aan welken
toestand van slavernij een einde gemaakt werd door
Simson. Daarentegen werden de P. overwonnen door
David ; en in weerwil van hunne gedurige opstanden,
herwonnen zij hunne onafhankelijkheid eerst onder
de laatste koningen van Juda. Zij hadden ook te
oorlogen tegen de Egyptenaren. Azoth doorstond
van Psammeticus eene belegering, die 29 jaren
duurde (de langste, waarvan de geschiedenis melding maakt), en werd eiudelijk ingenomen. Onder
de Seleucieden en onder de Romeinen werd het
land der P. niet meer onderscheiden van dat der
Joden ; doch opmerkelijk is bet, dat de naam P. de
heerschende gebleven moet zijn, naardien het land
naar hunnen naam Palestina genoemd is geworden.
Phillip (Arthur), engelsch zeevaarder, geb. te
Londen 1738, gest. 1814, was gouverneur-generaal
van Nieuw-Zuidwallis van 1788 tot 1793; hij koos
Port-Jackson in plaats van Botany-Bay tot hoofdplaats der engelsche kolonie in Nieuw-Holland,
legde de grondslagen tot de voorspoedige ontwikkeling der engelsche nederzetting, en ontving bij
zijnen terugkeer den rang van vice-admiraal. Men
heeft van hem eene .Reis naar Botany-Bay" (Londen 1789).
Philo, de beroemdste vertegenwoordiger der
helleensch-joodsche philosophic, een uitmuntend
redenaar en aristotelisch-platonisch wijsgeer nit
Alexandria, geb. omstr. 20 v. Chr., bracht de allegorische uitlegging in zwang. Hij stierf anno 54 na
Chr. De beste editie van zijne werken is die van
Mangey (2 dln. Londen 1742); eene goede kleine
editie leverde Tauchnitz (8 dln. Leipzig 1851--54).
— P., uit Byblos in Phenicie, grieksch taalgeleerde
in het laatst der 1e eeuw, schreef o. a. eene grieksche
vertaling van de .Phenicische Geschiedenis" van
Sankhoeniathon, waarvan echter slechts het eerste
bock (en dat nog onvolledig) tot ons gekomen is.
— P., een tot de nieuwe academie behoorende
philosoof uit Larissa, leefde ten tijde van Cicero te
Rome. — P., uit Byzantium, omstr. 150 v. Chr.
schreef, behalve over werktuigkunde, ook .Over de
Zeven wonderen der wereld" (uitgegeven door
Orelli, Leipzig 1816).
Philochorus, grieksch geschiedsehrijver, uit
Athene, omstr. 300 v. Chr.; schreef onder den titel
Atthis eene inhoudrijke geschiedenis van Athene,
waarvan de fragmenten verzameld zijn door Muller
in dl. 1 der .Historicorum Grwcorum fragmenta"
(Parijs 1841).
Philoctetes, een grieksch held, zoon van
Pceas en Demonassa, was een vriend van Hercules,
tong merle naar Troje, doch moest, door een slangenbeet gewond, op Lemnos achtergelaten worden,
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Philipsland (St.-), oudtijds Philipskerke genaamd, in de wandeling Flipsland genoemd, dorp
met 500 inw. in Zeeland, 4 uren gains benoorden
Tholen, ligt op het eiland P. (St.-), dat den noordoosthoek der pron. Zeeland vormt.
Philistus, geschiedschrijver en staatsman,
geb. te Syracuse 481 v. Chr., diende Dionysius den
Dwingeland, die hem evenwel op het laatst in ballingschap zond ; na diens dood keerde P. naar Syracuse terug, was daar met Aristippus het hoofd
van die partij der hovelingen, die tegenover de partij
van Din en Plato stond ; P. had de hand in den val
van Plato, doch werd ter zee overwonnen door Dio
(411),en volgens sommigen onthoofd; volgens anderen

Philodemus

Philoxenus

waar hij 10 jaren bleef. Op de verklaring van den
ziener Helenus, dat Troje niet zonder P. bemachtigd
konde worden, werd P. eindelijk door Diomedes en
Ulysses van Lemnos afgehaald, en bewerkte, doordien hij Paris doodde, den ondergang van Troje.
Volgens eene andere lezing had Hercules, toen hij
stierf, zijne pijlen toevertrouwd aan zijnen vriend
P., die eenen eed had moeten doen, dat hij ze nooit
aan iemand zou overleveren. Maar later, toen de
Grieken niet hij machte bleken, om zonder de pijlen
van Hercules het belegerde Troje te bemachtigen,
liet P. zich door hunne dringende beden overhalen,
en duidde hun, door met den voet op den grand te
stampen, de plaats aan, waar de pijlen van Hercules
verborgen lagen. Vervolgens ging hij scheep naar
Troje. Doch onderweg viel een der pijlen op zijnen
voet; en doordien ze vergiftigd waren, werd hij er
gevaarlijk door gekwetst. Die woad zette zich tot
eene verzwering, welke zulk eenen walgelijken reuk
van zich gaf, dat men genoodzaakt was hem op het
eiland Lemnos achter te laten. Eerst tien jaren later
kwam men hem van daar afhalen, omdat men zijne
pijlen noodig had, wilde men aan den oorlog een
einde kunnen maken. Hij werd door Machaon en
Podalirius genezen. Na zijnen terugkeer van Troje
begaf hij zich naar Calabrie, waar hij de steden
Petelia en Turium stichtte. De wederwaardigheden
van P. hebben aan Sophocles stof geleverd voor een
schoon treurspel, dat nagevolgd is door den franschen dichter Laharpe.
Philodemus, epicurisch wijsgeer nit Gadara
in Celesyrie, leefde in de eeuw voor Christus' geboorte, was een tijdgenoot van Cicero en Atticus.
De meeste fragmenten zijner werken zijn te Herculanum gevonden, en opgenomen in de .Volumina
Herculanensia"; daartoe behooren fragmenten der
Rhetorica (bewerkt door Gros, Parijs 1840), eene
Verhandeling over de muziek (uitgeg. door Murr,
Straatsburg 1804), eene verhandeling De vitiis
(uitgeg. door Sanppe, Berlijn 1853).
Philokia, of Filoki, het oude Argos Amphilochium, stad in Griekenland, in West-Hellas, ruim
3 mijlen bezuidoosten Arta.
Philolaus, nit Neder-Italie (nit Crotona of
uit Tarentum), geb. omstr. 500 v. Chr., leerling van
Pythagoras, stierf omstr. 420 v. Chr. Zijn voornaamste werk .Over de Natuur" stond bij de ouden
in hooge eere. Fragmenten daarvan werken gecommentarieerd door Bôckh (Berlijn 1819).
Philologus, een der eerste Christenen ;
Rom. 16: 15.
Philomele, Philomela, dochter van Athene's
koning Pandion, werd door Tereus, koning van
Thracie, die gehuwd was met hare zuster Procne,
verkracht, waarna hij haar de tong uit den mond
liet snijden, opdat zij zijne misdaad aan niemand
bekend zoo kunnen maken, terwijl hij haar overigens in strenge gevangenschap hield. Door hare
zuster geholpen, vond P. eindelijk middel om te
ontsnappen ; nit wraak doodde zij Itys, den zoon
van Tereus, aan Wien vervolgens het vleesch van
dien zoon als gebraad opgedischt werd. Voor zijne
woede vluchtende, werd P. in een nachtegaal, en
Procne in eene zwaluw veranderd.

niet in hunne handen te vallen, genoodzaakt, zich
van boven neer van eene rots te werpen (354 v.
Chr.). Hij werd in het bevelhebberschap vervangen
door zijnen broeder Onomarchus.
Philometor, d. i. de Moederminnende, bijnaam der koningen Ptoletneiis VI van Egypte en
Attains III van Pergamum.
Philopator, d. i. de Vaderminnende, bijnaam
der koningen Ptolemeris IV van Egypte en Nicomedes van Bithynie.
Philopcemen, de laatste groote veldheer en
staatsman van Griekenland, geb. 253 v. Chr. te
Megalopolis in Arcadie, onderscheidde zich reeds
vroeg in de legers van den acheischen bond, werd
benoemd tot bevelhebber der ruiterij, verpletterde
de Etoliers in den slag van Larissa (208 v. Chr.);
werd vervolgens gekozen tot pretor of hoofd der
ligue, won op Machanidas den beslissenden veldslag
bij Mantinea, doodde eigenhandig den tiran, en
noodzaakte diens opvolger Nabis het beleg voor
Messene op te breken. Door dien vorst verslagen
ter zee, herstelde P. die nederlaag reeds spoedig
door den slag van Gythium, rukte als overwinnaar
Sparta binnen, deed deze mogendheid toetreden tot
den bond, tuchtigde tweemaal eenen opstand der
Spartanen, ontmantelde de stad, bracht het grootste
gedeelte der bevolking naar elders over, en schafte
de wetten van Lycurgus af (188 v. Chr.). Belast
met de taak, om eenen inval der Messeniers in Arcache af te slaan, leverde hij hunnen aanvoerder
Dinocrates slag, doch werd overstelpt door de overmacht van den vijand. Van zijn paard gevallen zijnde,
werd P. gevangen genomen en naar Messene gebracht, waar hij stierf, ten gevolge van vergiftiging
door Dinocrates (183 v. Chr.). Zijn stoffelijk overschot werd met groote praal overgebracht naar
Megalopolis.
Philostorgus, kerkelijk geschiedschrijver,
geb. in de 4e eeuw (omstr. 364) in Cappadocie,
hield lang verblijf te Constantinopel, en was een
ijverig aanhanger van het Arianismus. Hij had eene
.Kerkelijke Geschiedenis" geschreven, loopende van
de troonsbeklimming van Constantijn tot den dood
van Honorius; wij bezitten daarvan slechts een nittreksel, gemaakt door Photius (in 't licht gegeven
door Godefroy, Geneve 1642, grieksch-lat.).
Philostratus (Flavius), de Dude, nit Lemnos,
beroemd sophist in bet laatst der 2e eeuw te Rome,
schreef ook artistieke werken en biographien, even
als zijn neef (P., de Jonge, gest. 264 na Chr.). De
beste editien van beider complete werken leverde
Kayser (2e druk Zurich 1853) en Westermann
(Parijs 1849).
Philotas, zoon van Parmenion, deelde met zijnen varier in de gunst van Alexander, hetgeen hem
vele benijders verwekte, die hem- eindelijk betichtten, dat hij met Dymnus eene samenzwering gesmeed had tegen den koning. Op de pijnbank ge.
bracht, bekende P. alles wat men hem afvroeg, en
werd veroordeeld om doodgesteenigd te worden,
welk vonnis hij dan ook onderging.
Philoxenus, grieksch d ithyrambendichter uit
de 4e eeuw v. Chr., geb. op het eiland Cythera,
moet omstr. 380 v. Chr. te Ephesus gestorven zijn,
ten gevolge van onmatig eten. Fragmenten der dithyramben van P. zijn verzameld door Bippart (Leipzig 1843), en door Schmidt in de 'Diatribe in dithyrambum" (Berlijn 1848). — P., ook genaamd
Xenaias, syrisch schrijver van de secte der Monophysieten of Jacobieten, geb. to Tabal in Susiana,
werd 485 verheven tot bisschop van Hieropolis in
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Philomelion. Zie AliSJEHR.
Philomelus, phoceisch veldheer, plunderde

den tempel van Delphi, en deed zoodoende den
Heiligen oorlog ontbranden. Aanvankelijk behaalde
hij eenige voordeelen, en noodzaakte zelfs Pythia
orakels te geven ten zijnen voordeele ; doch eindelijk door de Beotiers verslagen, zag hij zich, om

Phineus
Syrie, bestreed de besluiten van het concilie van
Chalcedon, en werd 518 door keizer Justus I gebannen naar Gangrw in Cappadocie, waar men hem liet
omkomen 522. De Jacobieten beschouwen hem als
een martelaar. Hij heeft eene menigte werken nagelaten, o. a. eene syrische vertaling van de vier Evangelien, door hem geschreven in 508, zijnde dit de
eenige, die door de Jacobieten gelezen wordt (in 't
licht gegeven door J. White, Oxford 1778).
Phineus, koning van Salmydessus in Thracie
ten tijde der Argonauten, liet aan zijne beide zonen
de oogen uitsteken, op de valsche beschuldigingen,
die hunne stiefmoeder tegen hen inbracht. Om P.
te straffen voor zijne barbaarschheid, sloegen de goden hem met blindheid, en leverden hem over aan
de vervolging der harpijen, die de spijzen van zijne
tafel wegroofden en alles wat zij aanraakten verpestten. Later werd hij door Calais en Zethes, de
zonen van Boreas, van de vervolging Bier monsters
verlost ; doch hij bleef zijn leven lang blind. — P.,
broeder van Cepheus en oom van Andromeda, was
verloofd met zijne nicht, toen deze hem ontnomen
werd om aan een zeemonster opgeofferd te worden.
Door Perseus gered, nam Andromeda de hand van
dien held aan. Daarop vatte P. de wapenen op, om
haar aan Perseus te ontweldigen ; doch hij werd
door het Medusa-hoofd in steen veranderd.
Phintias, thans Alicata, stad in het oude Sicilie, was eene volkplanting van Gela, aan de rivier
Himera, nabij hare uitwatering. Niet ver van P. was
eene bron, die de opmerkelijke eigenschap had, dat
alles wat men er in wierp op het water bleef drijven.
Phintias, de vriend van Damon. Zie DAMON.
Phiseldeek,geschiedschr. Zie SCHMIDT (Chr.).
Phison. Zie P 1SON.
Phladirtingum, en Phlarditiga, oude namen
van Vlaardingen.
Phlegethon, d. de Vlammende, ook wel
Periphlegethon, in de mythologie eene rivier der
onderwereld, die niet uit water, maar uit vuurvlammen bestaat.
Phlegon, I) bijgenaamd Trallianus, naar zijne
geboortestad Tralles in Lydia, grieksch geschiedschrijver, was een vrijgelatene van Adriaan, in de
eerste heeft der 2e eeuw. Hij had geschreven eene
,Geschiedenis van Sicilie ", eene )Beschrijving van
Sicilie" en eene )Verhandeling over de feesten der
Romeinen", welke drie werken verloren geraakt
zijn; doch men heeft van hem drie andere werkjes
nl.: De rebus mirabilibus, De longwvis en De Olympiis,
in 't licht gegeven door Wilh. Xylander (Baze11568
editie princeps) en door G. Frantz (Halle 1775),
het eerstgenoemde ook door Westermann in de
.Paradoxographi" (Brunswijk 1839). — 2) een der
eerste Christenen ; Rom. 16 :14.
Phlegreische velden, d. Vuurvelden, de
velden in de nabijheid van Curnw, waar Hercules
(zegt men) de goden hielp, om de reuzen te verpletteren. Zie SOLFATARA.
Phlegyas, koning van Phlegyantis (klein landschap in Beotie, in de nabijheid van Orchomenus),
zoon van Ares (Mars) en Chryse, was een bekwaam
wagenmenner en worstelaar, en stamvader der Phlegyers. De dochter van P., genaamd Coronis, liet zich
verleiden door Apollo ; om deswege wraak te nemen
stak P. den tempel te Delphi in brand, waarop
Apollo hem met zijne pijlen doodschoot. In de onderwereld ziet de ongelukkige P. onophoudelijk
eene zware rots boven zijn hoofd hangen, die ieder
oogenblik dreigt neder te storten om hem te verpletteren.

Phocion
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Phlegyers, een roofzuchtig volkje in Beotie,
in Phocis ; ze bewoonden het landschap Phlegyantis
in de omstreek van Orchomenus. Zie PHLEGYAS en
ook PHORBAS.
Phliasie, rijkje in den Peloponnesus, bestond
uit de stad Phlius met haar rechtsgebied ; eerst na
den vrede van Antaleidas (385 v. Chr.) nam P.
eene aristocratische staatsregeling aan.
Phlionte, fransche naamsvorm voor Phlius.
Phlius, 1) overoude peloponneezische stad in
Achaia, een weinig bezuiden Sicyon, vormde met
haar rechtsgebied het onafhankelijk rijkje Phliasie ;
overblijfselen van P. zijn onder den naam Staphyliki
nog in wezen aan den Asopus. — 2) stad in Argolis.
Phocas, grieksch keizer, was exarch der centurion onder Mauritius, then hij in 602 als keizer
uitgeroepen werd door de armee, die benoorden den
Donau lag. Hij rukte op Constantinopel aan, en deed
Mauritius en diens zes zonen onthoofden. Als keizer
was P. lafhartig, wellustig, inhalig en wreed : door
Chosroes, koning van Perzie, liet hij zich verscheidene landschappen ontweldigen (Osroene, Mesopotamia, Armenia, Syrie en een gedeelte van KleinAzie). Hij onderdrukte drie samenzweringen (604,
606, 610), doch werd eindelijk van den Croon gestooten door Heraclius, na den zeeslag van Constantinopel ; en op het dek van diens schip werd P. onthoofd (610).
Phocas, de heilige, martelaar ten tijde van
Diocletiaan, leefde van de opbrengst van eenen kleinen tuin in de nabijheid van Sinope , in 303 werd
hij onthoofd ; kerkelijke gedenkdag 3 Juli.
Phocea, thans Fokia, stad in Klein-Azie, begrepen in den lonischen bond, op de kust van Mysie, naar het zuiden, en aan de Golf van Curnw, aan
de uitwatering van den Caicus, had twee havens
(Naustathmus en Lampterus), stood oudtijds op een
hoogen trap van bloei, en stichtte volkplantingen in
Gallia en in Spanje, van welke de voornaamste Massilia (Marseille) was. De tegenwoordige stad Fokia,
11 a 12 uren gaans benoordw. Smirna, drijft nog
eenigen handel, en heeft 4000 inw.
Phoceers, 1) de bewoners van Phocea.
2) de bewoners van Phocis.
Phocion, atheensch veldheer en staatsman,
geb. omstr. 400 v. Chr. nit geringe ouders, studeerde
philosophie onder Plato en Xenocrates, onderscheidde
zich evenzeer in de armee als op de tribune, en
werd bet hoofd van de aristocratische partij te
Athene. Hij hield niet op gematigdheid tegenover
de bondgenooten, het behoud van den vrede en een
nauwlettend oog op de handelingen van Philippus
van Macedonia aan te bevelen, benevens zuinigheid
in bet beheer en terugkeer tot de voorvaderlijke
deugden. Door zijne strengheid was hij het atheensche yolk niet aangenaam ; niettemin hield het hem
hoog in eere, en nam telkens tot hem de toevlucht
in tijden van gevaar: 45-maal bekleedde het hem
met het opperbevelhebberschap. Uitstekende diensten bewees P. aan zijn vaderland in den Bondgenooten-oorlog tegen Athene (359-356 v. Chr.);
hij slaagde er in, Eubea te beveiligen tegen de
aanslagen van Philippus, die ook door hem genoodzaakt werd het beleg van Byzantium op te breken.
Na de plundering van Thebe werd P. naar Alexander afgevaardigd, om voorstellen te doers tot handhaving van den vrede ; bij die gelegenheid verwierf
hij de hoogachting van den macedonischen vorst,
die hem herhaalde malen de scbitterendste aanbiedingen deed, welke echter alle door P. van de hand
gewezen werken. Tegen den Lamischen-oorlog ver-
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Phraites

zette P. zich; niettemin aanvaardde hij in dien ooreen kommandement, ofschoon toen reeds 80 jaren
oud ; hij versloeg de Macedoniers op de kust van
Attica. Toen Athene bezet was door Polysperchon,
werd P. op aanstoken van dien veldheer ter dood
veroordeeld door bet tegen hem opgeruide yolk, en
hij dronk den gifbeker in 317. Reeds kort daarna
erkenden zijne medeburgers met schaamte hunne
onrechtvaardigheid jegens hem, en richtten hem een
standbeeld op. Zijn Leven is beschrcven door Plutarchus en door Cornelius Nepos.
Phocis, landschap in het Dude Griekenland,
tusschen Beotie ten 0., Etolie ten W., de Zee van
Eubea ten N. 0., de Golf van Corinthe ten Z., had
rondom zich de drie Locris, nl. Opontisch Locris
en Epicnemidisch Locris ten N., Ozolisch Locris
ten Z. De hoofdstad, en tevens de sterkste stad van
P., was Elatea. In P. geenclaveerd lag Delphi, dat
een afzonderlijk gemeenebest was. P. vorinde een
lichaam, dat zijne afgevaardigden zond naar de Amphictyonie der Thermopylen. Het land was bergachtig, en slechts middelmatig in vruchtbaarheid.
In P. lag de Parnassus. De bevolking van P. was arm,
maar zeer dapper. In den tweeden Heiligen oorlog
boden de Phoceers het hoofd aan Thebe en aan den
tegen hen gevormden bond (355-346 v. Chr.).
Eindelijk, door Philippus II van Macedonia overstelpt, verloor P. zijne stemgerechtigdheid in den
Raad der Amphictyonen, en de steden van P. werden ontmanteld. Onder de Romeinen maakte P. deel
uit van de provincie Achaia; en thans vormt het,
met Phthiotis, eene nomarchie van het koninkrijk
Griekenland.
Phocylides, grieksch gnomendichter in de
6e eeuw v. Chr. (vroeger plaatste men hem in de
4e of 6e eeuw na Chr.). Hij was geboortig uit Miletus (of uit Chios). Men heeft van hem eene reeks
zedespreuken in 217, verzen, opgenomen in de
.Poetm Grwci gnomici" en afzonderlijk uitgegeven
door Stickel (met vertaling, Maintz 1831).

Phorcys, eene godheid in de oorspronkelijke
mythologic der Grieken, was de zoon van Pontos en
G&a (de Zee en de Aarde); hij trouwde met Ceto,
en verwekte bij Naar de Greeen, de Gorgonen, den
Draak der Hesperieden, Scylla en Thoiisa. Phorcys
en Ceto zijn personificatien van het leven, dat zich
slechts in wezens van minderen rang openbaart.
Phoroneus, zoon en opvolger van Inachus,
en tweede koning van Argos (1920-1896 v.Chr.),
was de vader van Niobe, Apis en Argus: tot scheidsrechter benoeind in eenen twist tusschen Juno en
Neptunus, besliste hij ten voordeele van Juno, die
sedert dien tijd Argos beschermde. Hij Of wetten
aan zijne onderdanen, en maakte hen bekend met
de weldaden der beschaving ; hij had ook groote
oorlogen te voeren tegen de Telchinen en de Curdten. Na zijnen dood wend P. tot god verheven, en
schonk zijnen naam aan het riviertje P. in Argolis.
Ziju naarn doet denken aan de Pharaonen van
Egypte, en versterkt de overleveringen aangaande
egyptische landverhuizingen naar het oorspronkelijke
Griekenland.
Photinus, nit Ancyra in Galatie, leerling van
Marcellus, was bisschop van Sirmium in Pannome,
en stichter van de secte der Pholinianen, die beweerden, dat Christus niets tinders geweest was dan
een mensch, met andere woorden, die de godheid
van Christus ontkenden. In 351 werd hij als bisschop afgezet, en stierf omstr. 376 in Galatie.
Photius, patriarch van Constantinopel, geb.
aldaar, was reeds ambassadeur in Perzie en eerste
geheimschrijver van keizer Michael geweest, toen
hij, ofschoon een leek zijnde, verheven werd tot het
patriarchaat van Constantinopel, in de plaats van
Ignatius, die 857 afgezet was. Door pans Nicolaas I
in den ban gedaan (862), riep de door geleerdheid
uitblinkende P. een concilie van bisschoppen naar
Constantinopel bijeen, en sprak daar op zijne beurt
den banvloek nit over den pans, hetgeen het begin
was van de latere scheuring tusschen de Grieksche
Kerk en de Roomsche Kerk. Basilius de Macedonier
herstelde Ignatius als patriarch, en eerst na diens
dood kon P. zich als zoodanig doen gelden ; reeds
spoedig wederom in onmin met den pans, werd opnieuw de banvloek over hem uitgesproken : hij hield
zich echter als patriarch staande, totdat Leo de Wijsgeer den troon beklom ; door dezen werd P. gebannen, en hij stierf als balling in een armenisch klooster (891). De voornaamste werken van P. zijn :
Bibliotheca (uitgegeven door Bekker, 2 dln. Berlijn
1824); Lexicon (uitgeg. door G. Hermann, Leipzig
1808, en door Porson, 2 dln. Leipzig 1823); en zijn
theologisch werk De spiritu sancti myslagogia (uitgegeven door Hergenrother, Regensburg 1857).
Phraataces, koning der Parthen, maakte gemeene zaak met zijne moeder Thermusa, om zijnen
vader Phra5tes IV om het leven te laten brengen,
doch werd reeds kort daarna (anno 14 naChr.) door
zijne tegen hem in opstand gekomene onderdanen
vermoord.
Phraates, naam van vijf koningen der Parthen ;
hun eigenlijke naam is Hradad; zij zijn: P. I, regeerde van 182 tot 164 v. Chr., en onderwierp de
Marden. — P. II (139-127 v. Chr.), zag zijn
rijk overweldigen door Antiochus V1I (Sidetes),
werd overwonnen in drie groote veldslagen, verloor
Babylon, Seleucia, Ecbatana, en zag zich gedurende
eenigen tijd beperkt tot het eigenlijke Parthie ; doch
het duurde niet fang of, geholpen door de Scythen,
overviel hij do syrische troepen, en hakte die in de
pan in eenen veldslag, waarin Antiochus het leven

Phoebe. Zie DIANA.
Phoebus. Zie APOLLO.
Phcebidas, spartaansch veldheer, die 382 v.
Chr. Thehe bemachtigde, met verkrachting van de
verdragen. Hij werd deswege afgezet en tot eene
geldboete veroordeeld, omdat hij gehandeld had
zonder bevelen ; dit belette evenwel niet, dat de
Spartanen de stad Thehe bezet hielden. Later werd
P. in zijn bevelhebbersrang hersteld en naar Beotie
teruggezonden ; de Thebanen belegerden hem in
Thespiaa, en hij sneuvelde bij gelegenheid van eenen
uitval.
Phonia, stad in de grieksche nomarchie Argolis, in het vierdhalf uur gaans lange Dal van P.
(oudtijds Pheneos), in hetwelk zich een groot, diep
meer bevindt.
Phorbas, zoon van Argus, regeerde te Argos
ornstr. 1790 v. Chr. — P., kleinzoon van den vorige, verloste de Rhodiers van ecnen draak, die bet
eiland Rhodus onveilig maakte. Na zijnen dood werd
deze P., onder den naam van Ophiuchus, in den hemel geplaatst, met den door hem gedooden draak.
Phorbas, aanvoerder der Phlegyers in Phocis,
een wreedaard en geweldenaar, maakte zich meester
van al de wegen, die naar Delphi liepen, en noodzaakte ieder, die voorbijkwam, om met hem te vechten ; en zoodra hij hen overwonnen had, liet hij hen
op de gruwelijkste wijze doodmartelen. Apollo nam
de gedaante van eenen worstelstrijder aan, en werd
insgelijks tot vechten gedwongen, waarop hij P. met
Mien vuistslag doodsloeg.
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verloor. — P. III (70-61 v. Chr.), was beurtebugs de bondgenoot en de vijand der Romeinen, en
verloor het leden als slachtofl'er van eene samenzwering zijner twee zonen Mithridates III en Orodes. —
P. IV, beklom den troon anno 37 v. Chr., na zijne
broeders van kant gemaakt te hebben. Niet onvoorspoedig voerde hij oorlog tegen Marcus Antonius;
doch hij zag zich genoodzaakt voor zijne eigene onderdanen, die tegen hem in opstand kwamen, te
vluchten: hij ging hulp zoeken bij de Scythen, met
wier bijstand hij Tiridates versloeg, die zich meester
gemaakt had van den troon. Vervolgens sloot P.
vrede met de Romeinen, en gaf aan Augustus de gevangenen en tie vaandels terug, die veroverd waren
op Crassus. In het jaar 13 na Chr. werd P. IV gedood door zijnen zoon Phraataces. — P. V, een
der zonen van Phraates IV, was als gijzelaar te Rome,
toen Tiberius hem (55 na Chr.) aan parthische ambassadeurs uitleverde, om onlusten te verwekken tegen Artabanus Doch hij stierf, eer hij aan dat
plan uitvoering kon geven.
Phranza, of Phrantzes (Georg.), byzantijnsch
geschiedschrijver, geb. 1401 te Constantinopel, was
kamerheer en geheimschrijver van Manuel II (Paleologus), stadhouder van Morea in 1446, en eindelijk
opper-logotheet. Hij werd 1453 door de Turken gevangen genomen en verkocht, kwam vervolgens weder op vrip voeten, en stierf in een klooster op het
eiland Corfu. Men heeft van hem eene ),Kronijk van
Constantinopel", loopende van 1250 tot 1477, in 't
licht gegeven door Alter (Weenen 1796, in fol.).
Phraortes, koning der Meden, zoon en opvolger van Dejoces, regeerde van 690 tot 655, of van
657 tot 634 v. Chr., veroverde verscheidene landstreken, doch werd bij den Euphraat en bij den
Tigris overwonnen door de Assyriers. Kort daarna
stierf hij, en werd opgevolgd door Cyaxares I.
Phrath, een der vier rivieren van het Paradijs,
wordt in het 0. T. herhaalde malen vermeld ; Gen.
2: 14; 15: 18; Dent. 1: 7; 11: 24: Jozna 1: 4;
H Sam. 8 : 3 ; II Kon. 23 : 29 ; 24 : 7; I Chron. 5 :
9; 18: 3; II Chron. 35: 20; Jerem. 13: 4-7; 46:
2-10 , 51: 63.
Phratrien, in het oude Athene eene op afkomst en bloedverwantschap gegronde indeeling der
bevolking, in den trant als de romeinsche Curien.
Elke Phratrie bestond uit 90 geslachten, en in 't geheel waren er 12 zulke P. Zij, die aan het hoofd der
P. stonden, heetten Phratriarchen, en al de leden der
P. werden Phratoren genoemd.
Phresii, zooveel als Phrisiones, d. Friezen.
Phrixus. Zie PHRYRUS.
Phrygie, lat. Phrygia, landschap in KleinAzle (in het N. T. vermeld Hand. 2: 10; 16 : 6 ;
18: 23), was ten tijde der Perzen ingedeeld in
Groot-P. en het daarvan door het landschap Mysie
gescheidene P. aan den Hellespont, later (toen het
enkel tot de prov. Pergamum beperkt was) Klein-P.
genoemd. Aanvankelijk strekte P. zich uit tangs de
zee, van den mond der rivier Meander tot aan den
mond der rivier Parthenius, en werd dus bespoeld
door drie zeeen (de Egeesche Zee, de Propontis, den
Pontes Euxinus); het had toen tot grenzen : den
Malys ten 0., en de bergen van Pisidie en Lycaonie
ten Z. Aanvangende met het jaar 1900 v. Chr. kwamen zich verscheidene volkeren in P. nederzetten :
de Thynen en Maryandynen in de nabijheid van de
Zwarte Zee, de Dardanen en Mysen in Troas, de
Meonen ten zuiden van de Mysen, en verengden de
grenzen van dat land, dat echter nog ten tijde van
Homerns den naam van Phrygie droeg. Omstr. 500

v. Chr. behoorden tot P. reeds niet meer: Lydie,
Meonie, Bithynie. Vereenigd met Paphlagonie en
Cappadocie, vormde P. de 3e satrapie van het rijk
der Achemenieden, en werd onderscheiden in
Klein-P. of P. aan den Hellespont (het oude Troas),
in het noorden, aan de drie zeeen, en bevattende
o. a. de steden Dascyliurn, Pessinus, Gordium, Ancyra ; en in Groot-P. of het eigenlijke P., ten zuiden
van het vorige, en geheel en al bet binnenland nitmakende, begrensd door Mysie en Lydie ten W., en
Cappadocie ten 0.; in weerwil van de benaming
Groot-P., was dit deel het kleinste. — Men gaf ook
nog den naam van Epictetisch P. aan het noorderdeel van Groot-P., en Paroreadisch P. (d. i. Bergachtig P., aan dat gedeelte, dat aan Pisidie grensde,
en dat werkelijk zeer bergachtig was. In 278 v. Chr.
verdwijnt Klein-P.: een derde gedeelte van het grondgebied (het gedeelte tusschen de bergen en de Zwarte
Zee) vergrootte Bithynie ; een ander derde gedeelte
(tusschen de Propontis en Mysie) kwam onder het
gezag der koningen van Pergamum; het laatste
derdedeel werd aan het oude Groot-P. toegevoegd,
waarmede men vroeger reeds Lycaonie ten Z. vereenigd had. Het nieuwe aldus samengestelde land
heette eenvoudig P.; de voornaamste steden waren:
Doryleiim, Synnada, Celcene, Colossw, Thymbra,
Iconium, Sagalassus, Laranda. Dit P. kwam nagenoeg overeen met de hedendaagsche livahs Konieh,
Ak-serai, Ak-sjeer, Koetajeb, Kara-hissar (de drie
eerstgenoemden in Cararnanie, de twee laatstgenoemden in Anatolie). In de 4e eeuw was P. ingedeeld in vier landschappen, nl.: 1) Gezond P., ten
N., hoofdplaats Synnada ; 2) Pacatiaansch P., ten Z ,
hoofdpl. Laodicea ; 3) Isaurie, bezuiden het vorige;
4) Lycaonie, bezuidoosten Pacatiana. De bewoners
van P. werden genoemd Phrygen (Phrygiers) of
Brigen ; zij heweerden autochthonen te zijn; men
kan echter aannemen, dat zij uit Thracie herkomstig
waren. In den overouden tijd was Celwrite of de
hoofdstad of een der hoofdsteden van P.: te Celaene
regeerde Midas. Waarschijnlijk bestond het land nit.
verschillende rijken. Later ging het achtereenvolgendi
over onder het gezag der koningen van Lydie, der
Perzen, van Alexander, van de Seleucieden ; omstr.
278 v. Chr. was het gesplitst in 4 landschappen,
waaronder er den was, dat den naam P. behouden
had (zie hooger): dit P., aldus ingekrompen, werd
anno 190 v. Chr. door de Romeinen bij het koninkrijk Pergamum gevoegd, en na den ondergang van
dat rijk (134-126 v. Chr.) verviel P. aan de Romeinen, die het bij de prov. Asia inlijfden. De Phrygiers werden gehouden voor een zachtaardig, gedwee
en weinig tot oorlogvoeren geschikt yolk. Kunstvlijt
bezaten ze in 't geheel niet, en de bevolking was ook
niet zeer talrijk. Cybele was de voornaamste godheid van P.; daarbij voegde men nog Atys. De eeredienst Bier godheden was omhuld met mysterien.
Twee eeuwen v. Chr. werd die eeredienst overgebracht naar Rome; en onder het keizerrijk was die,
even als eenige andere eerediensten, daar zeer in de
mode. De Amazonen, Marsyas, Midas, Gordius, maken alien deel uit van de mythologische legenden
van P.
Phryne, nit Thespim in Beotie, een der vermaardste lichtekooien van Griekenland, leefde in de
4e eeuw v. Chr. Een barer minnaars was de beeldhouwer Praxiteles, wien zij tot model diende voor
zijne Venus-beelden ; ook Apelles bediende zich van
haar als model voor zijne Anadyomene. Haar eigenlijke naam was Mnesarete ; en aanvankelijk arm, oefende zij, ten einde in haar levees-onderhoudte kun-
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nen voorzien, het nederige bedrijf van groenvrouw uit.
Doch met hare hoererijen won zij verbazende sommen gelds, zoodat zij reeds spoedig een fabelachtigen rijkdom bezat, die aanhoudend bleef aangroeien,
daar bijna geen man ter wereld hare verleiding
wederstaan kon (alleen de philosoof Xenocrates
had zelfbeheersching genoeg, om daartegen bestand
te blijven). Als een staaltje van haren rijkdom diene,
dat zij het aanbod deed, de stad Thebe voor hare
rekening weder op te laten bouwen, mits op de
stadsmuren dit opschrift gebeiteld zou worden:
.Alexander heeft Thebe verwoest, en Phryne heeft
het weder opgebouwd"; doch bar aanbod werd
van de hand gewezen.
Phrynichus, uit Athene, treurspeldichter nit
de 6e eeuw v. Chr., schreef 9 treurspelen, die verloren geraakt zijn, en werd in 511 v. Chr. bekroond.
Hij was de eerste, die de rollen voor vrouwen in het
treurspel invoerde. Hij stierf omstr. 470 v. Chr. —
P., een andere treurspeldichter, schrijver van ).de
Inflame van Miletus". — P., komisch dichter, tijdgenoot van Aristophanes; men heeft van hem eenige
fragmenten (in de verzamelingen van Morel,Grotins,
enz.). — P., bijgenaamd Arrhabius, bithynisch
taalgeleerde, schrijver van eene verzameling woorden in het attische dialect, waarvan een nittreksel
tot ons gekomen is, getiteld Eclogce nominum el
verborum alticorum (Rome 1517; Leipzig 1820).
Phrynis, van Mitylene, dichter en musicus,
geb. omstr. 480 v. Chr., wedijverde met Timothefts.
Bij de zeven snares, die de either reeds had, voegde
P. er nog twee, en bracht een verwijfden speeltrant
in zwang.
Phryxus, of Phrixus, zoon van Athamas en
Nephele. Zijne stiefmoeder Ino vatte eene misdadige
liefde voor hem op; en toen P. haar geen bevrediging wilde schenken, wreekte zij zich daarover door
hem te belasteren, met dit gevolg, dat P. ter dood
veroordeeld werd : hij redde zich echter met zijne
zuster Helle, gedragen op een ram met eene gouden
yacht (gulden vlies), dien Jupiter bun toezond ; op
die wijze kwamen zij in Colchis aan, waar P. den
ram offerde, en de yacht aan god Mars aanbood.
Zie HELLE.

Phtha, of Phthas, in hieroglyphen Ptah, egyptische godheid. Zie FTA.
Phthia,stad in Thessalia, hoofdstad van Phthiotis, in het westen, nabij Pharsalus, had reeds alle
gewicht verloren, toen de historiscbe tijd aanving.
Phthiotis, ten tijde van den Trojaanschen
oorlog een rijkje in Thessalia, waarvan bet 't gansche zuidgedeelte besloeg; het bevatte de natie der
Maliers en die der Enianen ; het heerschende yolk
in P. noemde zich Phthioten, en hunne hoofdstad
was Phthia. Achilles was koning der Phthioten.
Phul, of Sardanapalus II, zoon van SardanapaIns I, koning van Assyrie. Na den val van Sardanapains en de verbrokkeling van bet Assyrische rijk,
behield P. slechts het koninkrijk Ninive, waar hij
van 759 tot 742 v. Chr. regeerde ; hij beoorloogde
de Joden ; koning Menahem kocht van P. den vrede
voor duizend talenten. Zie NABONASSAR.
Phunon, een van de legerplaatsen der Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte ; Num. 33:
42, 43.
Phurnutus, gefing. naam van CORNUTUS.
Phutieten, een volksstam ; I Chron. 2: 53.
Phygellus, een afvallige Christen ; II Tim.
1:15.
Physcon (Ptolemeiis). Zie P TOLEMEUS.
Ph3rSCUS, stad in Klein-Azie, thans Marmorice.

Pianori
Piacenza, 't onde Placentia, fransch Plaisance,
stad in 't voormalige hertogdom Parma-en-Piacenza,
was de hoofdstad van het hertogdom P. (thans eene
219,000 zielen tellende provincie van het italiaansche landschap Emilia), ligt nabij den rechteroever
van den Po, circa 7 mijlen benoordw. Parma, en
heeft bijna 40,000 inw. Vroeger bezat P. eene universiteit, die wedijverde in aanzien met die van
Parma. In de nabijheid van P. ligt Campo Morto,
waar Hannibal aan de Romeinen de nederlaag gaf
(218 v. Chr.), na den slag aan den Ticino, en voor
dien aan 't Trasimenus-meer.Het is de geboortepl. van
Gregorius X, van Salicetti (bijgenaamd Placentinus),
van Ferrante Pallavicino, van George Valla, enz.
Piacenza en Cremone waren de twee eerste romeinsche kolonien in het Cisalpijnsche. Lang daarna bbvocht Rudolf II, koning van Transjuraansch Burgundie, bij P. op Berengarius eene beslissende overwinning (29 Juli 923), waardoor bij zich de kroon
van Italie verzekerde. In 1076 werd te P. een concilie gehouden van de bisschoppen van Lombardije,
die Gregorius VII vervallen verklaarden van den
pauselijken Stoel. Een tweede concilie van P. had
plaats 1095 ; bij die gelegenheid begon Urbanus II
den eersten kruistocht te prediken. In den oorlog
der Guelfen en Gibelliinen constitueerde P. zich als
republiek, en koos de partij der Guelfen ; na den
val der Hohenstaufen (1254) stond P. onder bet
bewind der Scotti. In 1302 werd Albertus Scotto
oprichter van den lombardischen bond tegen Matteo
Visconti. In 1332, bij het tractaat van Orci, werd
P. aan de Visconti toegewezen, en maakte, van dien
tijd af, deel uit van het hertogdom Milaan, tot 1511.
In 1447, toen het geslacht der Visconti uitgestorven was, ontving P. een venetiaanscb garnizoen,
en sloot zijne poorten voor Sforza, hertog van Milaan, die het daarop innam en met de grootste barbaarschheid behandelde. Sedert 1511 behoorde P.,
even als Parma, aan de pauses, kwam vervolgens
aan bet geslacht Farnese, en deelde, van dat oogenblik af aan, in de lotgevallen van Parma (zie PARMA).
In 1746 had bij P. een groote veldslag plaats tusschen de Austro-Sarden en de Franco-Spanjaarden
(Maillebois en don Filips werden bij die gelegenheid
totaal verslagen, en spoedig daarna trok Ferdinand VI zijne troepen uit Opper-ltalie terug). In
1799 en 1800 werd P. door de Franschen bezet ;
van 1802 tot 1814 was P. de hoofdplaats van een
arrondissement in het departement van den Taro
(vergelijk het artikel ITALle, de tweede kolom van
blz. 165, Dl. 2.).
Piacenza (hertog van). Zie LEBRUN (Ch. Fr.).
Piada, of Pidawra, het oude Epidaurus, stad
in hedendaagsch Griekenland, in Argolis, 9 uren
gaans benoordoosten Nauplia. In 1822 werd bier
de eerste Nationale vergadering gehouden, waarin
Griekenland onafhankelijk verklaard werd.
Piali, capitan-pacha, was een geboren Hongaar, en werd als kind op het slagveld van Mobacz
gevonden door de Turken, die hem medenamen
(1526). Op bevel van Mahomed II grootgebracbt in
bet serail, werd P. bevorderd tot den rang van capitan-pacha ; met de turco-fransche vloot bemachtigde hij Messina en Reggio, verwoestte de Balearische eilanden, versloeg 1559 de vloot van Filips II,
belegerde tevergeefs Malta (1565), en bestuurde de
expeditie van Cyprus: doch eer nog het welslagen
daarvan verzekerd was, viel P. in ongenade bij
Salim II.
Pianori (Giovanni), italiaansch schoenmaker,
geb. omstr. 1823 te Faenza, diende 1849 in de
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Pianosa
romeinsche opstandelingen-armee, hield zich daarna
op in Piemont, zwierf sedert het begin van 1854 in
Frankrijk rand, en ondernam 28 April 1855 eenen
aanslag op het leven van Napoleon III. Op heeterdaad gevat, werd hij 14 Mei geguillotineerd.
Pianosa, het oude Planasia, ital. eiland in de
Tyrrbeensche Zee, aan de kust van Toskanen, bezuidw. het eiland Elba, is 2 uren gaans tang en 1
uur gaans breed, slechts bewoond door eenige visscbers. Onder de Romeinen was P. een verbanningsoord.
Piapis, eene baai. Zie ABACO.
Piaristen, of Armen van de Moeder Gods der
vrome scholen, ook Paters der vrorne scholen, in
Polen Piaren genoemd, eene congregatie, sedert 1607
opgericht door den spaanschen edelman Jozef Casalanzio (gest. 1648 te Rome), 1624 bevestigd door
pans Gregorius XV, wijdde zich geheel aan het geven van kosteloos onderwijs aan kinderen van behoeftige ouders. De orde der P. heeft veel overeenkomst met die der Jezuieten ; doch de P. laten zich
volstrekt niet in met staatkunde. Ze zijn tegenwoordig voornamelijk verspreid in Oostenrijk, Hongariie en Polen.
Piast, stambeer van de poolsche dynastie der
Piasten, volgens de overlevering uit geringen stand
te Kruszwice aan het Goplo-meer geboren, verheven
tot hertog van Polen (842), voerde 19 jaren (842—
61) bet bewind tot geluk van bet poolsche yolk.
Hij resideerde te Gnesen, en werd opgevolgd door
zijnen zoon Ziernowit of Zemowitz.
Piasten (dynastic der), eene poolsche dynastie, die geregeerd heeft van 842 tot 1370. Het
hoofd van deze dynastie was een hertog der Polenen, met name Piast, en de laatste was Casimir de
Groote (1370). Na de P. was de kroon van Polen
een oogenblik vereenigd met die van Hongarije, en
kort daarna began de dynastic der Jagellonen (1386).
Een tak der P. behield het hertogdom SileziC tot
1675. — Gedurende de regeeringloosheid in Polen
(1572 en volgende jaren) gaf men den naam van P.
aan de partij, die een inlandscben vorst op den troon
Wilde plaatsen, en zulks dewijl verscheidene der
mededingers beweerden of te stammen van bet geslacht der P. Die partij had geen overwegenden invloed ; desniettemin hadden verscheidene piastisehe
keuzen plaats, nl. Wisniowiecki, Sobieski, Leczinski,
Stanislas Poniatowski : de meeste Bier keuzen waren
het gevolg van buitenlandschen invioed.
Piatra, stad in Moldavie, aan de Bistritza,
hoofdplaats van den kreis Niamzu ; 4000 inw.
Piauhy, provincie in Brazilie, ten N. begrensd
door den Atlantischen Oceaan, is 4230 vierk. mijlen
groot, heeft 155,000 inw., en de stad Oeiras tot
hoofdplaats. Andere steden in P. zijn Parnahyba,
Piraruca, enz.
Piave, lat. Plavis, rivier in 't LombardischVenetiaansche, ontspringt in de Norische Alpen,
besproeit in haren zuidwestwaartschen loop Pievedi-Cadore en Belluno, loopt dan zuidoostwaarts,
doorstroomt de provincien Treviso en Venetie, en
ontlast zich met twee armen in de Adriatische Zee.
In het koninkrijk Italie (van Napoleon I) gaf de
rivier P. haren naam aan een departement, waarvan
Belluno de hoofdplaats was.
Piazza, stad op het eiland Sicilid, 7 uren gaans
bezuidoosten de stad Caltanisetta ; 14,000 inw.; had
veer 1860 niet minder dan 15 kloosters.
Piazza (Paolo), schilder der venet. school, geb.
1557 te Castelfranco, gest. 1621 in het Venetiaansche. -- P. (Andrea), leerling en neef van den
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vorige, geb. omstr. 1590, gest. omstr. 1670. —
P. (Calisto), insgelijks een schilder der venetiaansche school, leefde omstr. 1524-60, en was een
leerling van Titiaan.
Piazzi (Giuseppe), sterrenkundige, geb. 16 Juli
1746 te Ponte (in Veltlin), gest. 22 Juli 1826 te
Napels als directenr-generaal der sterrenwacbten
van Napels en Palermo, ontdekte 1 Jan. 1801 de
planeet Ceres, gaf 1803 zijn eersten, 6784 sterren
bevattenden, en 1814 zijn uitgebreider, 7646 sterren bevattenden catalogus in het licht.
Pi–Bezeth, of Pibezeth, stad ; Ezech. 30: 17.
Pie de la Mirandola, italiaansche familie,
aldus genaamd naar het kasteel Mirandola bij Modena, aanvankelijk leenplichtig aan Modena, maakte
zich (1312) onafhankelijk, speelde eene voorname
rol in de gibellijnscbe partij gedurende de burgeroorlogen in Italie, werd onophoudelijk beroerd door
familie-twisten ; en eindelijk (1710) werd de familie
P. van alle bezittingen vervallen verklaard door bet
Oostenrijksche huis, omdat zij in den Spaanschen
successie-oorlog de zijdc gekozen had van Frankrijk. De laatste beer van Mirandola (Frans Maria)
zag toen zijne bezittingen aan Rend van Este, hertog van Modena, verkoopen door keizer Jozef I, en
nam de wijk naar Frankrijk, waar de familie P. nog
tegenwoordig bestaat.—P.–d.-1.–M. (Giovanni),
geb. 1463, gest. 1494, was reeds op tienjarigen
leeftijd een der uitstekendste redenaars en dichters
van zijne eeuw. Men heeft van hem : Conclusiones
philosophicce et theologiar (Rome 1486, in fol.);-en
meer andere werken. Complete editien van P. verschenen te Bologna (1496), te Venetie (1498), enz.
Picard (de abbe J.), een fransch sterrenkundige, geb. te La Fléche 1620, gest. 1683. Men heeft
o. a. van hem : Mesure de la terre (1671); Voyage
d'Uranienbourg (1680); La connaissance des temps
(1679-1683).
Picard (Louis Benoit), fransch blijspeldicbter,
geb. 29 Juli 1769 te Parijs, onder Napoleon I directeur der Groote Opera, vervolgens van het Odhon,
eindelijk van het Theatre Favart, gest. 31 Dec.1828.
Theatre de P. (10 din. Parijs 1821-22).
Picarden, of Picardiers, zooveel als A damieten.
Picardie, provincie van Frankrijk veer 1789,
in 't noordoost-gedeelte des lands, had A miens tot
hoofdplaats, was ingedeeld in Opper-P. en Neder-P.,
en vormt thans de departementen Pas-de-Calais,
Somme, Oise en Aisne. — Oorspronkelijk bewoond
door de Morijnen (Morini), Ambianen, Veromanduers, Bellovaken en Suessionen, maakte P. onder de
Romeinen deel uit van Belgica 2a. Clodion, aanvoerder der Franken, veroverde P., en maakte van
Amiens zijne hoofdstad. Later behoorde P. tot bet
koninkrijk Soissons, en daarna tot het koninkrijk
Neustrie ; vervolgens ging het over in handers der
graven van Vlaanderen, werd door de Engelschen
ingenomen onder Filips van Valois en Karel VI, heroverd door Karel VII, door dezen verpand aan de
hertogen van Burgundie, en 1463 aan de kroon van
Frankrijk getrokken door Lodewijk XI. De naam P.
verschijnt eerst in de 13e eeuw.
Picardiers, I) bewoners van Picardie. —
) zooveel als Adamieten.
Picart (Etienne), bijgenaamd le Romein, d. i.
de Romein, geb. 1631 te Parijs, gest. 21 Nov. 1721
te Amsterdam, en zijn zoon P. (Bernard), geb. 11
Juni 1673, gest. 8 Mei 1733, twee beroemde kopergraveurs. Van den zoon o. a. uitmuntende gravures
bij het Traite des ceremonies religieuses de toutes les
nations (11 dln. Amsterdam 1725-43).
2
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PicCali (Nicolo), ital. componist, geb. 1728 te
Bari, van 1758 of te Rome grooten opgang makende
met zijne operaas, die hem zelfs in andere landen
heroemd maakten, kwam zich 1776 te Parijs vestigen, waar hij de groote mededinger werd van Gluck
(zie GLUCK), werd 1782 directeur der zangschool
aldaar, was in den laatsten tijd zijns levens geplaatst
aan het Conservatoire, en stierf te Passy 7 Mei 1800.
Piccolomini, aanzienlijk italiaansch geslacht,
oorspronkelijk uit Rome, doch gevestigd te Siena,
waar zij met andere aanzienlijke familien naar het
hoogste gezag stonden; 1458 lieten de P. zich in
den stand des yolks opnemen; 1538 werden de P.
de opvolgers der Petrucci als hoofden der republiek;
doch 1541 maakte de invloed van Spanje een einde
aan het gezag der P. Deze familie heeft verscheidene
vermaarde personen voortgebracht, o. a. twee pausen (zie Pius II en III), en de volgende: P. (Alfons), hertog van Montemarciano, aaiivoerder eener
soldatenbende in de 16e eeuw, werd wegens zijne
wanbedrijven door Gregorius XIII in den ban gedaan
met verbeurdverklaring van zijne goederen. Otnzich
te wreken, deed P. eenen inval in den Kerkelijken
Staat (1582), richtte daar groote verwoestingen aan,
en noodzaakte den pans hem de verbeurdverklaarde
bezittingen terug te geven. Acht jaren diende P.
vervolgens in Frankrijk, en werd eindelijk opgehangen, nadat de groothertog van Toskanen hem 1591
tie nederlaag toegebracht had. — P. (Ottavio), hertog van Amalfi, veldheer der Keizerlijken, geb. 1599
te Siena, had eerst in Italie gediend, onderscheidde
zich vervolgens in Duitschland in den-Dertigjarigen
,Oorlog, nam deel aan den slag van Lutzen, kommarideerde een armee-vleugel in den slag van Nordlingen, bemachtigde verscheidene plaatsen in Zwaben en Frankenland, beveiligde de Nederlanden tegen den aanval der Franschen, werd opperbevelhebber der spaansche troepen in de Nederlanden; vervolgens naar Duitschland teruggeroepen (1648) met
den titel van veldmaarschalk, hield hij een oogenblik de Zweden tegen, was commissaris van wege
Oostenrijk op het congres van Neurenberg, werd
rijksprins en on t ying het hertogdom Amalfi, en stied
kinderloos te Weenen 1656.
Picentijnen, lat. Picentini, thans het noordwest-gedeelte van Principato Citeriore, een rijkje in
Italie, bezuiden Campanie, tangs de Tyrrheensche
:Zee, tusschen de monden van den Sarus en den Sibras, schijnt eene kolonie van Picenum geweest te
:zijn. De voornaamste steden der P. waren: Picentia
(hunne hoofdstad, dicht bij de kust), Sorrente,
Nuceria, Salerno. Dit rijkje werd door de Romeinen
onderworpen 343-266 v. Chr.
Picenum, thans Marke van Ancona, een rijkje
in Italie, aan de Adriatische Zee, tusschen de Senonen ten N., de Pretutiers ten Z., had tot voornaamste steden : Asculum, Picenum, Firmum, Auximum,
.Cingulum, en werd door de Romeinen onderworpen
268 v. Chr. De bewoners van P. heetten Picenidrs,
'niet te verwarren met de Picentijnen, die veel zniAelijker en aan de Tyrrheensche Zee woonden.
Pichdadiens, fransche naamsvorm voor
Pisjdadiers.
Pichegru, fransch generaal, geb. 16 Fehr.
4761 te Arbois in Franche-Comte, eerst repetiteur
der wiskunde aan de militaire school te Brienne,
waar hij o. a. den jongen Bonaparte onder zijne
leerlingen had, die hem toen reeds niet lijden mocht.
Vervolgens trad P. in dienst bij de artillerie, was 1789
onder-officier, omhelsde met ijver de beginselen der
omwenteling, werd als kommandant van een batail-

Picten
Ion vrijwilligers overgeplaatst bij de Rijn-armee,
waarbij hij opklom tot brigade-generaal, toen tot
divisie-generaal, eindelijk tot opperbevelhehber ; hij
ondersteunde de operation van Hoche, enaanvaardde
na dezen het opperbevel over de armeeen van Moezel en Rijn (1793). Vervolgens aan het hoofd der
Noorder-armee geplaatst, reorganiseerde hij die,
versloeg de geallieerden bij Cassel, Kortrijk, Meenen,
Rousselaer, Hooglede, bemachtigde Brugge, Gent,
Antwerpen, 's- Hertogenbosch, Venlo, Nijmegen, trok
over het ijs de Waal over, drong door in Holland,
bezette Amsterdam en de Vereenigde Provincien
(Jan. en Febr. 1795), en bemachtigde de hollandsche vloot. Doch te midden van zooveel schitterende
wapenfeiten, liet hij zich verleiden door de aanbiedingen van den prins van Conde (die hem een millioen francs in contante penningen beloofde, en bovendien 200,000 francs jaarlijksche rente, benevens
Chambord, het hertogdom Arbois, enz.); tegen zulke
verleidelijke aanbiedingen niet hestand, verbond P.
zich om voortaan de belangen van het koningschap
te dienen, en hij bet Oostenrijk eenige voordeelen
op de onder zijn bevel staande troepen behalen.
Doch het Directoire vatte zeer spoedig argwaan tegen hem op, en ontnam hem 1796 zijn kommandement, waarop hij stil ging leven te Arbois. In 1797
tot lid van den Raad der Vijf Honderd gekozen,
plaatste hij zich aan het hoofd der tegen-revolutionaire partij, en werd18 Fructidor gedeporteerd
naar Sinnamari. Het gelukte hem echter to ontsnappen en de wijk te nemen naar Engeland; daar zijnde,
knoopte hij betrekkingen aan met George Cadoudal,
keerde vervolgens heimelijk in Frankrijk terug
(1804), werd reeds in den nacht van 28 Febr.1804
in hechtenis genomen en in den Tempel opgesloten;
doch eer nog zijn vonnis uitgesproken was, vond
men hem des morgens van 6 April dood in zijn bed
liggen.
Pichincha, een 14,940 vt. hooge vuurspuwende berg in Zuid-Amerika, nabij Quito; veelvuldige uitbarstingen, o. a. hevige in 1535, 1557, 1660,
1690. In de nabijheid van den P. versloeg Santabruz
de koninklijke troepen (1822).
Pichol, krijgsoverste van Abimelech ; Gen. 21:
22, 23; 26: 26.
Pico, een der Azorische eilanden, is 12 vierk.
mijlen groat, heeft 33,000 bewoners, en Villa-deLaguna tot hoofdplaats. Het ligt 10 mijlen van Ternate, en bestaat uit eenen 6700 vt. hoogen vulcanischen berg, die met eeuwige sneeuw bedekt is.

Pico. Zie PIC DE LA MIRANDOLA.
Picpus, voorheen dorpje beoosten Parijs, thans
deel uitmakende van de voorstad St.-Antoine, werd
1601 de zetel eener congregatie van monniken naar
den derden regel van St.-Franciscus, welke congregatie naar P. genoemd werd Orde van Picpus.
Picquingy, vlek in 't fransche dept. Somme,
aan de Somme, 3 wren gaans benoordw. Amiens ;
1700 inw.; Willem Langzwaard (Longue-Epee), hertog van Normandie, werd bier vermoord ; Lodewijk
XI sloot Kier met Eduard IV, koning van Engeland,
een vermaard tractaat van vrede (29 Aug. 1475).
Pictaven, lat. Pictavi, of Pictonen, yolk in
Gallie, eerst begrepen in Celtica, vervolgens in bet
noorderdeel van Aquitania 2a. De P. hadden tot
hoofdplaats Pictavi, oudtijds Limonum, bet tegenwoordige Poitiers; hun land was ongeveer het tegenwoordige Poitou.
Picten, lat. Picti, de vroegste bewoners van
Caledonie, beginnen in de geschiedenis op te treden
in de 2e eeuw, en worden vermaard ten tijde van
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Septimius Severus. In de 3e eeuw was geheel barbaarsch Britannia in bezit bij de Picten en de Scoten, van welke laatste een stam (de Duns of Dunen)
bet zuidwestgedeelte van het tegenwoordige Schotland in bezit hadden. De beide volkeren waren overigens van eenerlei afkomst, en spraken een gaelisch
dialect. De P. en de Scoten sloten zich herhaalde
malen aaneen, om vijandelijke invallen te doen in
het meer naar bet zuiden gelegen land, zoowel ten
tijde der Romeinen, als nadat Britannia verlaten
was door Honorius. Onopboudelijk in oorlog, betzij
met de Scoten hetzij onderling, begonnen de P.
meer en meer in talrijkheid te verminderen. Kenneth II, koning der Scoten in de 9e eeuw, richtte
een vreeselijk bloedbad onder hen aan in den slag
van Stirling, en vereenigde na die overwinning de
beide kronen. Sedert dien tijd wordt van de P. geen
gewag meer gemaakt. — Pictenmuur of Muur der P.
noemt men de door keizer Adriaan aangelegde verdedigingslinie in bet noorden van Engeland, welke
strekken moest om de romeinsche bezittingen en
kolonien te heschermen tegen de invallen der Picten.
Overblijfselen van dien muur zijn thans nog te zien
tusschen de Golf van Solway en de monden van den
Tyne.
Pictet (Mare Auguste), geb. 23 Juli 1752 te
Geneve, een der vijf inspecteurs-generaal der keizerlijke universiteit (1803 en v.), professor der natuurlijke historie en geologie te Geneve, gest. 19
April 1825, en zijn broeder P. de Rochemont (Charles), geb. 22 Sept. 4755 te Geneve, die 10 jaren
(1775-85) in Frankrijk diende, vervolgens hooge
posten bekleedde in zijne geboortestad, de staatsdienst verliet toen Geneve fransch werd, en 28 Dec.
1824 stierf, hebben zich gezamenlijk zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van hun tijdschrift
Bibliotheque Britannique (sedert 1796), welke titel
1816 in Bibliotheqne universelle de Geneve veranderd
werd. Van laatstgenoemden heeft men nog verscheidene andere werken, o. a. Tableau de La situation
actuelle des Etats-Unis de l' Amérique (2 dln. 1795
en 96). — P. (Fr. J.), een bloedverwant van de
vorigen, geb. omstr. 1790, prof. der zoôlogie en der
vergelijkende anatomie te Geneve, schrijver van verscheidene verdienstelijke werken. — P. (Adolphe),
neef van den vorige, hoofd-officier bij de artillerie
te Geneve, is een uitstekend taalgeleerde en ouctheidkenner. Van zijne vele geachte werken noemen
wij: De l'affinite des langues celtiques avec le sanscrit
(dl.
( Parijs 1837) en Les origines indo-europeennes
I en 2, Parijs 1859-63).
Pictonen. Zie P_ ICTAVEN.
Pictor (Quintus Fabius), latijnsch geschiedschrijver. Zie FABIUS.
Picuinnus en Pilumnus, italische godheden,
zonen van Jupiter, waren gesteld over de huwelijken
en over de voogdt ; de eerste had de kunst om den
grond te bemesten uitgevonden ; de andere was de
uitvinder van de kunst om graan lijn te malen: Pilumnus werd dan ook inzonderheid door de molenaars en door de bakkers vereerd.
Pious, koning der Aborigenen in Italie, was de
zoon van Saturnus, en beminde Canente, bij wie hij
Faunus verwekte; hij versmaadde de liefde van
Circe, die hem daarop in een houtspecht veranderde.
Vandaar dat de specht (lat. picus) bij de oud-italische volkeren vereerd werd als een vogel, in wiens
vlucht en in wiens gepik voorspellingen opgesloten
lagen.
Pidpai. Zie PILPAI.
Pie, fransche naamvorm voor Pius,

Piedimonte, stad in bet Napelsche, in Terra
di Lavaro, 8 uren gaans benoorden Caserte ; 8000
i nwoners.
Piedmont, engelsche naamsvorm voor Piemont.
Piedras (las), kaap van Buenos Ayres, uitstekende in den AtI. Oceaan, tegenover Montevideo.
De opstandelingen van Buenos Ayres versloegen in
de nabijheid van deze kaap de spaanscbe troepen
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(1811).

Pidmont, ital. Piemonte, lat. Pedemontium, tot
1859 het voornaamste bestanddeel van bet koninkrijk Sardinia, voerde den titel van prinsdom, en
vormde, met het sardiscbe gedeelte van het voormalige hertogdom Milaan en met bet hertogdom Montferrat, een landschap van omstr. 550 vierk. mijlen,
met 3 millioen bewoners. Thans vormt het voormalige P. de italiaansche provincien Turijn, Alessandria, Cuneo, Novara en (gedeeltelijk) Pavia.
Pidnza, eertijds Corsignano, stad in het Toskaansche, derdbalf uur gaans bezuidw. Montepulciano ; 3200 inw.; geboorteplaats van Pius II, naar
wien bet P. genoemd is.
Pier (Sint) in de wandeling wordt zoo het
zeeuwsche dorp 'Nieuwvliet genoemd.
Pier (Groote), of Lange Pier, een Fries, geb. in
de 15e eeuw in het dorp Kimswerd, gest. 1520 te
Sneek, maakte zich in bet begin der 16e eeuw zeer
beroemd in Friesland, doordien bij de Saksische
benden (genaamd de Zwarte Hoop), toen die ook
Kimswerd waren komen plunderen, uit Friesland
verdreef. Daarna ondersteunde bij met zijnen aanhang den hertog van Gelder, die, als admiraal der
Zuiderzee, aan P. het bevel toevertrouwde over een
aantal schepen, waarmede P. zich gevreesd maakte
bij Burgundiers, Saksen en Hollanders. Door zijne
stoute krijgsbedrijven verwierf hij zich menigen eernaam, zoo bijv.: de Verwoester der Denen; de Wreker der Bremers; de Aanhouder der Hamburgers ;
bet Kruis der Hollanders.
Pierce (Benjamin), een landbouwer in Massachusetts, werd, na den vrijbeids-oorlog tegen Engeland, verheven tot generaal, 1827 benoemd tot gouverneur van New-Hampshire, en stierf 1839. —
P. (Franklin), zoon van den vorige, gel). 23 Nov.
1804 te Hillsborough in New-Hampshire, begon
zijne loopbaan 1827 als advocaat, werd 1833 afgevaardigde op bet Congres, 1837 senator der Vereenigde Staten, maakte als kolonel der militie 1846
den veldtocbt tegen Mexico mede, en werd 4 Maart
1853 door de democratische partij tot president der
Unie gekozen, in welke waardigbeid bij 4 Maart
1857 vervangen werd door Buchanan.
Piercy, graaf van Northumberland. Zie PERCY.
Pidri (Giuseppe), geb. 1809 te Florence, van
beroep schoenmaker, diende in Algerie bij het
vreemden-legioen, 1848-49 als °Meier in Italie,
hield zich daarna eenigen tijd te Parijs op, docb
werd wegens deelneming aan geheime genootschappen 1853 uit Frankrijk gebannen. In Londect kennis gemaakt hebbende met Orsini, ondernam bij met
dezen den aanslag op bet Leven van Napoleon III
(14 Jan. 1858), en werd 13 Maart 1858 te Parijs
geguillotineerd.
Pieria, lat. Pieria, landschap in Macedonia, ter
westkust van de Thermeische Golf, tusschen den
Haliacmon en de zee. De voornaamste steden in
P. waren: Dium, Pydna, Methone. Dit landschap
heette P. naar het gebergte Pierus.
Pidrieden, de negen dochters van Pierus, koning van Macedonia, betwistten aan de Muzen den
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eereprijs in den zangerswedstrijd, doch werden
overwonnen en in eksters veranderd. Ook de Muzen
zelven worden dikwijls P. genoemd, hetzij naar
den aan Naar gewijden berg Pierus, hetzij naar de
op de P. behaalde overwinning.
Pierius mons. Zie P_ IERUS.
Pierre, fransche naamsvorm voor Pieter, Peter,
Petrus.
Pierre—Pertuis (le), een 2422 vt. boven den
spiegel der zee gelegene, ten deele door de natuur
gevormde bergpas of zoogenaamde rotspoort op den
weg tusschen Brienne en Porentruy, 8 uren gaans
benoordw. Bern, in den Jura ; was ten tijde der Romeinen een gewichtig strategisch grenspunt.
Piershil, dorp in Zuid-Holland, 6 uren gaans
bewesten Dordrecht ; 550 inw.; te P. was als heelmeester gevestigd Willem Tichelaer, die zulk eene
verfoeilijke rot heeft gespeeld als voornaamste bewerker van den moord, die door het gepeupel van
's-Gravenhage gepleegd werd op de gebroeders de
Witt.
Pierus, of Pierius Mons, bergketen in Macedonia, liep in Pieria parallel met den westoever van de
Thermeische Golf. De label maakte van den P. het
verblijfoord der Pierieden.
Piesport, dorp in het pruis. reg.-district
Trier, aan de Moezel ; 550 inw.; uitmuntenden wijnbouw (Piesporter); nabij P. de Benedictijner-abdij
Clausen, met wonderdadig Maria-beeld.
Piesteritz, dorp in 't pruis. reg.-district Merseburg, kreis Wittenberg; 100 inw.; in het kamp
bij P. sloot Karel V het Wittenberger verdrag met
keurvorst Johan Frederik van Zwaben (1547).
Piet (de), naam van twee vooritalige dorpen in
Zeeland, nl.: 1) op Wolphaartsdijk;' zie MUIDEN n°. 3.
— 2) ook Sint Pieter genaamd, in voormalig StaatsVlaanderen, waar nu de Braakman is; verdronk 16
Nov. 1377, en kwam nooit weer te voorscbijn.
Pietas Julia, stad. Zie POLA.
Pieter (Sint), 1) voormalig dorp ; zie no. 2 PIET
(de). — 2) dorp in nederl. Limburg, aan de Maas,
een kwartier gaans bezuiden Maastricht ; 140 inw.
In de nabijheid de beroemde St.-Pietersberg (zie
dat art. hieronder).
Pieterburen, of Pietersburen, ook wel Peterburen, dorp in de prov. Groningen, 6 uren gaans
benoordw. Appingedam. De vermaarde Dirk Sonoy,
stadhouder van Noord-Holland, bracht zijne laatste
levensdagen door op den nog thans te P. aanwezigen burg, het Hnis-ten-Dijke (tegenwoordig Dijksterhuis genaamd), en werd 1597 in de kerk te P.
begraven. In 1583 was P. een der dorpen, die door
de Staatschen platgebrand werden.
Pieterman, zoo wordt in de wandeling het
dorpje Heer-Oudelands-ambacht genoemd.
Pieter-111aritzburg, hoofdstad der britsche
kolonie Natal (Zuid-Afrika), 10 mijlen benoordw.
Port Natal; 3000 inw.; levendig handelsverkeer, inzonderheid met de Oranje-rivier-republiek en met
de Transvaalsche republiek.
Pjetersbarra, oude naam van het friesche
dorp Pietersbierum.
Pietersberg (St.-), oude naam van het lirnburgsche dorp Odilienberg.
Pietersberg (de St.-), 1) berg in 't Land van
Valkenburg, prov. Limburg, aanvangende een kwartier gaans buiten de St.-Pieterspoort van Maastricht,
en zich fangs den west-oever der Maas zuidwaarts
uitstrakkende tot 'Luilc, zoodoende de gans6he
ruimte, die tusschen de Maas en de sleeker ligt, limemende. Sedert eeuwen hebben aanhoudend uitgra.

vingen in dezen berg plaats, waardoor eene ontelbare
menigte gangen zijn ontstaan, die niet zelven 18 a 20
ellen hoog, 6 ellen breed en soms ruim 3 mtjl. lang zijn,
zoodat deze berg in waarheid een doolhof is, waarin
Jan ook dikwijls menschen verdwaald geraakt en den
hongerdood gestorven zijn ; o. a. vier Franciscanen
in 1640. — 2) de hoogste berg op 't soendasche
eiland Borneo, landschap Kini-Baloe (nederl. 0. I.),
is op zeer verren afstand in zee zichtbaar.
Pietersbierum, dorp in Friesland, anderhalf
uur gaans benoordoosten Harlingen; met de buurt
Ropstazijl 400 inw.
Pietershoek, idh 11 dorp. Zle P UTTERSIIOEK.
Pietisten, d. Femelaars, 1) eene secte onder de Lutherschen, ontstaan 1689 te Leipzig door
de vrome bijeenkomsten ten huize van Spener (naar
wien de P. ook wel Spenerianen genoemd zijn). De
voornaamste bestrijders van de P. waren de godgeleerden Carpzov te Leipzig en Lescher te Wittenberg. — 2) eene secte onder de talmudistische doden, ook Chasidim, d. Springende Joden, genoemd,
ontstond 1760 in Ukraine, en verbreidde zich in
Polen en europ. Turkije.
Pi8tola, het oude Andes, dorp in het Lomb.Velletiaansche, 3 kwartier gaans bezuidoosten Mantua ; 1000 inw.; geboorteplaats van Virgilius.
Pietraperzia, stad op Siciiie, 2 uren gaans
bezuidoosten Caltanisetta ; 9000 inw.
Pietrasanta, stad in het Toskaansche, 6 a 7
uren gaans benoordwesten Lucca ; 3000 inw.; paleis
der voormalige hertogen, van marmer gebouwd.
Pietro de Cortona. Zie CORTONA.
Piave, naam van verscheidene italiaansche
plaatsen, o. a.: 1) P.-di-Cadore ; zie CADORE.
P.-di-Sacco, stad aan de Po, in 't Lombardisch—2)
Venetiaansche, derdhalf uur gaans bezuidw. Padua;
6000 inw. — 3) P.-Porto-Morone, stad in 't Lomb.Venetiaansche, nabij den linkeroever van de Po, derdhalf uur g. bezuidoosten Corte-Olona ; 3000 inw.4) P.-San-Stefano, stad in het Toskaansche, 123
mijlen bewesten Florence, aan den Tiber ; 3600 inw.
Pigafetta (Francisco Antonio), geb. omstr.
1491 te Vicenza, gest. aldaar na 1534, nam als vrijwilliger deal aan den tocht van Magellaan (151922), hield van die eerste reis rondom de wereld een
dagboek, en werd 1524 ridder van Rhodus. Het dagbock van P., teruggevonden in de Ambroziaanscbe
bibliotheek te Milaan door Amoretti, is in 't Fransch
vertaald onder dezen titel: Premier voyage autour du
monde, par le chevalier Pigafetta, stir l'escadre de
Magellan, pendant les annees 1519, 20, 21, 22 (Parijs jaar IX, met kaarten en platen).
Pigalle (Jean Baptiste), fransch beeldhouwer,
met den eernaamfranschen Phidias, geb.teParijs1714,
gest. aldaar 1785 (o. a. een meesterlijk beeld van
Voltaire, in de bibliotheek van het Instituut).
Piganiol de la Force (J. Aymar de), fransch
geschiedschrijver en geograaf, geb. 1673 te Aurillac,
gest. 1753. Men heeft o. a. van hem Description
historique et geographique de la France (15 din.
Parijs 1751-53); Description de la vine de Paris et
de ses environs (2e druk 10 din. 1765).
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Pigault—Lebrun(GuillaumeCharlesAntoine),
fransch romanschtiver, geb. 8 April 1753 te Calais,
gest. 24 Juni 1835 te La-Celle-St.-Cloud. Zijne
Oeuvres (20 din. Parijs 1822-24) zijn te Rome
veroordeeld, als kwetsend zoowel voor de zeden als
Tool. de godsdienst. Eene Histoire de France d l'usage
des Bens du monde (8 din. Parijs 1823-28), door
P. in den laatsten tijd zijnslevens geschreven, maakte
weinig opgang.

Pignerol
Pignerol. Zie P INEROLO.
Pignotti (Lorenzo), italiaansch schrijver, geb.
1739 te Figlini in Toskanen, gest. 1812 te Pisa.
Men heeft van hem Poesias (6 dln. Florence) en
eene Storia della Toscana (9 dln. Florence 1813),
die te Rome op den Index staat.
PigrumMare, franscb Mer Paresseuse, duitsch
das Faule Meer, dat gedeelte der Oostzee, hetwelk
den deenschen archipel vormt.
een der legerplaatsen van de
Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte; Exod.
14: 2, 9 ; Num. 33: 7.
Pilatre de Rozier (Jean Francois), geb. 30
Maart 1756 te Metz, eerst professor der schetkunde
te Reims, later te Parijs intendant der mineralienverzamelingen van Monsieur (sedert Lodewijk XVIII),
was een opgetogen voorstander van de uitvinding van
Montgolfier, en de eerste, die 15 Oct. 1783 nabij Parijs met een luchtbol opsteeg. Bij eene tweede proefneming echter (15 Juni 1785 te Boulogne) met het
doel om het Kanaal over te steken en zich in Engeland neer te laten, vatte de luchtbol vuur, en P.
vond den flood, even als zijn begeleider, de natuurkundige Romain.
Pilatus (Pontius), de zesde romeinsche stadhouder in Judea, waar hij van het jaar 27 tot 37 na
Chr. met groote strengheid het bewind voerde, is
bekend door de veroordeeling van Jezus. Wegens
verregaande wreedheden tegen de Samaritanen werd
hij afgezet, en naar Gallic gebannen; naar men wil
stierf hij te Vienne, in het tegenw. fransche dept.
Isere, anno 40.
Pilatus—berg, I) een 6565 vt. hooge berg
op den westoever van het meer van Lucern in Zwitserland. Op dien berg bevindt zich het Pilatus-meer,
waarin (zooals de legende verhaalt) Pilatus, uit berouw en wroeging over zijne bonding tegenover Jezus, door zelfwoord een einde aan zip] leven gemaakt heeft. — 2) een berg in Frankrijk, behoort
tot de keten der Cevennes, en ligt in de twee
departementen Loire en Rhone; op den P. ontspringt de Gier.
Pilcomayo, rivier in Zuid-Amerika, komt
uit de Andes, in het boliviaansche departement Potosi, loopt eerst oost-, daarna zuidoostwaarts,neemt
de wateren der rivieren San-Juan, Cachimayo, Paspaya, enz. in zich op, en ontlast zich na eenen loop
van ruim 300 mijlen in den Paraguay, tegenover
Assuncion.
Pildas, een der acht zones van Nahor en Milka;
Gen. 22: 22.
Pilezer (Tiglath). Zie TIGLATH PILEZER.
Pilgram, stad in Bohemen, 5 mijlen ten 0. N.
0. van Tabor, aan de Iglawa ; 3800 inw.
Pilha, een van de hoofden des yolks; Neh.
10 : 24.
Pilica, of Pilitza, stad in bet russ.-poolsche
gouvt. Radom, aan de zich in de Weichsel ontlastende rivier P. of Piltza ; ligt 7 mijlen benoordw.
Krakau, en heeft 3000 inw.
Pilieri, vlek op Sicilia, 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Mazzara. Niet ver bezuiden P. de ruinen
van bet oude Selinus.
Pilas, marktvlek in Hongarije, comitaat Pesth ;
3300 inw.; spoorwegstation.
Pillau, stad en vesting in bet pruis. reg.-district Koningsbergen, op eene het Frische Haff van
de Oostzee scheidende landtong, vormt de voorhak
yen van Koningsbergen, Elbing en Braunsberg, en
heeft 3700 inw.; werd ingenomen 1626 door de
Zweden, 1758 door de Russen.
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Pillnitz, dorp met koninklijk kasteel, aan de
Elve, circa derdhalf uur gaans bezuidoosten Dresden;
550 inw.; op bet kasteel te P. werd 1791 een vermaard vorsten-congres gebonden, hetwelk besloten
werd met de zoogenaamde Pillnitzer Conventie (27
Aug. 1791), waarbij de vorsten zich verbonden Lodewijk XVI in zijne koninklijke waardigheid te herstellen, terwijl in een geheim artikel de deeling van
Polen bepaald werd
Pilnezer (Tiglath). Zie TIGLATH P ILEZER.
Pilpai, of eigenlijk Bidpai, de Esopus van Indie, was vizier van zekeren indischen koning met
name Dabshelim, en leefde volgens sommigen 2000
jaren v. Chr., volgens anderen verscheidene eeuwen
later, volgens enkelen omstreeks slechts derdhalve
eeuw voor den aanvang der christelijke jaartelling.
Hij is bekend als schrijver van eene, verzameling
fabelen, oorspronkelijk in het Sanskrit, en getiteld
Pantsja-Tantra. Dit bock werd in de 6e eeuw na
Chr. vertaald in het Oud-Perzisch (in het Pehlewi)
door den magier Burzoejeh, op last van koning
Khosroe-Noezjirwan, en ontving toen den titel van
Calilah en Dimnah. Later door den rabbijn Joel in bet
Hebreeuwsch overgezet, werd het op die overzetting
in 't Latijn vertaald omstr. 1262 door Johannes van
Capua, onder dezen titel : Directorium vide, parabola"
antiquorum sapientium ; en dit bock vertaalde Galland 1724 in bet Fransch. Eene nieuwe fransche
vertaling, recbtstreeks nit het Sanskrit, leverde de
abbe Dubois (1826). Door Silvestre de Sacy is 1816
eene arabische vertaling van hetzelfde werk geleverd,
met eene belangrijke toelichting. Het is eene soort
van staatkundige en zedekundige roman, waarin
twee jakbalzen (slaw als de vossen) als hoofdpersonen optreden.
Pilsen, stad in Bohemen, 10 uren gaans benoorden Klattau, aan de uitwatering van de Mies in
de. Beraun ; 15,000 inw.
Piltai, een priester ten tijde van Jojakim; Neb.
12 : 17.
Pilten, stad in Koerland (europ. Rusland), aan
de Windau, 19 mijlen benoordw. Mitten ; 1100 inw.;
vroeger residentie der bisschoppen van Koerland.
Het bisdom was in 1220 opgericbt door Waldemar
II, koning van Zweden; bet kwam reeds spoedig
onder duitsch gezag, dock werd met dat van Osel
verkocbt (1552) aan Frederik II, koning van Denemarken, door wien bet geseculariseerd werd. Na
vele lotswisselingen ondergaan te bebben, kwam het
grondgebied van P. in 1795 aan Rusland.
Pilumnus. Zie PICUMNUS.
Pimpla, berg in Macedonia, in Pierie, in de
nabijheid van den Olympus, was aan de Muzen toegewijd, die naar dezen berg Pimpleieden genoemd
werden.
Pins (Ruy de), historiograaf van Portugal onder
Emmanuel, gest. 1521, heeft verscheidenene Kronijken nagelaten, loopende over de regeeringen van
Sancho I, Alfons II, Sancho 11, Alfons III, Dionysius,
Alfons IV, Duarte of Eduard, Alfons V, Johannes II.
De vier eerstgenoemde zijn in druk verschenen onder dezen titel: Cronicas dos seis reis primeiros
(Lissabon 1727.-29); de vijfde verscheen te Lissabon 1653, in folio; de drie laatste kwamen eerst
1790-92 in het licht, in kwarto.
Pinang. Zie WALLIS (Eiland van den Prins van).
Pinarms en Potitius, vrienden en metgezellen
van Evander, vcrgezelden hem naar Italie, en werden er de priesters van Hercules. Hunne nakomelingschap vormde twee geslachten, de PinariIrs en
de Potitiers, erfel4ke priesters van Hercules.
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Pinchbek

Pinchbek, engelsch werktuigkundige, uitvinder van 't metaalmengsel (koper en zinc), dat naar
hem pinchbek of pinsbek heet ; stierf 1783 Le Louden.
Pinson (Martin Alonzo en Vicente Yanez),
twee broeders, die Columbus vergezelden op zijne
eerste reis, en die later ook op hunne eigene band
eenige ontdekkingen deden. Vicente Yanez P. kwam
26 Januari 1500 in Brazilie aan, als welks ontdekker algemeen genoemd worth Cabral, die evenwel
eerst 24 April van dat jaar daar aankwam.
Pinczow, stad in 't russ.-poolsche gouvt. Radom, aan de Nida ; 4800 inw.
Pindar (Peter), engelsch dichter. Zie WOLCOTT.
Pindaró, rivier in Brazilie, prov. Maranhao,
loopt noordoostwaarts, en ontlast zich na 57 mijlen
loop in den Miarim, nabij de uitwatering dier rivier.
Pindarees, of Pindarries, d. Bergbewoners,
een y olk in Ilindostan, in bet landschap Maiwa (in
de staten Hoikar en Sindhya, en in het prinsdom
Bopal), een samenraapsel van allerlei deugnieten en
booswichten. Men vindt hen bet eerst vermeld in
1761. in den slag van Panipet, Coen zij de Mahrattenhielpen. De rooftochten der P. waren lang een schrik
voor Bengalen ; doch tegenwoordig zijn ze zoo goed
als geheel uitgeroeid door de Engelscben.
Pindarus, de grootste lierdichter van Griekenland, geb. te Thebe in Beotie omstr. 520 v. Chr.,
gest. omstr. 456, bad tot voornaamste bescbermers
Theron, vorst van Agrigenturn, Gelon en Hieron, yorsten van Syracuse, en Alexander, zoon van Amyntas,
koning van Macedonia. Van al de dichtstukken van
P. zijn er slechts 45 tot ons gekomen, nl. Oden op
hen, die de overwinning behaald hadden in de grieksche nationale spelen. Die 45 oden (in het Eolische
en Dorische dialect) worden ingedeeld in vier groepen of klassen, t. w.: 14 olympische, 12 pythische,
11 nemeische en 8 isthmische oden. Van de schier
ontelbare editien van P. noemen wij de princeps
editie van Aldus, den oude (Venetia 1513); de editie van Blickh (4 din. Leipzig 1811-22); die van
Dissen (2e druk, 2 din. Gotha en Erfurt 1843); die
van Bergk (in de .Poetm lyrici Gmci", 2 druk Leipz.
1854); en van Schneidewin (2e druk Leipz. 1855).
Pindemonte (Giovanni, markies), ital. tooneeldichter, geb. 1751 te Verona, gest. 23 Jan. 1812,
was eenigen tijd pretor der republiek Venetia. Men
heeft van hem Componitnenti teatrali (4 din. Milaan
1804). — P. (lppolito), ital. lierdichter, broeder
van den vorige, geb. 13 Nov. 1753 te Verona, gest.
18 Nov. 1828.
Pindus, groote bergketen in Griekenland, de
natuurlijke grensscheiding tusschen Thessalia en
Athamanie (een landschap van Epirus). Even als de
Helikon en de Parnassus, was de P. aan Apollo en
aan de Muzen gewijd. De tegenwoordige naam van
den P. is Mezzowo- of Agrafa-gebergte.
Pinega, rivier in europ. Rusland, ontspringt
in bet gouvt. Wologda, besproeit het gouvernement
Archangel, loopt eerst N.-, dan W.-waarts, en outlast
zich na 70 mijlen lengte afgelegd te hebben in den
benedenloop van de Dwina. Aan de P. ligt een stadje
P. met 650 inw.
Pinehas, 1) kleinzoon van Aaron; Exod. 6:
24; Num. 25: 7, 11; 31: 6 ; Jozua 22: 13, 30, 31,
32; 24: 33; Richt. 20: 28; I Chron. 6: 4, 50; 9:
20; Ezra 7: 5; 8: 2; Ps. 106: 30. — 2) zoon van
Eli, bekleedde met zijnen broeder Hophni bet priesterschap te Silo; doch beiden waren slechte priesters, en God liet hen door de Philistijnen doodslaan ;
I Sam. hoofdst. 1, 2, 4 en 14. — 3) vader eens
priesters ten tijde van Ezra; Egrt! 8: 33.

Pinsch
Pinel (Philippe), fransch geneesheer, geb. 1745,
gest. 1826, eerste geneesheer van Bicétre, vervolgens van de Salpdtrière, en professor der pathologie
aan de geneesk. school te Parijs, heeft zich hoogstverdienstelijk gemaakt wat betreft de geneesk. behandeling van krankzinnigen. Van zijne vele werken
uoemen wij slechts Traite mddico-philosophique sur
mentale (Parijs 1791); en vooral zijne
Nosographie philosophique (2 din., jaar VI ; 3 din.
1818).
Pinerolo, fransch Pignerol, stad in de italiaansche prov. Turijn, aan weerszijden van de Limara,
10 urea gaans bezuidw. de stad Tutijn ; 15,500 inw.;
was vroeger versterkt, en werd als de sleutel van
Italie beschouwd. Sedert 1042 heeft P. aan bet huis
van Savoje behoord; in 1536 werd het veroverd
door Frans I, doch door Hendrik 111 teruggegeven.
Door Richelieu ingenomen 1630, en aan Frankrijk
afgestaan 1632, werd het andermaal teruggegeven
1696. Van 1801 tot 1814 maakte P. deel uit van
Frankrijk ; het kasteel van P. diende lang als staatsgevangenis: daar werd aanvankelijk opgesloten de
man met het Iheren Masker, en daar stierf Fouquet (1680).
Pines, Isle of Pines, d. Pijnboomen-eiland,
eiland bezuiden Nieuw-Caledonia in Australie ;
slechts 2500 bewoners. Er zijn meer eilanden van
dien naam. Zie o. a. PINGS.
Pingjum, of Pennigum, aanzienlijk dorp in
Friesland, 2 uren gaans benoordw. Bolsward ; met
onderhoorigheden 700 inw.
Pingrê ( A len rid re Gui),fransch sterrenkund ige,
geb. 1711 te Parijs, gest. 1796, gaf 1754-57 den.
eersten sterrenkundigen scheepskaleuder in 't licht,
en hield zich sedert 1770 hoofdzakelijk bezig met
de theorie en de berekening van de kometen. Zijn
voornaamste werk is zijne Condtographie (2 dln.
Parijs 1783).
Pinhel, stad in Portugal, landschap Beira, 3 a
4 urea gaans benoordw. Almeida ; 2000 inw.
Pinjum, het friesche dorp Pingjum.
Pinkerton (J.), schotsch geleerde, geb. 1758
te Edinburg, gest. 1826, studeerde eerst rechtsgeleerdbeid, verliet 1780 die loopbaan om zich geheel aan de letterkunde toe te wijden, begon met
de uitgave van eenige poezien, dock bepaalde zich
reeds spoedig uitsluitend bij mnnt- en penningkunde, geschiedenis en geographie. Men heeft van
hem verscheidene werken, o. a.: eene History of
Scotland (2 dln. 1797), een werk over de legpenningen (2 din. 1784) in 't Fransch vertaald door
J. G. Lipsius (Essai sur les médailles, Dresden,
1794); eene Algemeene verzameling van Reisbeschrijvingen (13 dln. in 4°,1804); eene geleerde verhandeling over de Gothen ; enz.
Pinna, stad in Italie, bij de Vestijnen, bezuiden
Picenum ; is thans Civita-di-Penne.
Pinnigum. Zie PINGJUM.
Pinon, een vorst in Edom ; Gen. 36: 41;
I Chron. 11 52.
Pinos (Isla de), d. Pijnboomen-eiland, door
Columbus genoemd El Evangelista, een der Spaansche Antillen, 10 mijlen bezuiden Cuba; 58 vierk.
mijlen groot, slechts bewoond door visschers. —
Er zijn meer eilanden van dien naam ; zie o. a. PINES.
Pinos-Puente, badplaats in de spaansche
prov. Granada, 4 a 5 uren gaans benoordw.Granada;
2400 inw.; lauwe zwavelbronnen.
Pinsoh, of Pintsch, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, anderhalf uur gaans benoordoosten
Wiltz; 140 inw.
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Piperno, stad in Zuid-Italie, 6 uren gaans
Pinsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Minsk,
bezuidw. Frosinone en 5 uren g. benoorden Terra.
ruim 28 mijlen bezuidw. Minsk, aan de Pina ; 10,400
cino; 3700 inw. Even benoorden P. ligt Pipernoinw.; behoorde lang aan Polen, en was toen van
meer gewicht dan thans. De Moerassen van P., die
Vecchio, het oude Priverne, een van de steden der
zich uitstrekken over 63 mijlen lengte bij 25 nitileit
Volsken.
breedte (in de drie gouvernementen Grodno, VolPipin, benoemde mannen in de geschiedenis
hynie en Minsk), worden ook wel de Moerassen van
der Franken. Zie PEPIJN.
de Pripetz genoemd, omdat ze doorstroomd en gePipley, stad. Zie PEEPLEY.
vormd worden door de Pripetz en hare nevenrivieren.
Piqua, stad in den noord-amerik. staat Ohio,
Pinto (Fern-á° Mendez), een portugeesch anon- aan de Groote Miami (rivier), 13 mijlen ten W. N.
W. van Columbus ; 4600 inw.
turier, geb. omstr. 1510 te Montemor in het landschap Beira, was eerst koopman, later Jezuiet. Met
Piraeus, haven van het oude Athene, 2 uren
gaans van die stad gelegen, aan de uitwatering van
zeeroovers had hij de Chineesche en Japansche zeeen
doorkruist, en was verscheidene malen gevangen
den Cephissus, was met Athene vereenigd door twee
genomen en als slaaf verkocht, eer hij 1558 in zijn
muren, van welke de eene gebouwd was door Themistocles, de andere door Pericles. De haven P. kon
vaderland terugkeerde, waar hij 1583 stierf. Het
verhaal van zijne reizen en lotgevallen, door hem te
400 schepen bergen. ben Lysander (404 v. Chr.)
boek gesteld, verscheen eerst 30 jaren na zijnen
Athene ingenomen had, liet hij de twee genoemde
muren slechten. De tegenwoordige havenstad P. is
dood in het licht (Lissabon 1614), en is herhaalde
in 1835 gesticht, en heeft 5500 inw.
malen herdrukt en in verscheidene talen overgezet.
Pir–Am, of Piream, koning van Jarmuth ; JoPinto (Isaac), een portugeesche jood, woonde
achtereenvolgend te Bordeaux, Amsterdam en te
zua 10: 3. Zie JABMUTH.
Piranesi(Giambattista), teekenaar, bouwmees's-Gravenhage, en stierf 1784. Behalve andere werken, schreef hij eene verdediging van zijne geloofsgeter en kopergraveur, geb. 1720 te Venetie, gest. 9
Nov. 1778 te Rome, beroemd door het prachtwerk
nooten tegen Voltaire, getiteld : &flexions critiques
over Rome's oudheden, waarvan hij zelf 16 dln. in
sur l'article de Voltaire au sujet des Juifs (1762).
Pinto–Ribeiro (J.), secretaris van den her- fol. in het licht gaf. Het werd voortgezet door zijnen
zoon: P. (Francesco), geb. te Rome 1748, gest. te
tog van Braganza, bestuurde met een meesterlijk
Parijs 27 Jan. 1810. Het geheele werk vormt 29
talent de vermaarde samenzwering van 1640 waarfolio-deelen met meer dan twee duizend koper gradoor Portugal aan•Spanje ontrukt, en de portugeevuren ; laatste editie Parijs 1836.
sche kroon op 't hoofd van zijn meester Johannes 1V
gebracht werd. De nieuwe koning benoemde P. tot
Pirano, havenstad in Istrie, 6 a 7 uren gaans
president der rekenkamer en bewaarder van het kk:
bezuidw. Triest ; 9000
archief van Portugal ; doch P. stierf reeds 1643.
Piream. Zie
Pintsch. Zie PINSCH.
Pirene, dochter van Neptunus, moeder van
Pinturicchio (Bernardino Brim, genaamd), Cenchrias, bij Wiens dood zij van droefheid wegsmolt in tranen, zoodat zij veranderde in eene
beroemd schilder, geb. te Perugia in 1454, gest.
in 1513.
bron P. bij Corinthe.
Pinson, zeevaarders. Zie P1NCON.
Pirhathon, stad in het land van Ephraim ;
Piombino,waarschijnlijk het oudePopulonium, de bewoners van P. worden Pirhathonieten genoemd
Richt. 12: 13, 15; II Sam. 23: 30; I Chron. 11 :
versterkte stad in het Toskaansche, aan de Tyrrheensche Zee, tegenover het eiland Elba ; 4500 inw.;
31 ; 27: 14.
hoofdstad van een klein prinsdom P. (6 vierk. mijPirithous, vriend en onafscheidelijke metgezel van Theseus, was een zoon van Ixicon en Dia,
len, met 25,000 bewoners) in de tegenwoordige
en regeerde als koning over de Lapithen in Thesitaliaansche prov. Pisa. De thans bestaande stad P.
dagteekent nit de 12e eeuw. Van de 13e tot de 16e
salie. Met Theseus drong P. door in de onderwereld,
om Proserpina te schaken ; maar god Pluto rook
eeuw behoorde het prinsdom P. aan de familie Aplont, en verijdelde hun plan : P. werd doodgeslagen,
piano ; van 1589 tot 1619 was het (gesequestreerd)
en Theseus werd in de onderwereld gevangen gein handen der Spanjaarden, kwaru vervolgens aan
bouden ; eerst door Hercules werd hij uit die onde familie Mendoza, toen aan de Ludovici, en daarna
aan de Buoncompagni, hertogen van Soria. Onder aangename gevangenschap verlost. Volgens de historische lezing ondernam P. eenen krijgstocht naar
de regeering van Napoleon I vormde het kleine
Epirus, om daar de dochter des konings te schaken ;
prinsdom P. met een gedeelte van het prinsdom
doch hij vond op dien tocht zijnen dood. Gehuwd
Lucca, bet prinsdom Lucca-en-P. (zie LuccA). Vijfwas P. met Hippodamia: zijne bruiloft werd een
kwartier gaans benoordoosten de stad P. ligt het
bloedbad, door den worstelstrijd der Lapithen tegen
Meer van P. (de oude Vetulonius lacus), circa 2 uren
de Centauren, welke laatste daarbij het onderspit
gaans lang bij 5 kwartier gaans breedte, en zich aan
moesten delveu.
de zuidzijde ontlastende in de Thyrrheensche Zee.
Pirmasens, stad in Rijn-Beieren, 5 uren gaans
Piove–di–Sacco. Zie in PICVE.
Piper (Karel, graaf van), zweedsch staatsmau, bezuidoosten Tweebruggen ; 6400 inw.; vroeger
hoofdplaats van bet graafschap Hann-Lichtenberg.
geb. 1 6 45, klom door zijne bekwaamheden nit eene
geringe betrekking op tot de hoogste waardigheden,
Pirminius, de beilige, een Neustrier, was
koorbisschop van Meaux bij Parijs, en stichtte ongenoot het volste vertrouwen van Karel XI, werd
der bescherming van Karel Martel (anno 724) bet
1698 eerste minister van Karel XII, vergezelde dien
later wereldberoemd gewordene klooster Reichenau,
vorst op al zijne veldtochten, werd in den slag bij
op het eiland Reichenau in het meer van Constans,
Pultawa gevangen genomen en in de vesting Schlusdoch werd reeds in 728 van daar verdreven; hij
selburg opgesloten, waar hij 1716 stierf. — P. (Kapredikte vervolgens het Christendom in Zwitserland,
rel Frederik, graaf van), zoon van den vorige, stond
den Elzas en Beieren, stichtte eindelijk nog bet
in hooge gunst bij Zweden's koning Adolf Frederik,
klooster Hornhach bij Tweebruggen, en stied aldaar
doch verliet het hof in 1756, toen zijn schoonzoon,
in 753. Kerkelijke ge.lenkdag 5 Nov,
graaf Brand, onthoofd was geworden. Hijstierf1770.
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Pirna

Pirna, stad in Saksen, aan de Elve, 4 uren
gaans bezuidoosten Dresden, station van den Saks.boheemscher, staatsspoorweg; 7500 inw.; overwinning der Pruisen op de Oostenrijkers en Saksen
1745, en op de Saksen 1756; gevecht tusschen de
Franschen en de Geallieerden 1813.
Pirnatsa. Zie PIRNAllA.
Pirnazza, rivier in Grrekenland ; de oude
Pamisus.
Piromi, de oppergod der Egyptenaren, stond
zelfs nog boven Knef, Fta en Fre, en droeg de kiem
in zich, waaruit alle andere godheden moesten voortkomen. Het was hun involutus Deus, hun god, die
zich nog niet aan de wereld geopenbaard had. Waarschijnlijk is Hermes identiek met P.
Piron (Alexis), fransch dichter, geb. 9 Juli
1689 te Dijon, gest. 21 Jan. 1773, was de zoon van
een apotheker (Aimd P., geb. 1640, gest. 9 Dec.
1727, en bekend als dichter in den burgundischen
tongval). De zoon (Alexis) kwam op 30-j. leeftijd
naar Parijs, omdat hij in zijne geboorteplaats wegens
eene ontucht-ademende ode eene strenge berisping
had ontvangen van den procureur-generaal. Aileen
aan zijne vele onzedelijke poezien (want P. was in
Frankrijk wat -Pieter Boddaert in ons land geweest
is) was het te wijten, dat P. geen lid kon worden
van de Acaddmie, waartoe hij antlers door zijn dichtertalent meer dan menig ander gerechtigd zou
zijn geweest. Eene complete editie van P.'s werken
bezorgde Rigoley de Juvigny (7 din. Parijs 1776).
Pisa, 1) de oude hoofdstad van Elis, aan den
Alpheus, vormde lang een onafhankelijk rijkje, over
hetwelk Enomaus en Pelops geregeerd hebben. De
bewoners van P. waren meester van Olympia, en
regelden de Olympische spelen. Dit voorrecht werd
aan P. benijd door de stad Elis, die zich met Sparta
verbond tegen P.; en in den derden Messenischen
oorlog werd P. verwoest, omdat het zich vermaard
had ten voordeele van de ilotische en messenische
opstandelingen (456 v. Chr.). Reeds ten tijde van
Strabo was er geen spoor meer van P. te vinden,
zoodat die zelfs twijfel oppert of deze stad wel ooit
bestaan heeft ; bet waarschijnlijkst is, dat Olympia
gesticht was op de ruinen van P., zoodat daardoor
het oude P. geheel en al in vergetelheid geraakte.
Pisa, 2) lat. Pisa of Pisa), een der schoonste
steden van Italie, in het voormalige groothertogdom
Toskanen, aan de Arno, is thans hoofdplaats tier
italiaansche provincie P. (55 a 56 vierk. mijlen ;
243,000 zielen). De stad P., circa 3 uren gaans
boven den mond van de Arno, en 10 mijlen bewesten Florence gelegen, telde in 1863 slechts 51,000
inw. (in vroeger tijd had het er 150,000); vele
pracbtige en merkwaardige gebouwen; eene universiteit, die voorheen zeer beroemd was (gesticht
1343, bersteld door de Medicis 1472 en 1542).
Aan den voet van den berg San-Giuliano, in de naheid van P. de Bronnen van P., zijude 36 bronnen,
die koolzuur gas, alsook vitriool- en zoutzure natron
bevatten, en die reeds vermaard waren ten tijde
van Plinius. Het feest van San-Ranieri, dat in de
wandeling Luminara genoemd wordt, trekt om de
drie jaren een ontzaglijken toevloed van menschen
mar' P., dat door sommigen gehouden wordt voor
de geboorteplaats van Galilei (die volgens anderen
te Florence geboren is); wijders is P. de geboortepl.
van pans Eugenius III, van Ugolino, van de bouvvmeesters Johannes en Nicolaas van Pisa, enz. —
Door de Siculen gesticht, heette P. aanvankelijk
Teuta, welke naam in P. werd veranderd door de
Tyrrheniers of Lydiers, naar een woord in hunne

Pisa
taal, dat zooveel beteekende als haven in den vorm
eener halve maan". Strabo en Plinius zeggen dat P.
gesticht werd na het beteg van Troje, door inwoners
van Pisa in Elis; bet behoorde niet onder de lucomonien der Etrusken, hoewel dit yolk er sporen van
zijne aanwezigheid achtergelaten heeft. De opkomst
van P. dagteekent nit de 2e eeuw v. Chr.; bet werd
toen eene romeinsche kolonie. Augustus gaf het den
naam van Julia Obsequens ; door Adriaan en door
Antoninus werd P. verfraaid. Door zijne ligging
(destijds vlak aan zee, en niet, zooals thans, circa
3 uren gaans van de zee af) en door zijne badinrichtingen (aqua) Pisan, Bronnen van P., zie
boven) werd P. zeer welvarend en rijk. Door de
Gotben verwoest, en vervolgens onderworpen aan de
Longobarden, beurde P. zich echter reeds spoedig
op, en was weder eene bloeiende stad onder de
grieksche heerschappij. In 888 onafhankelijk geworden, was P. van dat tijdstip af eene republiek ;
en van de 10e tot de 13e eeuw was het een der
voornaamste handeldrijvende en zeevarende mogendheden van Italie, en wedijverde als zoodanig lang
met Genua. Van den pans ontving P. in 1092 het
eiland Corsica in leen ; het veroverde een gedeelte
van Sardinie op de Arabieren (1099 en v.) en het
overige gedeelte op de Genueezen ; het onderwierp
Palermo, de Balearische eilanden, bet eiland Elba ;
het verkreeg eene stadswijk met belangrijke privilegien te Constantinopel, te Antiochie, te Tripoli, te
Tyrus, te Laodicea, te Ptolemaift Gedurende de
burgeroorlogen in Italie streed P. voor de zaak des
keizers, en was een der steunpilaren van de Gibellijnen ; de val der Hohenstaufen werd dan ook de
genadeslag voor de grootheid van P. Een geweldigen knak bracht Genua aan de zeernacht van P. toe
door de overwinning van Melloria (1284); daarop
verbonden zich vier guelfische steden (Florence,
Pistoja, Lucca en Siena) om de groote gibellijnscbe
republiek voor goed te fnuiken. Genua maakte zich
van het eiland Elba meester, vernielde de haven van
P., en noodzaakte het tot den afstand van Corsica
(1290-97). Nu riep P. de hulp in van keizer Hendrik VII; doch deze stierf 1313, juist toen hij een
aanvang dacht te maken met de onderwerping van
Italie. Door al de Guelfen van Toskanen bedreigd,
wilde P. zich in de armen werpen van den koning
van Sicilie, Frederik I ; en toen bet zich door dezen
afgewezen zag, gaf het zich aan den condottiere
Uguccione. Reeds spoedig wierp P. dit juk at (1316),
doch werd ingenomen door Lodewijk van Beieren.
In 1327 herwon P. zijne onafhankelijkbeid, hetgeen
het te danken had aan Fazio della Gherardesca ; bet
was een korten tijd meester van Lucca, Pistoja en
Volaterra, doch verloor die twee laatstgenoemde in,
1351 en 1361. Omstreeks dienzelfden tijd verscheurd door inwendige verdeeldheden, geraakte P.
in eenen staat van kwijning, terwij1 de koopbandel
zich meer en meer van de haven van P. begon te
verleggen naar Genua. Achtereenvolgend had P. verschillende meesters, nl.: J. Agnello (1361), keizer
Karel 1V (1368), Jac. Appiano (1392) wiens zoon
afstand van de stad deed aan Job. Galeazzo van Milaan (1399). In 1405 werd P. door Gabriel Maria,
den zoon van Joh. Galeazzo, verkocht aan Florence;
doch P. wilde zich niet onderwerpen, en doorstond
met heldenmoed een vermaard beleg (1405 en
1406); eindelijk overwonnen, bleef het sedert onder
de heerschappij van Florence (met uitzondering van
1494 tot 1509, ten gevolge van den krijgstocht van
Karel VIII in Italie). Van 1807 tot 1814 ingelijfd
bij het Franscbe keizerrijk, was P. van 1814 tot
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1860 weer bij Toskanen, waarmede het toen ingelijfd werd bij het nieuwe koninkrijk Italie. — In
1409 werd te P. een vermaard concilie gehouden,
dat ten duel, had een einde te maken aan de groote
scheuring, welke de Kerk verdeelde; op dat concilie
werden de twee pausen Gregorius XII en Benedictus XIII afgezet, en Alexander V in hunne plaats
beroemd. In 1511 vergaderde, to P., op aandrang
van Lodewijk XII en Maximiliaan, maar zonder de
goedkeuring van den pans (destijds Julius H), een
ander concilie, bijeengeroepen door de misnoegde
kardinalen : dit concilie werd achtereenvolgend verlegd naar Milaan, Asti en Lyon. — Tractaat van P.
noemt men de acte, waarbij Karel IV in 1355 Florence
erkende als rijksstad, waartegen Florence zich erkende onderhoorig te zijn aan het Duitsche rijk. —
Het bisdom P., dat reeds uit de 2e eeuw dagteekende, werd 1117 tot aartsbisdom verheven: reeds
in 1002 was de bisschop van P. door Urbanus II
bekleed met den gelijktijdig to bekleeden rang van
aartsbisschop van Corsica ; in 1132 ontving hij den
titel van Primaat van Sardinie.
Pisander, I) een Trojaan, zoon van Antimachus, werd door Agamemnon gedood. — 2) een
aanvoerder der Myrmidonen. — 3) een Spartaan,
werd door zijnen zwager Agesilaus bekleed met bet
opperbevel over de vloot, waarmede bij bij Cnidus,
door de perz.-helleensche vloot verslagen, sneuvelde.
— 4) atheensch veldheer; Zie onder THERAMENES.
Pisang, dorp op Sumatra (nederl. 0. 1.), resid.
Padangsche Bqvenlanden. Toen in 1833 de opstand
der Padries uitbarstte, was de nederl. bezetting van
P. (80 man en 5 oflIcieren onder luitt.-kolonel
Krieger) de eerste, die zich door eenen zoo verre
overmachtigen vijand bad heen te slaan, dat daarbij
17 man sneuvelden en 54 gekwetst werden (12 Jan.).
Pisang, naam van verscheidene eilanden in
nederl. 0.1., nl.: 1) Bananen-eiland, nabij den noordoosthoek van Neira ; behoort tot de Banda-eilanden. —2) in de straat van Malacca, aan de oostkust
van Sumatra. — 3) in den Molukschen archipel,
residentie Ternate, beoosten de Laun-eilandjes.
4) Groot-P. en 5) Klein-P., beiden in de Indische
Zee, aan de westkust van Sumatra, voor de reede
van Padang.
Pisangang, dorp op Java, ads.-resid. Magelang, bewesten Tompee, werd 1826 door de Nederlanders versterkt, in weerwil dat de muitelingen zulks
door gedurige aanvallen poogden te verhinderen.
Pisani, venetiaansch admiraal, werd 1352 door
Paganino-Doria overwonnen aan den mond van den
tbracischen Bosporus, en versloeg op zijne beui't
Grimaldi bij de punt van Loiera (Sardinie). In
Porto-Longo bij Modon overvallen door PaganinoDoria, werd P. met zijne gansche vloot gevangen
genomen en opgebracht naar Genoa (1354). — P.
(Victor), zoon of neef van den vorige, venetiaansch
admiraal in 1378, won op de Genueezen den slag
van Anzio, verdreef hen uit de Adriatische Zee,
kastijdde de weerspannigheid in Dalmatie, heroverde
Cattaro, Sebenico en Arbo op de Hongaren; doch
met eene scheepsbemanning, die door inspanning en
ontberingen zeer verzwakt was, werd P. bij Pola
verslagen door Lucas Doria (1379), ten gevolge
waarvan hij door den senaat in de gevangenis werd
geworpen, uit welke hij eerst op vrije voeten gesteld
werd, toen de Genueezen zich meester gemaakt hadden van Chiozza. Toen eensklaps de fortuin doende
keeren, noodzaakte P. de Genueezen, zich met hunne
gansche vloot over to geven (1380). Nog in datzelfde
jaar stierf hij to Manfredonia.

Pisano, of Nicolaas van Pisa, beroemd beeldbouwer en bouwmeester, geb. te Pisa omstr. 1200,
gest. aldaar 1'266. — P. (Giovanni), zoon en leerling van den vorige, geb. omstr. 1240, gest. 1320 ,
uoriA1 als bouwmeester beroemd. — P. (Andrea),
beeldhouwer en bouwmeester, geb. 1288, gest. 1545.
— P. (Victor), genaamd Pisanello,schilder en vooral
boetseerder en gieter van legpenningen, geb. 1368
te San-Vito in het gebied van Verona, gest. omstr.
1450.
Pisatello, rivier in Italie. Zie RUBICON.
Pisaurum, thans Pesaro, stad der Senonen,
aan de uitwatering van den Pisaurus (thans Foglia),
en in de nabijheid van Ariminum, ontving eene romeinsche kolonie 184 v. Chr.
Piscarius, in de middeleeuwen de riv. Aternus.
Pisciotta, stad in het Napelsche, in Principato
Citeriore, aan de Tyrrheensche Zee, 4 uren gaans
bezuiden 11 Vallo; 4000 inw.
Pisco, havenstad in het noorden van Peru, 26
mijlen ten Z. Z. 0. van Lima ; 2000 inw.; groote en
veilige reede ; bezochte haven. In de 17e eeuw belangrijk, verviel P. door de verwoestingen, die de zeeroovers aanricbtten (1624-1686), en vooral door
de aardbeving van 1687.
Piscopia, bet oude Telos, een der Sporadische
eilanden, benoordw. het eiland Rhodus; heeft eene
haven aan de zuidwestkust.
Pisek, stad in Bohemen, aan de Wottawa, 13
mijlen bezuidw. Praag; 8000 inw.; werd 1619 verwoest door de Keizerlijken.
Pisga, een gebergte, waartoe de berg Nebo behoorde; Num. 21: 20; '23: 14; Dent. 3:27 ; 34:1.
Pisidie, lat. Pisidia, bergachtig landschap in
Klein-Azie, benoorden Pamphylie, waarmede het
bij de oude geografen altijd gezamenlijk vermeld
wordt. In de 4e eeuw werden de twee Iandschappen
gescheiden, en vormden elk eene afzonderlijke provincie van de diocese Asia. De voornaamste steden in
P. waren : Selga, Baris, Antiochia. In het N. T. wordt
P. vermeld Hand. 13: 14; 14 : 24.
Pisino, duitsch Mitterburg, stad in Istrie, aan
de Fluva ; 3000 inw.
Pisistratus, tiran van Atbene, was een bloodverwant van Solon. Van adel en rijk, vol timed, en
daarbij even slaw als vvelsprekend, trok P. meesterlijk partij van de invvendige verdeeldheden, om tot
het hoogste gezag te geraken. Na eerst de menigte
gevleid to hebben, lief hij zich, door voor to werden
dat er een aanslag op zijn !even gedaan was, eene
lijfwacht toekennen van 600 man: met deze bende
bezette hij de citadel, en in weerwil van den moedigen tegenstand van Solon, word P. meester van
Athene (561 v. Chr.); hij eerbiedigde overigens de
bestaande staatsregeling. Reeds in het volgende jaar
verdreven door Megacles en Lycurgus, werd P. door
Megacles zelven teruggeroepen in 556, en opnieuw
weggejaagd 552. In 538 v. Chr. kreeg hij nogmaals
het hoogste gezag in handen, en moist zich door gematigdheid en wijs beleid daarin to handhaven tot
aan zijnen flood (528 v. Chr.), toen het overging op
zijne 2 zonen Hipparchus en Hippias (genaamd de
Pisistratieden). Door P. werden al de gedichten van
Homerus bijeengebracht, en die verzameling ligt ten
grondslag aan alle editien, welke later van Homerus
verschenen zijn.
Pisjdadiers, de oudste dynastie der koningen
van Perzie, werd omstr. 733 v. Chr. vervangen door
die der Kajaniers (of Achemenieden).
Piso, een tak van het romeinsche plebejers-geslacht Calpurnius. Zie CALPUBNIUS.
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Pison
een der vier rivieren van het Paradijs ;

Gen. 2 :11.

Pispa, een der zonen van Jether; I Chron.7: 38.
Pisqueton., Zie P IZZIGHETTONE.
Pissa, naam van het bovengedeelte van den
Pregel.

Pistoja, het Pistoria der ouden, stad in het
Toskaansche, aan den voet der Apennijnen, 7 uren
gaans benoordw. Florence; 13,000 inw.; citadel,
merkwaardige domkerk, die uit de 12e eeuw dagteekent. In de nabijheid van het nude Pistoria werd
anno 63 v. Chr. door Petrejus de nederlaag toegebracht aan Catilina. In de middeleeuwen vormde
P. eene onafhankelijke republiek, was lang in oorlog met Pisa, werd door dat gemeenebest onderworpen omstr. 1348, hernam echter spoedig zijne
onafhankelijkheid, die het (te gelijk met Pisa) weder
verloor in het begin der 15e eeuw. In 1815 werd
Murat door de Oostenrijkers verslagen in de nabijheid van P., dat de geboorteplaats is van de beroemde improvizeerster Corilla of Corinna, en ook
van paus Clemens IX.
Pistoja (Cino da). Zie CINO.
Pistoria, stad in Etrurie; thans Pistoja.
Pistorius (Job.), rechtsgeleerde en historicschrijver, geb. 1546 te Nidda in Hessen, was eerst
Luthersch, toen Gereformeerd, werd 1588 Roomschkatholiek, en kenmerkte zich van dat oogenblik af
als een vinnig bestrijder van bet Protestantismus,
totdat hij 1608 te Freiburg stierf. Men heeft van hem:
Rerum Polonicarum scriptores (3 dln. Bazel 1582);
Rerum Germanicarum scriptores (3d1n.,1582-1607);
Artis catalistiche scriptores (2 din., 1587).
Pisuerga, rivier in Spanje, ontspringt in de
nabijheid der bronnen van de Ebro in Oud-Castilie,
neemt in haren 40 mijlen langen loop de Esgueva,
de Arlanzon, de Carrion, enz. in zich op, en valt
beneden Simancas in den Duero.
Pitard (Jean), fransch heelmeester, geb. 1228
in Normandie, gest. 1315' te Parijs, was lijfarts van
Filips den Stoute en van Filips den Schoone. Hij
opende een nieuw tijdperk voor de heelkunde in
Frankrijk, doordien hij 1260 eene broederschap of
vereeniging' oprichtte uitsluitend van heelkunstbeoefenaars, dus geheel afgescheiden van het barbiersva k.
Pitcairn, eilandje in Polynesia, heeft slechts
derdhalf uur gaans in omtrek, werd 1767 ontdekt
door Carteret, en 1790 gecoloniseerd door 9 oproermakers (engelsche matrozen) en 18 bewoners van
Tahiti (6 mannen en 12 vrouwen). Ten gevolge van
gedurige twisters, bleef na verloop van 10 jaren, alleen
de matroos Adams over met de 12 tahitische vrouwen en 19 kinderen: door deze is het eilandje verder bevolkt ; slechts nu en dan is het door zeevaarders aangedaan. In 1831 werd een gedeelte der kolonisten verplaatst naar Tahiti, en 1855 een gedeelte
naar Norfolk ; doch beide de keeren kwamen de
meesten reeds spoedig naar P. terug.
Piteg , rivier in het noorden van Zweden, loopt
zuidoostwaarts, vormt verscheidene meren, en valt
na 38 mijlen loop in de Bottnische Golf. Aan de nitwatering van de P. ligt de stad P., met 1550 inw.,
die tot 1856 hoofdplaats was van Norbottens- of
Lulea-lán.
Pitest, of Pitesjti, stad in Walachije, kreis
Ardzjisj, aan de heerbaan naar Zevenbergen ; 5000
inwoners.
Pithecusa, eilandje in de Golf van Napels, in
de mythologie vermaard, eerstens doordien Typhon
daar verpletterd ligt onder eenen berg, en ten an-
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dere omdat de bewouers door Jupiter veranderd
werden in apen (pithecoi). Zie IscmA.
Pithiviers, stad in 't fransche dept. Loiret,
aan den Oeuf, 11 a 12 mijlen bezniden Parijs; 4500
inwoners.
Pitho, bij de Grieken de godin der overreding.
Pithom, stad in Egypte. Zie HEROPOLIS.
Pithon, een der veldheeren van Alexander,
was na diens dood stadhouder van Media, vergezelde Perdiccas op zijnen tocbt naar Egypte, kwam
tegen dien veldheer in opstand, en was een dergenen, die hem van het leven beroofden (322). Toen
tot regent des rijks en voogd over Alexander's zoon
benoemd, legde P. echter reeds spoedig die waardigheden neder. Hij hielp Antigonus om Eumenes
te overwinnen, doch pleegde reeds kort daarna verraad jegens Antigonus, die hem daarop in hechtenis
lief nemen en ter dood brengen (316 v. Chr).
een andere veldheer van Alexander, bekwam
—P.,
Paropamisus, en sneuvelde 312 v. Chr. intenen veldslag, waarin hij een kommando voerde onder DeP., een achterkleinzoon van
metrius Poliorcetes.
Jonathan : I Chron. 8 : 35 ; 9 : 41.
Pithou (Pierre), fransch rechtsgeleerde, geb.
I Nov. 1539 te Troyes, gest. I Nov. 1596 te Nogent-sur-Seine, schrijver van verscheidene hist. en
jur. werden (Opera, Parijs 1609). Van gewicht was
P.'s verhandeling Les libertes de reglise gallicane
(Parijs 1594 ; gecommentarieerd door Dupuy, 2 dln.
Parijs 1715).
Pithyusen, eilanden. Zie P ITYUSEN.
Pitic, stad in de Mexicaansche republiek, 19
mijlen bezuidw. Arispe, aan de Sonora ; 5000 inw.
Pitigliano, stad in het Toekaansche, 6 mijlen
ten 0. Z. 0. van Grosetto ; 4000 inw.
Pitiscus (Bartholometis), duitsch wiskundige,
geb. 1561 te Schlaune (bij Grunberg in Silezie), sedert 1594 opper-hofprediker van keurvorst Frederik
IV van de Palts, gest. 2 Juli 1613 te Heidelberg, leverde o. a. den Thesaurus mathematicus van Rheticus. — P. (Samuel), acbterneef van den vorige,
geb. 1637 te Zutphen, eerst rector aldaar, sedert
1682 rector te Utrecht, gest. 1707, leverde o. a. een
Lexicon Latino-Belgicum (Amsterdam 1704), een
Lexicon antiquitatum romanarum (2 dln. Leeuwarden
1713); enz.
Pitoera, dorp op Java, resid. Baglen ; 18 April
1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Pitom, een der schatsteden, die voor den koning van Egypte gebouwd werden, toen men de Israelieten begon te verdrukken ; Exod. I: 11.
Pitt (William), eerste graaf van Chatham; zie
CHATHAM. - P. (William), tweede zoon van den
vorige, geb. 1759 in het graafschap Kent, promoveerde 1780 in de rechtsgeleerdheid, nam 1781 zitting in het Lagerhuis, werd 1783 (ofschoon pas23 j.
oud) minister, blonk nit als verdediger van het koningschap, verdriedubbelde de inkomsten der schatkist, onderwierp de Oostindische Compagnie aan de
controle van het gouvernement, bracht degelijk herstel aan in den geschokten staat van 's-rijks zee- en
koloniale macht, bewerkte en volbracht (1800) de
vereeniging van Ierland met Groot-Britannia, doch
werd door den loop, dien de Fransche omwenteling
nam, als het ware genoodzaakt daaraan al zijne aandacht te wijden, daar hij zich ten taak stelde, die revolutie nit al zijne macht te bestrijden. In Maart
1801 trail hij af als minister, naardien algemeen
verlangd werd naar den vrede; doch reeds in Mei
1804 werd hij opnieuw aan het roer van staat ge-
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roepen, daar de vrede (juist zooals P. voorspeld had)
niet van duurzamen aard bleek te zijn. Hij stierf 23
Jan. 1806. Zijn gansche vermogen had bij ten dienste van zijn land ten offer gebracht; het Parlement
betaalde zijne schulden, en liet hem ter eere een gedenkteeken oprichten in Westminster. De voornaamste redevoeringen van P. zijn gedrukt met die van
Fox (12 dln. Parijs 1819-201.
Pittacus, een der zoogenaamde Zeven wijzen
van Griekenland, geb. omstr. 649 v. Chr. te Mitylene op Lesbos, verbond zich met de broeders van
den dichter Alceus, om zijn vaderland van het juk
der tirannie te bevrijden, overwon in een persoonlijk
tweegevecht den atheenschen veldheer Phrynon,
werd door de Mityleners met het hoogste gezag bekleed, regeerde zeer verstandig, nam 590 nit eigen
beweging zijn ontslag, bedankte voor het grootste
gedeelte der landgoederen, die hem toen aangeboden
werden. Hij stierf in 70-j. ouderdom, anno 579 v.
Christus.
Pittange, fransche naam van Pittingen.
Pitthous, grootvader (van moederszijde) van
Theseus, was de zoon van Pelops en Hippodamia, en
regeerde te Trcezene. Hij was vermaard wegens zijne
wijsheid. Zijne dochter Ethra, gehuwd met Egeus,
vertrouwde aan P. de opvoeding toe van Theseus;
en Theseus op zijne beurt vertrouwde later de opvoeding van Hippolytus aan P. toe.
Pitthem, belgische stad prov. West-Vlaanderen, 5 uren gaans bezuiden Brugge ; 5000 inw.
Pittingen, luxemb. dorp. Zie P- ETTINGEN.
Pittsburgh, stad in Pennsylvania, aan de samenvloeiing van den Allcghany en den Monongahela, ligt 74 mijlen benoordw. Philadelphia, is een
der voornaamste fabrieksteden in de noord-amerik.
Unie, en heeft met inbegrip der voorsteden 115,000
maw.; P. is gesticht in 1760, nabij het door de Franschen aangelegde fort Duquesne; te P. heeft men de
universiteit van West-Pennsylvanie.
Pitt's eiland. Zie C_HATHAM-EILANDEN.
Pittsfield, verscheidene steden in de noordamerik. Unie, o. a.: 1) in Massachusetts, aan den
spoorweg van Boston naar Albany, 7 mijlen ten
W. N. W. van Northampton; 8000 inw. — 2) in
New-Hampshire, 3 [nip. benoorden Concord ; 2000
inw. — 3) in New-York, 19 mijlen bewesten Albany;
1800 inw. — 4) en 5) in Maine en in Vermont.
Pityonte, fransche naamsvorm voor Pityus.
Pityus, stad in Lazica, aan de Zwarte Zee, benoordw. Dioscurias, stond tijdens het keizerrijk onder romeinsch protectoraat. Het was toen een der
stapelplaatsen voor den handel met het Noorden en
het Oosten, en een der bolwerken van het Romeinsche rijk.
Pityusen, lat. Pityusa insular , d. i. Pijnboomen-eilanden, omdat er veel zulke boomen (grieksch
pilys) aangetroffen werden, eene groep eilanden ten
Z. W. van de Balearische eilanden. Zie BALEARISCHE.
Piura, een kustprovincie van Peru, ten Z. van
Ecuador, heeft 75,000 bewoners en tot hoofdplaats
de stad P., met 11,000 inw. en haven, aan de rivier P., 50 mijlen benoordw. Truxillo. De stad P.
is ontstaan uit de eerste spaansche nederzetting, die
in Peru gevestigd werd door Pizarro, in 1531.
Pius, naam van negen pausen, nl.: P. I, die
den naam P. ontving wegens de heiligheid van zijnen levenswandel, en die dan ook door de roomeche
Kerk als heilige vereerd wordt (kerkel. gedenkdag
11 Juli). Hij was pans van 142 tot 157 (of, volgens
anderen, van 156 tot 165), bestreed de ketterijen
van Valentinus en Marcion, en moet den marteldood
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voor bet geloof gestorven zijn. ---, P. II, vciOrzijne
verheffing &fleas Sylvius Piccolomini, pans van 1458
tot 1464, geb. te Corsignano (dat later naar hem
Pienza genoemd is), werd kardinaal in 1456, vervulde verscheidene staatkundige zendingen, en deed;
zoodra hij den pauselijken Stoel beklommen had, al
bet mogelijke, om den kruistocht tegen de Turken
door te drijven : daartoe drong bij den koning van
Frankrijk, den hertog van Burgundie, de republiek
Venetia, en plaatste zich zelven aan het hoofd van de
beweging : doch op bet punt zijnde, om zich in te
schepen, stierf hij te Ancona. Van Lodewijk XI had
hij de herroeping van de Pragmatieke Sanctie van
Bourges verkregen. Deze paus was godgeleerde, diplomaat, redenaar, geschiedschrijver, geograaf, dichter, kortom een man van veelzijdige geleerdheid, en
heeft verscheidene werken geschreven. — P. III.
neef van den vorige, voor zijne verheffing Francesco
Todeschini (ook wel Piccolomini genaamd, welken
naam hij aangenomen bad van zijne moeder, de zuster van Pius II), werd 1503 tot pans verkoren als
opvolger van Alexander VI, regeerde slechts 25 dadagen, stierf toen, en had Julius II tot opvolger. —
P. IV, voor zijne verheffing Giovanni Angelo Medichino (of kardinaal van Medici genaamd), was een
broeder van den markies van Marignano. Hij beklom
1559 den pauselijken Stoel als opvolger van Paulus
IV, voerde oorlog tegen de Turken, beeindigde het
concilie van Trente (1563), waarvan bet de canons
bekrachtigde, verfraaide Rome, herstelde de orde
van St.-Jan van Jeruzalem, en richtte de drukkerij
van het Vaticaan op. Hij stierf 1565. Men laakt zijne
strengheden tegen de leden der familie Carafa.
—P.V,
de heilige, heette voor zijne verheffing Michael Ghisleri: hij was geb. 1504 te Bosco bij Alessandria, ging in de orde der Dontinicanen, en was
prior van die orde, toen hij 1565 tot pans verkoren
werd. Hij was een streng vervolger van ketters, en
leverde een groot aantal Bier ongelukkigen an de
Inquisitie over; Filips II van Spanje werd m zijne
ketterjacht en in zijnen verdelgingsoor1c; in de
Nederlanden krachtdadig ondersteund Loor P. V,
die ook de protestantsche koningin Elizabeth van
Engeland in den ban deed. Als welverdiende hulde
over zooveel Gode behagelijken ijver, werd P. V dan
ook anno 1713 gecanoniseerd. — P. VI, voor
zijne verheffing Giovanni Angelo graaf Braschi, geb.
27 Dec. 1717 te Cesena, sedert 1773 kardinail,werd
na den flood van Clemens XIV tot pans verkoren 15"
Febr. 1775. Zijne pogingen 1782 to Weenen, om
keizer Jozef H in diens hervormingswerk te stuiten,
waren tevergeefs; daarentegen had hij in datzelfde
jaar het genoegen, dat de Jezuteten door Catharina
H in Rusland toegelaten werden. Ook met Leopold,
groothertog van Toskanen, had P. VI geschillen ;
doch dat alles was niets in vergelijking bij de beproevingen, die de Fransche omwenteling hem be-,
reidde. Toen een fransch gezant te Rome vermoord
was geworden (zie BASSEVILLE), rukten Frankrijk's
troepen den Kerkelijken Staat binnen, en de pans
zag zich genoodzaakt met generaal Bonaparte bet
tractaat van Tolentino te sluiten (19 Febr. 1797),
waarbij hem de betaling van 31 millioen francs opgelegd werd, terwij1 hem tevens verscheidene provincien afgenomen en eene menigte kostbare kunstschatten ontuomen werden. Toen de fransche generaal Duphot (zie dat art.) te Rome bij gelegenheid
van een volkstumult vermoord was, werd de pans in
zijn paleis gevangen genomen en naar Frankrijk gebraeht (1798) waar hij 29 Aug. 1799 to Valence
als gevangen man stierf, nadat hij den Kerkelijken

Pius

Pizarro

Staat bad zien herscheppen in eene republiek. — op pauselijk grondgebied, en kwam zich verschansen
voor zijne verheffing Gregorio Barnabas te Monte-Rotondo, slechts 4 uren gaans van Rome.
Dit feit gaf aan Napoleon III eene welkome gelegengraaf Chiaramonti, geb. te Cesena 14 Aug. 1742,
heid om den bijna geheel verspeelden invloed van
eerst Benedictijner monnik, werd op zijn 40e jaar
Frankrijk in de oogen der wereld te herstellen: eene
bisschop van Tivoli, 1785 kardinaal en bisschop van
fransche legermacht werd ijlings op stoombooten
Imola, en werd, nadat de pauselijke Stoel lang leuit Toulon overgebracht naar Civita-Vecchia, en de
dig gestaan bad, na een langdurig conclave te Veverraclerlijke slachting in 1867 bij Mentana (zie
netie tot pans verkoren 14 Maart 1800. Hijsloot een
NOMENTUM), door eene verpfetterende overn:tacht
concordaat met Bonaparte, waarop hij 22 Nov. 1801
aangericht onder eene kleine bende Garibaldianen,
bezit nam van den Kerkelijken Staat. In 1804 herbevestigde opnieuw den waggelend staanden wereldstelde hij de Jezuieten in Sicilie, kwam in datzelfde
lijken troon van den pans, die tot op dit oogenblik
jaar Napoleon als keizer zalven te Parijs, doch geweder geschraagd blijft door de fransche bajonnetraakte reeds spoedig met hem in onmin, deed hem in
ten. Gelukkiger was P. IX in zijn geestelijk bestuur:
1809 in den ban, en werd daarop (6 Juli 1809) door
de Roomsch-katholieken in Engeland en in het koNapoleon gevangen genomen, en eerst naar Savona,
ninkrijk der Nederlanden werden onder de gerevervolgens(1812)naarFontainebleau vervoerdin1813
gelde kerkelijke hierarchic (onder eigene bisschopdeed hij eenige concession, om nit de gevangenschap
pen) gebracht, menig voordeelig concordaat werd
te geraken, doch hij herriep die spoedig, en eerst
gesloten, en 8 Dec. 1854 werd de onbevlekte ontin het volgende jaar werd hij aan de vrijheid terugvangenis van Maria tot dogma der roomsche Kerk
gegeven, deed 24 Mei 1814 weder zijne intrede in
verheven.
Rome, gelijktijdig weder bezit nemende van den
Pizarro (Francisco), ontdekker en veroveraar
Kerkelijken Staat, herstelde 7 Aug. 1814 de Jezulevan Peru, geb. te Truxillo 1475, was de onechte
ten, voerde met strenge band de teugels van het
zoon van een spaanscb edelman bij eene spaansche
bewind, en bracht, door concordaten en verdragen
deers nit de heffe des yolks. In zijne jeugd was P.
met vreemde mogendheden, den pauselijken Stoel
varkenshoeder, doch reeds vroeg begaf hij zich naar
weder tot grooten invloed. Hij stierf 20 Aug. 1823.
— P. VIII, voor zijue verheffing Francesco Xa- Amerika, maakte den krijgstocht van Balboa mede
(1513), trok de opmerkzaamheid van Cortez, ververio graaf van Castiglione, geb. 20 Nov. 1761 te
bond zich met Almagro en Luque om de goudlanden
Cingoli in de mark van Ancona, sedert 1816 kardite gaan opsporen, waarover zooveel gesproken werd,
neat, was bisschop van Frascati toen hij tot paus
en belastte zich met de regeling van dien tocht : geverkoren werd 31 Maart 1829, na den dood van
durende drie jaren (1524-1527) deed hij eene
Leo XII, doch regeerde slechts 20 maanden, daar
hij reeds 30 Nov. 1830 stierf.
P. IX, vtiOrzijne ontdekkingsreis bezuiden Panama, en had in die
drie jaren alle bedenkelijke ellenden te verduren;
verheffing Johannes Maria graaf van Mastai-Ferretti,
eindelijk het land gevonden bebbende, dat hij zocht,
geb. 13 Mei 1792 te Sinigaglia, kort op elkander
begaf hij zich naar Spanje, en verkreeg van Karel V
aartsbisschop van Spoleto en van Imola, werd 1840
den titel van onderkoning over de door hem ontkardinaal, en 16 Juli 1846, na den dood van Gredekte landen (1528). Als overwinnaar rukte hij
gorius XIV, tot pans verkoren. De wijze hervorminPeru binnen (1531), maakte zich op verraderlijke
gen, waarmede hij . zijne regeering aanving, deden
wijze meester van den persoon van inca Atahualpa,
niet alleen
maar de geheele beschaafde wereld
liet zich voor diens invrijheidstelling eenen ongevan eene gelukkige toekomst droomen ; doch men
hoord hoogen losprijs betalen, en liet hem toen op
had -zich vergist. Reeds spoedig bleek het, dat hereene eervergeten trouwelooze wijze van het leven
vorming en vooruitgang woorden waren, die nit het
berooven. Daarop bernachtigde hij Cuzco, terwijl
regeerstelsel van P. IX waren verdwenen: de breieen zijner onderbevelhebbers zich meester maakte
dellooze volksbewegingen in Nov. 1848, en het vervan Quito (1533); hij onderwierp geheel Peru, termoorden van 's pauses minister, graaf Rossi (15
wijI Almagro bezig was Chili tot onderwerping te
Nov.), noodzaakten P. IX uit Rome te vluchten (25
brengen (1534), en stichtte de stad Lima (1535).
Nov.) en de wijk te nemen naar Gaeta. De in zijne
In die stad werd hij belegerd door de tegen hem in
afwezigheid uitgeroepene republiek hield stand tot
opstand gekomene Peruanen; doch die werden door
Juli 1849, toen de Franschen de stad Rome met gehem afgeslagen. Vervolgens in twist geraakt met
weld van wapenen innamen ; en beschermd door de
Almagro, kwam het met dezen tot vijandelijkheden;
fransche bajonnetten, keerde P. IX binnen Rome
doch P. bracht hem de nederlaag toe bij Cuzco
terug 12 April 1850, terwijl een fransch bezettings(1538), nam hem gevangen, en liet hem onthoof:
Leger jaren lang (tot 1866) ter beschertning van
den. Van dat oogenblik of regeerde P. met nog
den pauselijken Stoel in Rome bleef. In weerwil
grooter willekeur dan te voren, verdeelde de gronvan dien steun — die den zwakgeloovige doet vraden en de slaven met eene allerstuitendste partijgen : waarom beschermt Gods almacht den Stoel
niet?
verwekte het wereldlijk bestuur digheid, en vond er bebagen in, den ondergang te
van Petrus
bewerken van zijne vkjanden: deze schaarden zich
van den pans een zoo algemeen misnoegen bij zijne
om den jongen Almagro, en hun aanvoerder Herreda
onderdanen, dat het grootste gedeelte van den Kerkwam P. vermoorden in zijn paleis (1541).
kelijken Staat voor hem verkoren ging (1859-60)
Krachtdadig was P. in zijne ondernemingen geholen ingelijfd werd bij het hieuw opgerichte koninkpen door zijne broeders, van welke de bekendste is
rijk Italie. En nauwlijks hadden de fransche troepen
Gonzales of Gonzalvo; deze bad hem (1538, zie boeindelijk, krachtens eene jegens het koninkrijk Hay en) Almagro helpen verslaan, en was daarop belie door Frankrijk's keizer aangegane verplichting,
noemd tot stadhouder van Quito. Toen P. vermoord
het pauselijk grondgebied ontruimd, of de partij in
was, verzamelde Gonzales zijne aanhangers, en reItalie, die vrede heeft met den paus als stedehouder
geerde over Peru gedurende drie jaren (1544-47).
van Jezus Christus, maar die Been plaatsvervangend
In 1548 gevangen genomen door president Guasca,
god op een wereldlijken troon wit zien, stak het
dien Karel V met het gezag bekleed had, werd Gonhoofd omhoog, en onder de leading van Garibaldi
zales als rebel ter dood veroordeeld ; hij stond juist
deed eene kleine armee van vrijscharen eenen inval

P. VII,

Pizzighettone

Plata-rivier

op het punt om in het hnwelijk te treden, met
eene vrouw, die tot de familie der Incas behoorde.
Pizzighettone, stad en kleine vesting in 't
Lombard.-Venetiaansche, 5 uren gaans benoordw.
Cremona, aan weerszijden van de Adda; 4200 inw.;
kasteel waar Frans 1 gevangen zat, eer hij overgebracht werd naar Spanje. Dikwijls is P. belegerd en
ingenomen.
Pizzo (i1), stad in bet Napelsche, in Calabria
ult. 2a, 2 uren gaans benoordoosten Monteleone,aan
de Golf van St.-Eufemia ; 8000 inw.; kasteel, en
eene niet beste haven. Hier landde 13 Oct. 1815
koning Murat, en werd in eenige uren tijds gevangen genornen, ter dood veeroordeeld eu gefusilleerd,
hetgeen aan it P. den bourbonschen eernaam verschafte van Fidelissima (d. i. de allergetrouwste).
Plabennec, marktvlek in 't fransche dept.
Finisterre, vierdhalf uur gaans benoordoosten Brest;
3700 inw.
Placentia, 1) bet oude Deobriga, stad in
Spanje, aan de Jerte, 24 mijlen benoordoosten Badajoz en 9 mijlen benoordw. Almaraz; 7000 inw.;
waterleiding van 80 bogen. — 2) stad in Spanje,
aan de Deva, 5 mijlen bewesten San Sebastiano;
1800 inw.; gesticht in 1337 door Alfons XI van
Castilie. — 3) P.-de-Xalon, ruim 4 mijlen bewesten
Saragossa, aan den Xalon. — 4) Zie PLACENTIA.
z.e P IACENZA.
Placentia, 1) stad in Italie ;P
2) stad ter znidkust van New-Foundland, aan de
baai van P., 14 mijlen bezuidw. St.-John ; 3000
inw.; fort ; haven.
Placentius (Leo, d. i. de Schertsende, een
Dominicaner monnik, geb. te St.-Truien bij Luik,
gest. omstr. 1548. Bebalve verscheidene geleerde
werken, heeft men van hem een zonderling dichtstuk, getiteld Pugna porcorum (Leuven 1546, 1644;
Londen 1741); dat dichtstuk bestaat uit 253 verzen, en al de woorden beginners met de letter P.,
bijvoorbeeld :

nicus had doen sterven door middel van vergif ;
doch zij ontging de straf, door den invloed en de
kuiperijen van Livia. Later beschuldigd dat zij
Agrippina beleedigd had, tuaakte P. vrijwillig een
einde aan haar leven (33 na Chr.).
Planctse, bij Homerus de Balearische eilanden ;
ook zooveel als Cyanew.
(J anus). Zie
Zi _IANCHI.
Plancus (.1
_ANATIUS.
ZiZie
M
US,.
Plancus (L. Munati us).
Plancus Plotius, broeder van Munatius Plancus, werd anno 43 v. Chr. door de triumvirs buiten
de wet verklaard. Hij kwam zelf zijn hoofd overleveren aan den beul, om zijne sloven te verlossen
van de pijnbank, die aangewend werd om hen te
doen bekennen waar hij zich verscbolen hield.
Plancy, aangenaam gelegen vlek in het fransche dept. Aube, 3 uren gaans bewesten Arcis, aan
de Aube; 1300 inw.
Plantade (Ch. H.), fransch opera-componist,
geb. 1768 te Pontoise, gest. 1839; leverde o. a.
Les deux soeurs (1791), Zoe (1797), Palma (1800).
Plantagenet, eene dynastie van koningen
van Engeland, afkomstig uit Frankrijk, ontleende
den naam P. aan Geoffroy V, graaf van Anjou, bijgenaamd Plantagenet, omdat hij doorgaans een bremtakje (branche de genet) op zijnen hoed droeg. Hij
trad in den echt met keizerin Mathilda, weduwe
van Hendrik V, doch ter en erfgenaam van Hendrik I,
koning van Engeland (1127). Hun zoon Hendrik
beklom den troon van Engeland onder den naam
van Hendrik II, bij den dood van Steven van Blois
(Etienne de Blois) in 1154; en hij en zijne afstammelingen bezaten lien troon gedurende 331 jaren,
tot aan de troonsbeklimming van Hendrik VII, bet
hoofd van bet geslacht Tudor. In de 14e eeuw splitste
het geslacht der P. zich in twee (op elkander
naijverige) linien, nI. de tinier) York en Lancaster
of met de partijnamen Witte Roos en Roode Roos
(zie ROZEN, oorlog der Twee). Voor de naamlijst der
koningen uit het geslacht P., zie ENGELAND.
Plantin (Christophe), beroemd boekdrukker,
geb. 1514 te St.-Aventin bij Tours, vestigde zich
als boekdrukker te Antwerpen, en stierf aldaar 1 Juli
1589. Filips II van Spanje benoemde hem tot eersten drukker, en belastte hem met het herdrukken
van de Biblia polyglotta (8 dln. in fol. 1569-72).
Planudes (Maximus), geleerde monnik te Constantinopel, geboortig uit Nicomedie, leefde onder
Andronicus en Johannes Paleologus, werd 1327 door
Andronicus met eene zending naar Venetie belast,
en stierf in hoogen ouderdom tusschen 1353 en
1370. Hij leverde verscheidene grieksche vertalingen
van latijnsche schrijvers, en verzamelde de Grieksche Anthologie (Florence 1494 ; Napels 1788-96).
Van P.'s eigene werken heeft Bachmann een en ander medegedeeld in dl. 2 der .Anecdota Grwca"
(Leipzig 1828).
Plassey, stad in britsch 0. I., in Bengalen,
17 mijlen benoorden Calcutta en 5 mijlen benoordw.
Nuddea, is vermaard door de overwinning, die de
Engelschen daar 23 Juni 1757 bevochten op de
troepen van den nabob van Bengalen, waardoor lord
Clive den titel verwierf van baron van P. (zie CLIvE).
Pläswitz, dorp in 't pruis. reg.-district Breslau,kreis Striegau ; 500 inw.; kasteel; gedenkwaardig door den stilstand van wapenen, die bier 4 Juni
1813 gesloten werd tusschen de Franschen, Pruisen
en Russen.
Plata (Vereenigde Provincien van Rio de la).

Plaudite, porcelli ; porcorum pigra propago
Progreditur, enz.
Galla Placidia, dochter van Theo-

dosius I, mister van Arcadius en van Honorius, bij
bet beleg van Rome gevangen genomen door Alaric
(409), ward de vrouw van Ataulf (Atulphus), een
gothischen prins; door diens dood weduwe geworden, schonk zij hare hand aan veldheer Constantius,
wien zij eenen zoon baarde (Valentinianus). Hunkerende naar gezag, liet zij zich den titel van ,augusta"
verleenen, en regeerde bijna onafgebroken onder haren broeder Honorius en onder haren zoon Valentinianus. Zij stierf 450.
Plaisance, 1) fransche naamsvorm voor Piacenza. — 2) stad in 't fransche dept. Gers, 7 a 8
uren gaans benoordw. Mirande; 1700 inw.-3) dorp
in 't fransche dept. Aveyron; 1800 inw.
Planasia, 1) thans Pianosa, eiland in de Tyrrheesche Zee, tusschen Corsica en Etrurie, was onder
de romeinsche keizers eene plaats van ballingschap.
Posthumus Agrippa, derde zoon van Agrippa, werd
derwaarts gebannen door Augustus, en werd er op
last van Tiberius ter dood gebracht (14 na Chr.).
— 2) eiland ; zie LERINISCRE EILL.
Plancias Fulgentius, bisschop van Carthago in het begin der 6e eeuw, heeft drie werken
nagelaten, getiteld: My thologicum vocum antiquarum
(gedrukt 1599 door Jer. Commelin); interpretatatio
ad Chalcideum ; en De exposition virgilianx continentice, enz.

Plancina, de vrouw van Piso, werd beschuldigd dat zij, met medeweten van haren man,Germa-

Zie ABGENTUNSCHE REPUBLIEK.
Plata-rivier. Zie Rio DE LA P LATA.
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Platamona

P laut us

Platamona, het oude Heraclea, havenplaats
in europ. Rusland, aan de Golf van Salonichi, 12 a
13 mijlen bezuidw. Salonichi ; 2000 inw.; fort.
Platanella, of Platani, de oude Camicus, rivier in het zuidwesten van het eiland ontlast
zich 9 uren gaans benoordw. Girgenti in de Middellandscbe Zee.
Platani, rivier. Zie
Zi _PLATANELLA.
Platea, een der twaalf steden van den Beotischen bond, op de helling van den Citheron, bezuidw. Thebe, is vermaard door de overwinning, die
Pausanias en de Grieken bier bevochten (479 v. Chr.)
op de Perzen onder Mardonius, tot welke overwinning de Plateers 'niet weinig bijdroegen. Even vermaard is P. door zijn rusteloos verzet tegen den
overwegenden invloed, dien Thebe in Beotie wilde
uitoefenen. Herhaalde malen was P. de bondgenoot
van Athene; het werd verwoest 427 v. Chr. door
de Spartanen, 373 door de Thebanen.
Platen—Hallermiinde (graaf August von),
duitsch lierdichter, geb. '. 24 Oct. 1 796 te Ansbach,
nam als beiersch luitenant 1815 deel aan den veldtocbt tegen Frankrijk, deed sedert 1818 verscheidene reizen naar Italie, en stierf 5 Dec. 1 835 te Syracuse. Na zijnen dood verschenen in 't licht zijne
Gesammelten Werke (Stuttgart I 838 ; nieuwe drnk
5 dln. 1853). Daarop volgde nog een Nachlass, bijeengebracht door Minckwitz (2 din. Leipzig 1 854 ) .
Platkoppen, of Sjaktas, een der Natsjezvolkeren. Zie NATCHEZ (Mobile).
Platner (Ernst), philosoof en geneesheer, geb.
I1 Juni 1 744 te Leipzig (waar zijn vader Joh. Zach.
P., geb. 16 Aug. 1694 te Meissen, gest. 19 Dec.
1747, professor der heelkunde was), werd 1780
aangesteld als hooglecraar der geneeskunde te Leipzig, en stierf 27 Dec. 1818. Onder zijne werken
munten uit : Anthropologic fiir Aerzte und Weltweise
(2 din. Leipzig 1772-773 ; omgewerkt 1790) en
Philosophische Aphorismen (2d In. Leipzig 1776-82;
dikwijls herdrukt). — P. (Ernst Zacharias), zoon
van den vorige, geb. 1 Oct. 1773 te Leipzig, sedert
1823 saksisch agent te Rome, gest. aldaar 14 Oct.
1855. — P. (Ferdinand), zoon van den vorige,
schilder te Rome, was een der voornaamste medewerkers aan de Beschreibung der Stadt Rom (3 din.
Stuttgart en Tubingen 1829-42). — P. (Eduard),
jongste broeder van den vorige, geb. 30 Aug. 1786
te Leipzig, sedert 1811 prof. der rechtsgeleerdheid,
1836 geheimhofraad te Marburg, gest. aldaar 5 Juni
1860. Zijn voornaamste werk is Der Process und die
Klage bei den Attikern (2 dln. Darmstadt I 824-25).
Plato, grieksch Platon, beroemd grieksch wijsgeer, geb. 21 Mei 429 v. Chr. te Athene, zoon van
Ariston en Perictione, was een leerling van Socra,
tes, na wiens dood hij reizen naar verschillende landen deed, totdat hij eindeltjk, op aansporing van
Dion, naar Syracuse kwam tot Dionysius den Oude.
Door dezen aan de Spartanen uitgeleverd, die hem
als slaaf verkocbten, en door den wijsgeer Anniceris
vrijgekocht, begon hij 388 v. Chr. zijne lessen in
het gymnasium der academie te Athene, ging nog
tweemaal (368 en 361 v. Chr.) voor een korten tijd
naar Syracuse onder Dionysius den Jonge, en stierf
348 v. Chr. te Athene. Hij behoorde tot een der
aanzienlijkste atheensehe familien, en beette eigenlijk Arislocles ; de naam P. werd hem gegeven (naar
men wil) omdat hij zeer breed (plaats) van schouders was. Hij heeft eene zeer groote menigte werken nagelaten, meerendeels in den vorm van samenspraken, waarin Socrates de voornaamste rol speelt ;
die werken Ioopen over het gansche gebied der wijs-

begeerte en omvatten het stelsel, dat bekend is onder den naam van Platonische Philosophic. Naar de
plaats, waar P. zijne openbare lessen gaf, wordt de
School van P. genoemd Academie, terwijl zijne leerlingen en aanhangers evenzoowel Academisten als
Platonisten genoemd worden. In de 3e, 4e en 5e
eeuw na Chr. ontstond het Neoplatonismus (zie dat
art.). Van de schier ontelbare editien, die van P.'s
werken in het licht zijn verschenen, zullen wij er
slechts eenige vermelden : die van Aldus (Venetia
1513 in fol.); die van J. Bekker (10 din. Berlijn
1816-23 en Londen 1826); die van Stallbaum
(12 din. Leipzig 1821-25; dikwijls herdrukt); die
van Schneider (2 dln. Parijs 1851-54); en die van
Baiter, met Orelli en Winckelmann .(Zurich 1861,
en v.).
Platow (Match. Ivvanowitsj, graaf), russisch
kavallerie-generaal en hetman der Donsche kozakken, geb. 1751, gest. 1818, nam deel aan de russische veldtochten tegen Turkije in het laatst der
18e eeuw, werd 1801 hetman der gansche Donsche
armee, diende 1806 en 1807 tegen de Franschen,
tegen wie hij zich ook in 1812 onderscheidde ; wel
leed hij aanvankelijk eenige nederlagen (vooral bij
Grodno), doch bij den terugtocht der Franschen
deed hij hun onberekenbaar veel afbreuk, en werd
voor zijne goede diensten verheven tot den gravenstand. Ook in 1813, 14 en 15 onderscheidde hij
zich herhaalde malen. Hij had zijnen naam vooral
geducht gemaakt, doordien hij aan zijne kozakken
onvoorwaardelijke vrijheid had gegeven om te plunderer).
Platte (la), rivier in den noord-amerik. staat
Missouri ; heat ook Nebraska (zie dat art.). — De
Kleine Platte is eene rivier in de noord-amerik.
staters Iowa en Missouri, die zich na 28 a 30 mijlen
loop outlast in de Missouri.
Platten-meer. Zie BALATON.
Platssburg, vlek met 6700 inw. in den n.amerik. staat New-York, ruim 28 mijlen benoorden
Albany, aan het Champlain-meer, op welk meer in
de nahijheid van P. 11 Sept. 1814 eene overwinning door de Amerikanen op de Engelschen bevochten werd.
Plau, stad in Mecklenburg-Schwerin, aan het
groote Plauer-meer, 7 a 8 mijlen ten 0. Z. 0. van
Schwerin; 3700 inw.
Plauen, 1) voorname fabriekstad in het koninkrijk Saksen, aan de Witte Elster, 15 mijlen
bezuidw. Dresden ; 1 6,000 inw.; geboorteplaats van
Bottcher (den uitvinder van het saksisch porselein)
en van den godgeleerde Wolfgang. — 2) dorp met
1000 inw. in de nabijheid van Dresden, aan de Albertsbaan (spoorweglijn); dit dorp geeft aan het
romantische landschap, tot Tharand, den naam van
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Plauensche Grond.

Plautianus (Flavius), gunsteling van Septimius Severus, was van geringe afkomst. Ms prefect
van Rome en consul was hij door zijne wreedheden en
knevelarijen een waardig handlanger van den strengen Severus, wiens zoon Caracalla in den echt trail
met P.'s dochter Plautilla. Reeds spoedig voor deze
het ergste duchtende, smeedde P. eene samenzwering tegen den keizer en diens twee zonen; doch
Severus kreeg de lucht daarvan, en liet P. ter dood
brengen.
Plautus (M. Accius), romeinsch blijspeldichter, geb. omstr. 227 v. Chr. te Sarsina in Umbria,
gest. 184 v. Cbr., heeft (naar men zegt) 130 blijspelen vervaardigd, waarvan er slechts twintig in
hun geheel tot ons gekomen zijn. De eerste editie,

Playfair
die van P.'s werken in bet Licht verscheen, is die
van 1472 te Venetie ; daarop zijn gevolgd die van
Aldus (1516 in fol.); die van Rob. Etienne, met
commentarien van Lambin (Parijs 1576); die Ad
usum Delphini (2 din. Parijs); Variorum (2 din.
Amsterdam 1684); die van Brunck (3 din. Tweebruggen 1788); en in onzen tijd tie editien van
Ritschl en Fleckeisen.
Playfair (J.), schotscb geoloog en wiskundige,
geb. 1749, eerst presbyteriaansch geestelijke, vervolgens professor der wiskunde te Edinburg, was
van de Edinburgh Review een der voornaamste redacteuren, en stierf 1819. Hij scbreef verscheidene
werken, o. a. Complete System of Geography, ancient
and modern (5 din. 1813 en v.).
Plebejers (van plebs, het gemeene yolk, de
geringe volksklasse). De P. vormden den derden en
geringsten stand van het Romeinsche yolk : die stand
bestond uit alle vrijd burgers, die noch tot den stand
der Patriciers noch tot dien der Ridders behoorden.
Lang van alle openbare ambten uitgesioten, verkregen de P. eerst eigene magistraten, gemeensmannen
of tribunen genaamd, die helast waren met de verdediging van bunne belangen (493 v. Chr.); vervolgens bracken zij het langzamerhand zoo ver, dat
zij benoembaar werden tot alle ambten, die vroeger
uitsluitend door de patriciers bekleed werden, nl.:
het questorschap (410 v. Chr.); het militaire tribunaat (405); het consulschap en het curulische edileschap (366); het dictatorscbap (356); het censorschap (352); bet pretorscbap (337); eindelijk, in
254 v. Chr., werd aan eenen Plebejer de hoogepriesterlijke waardigheid opgedragen. Van dat tijdstip of bestond de onderscheiding tusschen Patriciers en P. niet anders meer dan in naam.
Plectru.de, de vrouw van Pepijn van Herstal,
bestuurde het rijk na den dood van haren man (714)
namens haren kleinzoon Theodoald, en lief Karel
Martel, die door Pepijn onterfd was en dien zij
vreesde, te Keulen gevangen nemen. Maar de Franken kwamen in opstand, versloegen de aanhangers
van P. (715), en kozen Ragenfroi tot majordomus.
Men weet niet wat er later van P. geworden is:
alleen is bekend, dat zij te Keulen begraven werd.
Plegmond, angelsaks. geleerde.Zie ATHELSTAN.
Pleiade, d. Zevenster. De Alexandrijnen,
onder Ptolemefis Philadelphus, gaven den naam van
dat gesternte aan een zevental bunner gelijktijdig
levende dichters, nl. Lycophron, Theocritus, Aratus,
Nicander, Apollonius, Philicus, Humerus de Jonge.
Door anderen worden in de P. geplaatst Callimachus, Sositheiis, enz. Waarschijnlijk is het, dat er
meer dan gene Alexandrijnsche P. geweest is (zie
ALEXANDRIJNSCHE ZEVENSTER). Ook Frankrijk had
meer dan Bens eene P.; bijv. onder Hendrik III,
bestaande uit Ronsard, Dubellay, Remi Belleau,
Jodelie, Dorat, Baillif en Pontus de Thiard ; en onder
Lodewijk XIII, samengesteld uit Rapin, Commire,
Larne, Santeuil, Menage, Dupërier, Petit.
Pleiaden, de zeven schoone docbters van Atlas,
nl. Maia, Electra, Taygete, Asterope, Merope, Alcyone, Celeno. Onder dat zevental waren er zes, die
goden- tgst minnaars of echtgenooten hadden ; alleen
Memo Was de vrouw van eenen sterveling (SisyphusY. Zij volgens de fabel, in sterren verariderken Vermden aan het firmament het sterrenbeeld, -genaamd Zevengesternte. Zij werden P. genoemd hetzij naar hare moeder Pleione (een der
Oceanieden), of naar 't grieksche woord pleo (varen),
omdat het Zevengesternte zich (in Mei) vertoont
op een tijd, die gunstig is voor de scbeepvaart.

Plethi

829

Pleias. Zie PLEIADE.
Pleine—Fougere, markvlek in het fransche
dept. Ille-Vilaine, 10 uren gaans bezuidoosten St.Maio ; 3300 inw.
Pleisse, rivier in Duitschland, ontspringt boyen Zwickau in het koninkrijk Saksen, en outlast
zich na 14 mijlen loop in de Witte Elster, beneden
Leipzi o (dat naar deze rivier door de dichters genoemdb is Pleiss-Athene). Aan de P. ligt, in bet district Zwickau, het fabriekdorp P., met 1700 inw.
De zich aan weerszijden van de rivier P. uitstrekkende landstreek (de tegenwoordige amten Altenburg, Schmolln en Luckau) heette in de middeleeuwen Pleissnerland, en bevatte de steden Leisnig,
Colditz, Waldenburg, Crimmitschau, Werdau, en
de vrije steden Altenburg, Chemnitz en Zwickau.
Nadat Frederik de Gebetene, markgraaf van Meissen,
na den slag bij Luckau (1307) tegen Adolf van
Nassau bet Pleissnerland onderworpen had, bleef
betook onder het gezag van zijne opvolgers, die
het deels bij Oosterland deels bij bet markgraafschap
Meissen inlijfden.
Plejaden. Zie PLEIADEN.
Plelan, twee steden in Frankrijk, n1.:1) P.-leGrand, dept. Ille-Vilaine, 4 a 5 uren gaans bezuidw.
Montfort; 3500 inw.; voormalig klooster, gesticbt
870. — 2) P.-le-Petit, dept. Cotes-du-Nord, vierdhalf uur gaans bewesten Dinan; 1600 inw.
Plelo (Louis Rob. Hipp. de Brehan, graaf van),
fransch diplomaat, geb. 1699, gest. 1699, gest. 1734,
was ambassadeur in Denemarken, toen Stanislas,
koning van Polen, in Dantzig belegerd werd door
30,000 Russen. Aan het hoofd van 1500 Franschen
tastte P. de Russen aan, forceerde drie schansen,
doch sneuvelde, overstelpt door de twintigdubbele
overmacht.
Pleret, dorp op Java, 4 palen bewesten Cheribon, werd in 1826 tweemaal door de nederl. troepen bestormd (16 April tevergeefs; 9 Juni stormenderhand bemachtigd).
Pleschen, poolsch Pleszew, stad in 't pruis.
reg.-district Posen, 11 mijlen bezuidoosten Posen;
6000 inw
Pleskow, russ. stad. Zie PSHOW.
Pless, I ) stad in Bohemen; zie JOSEPHSTADT.
2) stad in pruis. Silezie ; zie PLESSE.
Plesse, stad in pruis. Silezie, 13 a 14 mijlen
bezuidoosten Oppeln, beeft 3400 inw., beet in bet
Poolsch Pszczyna, en is de hoofdplaats van het
(1825 door den koning van Pruisen gestichte)
prinsdom P., dat circa 20 vierk. mijlen groot is
met 80,000 bewoners, en vroeger (als heerlijkheid)
aan bet huis Anhalt-KOthen behoorde, doch 1847,
bij den dood van hertog Hendrik, geerfd werd door
diens neef, graaf van Hochberg.
Plesse, marktvlek in 't fransche dept. Loire-Inf.,
5 a 6 uren gaans benoorden Savenay ; 4500 inw.
Plessis (le), naam van verscheidene fransche
dorpen, 0. a.: 1) le P.-Les-Tours, dept. Indre-Loire,
een kwartier gaans bezuiden Tours; ruinen van een
vermaard kasteel, gebouwd door Lodewijk XI, die
daar gestorven is. — 2) le P.-aux-Bois, dept. SeineMarne, derdhalf uur gaans benoordw. Meaux ; kasteel, gestickt door Frans I, vergroot door Hendrik IV.
— 3) le P.-Baden, dept. Ille-Vilaine, 8 uren gaans
benoordoosten Redon ; geboorteplaats van maarschalk Gudbriant.— 4) le P.-Bouchard, dept. SeineOise, derdhalf uur gaans bezuiden Pontoise; behoorde vroeger aan de familie Montmorency.
5) le P.-Marly ; zie MORNAY. - enz.
Plethi (Krethi en). Zie KRETHI.
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Pletho (Georgius Gemisthus), philosoof, taalgeleerde en geschiedschrijver, geb. te Constantinopet omstr. 1400, kwam 1433 naar Italie, was daar
tot 1441 werkzaam ter verbreiding van de grieksche
letterkunde, en keerde toen naar Constantinopel
`terug, waar hij tusschen 1450 en 1455 stied. De
voornaamste werken van P. zijn : De platonice atque
aristotelicce philosophic differentia (Bazel 1574);
Oracula magica Zoroastris (Parijs 1538, met comm.,
in 't Grieksch).
Plettenberg, stad in pruis. Westfalen, 6 uren
gaans beoosten Altena ; 2000 inw.
Plettenberg (Walter of Wouter van), eerst
generaal der Duitsche Orde in Lifland, vervolgens
grootmeester van de Orde der Zwaardridders, gesproten uit het westfaalsche geslacht der Graven
van P., werd verkoren in 1495. HO bevocht verscheidene overwinningen op de Moscovieten, die
Lifland overweldigd hadden (inzonderheid de overwinning 1501), en noodzaakte hen tot den vrede.
Toen Albertus van Brandenburg, grootmeester der
Duitsche Orde, in 1525 de Luthersche kerkleer omhelsd had, kocht P. van dien vorst het souvereiniteitsrecht over Lifland, maakte zich onafhankelijk,
herstelde deOrde der Zwaardridders,als welker grootmeester hij erkend werd, en bestunrde die tot 1535.
Reeds in 1525 was hij tot rijksprins verheven.
Pletz, oostenrijksch marktvlek. Zie FLITSCH.
Plinius, de Oude, voluit Cajus Plinius Secundus, een der geleerdste Romeinen, geb. 23 na Chr.
te Como (of te Verona), was eerst in krijgsdienst,
vervolgens stadhouder van Spanje, daarna prefect
der vloot van Misenum, en genoot het vertrouwen
en de vriendschap van Vespasianus en van Titus.
Bij de uitbarsting van den Vesuvius (79 na Chr.)
spoedde hij zich derwaarts, om op dit natuurverschijnsel zijne waarnemingen te doen; doch hij
waagde zich te dicht in de nabijheid van den krater,
en werd dus het slachtoffer van zijne zucht naar
wetenschappelijk onderzoek. De histor., rethor. en
grammat. werken van P. zijn verloren geraakt ; doch
bewaard gebleven is zijne Historic naturalis, zijnde
een groot encyclopedisch werk in 37 boeken, waarvan o. a. eene uitmuntende editie is geleverd door
Sittig (7 dln. Hamburg en Gotha 1851-57); Indices,
2 dln. 1858. — P., de Jonge, voluit Cajus Cmcilius
Plinius Secundus, neef en aangenomen zoon van
den vorige, geb. 62 na Chr. te Como, werd in het
jaar 100 door Trajanus tot consul benoemd, twee
jaren later (102) aangesteld als proconsul van Bithynie en Pontus, en stierf in 115. Eene door P.
geschrevene .Geschiedenis van zijnen tijd" en eene
menigte door hem uitgesprokene pleitredenen zijn
verloren geraakt; maar zijn Panegyricus Trajani
(uitgesproken in 't jaar 100) en zijne Epistolce zijn
tot ons gekomen. De beste edifier' van P.'s brieven
zijn die van During (2 din. Freiburg 1843) en Keil
(Leipzig 1853). Complete edifier' van P. (Panegyricus en Epistolm bijeen) zagen het licht te Tweebruggen 1789, te Leipzig 1806 (van Gierig, 2 din.),
te Parijs 1838 (van Gros, 2 dln.).
Plisthenes, zoon van Atreus en kleinzoon van
Pelops, was de vader van Agamemnon en Menelas,
stierf op jongen leeftijd, stervende zijne twee kinderen aanbevelende aan zijnen varier Atretis, die hen
liet opvoeden als zijne eigene zonen.
Plittwitzer-meren, acht binnenmeren in
't gebied der Croatische Militaire grenzen, op het
Capella-gebergte, staan met elkander in gemeenschap, en vormen in bane afwatering bekoorlijke
watervallen.

Plock, of Plotsk, stad in cuss. Polen, aan de
Weichsel, 11 a 12 mijlen benoordw. Warschau ;
13,500 inw.; bet was indertijd de hoofdstad van
Mazovie ; Casimir I versloeg bij P. de Mazoviers in
1043. Thans is P. de hoofdplaats van het gouvernement P. (ruim 318 vierk. mijlen met 562,000 bebewoners), dat gevormd is uit het voormalige wojwodschap P., het land Dobrzyn en een gedeelte van
Mazovie.
Ploemeur, twee fransche dorpen, 1) dept.
Morbihan, anderhalf unr gaans bezuidw. Lorient;
7000 inw. - 2) dept. Cotes-dn-Nord, 5 a 6 uren
gaans benoordoosten Lannion; 2700 inw.
Ploen, stad in Holstein. Zie PLON.
Ploermel, stad in 't fransche dept. Morbihan,
aan de samenvioeiing van Oust en Malestroit, ,11
uren gaans benoordoosten Vannes; 5200 inw.
Ploeue, dorp in 't fransche dept. Cotes-duNord, 4 uren gaans bezuiden St.-Brieac; 5500 inw.
Plombieres, stad in 't fransche dept. der
Vogesen, ruim 3 uren gaans bezuidw. Remiremont
en circa 6 uren g. bezuiden Epinal; 1500 inw,; vermaarde badplaats met warme en koude minerale
bronnen ; werd 1498 verbrand, 1682 verwoest door
aardbeving, 1771 geteisterd door overstrooming.
Plan, stad in Holstein, 6 a 7 uren gaans bezuiden Kiel; 2700 inw.; kasteel, dat van 1622 tot
1761 de residentie was der hertogelijke linie
Holstein-PlOn. De stad P. ligt tusschen het Groote
en Kleine Pldnermeer (het eerste 51, het laatste
mijl in omtrek).
Plonsk, stad in 't russ.-poolsche gouvt. Plock,
6 mijlen ten 0. N. 0. van Plock ; 4000 inw.
Ploos van Amstel (Cornelis), geb. te Amsterdam 1726, gest. 1798, had eene verzameling
prenten en teekeningen, die eenig in hare soort was,
en die, in 1800 publiek verkocht (het complete
prentwerk van Rembrandt niet in die som begrepen),
ruim 19,400 gulden opbracbt.
Plotinus, de voornaamste der neoplatonische
wijsgeeren, geb. te Lycopolis in Opper-Egypte
omstr. 205 na Chr., leeraarde sedert 245 philosophie te Rome, en stierf omstr. 270 in Campanie,
waar hij op zijnen ouden dag stil was gaan leven.
Zijne werken, door zijn leerling Porphyrius in zes
Enneaden (d. afdeelingen van negen verhandelindelingen elk) gerangschikt, werden in 't licht gegeven door Creuzer (3 dln. Oxford 1835), door
Dtibner (Parijs 1855), door Kirchhoff (Leipzig 1856
en volgende jaren).
Plotina, voluit Plotina Pompeja, gemalin van
Trajanus, stemde geheel in met de verstandige en
edelaardige denkwgze van Karen gemaal, had in
groote mate aandeel aan de adoptie van Adriaan, en
behield onder dien vorst denzelfden invloed, then
zij vroeger gehad had. Bij baren flood, in 129, werd
zij vergood.
Plougasnou, stad in 't fransche dept. Finisterre, nabij den Atlantischen Oceaan, vierdhalf uur
gaans ten N. N. 0. van Mortaix ; 4000 inw.; geplunderd 'door de Engelschen 1522; ingenomen door de
Spanjaarden 1593.
Plumier (Charles), fransch kruidkundige, geb.
1646 te Marseille, gest. 1706, behoorde tot de orde
der Minimen, deed op last van Lodewijk XIV Brie
reizen naar Amerika, ontving den titel van botanist
des konings, en stierf te Port-Santa-Maria (bij Cadix), toen hij op het punt stond eene vierde rein te
ondernetnen. Men heeft o. a. van hem : Description
des plantes de l'Amerique (Parijs 1713 [1693] in

fol., met 108 platen), door Burmann in 't
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Plutarchus
vertaald onder dezen titel: Plantarum americanarum
fasciculi decem (Amsterdam 1760, in fol., met
262 platen).
Plutarchus, biograaf en moralist, geb. omstr.
48 na Chr. te Cheronea in 13eotie, studeerde in zijne
jeugd letterkunde en philosophic, werd door zijne
geboortestad tot verscheidene onderhandelingen gebruikt, kwam naar Rome onder Domitiaan, leeraarde
-daar philosophie, bekleedde onder Trajanus en Adriaan eenige burgerlijke eereambten, en stierf tusschen
120 en 131 na Chr. als archon en priester van
Apollo in zijne geboortestad, waar hij sedert jaren
teruggekeerd was. Zijne philosophische werken worden gewoonlijk onder den naam Moralia samengevat. Van zijne historische werken zijn inzonderheid
belangrijk de Vita parallax (zbnde 44 levensbeschrijvingen van beroemde Grieken en Romeinen).
De complete werken van P. zijn in 't Latijn vertaald
door Cruserius (1564-73); oorspronkeWke edition
leverden H. Estienne (15 dln., Geneve 1572), Reiske
(12 din., Leipzig 1774), J. B. de [Hitter (14 din.
1791-1805), en verscheidene anderen.
Pluto, god der onderwereld, van het doodenof schimmenrijk, zoon van Saturnus en Rhea, en
broeder van Jupiter en Neptunus. Hij had tot vrouw
Proserpina, dochter van Ceres, die hij geschaakt had
in de vlakten van Enna. Hij worth afgebeeld bij Naar
gezeten op eenen troon, met eene tweetandige vork
in de hand, Cerberus aan zijne voeten, en dikwijls
met eenen helm op het hoofd, welke helm gezegd
werd hem onzichtbaar te maken; hij wordt ook wet
voorgesteld op eenen wagen, getrokken door vier
zwarte paarden. Men offerde hem des nachts zwarte
stieren of andere zwarte offerdieren, welker bloed
men in eenen kuil liet afstroomen met den wijn der
plengoffers.
Plutus, god van den rijkdom en van de gouden zilvermijnen, wordt voorgesteld blind en met
eene beurs in de hand, om aan te duiden, dat de
fortuin hare gaven uitdeelt in den blinde. Hij was
een van de goden der onderwereld, en heeft zeer
veel overeenkomst met Pluto. Men noemt als zijne
ouders Ceres en Jasion.
Pluvigner, stad in 't fransche dept. Morbihan, ruim 6 uren gaans beoosten Lorient ; 5000 inw.
Plymouth, I) Tamersvorlh onder de AngloSaksen, stad en oorlogshaven in bet engelsche graafschap Devon, aan de uitwatering van de Plym, 9 mijlen bezuidw. Exeter ; bestaat uit drie steden (het
eigenlijke P. met 63,000 inw., benevens Stonehouse
en Devonport), die eene eeuw geleden nog drie verschillende steden waren, thans echter bijeen behooren, en te zamen 105,000 inw. tellen. Het is o. a.
de geboorteplaats van den vermaarden sir Francis
Drake. Voor den ingang der Baal van P. ligt de klip
Eddystone, met de beroemde, 80 vt, hooge vuurbaak. Dwars voor de invaart der baai, midden in de
zee, is een reusacbtige steenen dam (Break Water
genaamd, d. i. Breker van den golfslag) aangelegd,
waarop twee lichttorens, en waardoor de baai beschut is tegen alto stormen. Zie overigeus DEVONPORT.
— 2) havenstad in den noord-amerik. stoat Massachusetts, aan eene baai (Cape Cod Bay) van den
Atlantischen Oceaan, ruim 7 mijlen ten Z. Z. O.
van Boston; 6500 inw.; de oudste stad in NieuwEngeland, is de pleats, waar in 1620 de Pelgrimpaters aan land stapten, welke landing nog jaarlijks
22 Dec. feestelijk herdacht wordt. — In de n.amerik. Unie nag verscheidene andere steden P., nl.:
3) in Michigan, 5 mijlen bezuidw. Detroit; 2600
inw. -- 4) in Connecticut, 4 mijlen ten W. Z. W.
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van Hartford ; 2800 inw. — 5) in New-Hampshire,
8 mijlen benoorden Concord ; 1400 inw. — 6) in
Vermont, 5 mijlen hezuiden Montpelier; 1400 inw.
— 7) in New-York, 3 uren gaans benoord w. Norwich ;
1700 inw. — 8) in Pennsylvanie, nabij Bethany ;
1900 inw. — 9) in Ohio, 16 mijlen ten N. N. 0.
van Columbus; 1800 inw.
Pniel, de plaats waar Jacob worstelde met den
Heere ; Gen. 32 : 30.
Pnuel, I) eene plaats over den Jordaan ; Gen.
32 : 31. — 2) eene stad over den Jordaan ; Richt.
8: 8, 9, 17.
Pnutil, of Penuel, 1) een afstammeling van
Juda ; I Chron. 4 : 4. — 2) een afstammeling van
Benjamin ; I Chr. 8: 25.
Po, de Padus der ouden, nog vroeger Eridanus
genaamd, en voorheen in het eerste vierdegedeelte
van haren loop ook Bodincomagus geheeten, de
grootste rivier van Italie, waarvan zij 't noordgedeelte
besproeit, hetwelk er door gescheiden wordt in twee
deelen (die bij de ouden Cispadaansch Gallic en
Transpadaansch Gallic genoemd werken), ontspringt
op den Monte-Viso in de , Cottische Alpen, loopt
van bet W. naar bet 0., doet de steden Turijn,
Casale, Piacenza, Cremona en Guastalla aan, neemt
de meeste rivieren van Italie in zich op, en outlast
zich na 88 mijlen loop in de Golf van Venetic met
verscheidene monden, van welke de 2 voornaamste
zijn: Po-di-Maestro en Po-di-Goro. De rivier de Po
heeft ook, jenen korten tijd haren naam gegeven
aan drie departementen, nl.: 1) departement van de Po,
gevormd uit een gedeelte van Piemont, beboorde
aan de fransche republiek, vervolgens (1801-4814)
aan het fransche keizerrijk, en had Turijn tot hoofdplaats. — 2) departement van de Beneden-Po, in
1797 gevormd uit een gedeelte van den Kerkelijken
Staat, was een der departementen van de Cisalpijnsche republiek, en vervolgens van het koninkrijk
Italie ; dit dept. had tot hoofdplaats Ferrara. —
3) departement van de Boven-Po, gevormd 1797
uit een gedeelte van het hertogdom Milaan, was
begrepen in de Cisalpijnsche republiek, later in het
koninkrijk Italie, en had tot hoofdpl. Cremona.
Pochereth—Hazebam, d. i. Pochereth
van Zebaim. Onder de wederkeerenden uit Babel
waren ook die van P.; Ezra 2: 57; Neh. 7: 59.
Pocock (Edward), engelsch orientalist, geb.
4604 te Oxford, gest. 1691 als professor der oosterache talon aldaar, had lang in de Levant doorgebracht. Men heeft o. a. van hem: Specimen Historic"
Arabum (Oxford 1650); latijnsche vertalingeii van
de Jaarboeken van Eutychius, van de Oostersche
Geschiedenis van Aboelfaradzj, en van verscheidene
andere geschriften, bijeen uitgegeven in 2 folio-din.
(London 1740). — P. (Edward), zoon van den
vorige, gaf met zijnen varier (in 't Arabisch) in 't Licht
den Philosophus autodidactus van Tophail (1671),
en maakte eene arab.-lat. editie gereed van Abdallatif's Beschrijving van Egypte (gedrukt te Tubingen; in 1800 herdrukt te Oxford).
Pococke (Richard), engelsch reiziger, geb.
1704 te Southampton, bereisde van 1737 tot 1742
het Oosten, word bij zijne terugkomst bisschop van
Ossory, later van Meath, en stierf 1765. Behalve
Gedenkschriften en eenige manuscripten, die in het
Museum bewaard worden, leverde hij het verdienstelijke werk Description of the East and some other
countries (3 din. in fol., Londen 1742-45), waarin
hij handelt over Egypte, Arabia, Syrie en KleinAzie..

Podalirius.

Zie MACHAON.
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Podgoritza, of Podgoridzje, stad in bet turksche ejalet Roemili, 8 mijlen benoorden Scutari, en
dicht bij de grenzen van Montenegro; 6000 inw.
Eenige uren gaans benoorden P. de overblijfselen
van bet oude Dioclea (in ruinen liggende tempels,
zuilen, en bet bed van eene 5 urea gaans lange
waterleiding).
Podiebrad, stad in Bohemen, aan de Elve
en den spoorweg Weenen-Praag, 10 uren gaans bezuidw. Gitschin ; 3300 maw.; geboorteplaats van
George Podiebrad.
Podiebrad (George), koning van Bohemen,
voluit George Boczko van Podiebrad en Kunstat, geb.
1420 te Hartiwitz, was de noon van een hussitisch
edelman en zelf een ijverend Hussiet. In 1437 nam
hij de partij van keizerin Barbara van Cilley (of
City), om Albert (II), den schoonzoon van Sigismond, van de troon-opvolging in Bohemen uit te
sluiten, vatte 1438 de wapenen tegen dien vorst op,
werd in 1444 benoemd tot rijksbestuurder gedurende de minderjarigheid van Ladislas (Posthumus),
en werd na diens 1457 plaatsgrijpenden dood door
de boheemsche stenden uitgeroepen als koning van
Bohemen (7 Mei 1458), en als zoodanig 1459 door
keizer Frederik III erkend en bevestigd. Als be.
schermer van de Hussieten werd hij echter door
den pans in den ban gedaan, en op diens aansporing
in eenen zwaren oorlog gewikkeld met zijnen schoonzoon, koning Matthias Corvinus van Hongarije. In
4471 (22 Maart) stierf P. Van zijne..drie zonen
speelden Victorinus en Hendrik eene rol in de boheemsche woelingen ; Hendrik werd de stamheer
der hertogen van Munsterberg en Ols, wier mannelijke linie echter 1697 uitstierf. Van P.'s vier dochters, werd Sidonia, als gemalin van hertog Albrecht
van Saksen, stamvrouw van bet saksische koningshuis.
Podium. Zie A,NICIUM.
Podlachie, of Podlesie, 1) een boschrijk
wojwodschap in bet oude Polen, tusschen Mazovie
en Litauen, werd besproeid door den Boeg (Bug,
Bog),. en had tot voornaamste steden Bielsk en
Drohiczyn. — 2) een wojwodschap van het tegenwoordige Polen, omvatte slechts een gering gedeelte
van het oude wojwodschap P., en werd 1845 met
bet gouvernement Lublin vereenigd.
Podobna, dorp in 't russ. gouvt. Grodno,
tusschen Proeszana en Kobryn, bekend door den
veldslag van 12 Aug. 1812, waarin de Franschen en
Saksen onder generaal Reynier, met de Oostenrijkers
onder prins Schwartzenberg, de overwinning bevochten op de Russen onder Tormassow.
Podol, of Podolsk, stad in het russ. gouvt.
Moskou, 8 uren gaans ten Z. Z. W. van Moskou ;
3800 inw.
Podolia, gouvernement van mop. Rusland
(in het oude Polen), tusschen de gouvernementen
Volhynie ten N., Kiew ten N. 0., Cherson ten 0. en
Z. 0., Bessarabia ten Z. W., en het oostenrijkscbe
kroonland Galicia, is ruim 770 vierk. mijlen groat,
bevolkt met 1,750,000 zielen, en heeft tot boofdplaats Kamenetz. Het gouvt. P. behoort tot de
vruchtbaarste gedeelten van bet Russische rijk. Aanvankelijk maakte P. deel uit van het grootvorstendom Kiew, en diende lang tot apanage voor verscbeidene prinsen nit bet huis van Rurik. Even als
Kiew, was P. begrepen in het rijk Kaptsjak (1240—
1331). Olgjerd ontweldigde P. aan de verzwakte
Mongolen (1331), en lijfde het in bij het groothertogdom Litauen ; bet werd daarvan afgescheiden
om vereenigd te worden met Polen (1444), en werd
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1569 een der wojwodschappen of palatinaten van
Klein-Polen. Sobieski was genoodzaakt P. aan -de
Turken of te staan bij den vrede van Zurawno
(1676), doch bij den vrede van Carlowitz (1699)
werd het aan Polen teruggegeven. Eindelijk, bij de
eerste verbrokkeling van Polen (1772), kwam P.
aan Rusland.
Podolsk. Zie PonoL.
Poederoien, of Poederoojen, dorp in Gelderland, nabij de Maas, circa 3 uren gaans bewesten
Zalt-Bommel ; 400 inw.; overstroomd Febr. 1799.
Het Kasleel van P., gesticht in de 10 eeuw (te gelijk met het dorp) door Robert, 3en heer van Hensden, herbouwd 1357, werd door de Hollanders
tevergeefs belegerd 1507, doch in 't volgende jaar
door hen ingenomen en gesloopt. Op de plaats, $aar
't gestaan heeft, liet Pater Maarten van Rossem een
huis bouwen, dat 1672 afgebroken werd, om het
geen sterk punt van de Franschen te laten worden.
Poegatsjef. Zie PUGATSCHEW.
Poel (de), voormalig Franciscaner nonnenklooster, gesticht 1421 ; teed veel in de beeldstormerij.
Poeldijk, dorp in Zuid-Holland, een half uur
gaans beoosten Monster ; 900 inw.
Poelgeest, voormalige heerlijkheid in Noland,
prov. Zuid-Holland, een half uur gaans bezuiden
Oegstgeest. Het geslacht der Heeren van P., een
der oudste geslacbten van Holland, is uitgestorven
met P. (Gerrit van), majoor van een regement kavallerie onder graaf van Obdam ; hij stierf ongehuwd
te 's-Hertogenbosch 1713. Bijzondere melding verdient nog : P. (Adelheid van), die door hare schoonheid zulk eenen indruk op hertog Albrecht van
Beieren maakte, dat bij haar tot bijzit nam : dit
kostte haar echter bet levee, want zij werd in den
nacht van 21 op 22 Sept. 1397 te 's-Gravenhage op
gruwelijke wijze vermoord. Drie broeders (Gerrit, Jasper en Otto van P.) komen voor onder de
onderteekenaars van het Verbond der Edelen. —
Het familie-kasteel van bet geslacht P., genaamd
Oud-Poelgeest, en in oude bescheiden vermeld als
ide Hofstad te P. genaamd Alkemade", bestond
reeds in de 8e eeuw, was reeds in 't begin der 14e
eeuw eigendom der familie van P., en werd 1724
verkocht aan den beroemden Boerbaave, wiens naam
bet sedert gedragen heeft.
Poeloewan, dorp op Java, resid. Djokdjokarta ; 9 Aug. 1829 overwinning der nederl. troepen
op eene sterke overmacht der muitelingen.
Poelwijk, een der 72 dorpen in de Groote
Zuidholl. waard, die bij den vloed van 18 Nov. 1421
verdronken, en een der 34, die niet weer te voorschijn gekomen zijn.
Poenda—Kitool, dorp op Java, ads.-resid.
Magelang; in den nacht van 2 op 3 Oct. 1828 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Pceni, Iatijnsche naam der Carthagers.
Poerbolingo, I) stad op Java, hoofdplaats
van bet district P. in de resid. Bezoeki, ligt 41 palen bewesten Bezoeki; de nederl. luitenant Scheffer
werd bier in 1817 door eene Javaansche rooverbende vermoord. — 2) een ander district P. op
Java, in de resid. Kadoe, ads.-resid. Magelang, werd
verwoest door de uitbarstingen van den Merapi
28-30 Dec. 1820, en bad ook in 1832 en 1833
weder veel van die uitbarstingen te lijden.
Poertfliet, oude naam van 't zeeuwsche dorp
Poortvliet.
Poerwakarta, hoofdplaats der residentie
Krawang op Java, feed veel door den opstand der
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Cbineesche arbeiders in Mei 1832, waarbij o. a. de
verdienstelijke natuurkundige Macklot om het levee
kwam.
Poerwodadi, dorp op Java, aan de Loesie,
41 palen van Samarang, voorheen hoofdplaats van
het district P., werd I Oct. 1842 nagenoeg geheel
vernield door brand.
Poestowoitoff (Henriette), geb. 1844 of
1845 te Wierzchowisko, gouvt. Lublin, dochter van
wijlen generaal Thyphilus Poestowoitoff; door hare
moeder (eene dochter van majoor Marian Kossakowski) is zij van poolsche afkomst. In 1861 nam
H enriette deel aan eene staatkundige demonstratie,
werd daarvoor te Zytomir als gevangene gehouden ;
doch, na 10 rnaanden daar doorgebracht te hebben,
ontvluchtte zij naar Moldavie, woonde een tijd lang
te Bucharest, en vertrok later naar Szydlowice, waar
zij 22 Jan. 1863 aankwam, en als adjudant in dienst
trad bij Langiewicz (zie dat art.).
Pogar, marktilek in Rusland, gouvernement
Tsjernigow, 24 mtlen benoordoosten Tsjernigow ;
10,000 inw.
Pogge (le), fransche naamsvorm voor Poggio.
Poggendorff (Joh. Christiaan), geb. 29 Dec.
1796 te Hamburg, eerst apotheker, sedert 1834
professor der physica te I3erlijn, heeft zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt door zijne nasporingen betreffende het galvanismus. Zijne Lebenslinien
zu einer Geschichle der exacten Wissenschaften (Bergin 1853) waren de voorloopers van zijn uitinuntend
Biographisch-literar.Handiveirterbuch zur Geschichle
der exaclen Wissenschaften (Leipzig 1857 en v.).

Poggio Bracciolini, door de Franschen
kortweg le Pogge genoemd, een geleerd Italiaan,
geb. 1380 te Terranova, apostolisch secretaris onder
Bonifacius IX en de zeven volgende pausen, bracht
de laatste helit zijns !evens door te Florence, waar
hij secretaris der republiek en kanselier werd (1456),
en 1459 stierf. Van de vele werken van P. noemen
wij enkel zijne in 't Latijn geschrevene ,,Geschiedenis
sap Florence" loopende van 1350 tot 1455, voor 't
Bent in 't Licht gegeven door Recanati (1715).
(Giacomo), een der vijf zones van den vorige,
—P.
leverde o. a. eerie Italiaansche vertaling van zijns
vaders Geschiedenis van Florence, en werd 1478
opgehangen, als medeplichtig aan de samenzwering
der Pazzi.
Poglizza, landschap in den dalmatischen kreis
Spalatro, is 9 vierk. mijlen groot, en heeft 20,000
bewoners. Van de lie tot de 15e eeuw vornide P.
eene oligarchisch-aristocratische republiek, kwam
toen onder protectoraat van Venetic, en 1797 aan
Oostenrijk.
Point-de-Galle,havenstad ter zuidkust van
het britsche eiland Ceylon ; 28,000 inw.; 2 uren
gaans beztudoostert P. een vermaarden Boeddhatempel.
Pointe-a-Pitre, lang bekend geweest onder
den naam van la Ville du Morne-.Renferme, eene
stad op het fransche eiland Guadeloupe, aan de
zuidwestzijde, met eene versterkte goede haven, en
18,000 inw. Gesticht 1763, werd P. door eene
aardbeving verwoest 8 Febr. 1843, doch is sedert
weder opgebouwd.
Pointis (J. Bernard Desjeans, baron de), beroemd- fransch zeeman, geb. 1635, gest. 1707, onderscheidde zich in de krijgstochten tegen de Barbarijsche zeeroovers (1681-86), nam als kapitein
van een linieschip deel aan bet gevecht van 1690
tusschen het eiland Wight en kaap Frehel, werd
1697 aan bet hoofd geplaatst van de expeditie tegen
H
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Carthagene (in Zuid-Amerika), slaagde volkomen
in het doel van dien tocht, en baande zich op de
terugreis, met slechts 7 schepen, eenen weg door
eene engelsche vloot, die 29 schepen sterk v4as. In
1705 werd hij, tegen zijnen zin, belast met de belegering Ian Gibraltar, waarbij hij desniettemin opnieuw de grootste bewijzen gaf van zijn talent en
zijne dapperheid, zonder dat het hem echter gelukken mocht die stad te netnen. Men heeft van hem:
Relation de l'expedition de Carthagêne en 1697
(Amsterdam 1698).
Poire,VOluitPoire-sous-la-Roche,fransch marktlick in de Vendee, 3 uren gaans benoordw. Napoleon-Vendee (Bourbon-Vendee); 3600 inw.
Poirson (J. B.), geleerd geograaf, geb. 1761
te Vrecourt in 't fransche dept. der Vogesen, gest.
1831 te Valence, eerst leerling en vervolgens medeuerker van Mentelle, is heroemd wegens de nauwkeurigheid van zijne kaarten. Men heeft van hem :
den Atlas mathernatique, physique et rolitique de
tonics les parties du monde (1804; met Mentelle);
al de Kaarlen voor Herbin's .Statistique generale de
la France"; den Atlas (met Lapie) voor Malte-Brun's
Précis de geographie universelle"; de Kaarten voor
de werken van Humboldt: eerie Nouvelle Geographic
elementaire (1 dl. met atlas).
PoIschwitz (Neder- en Opper-), twee dorpen
in het pruis. reg.-district Liegnitz, kreis Jauer (met
700 en 1500 inw.); te P. 4 Juni 1813 wapenschorsing tusschen de Pruisen en Russen eener- en de
Franschen andererzijds.
Poisson (Antoinette). Zie POMPADOUR.
Poissy, het oude Pinciacum, stad in 't fransche
dept. Seine-Oise, aan de Seine, circa 4 uren gaans
benoordw. Versailles; 4500 inw.; gebnorteplaats
van den heiligen Lodewijk en van den letterkundige
Nicolas Mercier. In 869 hield Karel de Kale te P.
een parlement. In 1561 bad te P. een vermaard
colloquium plaats tusschen de Boomsch-katholieken
en de Gereformeerden; het leidde echter tot niets,
en in 't volgende jaar brak opnieuw de oorlog ult.
In 1589 werd P. ingenomen en geplunderd s door
Biros.
Poitiers, het oude Limonunt, later Pictavium,
stad in 't fransche dept. Vienne, waar-van het de
hoofdplaats is (was vroeger de hoofdplaats van Poiton), ligt aan den Clain, en heeft 31,000 inw.; bet
is de geboortepl. van den heiligen Hilarius, van La
Balue, enz. Oudtijds de hoofdstad derPictaven,vverd
P. door de Bomeinen verfraaid, in de Se eeuw veroverd door de West-Gothen, en na den slag Ian
Vouilld (307) werd Clovis meester van P. Tusscben
Tours en P. werd 732 de groote nederlaag aan de
Arabieren toegebracht door Karel Martel. In 778
werd Abbo benoemd tot graaf van P.; dit graafschap werd erfelijk in het huis van Guyenne, en
kwam vervolgens (1154) onder het gezag van Engeland. Circa 4 uren gaans benoorden P. (bij Maupertuis) werd 1356 de vermaarde veldslag geleverd, die
Slag van P. genoemd wordt, waarbij Jan II, honing
van Frankrijk, verslagen en gevangen genomen werd
door den Zwarten Prins. Karel V onderwierp P. in
1572; Karel VII verlegde het parlement eenigen tijd
naar P., en stichtte er in 1431 eene universiteit. Veel
iced P. in den religie-oorlog. Te P. zijn 23 concilien
gehouden.
Poitiers (Diana van). Zie DIANA.
Poitou, het land der Pictaven, voormalige provincie van Frankrijk, tusschen Bretagne, Anjou,Toumine, Marche, Angoumois, Saintonge en den Atlantischen Oceaan, splitste zich in Opper-P. enlVeder-P.,
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en had tot hoofdpiaats Poitiers. Dit landschap is
thans ingedeeld bij de departementen Charente, Beneden-Charente, Crease, Indre-Loire, Deux-Sévres,
Vendee, Vienne en Haute-Vienne. Aanvankelijk bewoond door de Pictaven of l'ictonen (vandaar de
naam P.), werd P. door Cesar begrepen in Aquitanie,
en maakte het sedert Valentinianus I Teel nit van
Aquitania 2a. In de 5e eeuw aan de West-Gothen
onderworpen, sedert de 6e eeuw aan de Franken,
deelde P. in al de lotgevallen van Aquitanie. Pepijn
de Korte heroverde P.; loch sinds de regeering
van Lodewijk den Vrome of Zachtmoedige was P.
weder cen bijzonder graafschap. Eleonora, de errdocker van P., bracht bet, met het overige Aquitanie, eerst aan Lodewijk VII, koning van Frankrijk,
vervolgens aan Hendrik, graaf van Anjou, die later
koning van Engeland wend (1154); in 1205 wend
P. door ['Hips August op de Engelschen heroverd ;
zijn kleinzoon Alfons, broeder van den heiligen Lodewijk, ontving P. als zijn erfdeel ; maar toen Alfons
kinderloos gestorven was, keerde zijn apanage tern,
aan de kroon van Frankrijk onder Filips den Stoute.
De Engelschen werden weder meester van P. kort
na den slag van Poitiers (1356), en bij bet tractaat
van Bretigny (1360) werd het hun afgestaan in voile
souvereiniteit. Karel V bracht het in 1369 weder
aan Frankrijk.
Poivre (Pierre), geb. 1719 te Lyon, gest. 1786,
vestigde voor de fransche 0. I. Compagnie eerie factorij te Faifo in Cochinchina, bracht de specerijenteelt der Moluksche eilanden over naar Ile de France
en naar Ile Bourbon, en bestuurde die twee kolonien
van 1767 tot 1773.
Pola, stad en oorlogshaven in Istrie, aan de
Adriatische Zee, 15 mijlen bezuidoosten Triest;
2100 inw.; overblijfselen van een rom. amphitheater,
van tempels van Augustus en Diana, van bad-inrichtingen, enz. Het is eene zeer onde, waarschijnlijk
door de Colchi gestichte stad ; onder de Romeinen
was het de voornaamste stall van Istrie, en droeg
toen den naam van Pietas Julia. In 1379 bevochten
de Gendeezen (onder Lucas Doria) op de hoogte van
P. eene overwinning ter zee op de Venetianen, die
daarbij nangevoerd werden door Victor Pisani. Zie
het art. PISANI.
Polaben, in de middeieeuwen een slawische
volksstam in Mecklenburg.
7i -IEDLEK.
I iA Zie
Polachie, of P
Polemarch, d. krijgsoverste, 1) de tweede
der archonten van Athene, was zooveel als titans een
minister van oorlog. — 2) de opperbevelhebber der
beotische troepen.
Polemarchus, broeder van den redenaar
Lysias, went door de 30 tirannen tot den gifbeker
veroordeeld.
Polemon, grieksch wijsgeer, geb. te Athene
340 v.Chr.,leerling van Xenocrates, werd diens opvolger aan de Academie, stierf omstr. 272 v. Chr. —
P., bijgenaamd Periegetes, leerling van den stoicijn
Panwtius, in de 2e eeuw v. Chr., is de schrijver van
eene Griekschc geschiedenis, waarvan de overgeblevene fragmenten (Polemonis Pariegetce fragmenta)
in 't licht zijn gegeven door Preller (Leipzig 1838).
— (Antonius), een sophist uit Laodicea, held
eene school te Sinirna, en maakte naam onder Trajanns en Adriaan (98-138 na Chr.). Men heeft van
hem 8 Deelamationes, met lat. vertaling in 't licht
gegeven door Poussines (Toulouse 1637). P.,
atheenseh gelaatkundige in de '2e eeuw na Christus,
eenigen tijd voor Origenes. Men heeft van hem eene
verhandeling over de gelaatkunde, opgenomen in

de aScriptores physiognomoniaa veteres" (Altenburg
1780.
Polemon, twee koningen van Pontus, nl.: P. I,
zoon van zekeren Zeno, romeinsch stadhouder van
Laodicea in Bithynie. Hij wend op den troongeplaatst
door Autonius, hielp lien in zijne oorlogen tegen de
Parthen en tegen Octavius, trot met Octavius (toen
deze overwinnaar gehleven was) eene schikking, en
behield zijnen troon tot aan zijnen flood (anno 11,
of anno 1 v. Chr.). Hij regeerde over dat gedeelte
van Pontus, dat zich uitstrekt van den Thermodon
tot Colchis, en dat naar hem Polemonisch Pontus
genoemd wend. Hij trok den Bosporus aan zijn rijk
in 't jaar 14 v. Chr. — P. II, zoon van den vorige, werd diens opvolger op den troon, onder voogdij
van zijne moeder Pythodoris, en werd bij haven dodd
in het bezit van den troon bestendigd door een senates-consult anno 38 na Chr. In het jaar 65 deed
hij afsland van bet koninkrijk Pontus aan Nero, en
regeerde van toen of nog slechts over een gedeelte
van Cilicie.
Polemonisch Pontus, Zie PONTUS.
Polemonium, titans Vatizja, stad in Pontus,
bij de Tibareenen, in bet noorden des lands, aan de
zee, was gesticht (of eigenlijk gezegd vergroot) door
Polemon I, die het tot zijne hoofdstad verhief.
Polen, een titans slechts in naam bestaand koninkrijk, dat ruim 2330 vierk. mijlen groot is, bevolkt met circa 5 millioen bewoners,.Warschau tot
hoordstad heeft, en sedert 1845 ingedeeld is in 5
burgerlijke gonvernementen (Angustowo,
Plock, Radom, Warschau). Het is het bij Rusland
ingelijfde gedeelte van het voormalige koninkrijk P.
(het oude Sarmatie), dat, in den tijd van zijnen
hoogsten bloei als zelfstandige mogendheid, eene
uitgestrektheid had van 15,000 vierk. mijlen met
ruim 15 millioen zielen. Behalve Koerland (dat, ofschoon door eigene hertogen geregeerd, leenroerig
was van P.) en West-Pruisen (zie PRUISEN) werd P.
gemeenlijk ingedeeld in het eigenlijke P. en Litauen,
tervvijl bet eigenlijke P. weder onderscheiden ward
in Groot-P. en Klein-P. De verdere indeeling was
als volgt:
I. Groot-Polen.
hoofdpl. Posen.
Paltsgraafschap Posnanie,
Gnesen.
Gnesen,
Kalisj.
Kalisj,
Siradie.
Sieradie,
Wjeloen.
Landschap Wjeloen,
Lentsjits.
Paltsgraafschap Lentsjits,
Rawa.
Rawa,
0
Brzests.
Brzests enCujavie,
Inowrotslaw.
Inowrotslaw,
Warschan.
Mazovie.
Plotsk.
Plotsk,
Dobrzin.
Dobrzin,
Dantzig.
Pommeren,
Culm.
West-Pruisen Culm,
Marienburg.
, Marienburg,
a
II. Klein-Polen.
hoofdpl. Krakau.
Paltsgraafschap Krakau,
Sandomir.
a
Sandomir,
Lublin.
a
Lublin,
a
Siewierz.
a
Hertogdom Severie,
Paltsgraafschap Podlachie of
Bjelsk.
Bjelsk,
Khelm.
Landschap Khelm.
Kamenetz.
Paltsgraafschap Podolie,
Bratslaw.
Bratslaw,
Zitomierz.
Kiew,
Vlodzymierz.
Volhynie,
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III. Litauen.

hoofdpl. Wilna.
Paltsgraafschap Wilna,
.
Troki.
Troki,
.
Minsk.
Minsk,
Polotsk,
Polotsk.
Witebsk,
%Vitebsk.
Mstislaw,
Mstislaw.
.
Nowogrodek,
Nowogrodek.
Brzests in
Brzests.
.
Polesie,
Hertogdom Samogit ie,
Rossiena.
De litausche paltsgraafschappen Wilna en Troki
vormden het eigenlijke Litauen ; de vier volgende
(namelt,k Minsk, Polotsk, Witebsk en Mstislaw)
vormden Wit-Rusland ; Newogrodek vormde ZwartRusland. — Over het geheel is P. een vlak land, dat
besproeid wordt door verscheidene groote rivieren:
de Weichsel (waarin zich Warta en Bog ontlasten),
de Njemen, de Dniester, de Dnieper (waarin uitloopen Pripets en Berezina). De bevolking van P.
werd onderscheiden in edellieden (of ridderstand),
burgers en boeren. Laatstgenoemden waren nagenoeg
alien lijfeigenen: de edellieden hadden over hen
het recht van Leven en dood, en waren de uitsluitend
bevoegden tot grondbezit. De meeste edellieden intusschen waren zeer arm, en daardoor genoodzaakt
hunne stem te verkoopen en zich op sleeptouw van den
hoogen adel te hewegen, in wier hadden zij de gedweee
werktuigen waren ter verdrukking en uitzuiging
van de beide andere standen. De regeeringsvorm van
P. was in de laatste eeuwen van het zelfstandig bestaan van dat rijk zeer gebrekkig; de kroon, aanvankelijk erfelijk, werd eindelijk (1572) afhankelijk van
verkiezingen, en kon door de volkskeus aan eenen
vreemdeling worden opgedragen; de koning had bet
recht niet om legers op de been te brengen, vrede
to sluiten, bondgenootschappen aan te gaan, oorlog
te verklaren, rechtbanken in te stellen, enz.; de wetten en de belastingen werden bij meerderheid van
stemmen vastgesteld door de rijksdagen, die samengesteld waren uit afgevaardigden. Het kiezen van
eenen koning had plaats op eenen rijksdag, die gehouden werd te paard ieder volwassen edelman
kon op lien rijksdag zijne stem komen uitbrengen,
en eene enkele stew tegen was voldoende om eene
keus te verijdelen (dit noewde men bet veto, bet
liberurn veto). Vandaar de dubbele keuzen, en de
menigvuldige opstanden, genaamd rokoss. De senaat
bezat meer macht dan tie koning, doch had zelf ook
slechts weinig gezag. Op eat lichaam volgden in
rang de paltsgraven, de starosten en de kasteleins,
die alien, slechts luttel afhankelijk van het centraal
gezag, op hunne beurt ook slechts een zeer beperkt
gezag hadden in de provincien en districten. De
heerschende godsdienst in P. was de Roornsch-katholieke. Er waren echter ook vele aanhangers van
andere kerkgenootschappen (Lutherschen, Socinianen, niet-geunieerde Grieken), die lang aan groote
onverdraagzaamheid en vervolgzucht blootstonden ;
vooral waren in P. ook vele Joden, die er (in vergelijking bij de andere gezinten) eene tamelijk groote
mate van vrijheid genoten, waarom men dan ook P.
genoemd heeft het Paradijs der Joden. De Roomschkatholieke geestelijkheid was verbazend rijk (zij
bezat ruirn twee derdegedeelten van het gansche
grondgebied van P.). De taal van P. is eene Slawische
taal.
Geschiedenis. De landstreken, die later P. vormden, waren oudtijds met onbestemde grenzen begrepen in Noord-Germanie en Europeesch-Scythie. In
de 6e en 7e eeuw werden die landen overweldigd
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door de slawische volksstammen bekend onder de
namen van Lettonen en Leckhen of Lechieten, die
later saamgevat werden onder den naam van Polenen
of Polen, d. Slawen der vlakte. Aanvangende met
het jaar 842 werd P. geregeerd door eigene hertogen, die den titel voerden van Piast, en die later,
toen ze zich aan de suzereiniteit van bet Duitscbe
Rijk onttrokken hadden, den titel van koning aannamen (onder Boleslas I). Het Christendom was toen
reeds in P. ingevoerd (dit had plaats gehad omstreeks het jaar 965, door Miecislas I). Het nieuwe
koninkrijk nam reeds spoedig in bloei en welvaart
toe; doch de gedurige deelingen van het grondgebied tusschen de zonen der telkens stervende koningen, de regeeringloosheid van 1037 tot 1042, de
hurgeroorlog van Zbignew, de losscheuring van Silezie (1168), en de strijd tusschen Leckh de Witte
en Miecislas III of diens zoon (1195-1207), brachten het onafhankelijk bestaan van P. in gevaar. En
nauwlijks begon P. zich van al die schokken eenigerma le te herstellen, toen bet overweldigd werd
door de Mongolen (1241-1287), die het land
vreeselijk teisterden ; daarop volgden nieuwe onlusten (1295-1306), na den dood van Leckh den
Zwarte. Under Ladislas den Dwerg, en vooral onder
Casimir III, nam P. zeer toe in grondgebied en in
welvaart ; met laatstgen. koning stierf de oudste linie
der Piasten uit. Ziju schoonzoon, Lodewijk de Groote,
vereenigde Hongarije met P.; doch bij zijnen dood
werden de twee kronen weder gesclieiden, door
zijne twee dochters Hedwig en Maria. De kroon van
P. viel ten deel aan Hedwig; en deze bracht Litauen
weder aan P. door Naar huwelijk (1386) met Jagello, groothertog van Litauen, die zich tot het
Christendom bekeerde, en den naam aannam van
Ladislas V. Deze vereeniging, die eerst in 1444, of
eigenlijk pas in 1569 voor goed in werking trad
(zie LITAUEN), droeg zeer veel bij tot de grootheid
van Polen, welks grondgebied daardoor verdubbeld
werd in uitgestrektheid. Het tijdvak der Jagellonen
(1386-1572) was, met de tachtig jaren die bet
voorafgingen (onder Leckh VI, Casimir Ill en Lodewijk den Groote), het schoonste tijdvak van P. In
dat tijdvak gaf P. koningen aan Bohemen, aan Hongarije; het trok groote leengoederen weder aan de
kroon, waarvan ze vervreemd waren geworden; het
yerwierf de helft van Pruisen (West-Pruisen of koninklijk Pruisen), met de suzereiniteit over OostPruisen (hertogelijk Pruisen), yervolgens Lijfland
(1560), waarvan bet bezit aan P. werd verzekerd
bij den vrede van Kjewerowa-Horka (gesloten met
lwan IV), en vestigde zijne suzereiniteit over Koerland (1561). Na den ondergang van bet Grieksche
keizerrijk, hood P. roemrijk wederstand aan de veroverzucht der Turken, die zijne nieuwe zuidelijke
naburen waren geworden. Ongelukkigerwijze kwam
het feodale stelsel in P. meer en meer tot macht: na
het uitsterven van de mannelijke linie der Jagellonen (1572), werd bet koningschap verkiesbaar verklaard. De eerste gekozene koning was Hendrik van
Valois (Hendrik III); doch bij elke nieuwe verkiezing werd de koninklijke macht hoe langer hoe meer
beperkt, onder den naam van pacta conventa; vandaar .dat de opbrengst der belastingen niet geevenredigd bleef aan de behoeften, vandaar ook volslagen
gemis aan samenhang, overeenstemniing en geheimbonding in de beraadslagingen, vandaar eindelijk
het niet in stand houden van eene behoorlijkearmee,
ja zelfs het gebrek aan de noodigste fortification.
Daarbij kwamen de kerkelijke twisten ; en de onverdraagzaamheid en vervolgzucht, waarvan de Protes-

836

Polen

tanten in P. te lijden hadden, droeg niet vveinig bij
om in P. verval te hrengen: wel had de rijksdag van
Wilna (1563) gedecreteerd, dat voortaan alle Nietkatholieken dezelfde staatshurgerlijke en burgerschaps-rechten zouden hebben als de Katholieken,
doch dit decreet werd onder de dynastie Wasa geschonden, en onder Wismovviecki ingetrokken. Het
laatste optreden van P. als inachthebhende mogendheid was de poolsche interventie in Rusland, bij gelegenheid der woelingen van Otrepjeff (1605), de
inname van Moskon (1611 )' en bet tractaat van Diwilino (1618). Van dit tijdstip af aan is P. attritiondend achteruitgegaau in amulet' . Eerst verloor het
de suzereiniteit over hcrtogelijk Pruisen of OostPruisen (1657); bij den vrede van Oliva (1660) verloor bet Lifland ; bij het tractaat van Andrassof
(1667) verloor het Smolensk, West-Ukraine en Severie ; bij het tractaat van Moskou (1686) verloor
het Podolie en Kiew. Daarop volgden de oorlog van
Carlowitz en de groote Noordsche oorlog: eerstgenoeinde oorlog gaf Poilohe aan P. terug, en P.'s koning Sobieski speehle eerie schitterentle, rol door de
bevrijding van Weenen; doch van den anderen kant
maakten de toenemende tnisslagen van den adel en
van den senaat het voor P. onwogelijk, daarvan eenig
voordeel te trekken. In den grooten Noordschen
oorlog (1700-1721) werkte de itival van Karel
XII, en de strijd tusscheu twee gegadigden naar den
poulschen troo p (August, die voorgestaan werd door
isaar Peter, en Stanislas Leczinski, die verdedigd
word door Karel XII) sattien, om P. moor en moor
tot verval to brengen. Eindelijk kwarn Rusland partij
trekken van de onzalige verdeeldheden, Nvaartiede de
vervolgzncht der Rooinsch-katholieken tegen de
Protestanten aantioudend het land beroerde: de Russen bezetteden P., en keizerin Catharina liet gewelddadigerhand hares gewezen lieveling, Stanislas Poniatowski, als koning ititroepen (1764). Toen vormde
zich tegen den ruesischen invloed een rokoss van patriotten, genaamd Confederatie van Bar (1768); Lodewijk XV en de Porte verleenden hunne huip aan
de gecOnfedereerden ; doch de val van Choiseul in
Frankrijk en de nederlagen der Turken, maakten al
den heldenmoed der patriotten vruchteloos, en tot
de eerste verbrokkeling van P. werd besloten. Die
verbrokkeling had plaats in 1772. Oost-Galicie werd
aan Oostenrijk gegeven; al de veroveringen, vroeger
door de Litauers op Rusland gemaakt (Wit-Rusland,
Zwart-Rusland, Poolsch Lifland), werden aan Rusland toegewezen; koninkrijk Pruisen met aanhoorigheden viel aan het Buis van Brandenburg ten deel.
Wat er nog van P. overbleef, behield wel is waar den
titel van Koninkrijk Polen, doch werd metterdaad
eene russische provincie. In 1790, tijdens den oorlog der Zweden en Turken legal Rusland, bewerkten de poolsche patriotten eene omwenteling, en
1791 kondigden zij eerie verstandige constitutie af,
waarbij het ongoijmde veto afgeschaft en het koninklijk gezag versterkt werd ; doch Rusland verwekte tegen hen de confederatie van Targowice
(1792), samengesteld nit poolsche misnoegden, die
de wapenen opvatteden voor de oude constitutie en
de oude vrijheden. Partij trekkende van die verdeeldheden, bewerkstelfigden Rusland en Pruisen eene
tweede (looting van P. Eene nieuwe poging der Polen in 1794 gaf aanleiding tot eenen derden strip,
nog ongelijker dan de vroegere, waarin Kosciusko
tevergeefs wonderen deed van dapperheid : en de
dente en laatste deeling van P. had plaats in 1795.
Ihtmaal nam ook Oostenrijk deel daaraan, zoowel
linsland en Pruisen. Toen bleef P. gedurende 12
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jaren vernietigd. Na zijnen eersten veldtocht iii
Pruisen (1807) maakte Napoleon I, bij het tractaat
van Tilsit, eon groothertogdom Warschau (zie dat
art.) van geheel poolsch Pruisen en verscheidene
andere provincien van bet oude P. Dit nieuwegroothertogdom (ongeveer twee vijklegedeelten van het
Dude koninkrijk P.) schonk Napoleon aan FrederikAugust, koning van Saksen, kleinzoon van August,
II, die reeds in 1790 door de poolsche patriotten
tot koning verkoren was, doch de hem aangebodeu
kroon niet had willen aannetnen. Van dat oogenblik
af aan toonden de Polen, altijd het herstel van huune
onafhankelijkheid hopende, zich met hart en ziel gehecht aan den keizer; h wine soldaten streden voortdurend in de gelederen der fransche armee, waacvan zij eene keurbende vormden (zie DOMBROWSKI en
Joz. PoNIATowsKL). Toen de val van Napoleon I eon
felt was geworden, werd bij 't Weener Congres (1815)
het groothertogdonzWarsehau in twee tteelen gesplitst:
het westgedeelte, bevattende Dantzig, Thorn, Culm,
Posen, enz., word aan Pruisen teruggegeven; het veel
grootere oostgedeelte (alleen Krakau uitgezonderd,
dat tot cone onaftiankelijke republiek verheven werd)
nerd aan Rusland overgeleverd, dat dit wider den
naam van koninkrijk Polen als een wingewest aanvaardde. Als zoodanig ontving bet 27 Nov. 1815 van
keizer Alexander eene constitutie, die echter reeds
ender de regeering van dienzelfden keizer beperkingen onderging, terwiji grootvorst Constantijn, als
stadhonder van P., geen blijken gaf die constitutie
op milde wijze to willen toepassen. Onder de Polen
vortnden zich verscheidene geheimegenootschappen,
en werden verscheidene samenzweringen gesweed,
en de fransche Jnii-ornwenteling mop een weerklank
ook in P. in bet Leven, waar de beweging 29 Nov.
1830 aanving met eenen opstand te Warschan, en
weldra aangroeide tot eene otnvventeling. Rum 8
maanden tang streden de Polen met leeuwenmoed
(onder hunne aanvoerders Chlopicki, Skrzynecki en
Dwernicki, bij Dobre, Stoczeck, Grochow en Ostrolenka); maar eindelijk bezweken zij voor de russische
overmacht, waartoe ook ditmaal hunne onderlinge
verdeeldheden zeer veel bijdroegen. Prins Paskewitsj
nam 8 Sept. 1831 Warschau in, waarop de overblijfselen der poolsche armee over de oostenrijksche.
of pruisische grenzen vluchtten, of zich aan de Russen overgaven. De constitutie werd afgeschaft en
vervangen door bet organieke Statuut van 14 (26)
Febr. 1832, de afzonderlijke poolsche armee word
opgeheven, in Warschau eene duchtige citadel aangelegd, om het yolk, dat ontwapend werd, voortdurend in bedwang to kunnen houden; en van dat
oogenblik af was al het streven van Rusland daarbeen gericht, om P. geheel en al russisch to maken.
De poolsche uitgewekenen gaven echter de hoop
niet op, en verwekten nog wel ettelijke opstanden ;
doch die leden alle schipbreuk, en kostten in 1847
aan de republiek Krakau hare onafhankelijkheid. De
concession, nu en dam door Rusland aan P. verleend,
konden uit den card der zaak de bevolking niet bevredigen, en Febr. 1862 barstte opnieuw een voiledig georganiseerde opstand nit, onder de !siding van
eene geheime nationals regeering. Eene verbazende
machtsontwikkeling van Rusland (onder het opperbevel van graaf Berg, een van Rusland's bests generaals), en maatregelen van de uiterste strengheid
(zie o. a. MOEIIAWJEFF) vermochten lien opstand in
geen twee jaren qt.'s volkomen to beteugelen ; doch
eindelijk word hij geheel onderdrukt, en op dit
oogenblik nicht het, woelige Polen weder geheel en
al wider den ijzeren drnk van Rusland.— Ziehier
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Polenen,orPoleniers,gerneenschappelijke naam
der eerste bewoners van Polen.
Polenta, eene familie, die te Ravenna regeerde
van 1275 tot 1441, had tot stain/leer Guido Novello
da P., die van 1275 tot 1322 regeerde, en die de
varier was van de vermaarde Francisca de Rimini.
Hij heeft .Gedichten" nagelaten. — Ostazzo I, zoon
van den vorige, beroofde zijnen neef Rambertus van
het leven, ow alleen te regeeren (1322-1346). —
Bernardino (1346-59), werd eenigen tijd gevangen
gehouden door zijne in opstand gekornene broeders
(Pandolfo en Lamberto), en liet hen ter dood brengen, zoodra hij op den troop hersteld was; hij regeerde als een dwingeland. — Guido 11 (1359-82)
werd van den troo p gestooten en in de gevangenis
geworpen door zijne Brie zonen. Men weet niet wanneer hij gestooten is. Hij was de bondgenoot van
Lodewijk I van Anjou (1382). — Ostazzo III, zoon
van Obizzo, regeerde van 1431 tot 1441. Hij was
beurtelings de bondgenoot of de vijand der Venetianen, werd gevangen genomen, naar Candia vervoerd,
en met vrouw en kinderen ter dood gebracht, op
bevel van den doge van Venetia. Met hem eindigde
deze dynastic, die bijna twee eeuwen geregeerd had.
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Polentzer-dal. ZIPe B LEGNo.
Polenza, het nude Pollentia of Carrera, vlek
in 't Sardische, nabij den Tanaro, 5 kwartier benoorden Cherasco ; 600 inw. Zie POLLENTIA.
Polesie, eertijds een wojwodschap van Polen,
in Litanen, maakt thans Teel nit van het russische
gouvernement Minsk.
Polesine, of Polesine de Rovigo, pron. van het
voormalig LombardiGch-Venetiaansch koninkrijk, aan
de Adriatische Zee, had tot hoofdplaats de stad Rovigo, en werd besproeid door de rivieren Po, Etsch,
Tartaro, Adigetto. Onder Napoleon I was P. verdeeld
over de vier departementen van Mincio, Brenta,
Adriatische Zee en Beneden-Po.
Policandro, grieksch Pholegandros, een der
Cycladen, beoosten bet eiland Milo ; 4250 bewoners.
Policastro, 1) het oude Jiuventum of Pyxus,
stad in het Napelsche, in Principato Citeriore, aan
de Golf van P. (de oude Golf van Laos, die deal uitmaakt van de Tyrrheensche Zee), 9 uren gaans bezuidw. Sala; 450 inw.: was oudtijds veel grooter ;
werd verwoest door de Gothen, door de Mooren, en
eindelijk door de Turken (1512) — 2) oudtijds
Petelia genaamd, eene stad in bet Napelsche, ligt in
Calabria Ulteriore 2a, 2 nren gaans ten westen van
Santa-Severina ; 5300 inw.
Policianus. Zie ANGELUS POL1C1ANUS.
Policoro, het nude Heractra Lueanice, stad in
het Napelsche, in Basilicata, ligt 10 mijlen beoosten
Lagonegro. Zie HERACLEA.
Polier (Ant. L. H. de), zwitsersch kolonel,geb.
1741 te Lausanne, diende de 0. I. Compagnie onder
Hastings, kwam schatrijk naar Europa terug,en ging
stil leven te Avignon, waar hij door eene bende
booswichten vermoord werd 1795. Hij had de godsdienst der Hindoes grondig bestudeerd. Men heeft
aan hem het eerste volledige afschrift der Vedas te
danken : bet bevindt zich in het Britsche Museum.
Ilij heeft een uitmuntend werk geschreven, getiteld
'Mythologic des Hindous (Parijs 1809).
Polignac, het oude Apolliniacum, vlek in het
fransche dept. Haute-Loire, 3 kuartier gaans benoordw. Puy; 2000 inw.; oud kasteel, gebouwd op
de ruinen van eenen Apollo-tempel; in dat kasteel
werd kardinaal Polignac geboren.
Polignac, een der oudste familien in het fransche landschap Velay (thans dept. Haute-Loire),
voerde aanvankelijk den titel van "icomte, en stierf
1421 nit, alstoen titel en bezittingen nalatende aan
de verwante familie Chalencon, nit Welke inzonderheid bekend zijn: P. (Melchior de), geb. 1661 op
het kasteel P. nahij Puy, gest. 1741 als kardinaal
(sedert 1713) en aartsbisschop van Auch ; hij speelde
eene voorname rot als diplomaat under Lodewijk
XIV, was o. a. van 1710-13 fransch gezant in Holland. -- P. (Jules de), kleinzoon van den vorige,
in 1780 tot hertog verheven, emigreerde 1789 bij
het uitbreken van tie omwenteling, en stierf 21 Sept.
181+7 in Rusland. — P. (Jolanthe Gabriele de Polastron, hertogin van), echtgenoot van den vorige,
was de boezemvriendin van koningin Marie Antoinette; zij decide dan ook in de algemeene verbolgenheid der opstandelingen, die aan haar en aan de
koningin al het ongeluk van Frankrijk toeschreven.
Zij emigreerde 1791, en stierf 1793 te Weenen.
(Armand, hertog van), oudste zoon der twee
—P.
laatstvoorgaanden, geb. 17 Jan. 1771, nam metzijnen
brooder Jules (zie 7 regels verder) deal aan de samenzweringen van Cadoudal en Pichegru tegen Bonaparte. De beide broeders werden 1804 in hechtenis genomen, en eerst 1814 uit hunne gevangenis
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bevrijd. Als warm koningsgezinde vergezelde Armand
ten jare 1830 Karel X in diens ballingschap, werd
1838 tot den beierschen erfelijken prinsenstand verheven, en stierf 30 Maart 1847. — P. (Jules de),
broeder van den vorige, geb. 14 Mei 1780, deelde
eerst in het lot van zijnen broeder (zie 11 regels booger), werd als ijverig royalist en katholiek 1820
door den pans verheven tot roomsch prins, ging
1823 als frangch gezant naar Londen, en werd 8
Aug. 1829 aan het hoofd geplaatst van het nieuwe
ministerie, dat door het uitvaardigen van de Juliordonnantien 1830 den val der wide dynastie te
weeg bracht. Tot levenslange gevangenis veroordeeld, doch door de amnestie van 29 Nov. 1836 van
die straf bevrijd, begaf hij zich naar Engeland, waar
hij 2 Maart 1847 stierf.
Polignano, havenstad in het Napelsche, in
Terra-di-Bari, aan de Adriatische Zee, 9 uren gaans
beznidoosten Bari; 6000 inw.
Poligny, stad in 't fransche dept. Jura, 8 uren
gaans benoordoosten Lons-le-Saulnier ; 5400 inw.;
geboorteplaats van Jacques Coythier, den geneesheer
van Lodewijk XI; was eertijds eene voorname stad,
doch werd 1673 bijna geheel verwoest door het beleg van den hertog de Longueville, en later geteisterd door brand.
Polioreetes, d. Veroveraar van Steden, bijnaam van Demetrius, den zoon van Antigonus. Zie
DEMETRIUS.

Polistena, stad in het Napelsche, in Calabria
Ulteriore la, 6 uren gaans benoordoosten Palmi;
4000 inw.; overwinning van Gonzalvo de Cordova
op den franschen generaal d'Aubigny in 1503.
Politien (le), dit is de fransche naamsvorm
voor Poliziano.
Politz (Karl Heinrich Ludwig), duitsch geleerde, geb. 17 Aug. 1772 te Ernsttlial in het SchOnburgsche, gest. '27 Febr. 1838 als professor der
staatkundige wetenschappen te Leipzig, aan welke
stad hij zijne bibliotheek (30,000 boekdeelen) legateerde. Van zijne vele verdienstelijke werken noernen
wij inz.: Handbuch der Weltgeschichte (7e druk, herzien door Biilau en Zimmer, 4 dln., Leipzig 1851—
53); Die Staatswissenschaften im Lichte unserer Zeit
(5 din. Leipzig 1827); Die Europetischen Ver fassungen
seit 1789 (2e druk 3 dln. Leipzig 1833--34; dl. 4
door Biilau, 1847).
Poliziano, Zie POLICIANUS.
Polizzi, stad op het eiland Sicilia, 9 a 10 mijlen benosten Palermo; 6000 inw.
Polk (James Knox), geh. 2 Nov. 1795 inMecklenburg-County (in Noord-Carolina), werd 1825 lid
der vertegenwoordiging te Washington, 1839 gouverneur van Tennessee, en 1845 door de democratische partij president tier Vereenigde Staten van
Noord-Amerika. Hij verwoestte de republiek Mexico
door oorlog, liet Nienw-Mexico en California veroveren, bracht de geschillen met Engeland over het
Oranje-gebied tot eene eervolle scbikking, en droeg
4 Maart 1849 het presidentschap over aan zijnen
opvolger Taylor. Hij stierf 15 Juni 1849 te Nashville.
Polla (la) marktvlek in het Napelsche, in Principato Citeriore, 4 uren gaans benoordw. Sala; 6500
inwoners.
Pollentia, 1) stad op bet eiland Majorca ; zie
POLLENZA. - 2) thans Polenza (zie dat art), stad in
Ligurie, bij de Statiellaten, bezuidw. Asta en AlbaPompeja, was vermaard door hare schoone zwarte
wollenstoffen (pullce). Bij dit P. versloeg Stilico in
403 A lade.

Polotsk
Pollenza (la), het oude Pollentia, stad op het
eiland Majorca, in het noordoosten, derdhalf uur
gaans bewesten Alcudia; 7500 inw.; ligt aan de
groote en veilige Baai van P., en is (naar men meent)
gesticht door consul Metellus Balearicus.
Pollio (C. Asinins). Zie ASINIUS. - P. (Trebellius). Zie TREBELLIUS.
Pollux, tweelingbroeder van Castor. Volgens
de fabel had Jupiter (om de schoone Leda, vrouw van
Tyndareus, te kunnen verleiden) de gedaante aangenomen van een zwaan, en Naar in die gedaante bezwangerd. Dien ten gevolge bracht Leda twee eieren
ter wereld ; dock van een dier twee eieren was Tyndareits de vader, en nit dit ei werden Castor en Clytemnestra geboren, die dus beiden sterfelijk waren.
Uit het andere ei, waarvan Jupiter vader was, kwa-:
men Helena en P. voort, die bijgevolg onsterfelijk
waren. De twee broeders Castor en P. namen deel
aan den tocht der Argonauten ; en toen Castor in
eenen twist door Lynceiis gedood was, verzocht P.
aan Jupiter, dat aan Castor de onsterfelijkheid mocht
worden verleend. Dit verzoek kon niet geheel en al
ingewilligd worden; maar de onsterfelijkheid werd
nu tusschen de twee broeders verdeeld in dier
voege, dat ze beurt om beurt zouden levee en steryen. Ze werden tot dat einde in sterren veranderd en
aan den hemel geplaatst, waar ze het sterrenbeeld
der Tweelingen vormen. Men weet, dat de twee
sterren, die Castor en P. genoemd worden (zelfs in
den Bijbel vermeld Hand. 28:11) zich nooit te gelijk vertoonen, maar steeds de eene na de andere :
dit beeft waarschijnlijk aanleiding gegeven tot bovenstaande fabel. De twee broeders werden beschouwd als beschermgoden der zeevarenden, en aangeroepen en vereerd onder den naam van Dioscuren,
d. i..Kinderen van Jupiter".
Pollux (Julius), grieksch taalgeleerde, nit Naucratis in Egypte, leeraarde te Athene in de 2e eeuw
na Chr., en is de schrijver van een lexicon in 10 boeken, getiteld Onomasticon (uitgegeven door Wetstein
(2 dln. Amsterdam 1706, en door Bekker, Berlijn
1846). — P. (Julius), grieksch geschiedschrijver,
leefde in de 4e eeuw na Chr. Men heeft van hem
eene Hisloria Sacra (Munchen 1792; door Blanconi
in 't Latijn vertaald, 1799).
Polna, stad in Bohemen, 7 mijlen ten Z. Z. 0.
van Czaslau ; 5200 inw.
Polo (Marco), of Marco Paolo, beroemd venetiaanseh reiziger, geb. omstr. 1250. Reeds in 1271
vergezelde hij zijnen vader op eene lange reis in
Azie, en bezocht ook Tartarije, China, verscheidene
landstreken van India, Perzie en Klein-Azie. In
Europa teruggekeerd, voerde hij het bevel over een
der venetiaansche galeien in den oorlog van Curzola,
viel in bander/ der Cenueezen, en bracht verscheidene jaren in gevangenschap door, eer bet hem vergund werd naar zijn vaderland terug te keeren, waar
hij 1323 stierf. Het verhaal van zijne reizen is een
der kostbaarste geographische gedenkstukken, die
wij bezitten. Ze zijn oorspronkelijk door hem zelven
gedicteerd, en dus geschreven in bet Venetiaansche
dialect. De eerste latijnsche editie verscheen 1484;
de eerste italiaansche 1496 te Venetia. In nagenoeg
alle tales is het werk van P. overgezet ; de beste
fransche editie is die van 1824 in dl. 1 van het
,,Reeueil des Voyages et Memoires de la Societe de
geographie".
Polotsk, of Polock, het oude Peltiscum, stad
in europ. Rusland, gouvt. %Vitebsk, aan de uitwatering der Polota in de Duna, 12 a 13 mijlen benoordw.
%Vitebsk ; 12,000 inw.; was in tie middeleeuwen do
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klaard, en redde slechts met groote inoeite zijn lehoofdstad van een onafhankelijk hertogdom; kwatn
Yen. Later vervulde hij verscheidene zendingen, was
vervolgens met Litauen ender het gezag van Palen,
een der Brie presidenten van het coneilie van Trente,
waaraan bet ontweldigd werd door tsaar Iwan Waluerd °rider Maria aartshisschop van Canterbury, en
siljewitsj; werd 1579 heroverd door Stephanus,
Bathori, opnieuw door de Russen bemacbtigt1 1655,
president van den koninklijken raad. Men heeft van
hem: Pro unitale ecelesice, tui llenricum 17111;
doch eerst bij de eerste deeling van Polen (1772)
Reformatio Anglice (1556).
voor good bij Rusland ingelijfd. In 1812 (18 Aug.)
word aan Wittgenstein in de nabijheid van P. de
Polymnus. Zie PoLYcNus.
Polybius, koning van Coritithe, adopteerde
nederlaag toegebracht door Gonvion-St.-Cyr.
Polowtsen, in de middeleenwen Uzi, een Yolk, (Edipus, toen deze nog een kind was (zie (EDIPUS).
Gees kinderen hebbende, koos hij tot opvolger
dat, met de Cumanen nit Azie gekomen, in Rusland
Aclrastus, die, nit Argos verdreven, eene wijkplaats
x'erscheen omstreeks de helft der Ile eeuw. De P.
was komen zoeken aan zijn hof.
inaakten zich geducht in 1055; ze versloegen Islaslaw I op de oevers der Aluta (1067), leden de nePolybius, grieksch geschiedschrijver, zoon
van Lycortas, geb. te Megalopolis in Arcadie ornstr.
derlaag bij de Snowe tegen Swjatoslaw van Tsjerni206 v. Chr., zocht op alle mogelijke wijzen de orig..
gow (1069), hielpen Oleg, vorst van Trnoetarakan,
hankelijkheid van zip vaderland tegenover de Rotegen Isiaslaw, vervolgens tegen Wsewolod en Swjameinen to handhaven. Na zijne jeugd te hebben doortopolk (den opvolger van laatstgenoemden), en Yesgebracht bij Philopcemen, koinrnandeerde hij in 174
tigden zich eindelijk over de gansche uitgestrektheid
v. Chr. een !corps acheische ruiterij, als bulptroep
tusschen de Aluta en den Don, of misschien wel de
der Romeinen. In 166 v. Chr. werd hij als gijzelaar
Wolga. Het land der P. werd ten Z. begrensd door
naar Rome gezonden, en erlangde eerst 17 jaren lade zee (uitgenomen aan den kant van de Krim, die
ter zijne vrijheid terug. Gedurende zijn verblijf te
Khazarie vormde), en ten N. door de russische vorstendommen. Door de P. werden de Petsjenegen uitRome verwierf hij de vriendschap der twee zoneri
gesloten of onderworpen. De khan der P. had zijne
van Paulus Ernihits, vooral van den tweeden Scipio
Africanus, dien hij ook vergezelde bij het beleg van
%oornaamste residentie aan den I3eneden-Dnieper,
Carthago (146 v. Chr.). Vervolgens deed P. reizen in
bezuiden Tsjernigow en Pereiaslawi. De heerschappij
Afrika, in Spanje, in Gallia, werd door de Romeinen
,der P. duurde ornstr. 170 jaren, in welk tijdsbestek men hem aanhoudend bezig ziet, hetzij om titsmet verscheidene zendingen aan de Grieken belast,
eti stierf in 82-j. ouderdom, anno 124 v. Chr. Hij is
schenbeide te komen in de oorlogen, die de vorsten
nit bet bibs van Hulk tegen elkander voerden,betzij
de schrijver van een voortreffelijk Iiistorisch work
in 40 boeken, waarvan er in bun geheel sleeks 5
oar de provincien van Hongarije en van het Grieksche
keizerrijk te overweldigen. Ronne eerste vijandelijke
tot ons gekomen zijn, benevens groote fragmenten
der overige boeken. De eerste editie van P. is die
invallen in die landen (1065, enz.) waren onvoorvan 1530; de beste edition zijn die van Schweigspoedig ; dock in 1078, toen ze zich vereenigd hadden met de Petsjenegen en de Walachen, verkregen
hawser (9 din. Leipzig 1789-95 ; nieuwe druk 5
din., Oxford 1831) en die van Bekker (2 dln. 13erzij een grondgebied in Thessalia, en vereenigden
lijn 1844).
zich met de Grieken tegen de Bulgaren. Eindelijk, in
de 13e eenw, hij den aantocht 'der Mongolen, sloten
Polycarpus, de heilige, volgens de overlevezij zich aan bij de russische vorsten (Mstislaw III,
ring een leerling van Johannes den Evangelist, werd
enz.), maar zij werden verpletterd in den grooten
bisschop van Smirna, en onderging den marteldood
in 166 (of 169). Kerkel. gedenkdag 26 Januari.
slag der Kalkha . (1224).
Polycles, grieksch beeldhouwer, biocide omstr.
Polsbroek, dorp in de nederl. pron. Utrecht,
180 v. Chr.
:3 , wren gaans bewesten IJselstein, 1 nur gaans van
de zuidholl. stad Schoonhoven; 300 inw.; wordt ook
Polycletus, schilder en beeldhouwer uit SiZuid-P. genoemd, ter onderscheidiog van de buurt
cyon (of eigenlijk nit Argos), geb. ornstr. 480 v.
Noord-P., die zich een uur gaans lang uitstrekt naar
Chr., heeft zich ook als kunstschrijver doen kennel'
de zijne van IJselstein, en ruim 400 bewoners telt.
door eene verhandeling over de evenredigheden der
PULTAWA.
lichaamsdeelen. Hij wedijverde met Phidias.
Poltawa, russ. stad.
Polycrates, tiran van bet eiland Samos (535
Poltrot de 3116r6 (Jean), een protestantsch
fransch edelman tilt het landschap Angoumots, geb.
—524 v. Chr.), vergaderde groote schatten, en was
ornstr. 1525, was eerst militair spion iu Spanje gelang vermaard wegens zijn neergaloozen voorspoed,
weest, en vermoordde 1563 Fr. de Guise, die Orledie zoo groot was, dat hij er zich bevreesd over beans belegerde. Dadelijk gevat, nerd P. levend gevie- Ton te waken: en om de wangunst der goden van
rendeeld.
zich af te wenden, wierp hij, als ()Grande bun ter
eere, een kostbaar edelgesteente, waaraan hij groote
. Zie P O LZIN .
Poltzin.
Polus, nit Sunium, vermaard grieksch tooneel- waarde hechtte, in zee: doch eenige dagen later
speler, tijdgenoot van Pericles. Eens de rot van Elecvond hij dien steer' terug in bet lichaam van eerier'
tra vervullende (in het stuk van Sophocles, dat dien
visch. Diezelfde P. kwam zeer ongelukkig aan zijn
naam draagt) nail] hij de urn van zijn eigen zoon,
einde. Terwijl hij zwanger ging van het plan om Iodien hij pas verloren had, in zijne handen, en richtte
n:e te veroveren, werd hij op verraderlijke wijze getot die urn de toespraak, die Electra houdt tot de
vangen genomen door Oretes, satraap van Carnbyses,
urn van Orestes: de waarheid van zijne aandoening
die hem den krnisdood deed sterven.
werkte zoo alvermogead op de toeschouwers, dat
Polydectes, koning van bet eiland Seriplius,
alien tranen begonnen te stoner].
nam Danae en Perseus op, die in eene kist prijs gePolus (kanfinaal), in 't Engelsch Pole, geb. geven waren aan de golven. Later was P. er op uit
1500 te Stowerton-Castle in 't graafschap Stafford,
om Danae te verkrachten, doeh werd Wen Yersteend
gest. 1558, was een bloedverwant van Hendrik VII
door het Medusa-hoofd, dat hem werd voorgehouen van Eduard IV. Kardinaal en apostolisch legaat
den door Perseus, den overwinnaar der Gorgonen.
in Engeland, keurde P. de godsdienst-vcrandering
Polydorus, zoon van Priarntis; zie het artikel
van Hendrik VIII af, werd daarop buiten de wet verPOLYMNESTOR.
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Polydorus

Polydorus Virgilius,

Pombal
geschiedschrijver.

Zie VIRGILIUS.

Polydorus van Caravaggio.

Zie het art.

CARAVAGGIO.

Polyanus, lat. Polycenus, grieksch geschiedschrijver, geboortig uit Macedonia, was omstreeks
het midden der 2e eeuw na Chr. advocaat te Rome.
Hij schreef in 8 boeken een werk over de krijgslisten
(getiteld Stratagemata); editien daarvan leverden Is.
Casaubonus (Parijs 1589), Korais (Parijs 1809),
w'oifflin (Leipzig 1860).
Polyeuetus, de heilige, de martelaar van Armenia, Ieefde omstr. 250, en diende te Mitylene in
de romeinsche armee, toen hij door zijnen vriend
Nearchus tot het Christendom bekeerd werd. In eene
vervolging tegen de Christenen werd hij onthoofd ;
kerkelijke gedenkdag 13 Febr.
Polygnotus, nit Thasus, grieksch schilder te
Athene, stond op het toppunt van zijnen bloei omstr.
400 v. Chr. Hij was de huisvriend van Cimon.
Polyhistor (Alexander). Zie ALEXANDER P....
Polyhymnia, de muze van het lierdicht en
van de muziek.
Polymnestor, koning van den thracischen
Chersonesus, schoonzoon van Priamus, die zijnen
jongsten zoon Polydorus aan de zorgen van P. toevertrouwde : na den ondergang van Troje liet P. den
jongen prins (Polydorus) van het leven berooven,
en maakte zich meester van diens rijkdom. Hecuba,
de moeder van Polydorus, door een Coeval op de
kust van Tracie geland, wierp zich op P., beroofde
hem van bet gezicht, en bracht zijne kinderen om
het Leven.
Polymnia, dezelfde als Polyhymnia.
Polynesia, zooveel als Australia.
Polynices, zoon van CEdipus en Jocaste,
tweelingbroeder van Eteocles. De beide broeders
voedden steeds een onverzoenlijken haat tegen elkander. Na de aftreding van CEdipus kwam P. met
zijnen broeder overeen, dat zij beurt om beurt een
jaar over Thebe zouden regeeren. Het eerste jaar
regeerde Eteocles; doch toen het de beurt van P.
werd, Wilde Eteocles hem den troon niet inruimen.
Nu riep P. de hulp in van zijnen schoonvader Adrastus, koning van Argos, die een verbood sloot met
zes andere grieksche vorsten, en gezamenlijk met
hen het bete; kwam opslaan voor Thebe: dit is de
vermaarde Oorlog, der Zeven Vorsten tegen Thebe. De
twee broeders geraakten in den strijd persoonlijk
aan elkander, en beiden vonden in dat tweegevecht
den dood. Hun oom Creon, die meester van Thebe
gebleven was, verbood het bewijzen van de laatste
eer aan P., en liet Antigonus ter dood brengen, omdat die dit verbod overtreden had. Men stelt deze
gebeurtenissen omstr. 1315 v. Chr.
Polypemon, een athleet. Zie DAMASTES.
Polyperchon. Zie POLYSPERCIION.
Polyphemus, vermaard cycloop, zoon van
Neptunus en van de nitnf Thoôsa, bewoonde op Sicilia eene spelonk,aan den zeekant, en liet zijne kudden grazers op uitgestrekte weidevlakten. Afgewezen door Galathea, die hij beminde, verpletterde hij
met eenen steeuworp zijn mederninnaar Acis. Toen
Ulysses met zijne tochtgenooten door den storm op
de kusten van Sicilia geworpen werd, zagen zij zich
door P. opgesloten in zijne spelonk, met het vooruitzicbt, om alien door den cycloop verslonden te
worden: doch het gelukte Ulysses den geduchten
vijand dronken te maken, waarop hij hem met behulp van een peal zijn oog uitstak, en toen van P.'s
gebruik maakte om de spelonk te verlaten.

Polyphontes, doodle zijnen bloedverwant
Cresphontes, koning van Messenie, en al de prinsen
van de koninklijke familie, alleenlijk uitgezonderd
!Epytus, des konings zoon, die hem ontsnapte. Nu
maakte P. zich van den troon meester, doch werd
door 26Epytus van het leven beroofd, zoodra deze de
kinderjaren achter den rug had.
Polysperchon, veldheer van Alexander den
Groote, kommandeerde de Stympheers in den slag
van Arbela, en veroverde vervolgens Bubacene; doch
door de onverbloemde manier, waarop hij zijn gevoelen uitdrukte, mishaagde hij Alexander, die hem
in de gevangenis liet werpen, en hem eerst lang
daarna vergiffenis schonk. Hij verving Antipater in
de voogdij over de koningen en in het regentschap
over het rijk (320 v. Chr.). Cassander, zoon van Awtipater, geholpen door Ptolemeiis, verklaarde aan P.
den oorlog. Bij verscheidene gevechten overwonnen,
en door zijne bondgenooten verlaten, was P. genoodzaakt de wijk te nemen naar de Etoliers (317);
eerst eenige jaren later kwam hij weder te voorschijn met Hercules, zoon van Alexander en Barsine,
lien hij op den troon Wilde plaatsen; doch hij liet
zich verleiden door de bedriegelijke beloften van
Cassander, en gar zijne toestemming om den jongen
prins gevangen te zetten (309 v. Chr.); daardoor
beroofde hij zich van alien steun. Men weet niet
wat er verder van P. geworden is.
Polyxena, een der jongste dochters van Priamus en Hecuba, was eene uitstekende schoonheid.
Achilles werd op haar verliefd, vroeg haar tot vrouw,
en was op het punt haar te trouwen, toen Paris hem
op verraderlijke wijze van het leven beroofde. Pyrrhus wreekte den dood zijns vaders, door Polyxena
met eigen hand als offerande te slachten op het graf
van Achilles.
Polzin, stad in pruis. Pommeren, aan de Wipperbach, ruim 6 mijlen bezuidw. ; 1000 inw.;
geneeskrachtige bronnen.
Pomabamba, stad in Zuid-Amerika, in Bolivia, op eenen berg, 14 mijlen bezuidoosten Sucre
(Chuquisaca); 3000 inw.
Pomard, dorp met 1200 inw. in 't fransche
dept. Cote-d'Or, 3 kwartier gaans bezuidw. Beaune;
de beroemdste Beaune-vvijnen na die van Volnay.
Pomara, koninklijke dynastie op Tahiti.
Pombal, 1) stad in Portugal, 9 uren gaans
benoordoosten Leiria; 3700 inw.; behoorde vroeger
aan de orde der Tempelheeren, en werd in 1557 aan
de Christus-orde afgestaan; later werd P. tot eene
kommanderij verheven ten behoeve van de familie
Carvalho-Melho. — 2) stad in Brazilie, aan den
Pianco, 50 mijlen bewesten Parahiba ; 4000 inw.
Pombal (dom Sebast. Jos. Carvalho-Melho,
graaf van Oeyras, markies van), portugeesch staatsman, geb. 1699 op Soura bij Cotinbra. Hij was eerst
gezantschapssecretaris te Londen (1739), vervolgens ambassadeur te Weenen (1745), werd 1750
door koning Jozef I benoemd tot minister van buiteniandsche za g en, en was na vcrloop van eenige
jaren alvermogend geworden als eerste minister des
rijks. Gedurende zeven en twintig jaren bleef hij
onafgebroken aan het bewind, dat door hem uitgeoefend werd met evenveel bekwaamheid als vastheld van beginselen, en zich vooral kenmerkte door
bet in toom houden van de partijschappen, bet verzwakken van den invloed des adels, en bet begunstigen van het handelsverkeer; hij kortwiekte de
mach der inquisitie, en herstelde door zijn welberekend bestuur de rampen, die door de verschrikketiike aardbe ,.ing ran Liqqahlri (1755) warm apn:-

om dr anie
gericht. Bij alle gelegenheden een stelselmatig
bestrijder van de orde der Jeznieten, ontnam hij
hun het bestuur over Paraguay, verkreeg van
het hof van Rome een hervormings-decreet tegen
hen (1757), en, then het bleek dat zij hetrokken
waren in eene samenzwering tegen het leven des
konings (1758), verbande hij hen voor goed nit
Portugal (1759) en nit Brazilie (1760). Hij deed al
wat hij kon, om aan de Engelschen den uitsluitenden
portugeeschen handel te ontnemen ; niettemin, in
den oorlog van 1762 tusschen het huis van Bourbon en Engeland, verklaarde P. zich ten gunste van
laatstgenoemd rijk, en weigerde toe te treden tot
bet farnilie-verbond. Door Jozef I met gunsten overladen, was P. in 1759 verheven tot graaf van Oeyras,
en 1770 tot markies van P.; (loch bij den dood van
dien vorst verloor P. al zijn invloed en macht
(1777). Toen verliet hij Lissabon, zag zich weldra
tot mikpunt gekozen van allerlei beschuldigingen,
en werd van het hof gebannen (1781); tien maanden later stierf hij in zijne ballingschap (1782).
Ontegenzeggelijk is P. een der grootste ministers,
die Portugal ooit gehad heeft : toen hij het roer van
staat nit zijne handen gaf, liet hij eerie goed gevulde
schatkist achter (omstreeks 120 millioen nederl.
guldens); maar zijne wijze van regeeren was die van
een dwingeland, en bij alle gelegenheden bewees hij
zich de gezworen vijand van den adel en van de
Jeznieten.
Pomêranie, fransche naam voor Pommeren.
Pomeranus (doctor). Zie BUGENHAGEN.
Pomerellen, fransch ook genaamd
Klein-Pommeren of Dantzig's Pommeren, de vroegere naam van eene landstreek van bet tegenwoordige West-Pruisen, tusschen de Weichsel, de Netze,
de Oostzee en Pruisen. In 1295 nerd P. eene provincie van Polen ; maar bet was tang een twistappel
tnsschen dat koninkrijk, Brandenburg en de Dnitsche Orde, en werd eindelijk (1311) in drie deelen
gesplitst; loch in 1343 en 1436 stonden de Doltsche ridders bun aandeel of aan Polen, waarvan P.
eene provincie !deer tot op de eerste deeling van
Polen (1772).
Pometia (S
(Snessa). Zi
_.e _UESSA.
Pomfret, eng e lsche
_.e P ONTEFRACT.
I h stac.
I Zie
Pomigliano-d'Arco, stall in bet Napelsche, 3 uren gam's benoordoosten Nape's; 5000 inw.;
geplunderd en in brand gestoken doer.- Karel VIII.
Pommer (doctor). Zie BUGENHAGEN.
Pommeren, duitsch Pommern, in i t fransch
Pomeranie, provincie van het koninkrijk Pruisen,
ten N. begrensd door de Oostzee, bestaat hoofdzakelijk nit het voormalige hertogdom Pommeren,
worth door de Oder in twee deelen ( Voor-P. en
Achter-P.) gesplitst, is circa 577 vierk. mijlen
groot, bevolkt met bijna 1,390,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats Stettin. De naam P. is afgeleid van
het slawische woord Pomarski, d. nahij de zee.
Achtereenvolgend werd P. bewoond door verscheidene barhaarsche volkeren Gothen, Sneven, Buglers,
Vandalen, Slawen. In de 7e eeuw was P. hoordzakelijk in handen . der Wendell; bewesten de Oder
vindt men in de 9e eenw \Velatabs of Wiltsen,
Tollensidrs, enz. In de Ile eeuw waren al die yolksstammen begrepen in het kortstondige koninkrijk
Slavonie, vasal van Saksen ; verscheidene steden
vormden elk op zich zelve zoo goed als onafhankelijke republieken, o. a. het zeer handeldrijvende
Winnetha en de zeerooversstad Jamsburg, gesticht
door den vermaarden Palnatoke. In bet laatst Bier
e(, uw had Mistewoi 11 (een zoon van den koning
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van Slavonid) geheel P. in bezit, dat toen behalve
het tegenwoordige P., in zich begreep Pomerellen,
de Nieuwe mark en de Ucker mark; van hem ging
het over op zijnen zoou Swantibor I, die beschouwd
wordt als stamheer van de hertogen van P., en die
zich erkende vasal van Polen. Bij zijnen dood (of
bij zijne abdicatie) in 1107, werd bet hertogdom in
twee deelen gesplitst (Voor-P. en Acker-P.), met
de Persante tot grenslijn tusschen beiden. Een groot
gedeelte van Achter-P. werd eene poolsche provincie
onder den naam van Dantziger P. of Pomerellen ;
het overige kwam 1295, door het nitsterven van de
linie, die het bezeten had, aan de linie van Voor-P.,
die zich sedert 1181 erkend had vasal van den Duitschen keizer, en heeft sinds dien tijd onafgebroken
deel uitgemaakt van het keizerrijk. Door eene menigte deelingen en weder-verbrokkelingen van de
verschillende deelen, is de geschiedenis van P. zeer
verward en duister; niettemin kan men daarin drie
tijdvakken onderscheiden, nl.: I) van de Ile eeuw
tot 1285, eenheid ; 2) van 1285 tot 1478, verschillende scheidingen ; 3) van 1478 tot 1637, vereeniging van verscheidene takken gedurende 105
jaren, en gelijktijdig bestaan slechts van twee linidn
gedurende 54 jaren, van 1569 tot 1623. In het
tweede tijdvak ontmoet men niet slechts de hertogdommen P.-Stettin en P.-Wolgast (die men ook
weder van 1569 tot 1623 aantreft), maar tevens de
hertogdommen P. dezerzijds en P. generzijds de
Swine, P.-Stargard en P.-Stolpe, en het hertogdom.
Rugen. Sedert lang had het huis Brandenburg met
de hole P.-Stettin een verbond van hroederschap
aangegaan, krachtens hetwelk bet bij zekere gebeurlijkheden aanspraak zou hebben op die provincie;
toen . echter de linie P.-Stettin in 1464 uitstierf,
gingen de rechteu der linie P.-Wolgast voor: later
werd evenwel bepaald (bij een verdrag, dat 1529 te
Gremnitz geteekend werd), dat, in geval ook (lie
linie mocht komen nit te sterven, alsdan het huis
Brandenburg naastgerechtigde zou zijn, Welk geval
plaats greep in 1637 bij den dood van Bogislas XIV.
De keurvorsten van Brandenburg bezeten echter nog
Diet geheel P.; bij den vrede van Westfalen (1648)
werd P. in twee deelen gescheiden (Voor-P. en
Achter-P., ditmaal met de ()der tot grensscheiding):
Achter-P. kwam toen aan Prnisen, terwijl Voor-P.
toegewezen werd aan Zweden, met en henevens
Stettin, Gartz, Dam, Golnau, het eiland Wollin, het
Frische Haft', en de beide oevers van de Oder; vandaar de naam van Zweedsch-P., waaronder het geheele opgenoemde gedeelte verstaan werd. De groote
Noordsche oorlog (1700-1721), die met den vrede
van Nystad eindigde, maakte Zweedsch-P. aanmerkelijk kleiner; in 1807 verloor bet feitelijk ook nog
Stralsund en het eiland Rugen. In 1814 word het
geheele Iandschap aan Denemarken afgestaan als
schadeloosstelling voor het verlies van Noorwegen;
in 1815 deed Denemarken afstand van Zweedsch-P.
ten behoeve van Pruisen, en milks in ruil voor
Lauenburg, zoodat Pruisen sedert 1815 in het bezit
is van geheel P.
Pommereul (Francois Rend Jean de), fransch
hoofd-ollicier, geb. 1745 te Fong-di-es, gest. 1823,
diende eerst in Corsica, werd door Lodewijk XVI
naar bet koninkrijk Napels gezonden, om daar de
artillerie te organiseeren, trad na 18 Brumaire weder in fransche dienst, en werd onder het keizerrijk
prefect, staatsraad en directeur van den boekhandel.
Men heeft van hem o. a.: Histoire de Corse (1779);
Vues sur l'Italie et Malte (1797); Campagnes du
gdne'rq l Bonaparte en Italic (1797); enz.
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Pomona, in Latium inheemsche godin van het
ooft en de tuinvruchten, werd genoemd de vrouw
van Vertumnus. Zij had in Rome eenen tempel en
altaren en haren eigenen priester(FlamenPomonalis).
Zij worth afgebeeld met een vruchtenmandje of een
bourn des overvloeds of een tuinmes in de hand, of
met vruchten in haren schoot, en met een kraus van
vruchten om het hoofd.
Pomona, of Mainland, het grootste der Orcaden of Orkney-eilanden, in het midden der groep,
hevat vele merkwaardige ruinen, o. a. het Pieter'.
huis en de Loda-kring, vermeld in Ossian.
Pompadour, fransch dorp. Zie het artikel

Pompejus

den tegen Marius en Cinna, trad hij met hen in
heimelijke verstandhouding om hun de overwinning
te verzekeren : in dezen veldtocht waren zijne tegen
hem in opstand gekomene solilaten op het print hem
van het Leven te berooven, doch door de bedew van
den jongen P. lieten zij zich vermurwen our daaraan geen gevolg te geven. Kort daarna stierf P., getroffer' door een bliksemstraal (87 v. Chr.): zijn lijk
werd door de straten van Rome gesleept en in den
Tiber geworpen. — P. Magnus (Cnejus), zoom van
den vorige, geb. 106 v. Chr., koos reeds vroeg de partij
van Sylla, en lichtte op eigen hand 3 legioenen ten
behoeve van dien veldheer (83 v. Chr.), versloeg
verscheidene legerbenden van Marius, onderwierp
MINAC-POMPADOUR.
Pompadour (Jeanne Antoinette Poisson, marhet Cisalpijnsche aan Sylla, heroverde Sicilie, liet
Carbo ter dood brengen in Lilybwum, versloeg Aho.
kizin van), een der bijzitten van Lodewijk XV van
nobarbus in Afrika, en verkreeg de eer van eenen
Frankrijk, geh. 722, was de dochter van een slacktriomf. Toen Sylla dood was, ontweldigde P. het
ter in 't Invaliedenhuis te Parijs, die (wegens beNarboneesche aan de veldheeren van Sertorius (78),
driegelijke handelingen in zijne betrekking) genoodging Sertorius zelven opzoeken in Spanje, beoorzaakt was zijn hell te zoeken in de vlucht. Op 19-j.
Ioogde hem daar vier jaren zonder veel op hem te
leeftijd trouwde zij met den neef van een pachterwiunen, en kwam eindelijk gelukkig nit dien oorlog,
generaal (Lenormand d'Etioles); doch nauwlijks
doordien Sertorius vermoord werd door Perpenna.
drie jaren gehuwd, liet zij haren man aan zijn lot
Bij zijne terugkomst in Italie tot consul benoemd,
over (1744) en werd de bijzit des konings. Zij werd
voltooide P. aan den Silarus de onderwerping van de in
in 't paleis te Versailles gemstalleerd, tot markizin
opstand gekomene slaver' (70), werd andermaal met
van P. verheven, met een jaargeld van 200,000 francs
eenen triomf vereerd, en daarop benoemd tot consul.
heschonken, en later benoemd tot staatdame der
Bij de wet Gabinia werd P. voor den tijd van drie
koningin. Gedurende 20 jaren oefende zij eerier.'
jaren bekteed met het proconsuischap der zeeen,
schier alvermogenden invloed nit, hoofdzakelijk
waarbij ontzagwekkende middelen ter zijner bedoordien zij er Lodewijk XV nooit een verwijt van
schikking werden gesteld om de zeeroovers te vermaakte als hij aan andere minnarijen de voorkeur
nietigen, en 49 dagen waren hem voldoende om hen
gal, en hem zelfs bij menige gelegenheid hare goede
geheel en al nit te roeien (67 v. Chr.). Vervolgens
diensten leende, om in de ontucht zijn Joel te bereiken. Lang was zij in Frankrijk de hoogste wet(66 v. Chr.) door de wet Manilla benoemd tot opperbevcdhebber, ow den oorlog voort te zetten tegen
geefster op bet gebied van smaak en mode: huisraad,
Mithridates (die reeds verzwakt was door Lucullus),
kleeding, kapsel, alles heette a la Pompadour. Miversloeg hij dien vorst op de oevers van den Eu.
nisters, generaals, ambassadeurs werden aangesteld
phraat (65), rukte Armenie binnen, en noodzaakte
en afgezet naar haar vvelbehagen. Zij stierf 15 April
Tigranes tot den vrede ; hij keerde vervolgens zijne
1764, een voorwerp van algemeene verachting en
wapenen tegen Poutus, Paphlagonie en Bithynie, en
bespotting.
Pompeji, lat. Pompeii, eene oudtijds als koop- bracht die landschappen tot onderwerping; daarop
toog hij naar Syrie, ontvveldigde het koninkrijk aan
stad beroemde stad in Campanie, 5 uren gaans van
Antiochus Asiaticus, en plaatste Hyrcanus II in stede
Napels, aan de uitwatering van den Sarnus in zee.
van Aristobulus op den troo p van Judea (64). Vet-werd anno 63 v. Chr. grootendeels verwoest door
volgens hoorende, dat Mithridates gestorven was,
eene aardbeving. Schooner dan te voren weder optrok P. naar Amisus om de onderwerping te ontgebouwd, werd P., te gelijk met Herculanum, anno
vangen van Pharnaces (Mithridates' zoon),aan wien
79 na Chr. geheel en al begraven onder een aschhij het Bosporanische rijk liet (62), en kwarn zijn
regen uit den Vesuvius. In het jaar 1755 (dus 42
derden triomfeerenden intocht in Rome houden.
jaren later dan Herculanum) werd P. teruggevonTwee jaren later zat hij in 't Eerste triumviraat met
den ; sedert 1799 had men van tijd tot tijd opgraCrassus en Cesar (60), en bezegekle die vereeniging
vingen gedaan, zoodat reeds een vijfde gedeelte tier
door met Cesar's dochter Julia te trouwen. Bij de
stad ontbloot was, Coen de opgravingen in 1860
deeling, die de triumvirs onderling maakten %an de
met vernienwtien ijver hervat werden.
Pompejopolis, 1) eene stad in het noorden provincien, bekwam P. tot aandeei Africa en Spanje ;
doch hij liet zijn departernent besturen door zijne
van Galatie, aan den Halt's, nabij Paphlagonie. —
veldheeren, en bleef zelf te Rome, waar hij Cesar in
2) zie Sou. — 3) de stad Amisus werd ook wel
P. genoemd.
de schaduw zocht te stellen, terwijl hij door eene
Pompejus, main van een romeinsch-plebejisch voorgewende gematigdheid den senaat, en door zijne
geslacht, dat omstreeks de helft der tweede eeuw v.
made giften bet y olk voor zich trachtte te winnen.
De vroegtijdige dood van Julia verbrak de banden,
Chr. tot aanzien kwam door Quintus P., die als
die eene korte pool de twee elkander benijdende
pretor den oorlog in Lusitanie hestuurde tegen Viriathus. — P. (Quintus), kleinzoon van den vorige,
mannen (P. en Cesar) vereenigd !ladder'; en door
den dood van Crassus bij Carrhw (53) bleven P. en
was een der voornaamste steunpilaren van de partij
Cesar tegenover elkander staan. Naijverig op den
van Sylla. — P. Slrabo (Cnejus), varier van den
roem, dien Cesar in Gallie won, deed P. eerst in het
grooten Pompejus, was consul anno 89 v. Chr., ongeheim zijn best om Cesar te schaden; eindelijk
derscheidde zich in den Bondgenooten-oorlog door(50 v. Chr.) liet hij een senatus-consult uitvaardidien hij de nederlaag toebracht aan Afranius (90 v.
gen, waarbij aan Cesar gelast werd zijne armee te
Chr.), Asculum innam (89), en de Vestijnen en de
Peli g nen tot onderwerping bracht; maar hij bezoeverlaten, terwijl P. zelf zijne legioenen en zijne provincien behield. Dit was het sein tot den burgerdelde zijnen roem, doordien hij de opbrengst van
oorlog. Cesar trok den Rubicon over (49), en P., d e
den bait voor zich zelven behield. In 88 uitgezon-
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zich, zonder hem de noodige strijdkrachten tegenover te kunnen stellen, door hem liet overrompelen
in Italie, vinchtte met den senaat en den adel naar
Griekeuland. Van dat oogenblik af, echter, deed P.
niets antlers dan misslagen begaan: hij verliet zijn
geretrancheerde kamp te Dyrrachium, waar Cesar
hem met geen mogelijkheid zon hebben kunnen
overweldigen, en volgde dezen in Thessalia, leverde
hem slag bij Pharsalus, werd overwonnen, vluchtte
naar Egypte, en werd daar op bevel van den jongen
koning Ptoletneits XII vermoord (48 v. Chr.). Zijn
hoofd werd aan Cesar gebracht, die echter tranen
stortte zoodra hij het zag, en die aan de moordenaars Nan P. hunne verdiende straf gal. Van P.'s
kinderen waren er slechts drie, die hunnen vader
overleefden, nl. eene dochter (Pompeja), het laatst
gehuwd met Cinna, die deel nam aan de smeltzwering tegen Augustus, en twee zonen, t. w.:
P. (Cnejus), genaamd Pompejus de Oudste ; deze
be y ond zich bij den dood zijns vaders te Antiochie,
begaf zich van daar naar Afrika, ging vervolgens
naar Spanje, verzamelde daar 13 romeinsche legioenen, talrijke hulpbenden en eene ontzagwekkende
vloot: doch door Cesar persoonlijk aangetast, verloor P. den beslissenden slag van Munda, en snenvelde terwijl hij zich zocht te redden door de vlitcht
(45 v. Chr.). — De andere zoon van den grooten
P. was P. (Sextus), genaamd Pompejus de Jongste,
bracht aan zijnen broeder schepen tot hull) (46 v.
Chr.), nam deel aan den slag bij Munda (45), wist
de Celtiberische bergen to bereiken, waar hij den
oorlog voortzette als partijganger tegen de vrienden
van Cesar, verkreeg na des dictators dood (44) van
den senaat het recht om naar Rome terug te keeren,
waarbij hem eene aanzienlijke schadeloosstelling
werd toegewezen veer het verlies van zijns vaders
bezittingen, terwijl hem tevens het bewind over de
zeeprovincien opgedragen werd, hetgeen hem den
bijnaam verschafte van Neptuntts. Bij de vorming
van het Tweede triumtiraat (42 v. Chr.) maakte
P. zich meester van Sicilia, veroverde Sardinia en
Corsica, bracht Home door eene strenge insluiting
tot hongersnood, en noodzaakte zoodoende Antonius
en Octavius tot het sluiten van den vrede van Misenurn (38), waarbij P. in het bezit werd gelaten van
de drie groote eilanden, terwijl hem Achaia en het
consulaat toegezegd werden voor het volgende jaar.
Reeds in 37 verloor Sextus P. (door de afvalligheid
van Menas) Sardinia en Corsica met 60 schepen.
De oorlog was aanvankelijk nadeelig voor Octavius,
die de nederlaag iced bij Scylla (37), twee vloten
verloor door den storm (37-36), en badreigd werd
door Antonius; doch eindelijk werkten de bekwaamheld van Agrippa, de afleiding die Lepidus maakte,
de overwinning hij MylEe, en die bij Naulochus zooveel uit, dat Sililie aan Sextus P. ontweldigd werd.
Hij nam de wijk naar Azle, zich aanvankelijk gelukkig achtende, dat hij met welwillendheid werd opgenomen door Antonius; doch het duurde niet lang
of bij liet zich in met kuiperijen, en deed gewapenderhand eene poging om Antonius te dwingen
het gezag met hem te deelen ; hij werd daarop verslagen en gevangen genomen door Titius, en stierf
in de gevangenis te Miletus (33 v. Chr.).
Pompejus (Troqus), latijnsch geschiedschrijver, geb. in de le eeuw na Chr. in Gallia of in
Spanje, schreef eene .Algemeene Geschiedenis" in
44 boeken, waarvan wij slechts een uitmuntend
uittreksel kennen, dat tot ons genomen is door
Justinus.
Pompelo, stad in Hispania ; thans Pampeluna.

Pompilius Andronicus, onderwees de
spraakkunst te Rome, doch vond daar zoo weinig
waardeering, dat hij verhuisde naar Cumae. Hij
schreef een werk over de Annalen van Ennius, doch
zag zich door den hood gedrongen zijn manuscript
te verpanden. Door Orbilius werd het gelost en in
het licht gegeven.
F DIST°
—.
Pompon,r iivier.7iZie
Pomponatius, eigenlijk Pietro Pomponazzi,
geb. 1462 te Mantua, gest. omstr. 1526, professor
der philosophie te Padua, Ferrara en Bologna, is
vooral vermaard door zijne geschriften, die de strekking hadden om de wijsbegeerte te onttrekken
het gezag der Kerk. Van zijne Werken verscheen
eene complete editie onder dezen titel: Petri Pomponatii opera omnia philosophica (Venetia 1525-67
in fol.).
Pomponiana, of Mese, schiereiland van Narbonnensisch Gallia, titans Glens. Zie GlENS.
Pomponius (de familie) beweerde af te stammen van een der zonen van Mina I'ornpilius. Het
beroemdste lid der familie P. was Cicero's vriend
Titus Pomponius Atticus; zie ATTICUS.
M ELA.
Pomponius Mela, Zie —
Pomponne, fransch dorp, dept. Seine-Marne,
4 uren gaans bezuidw. Meaux ; 350 inw.
Pomponne (Simon Arnauld, markies van),
zoon van Arnauld d'Andilly en neef van den grooten
Arnauld, geb. 1618, gest. 1699, intendant der fransche legers in Napels en in Catalonia, vervolgens
ambassadeur eerst in Zweden, toen in Holland, eindelijk fransch minister van buitenl. taken (1671
—79), werd door de kuiperijen van Colbert en
Louvois verwijderd, doch 12 jaren later (1691) weder
tot minister benoemd, dat hij met eere bleef tot aan
4nen dood.
Ponce de Leon (J.), spaansch veldheer,
geb. in de pron. Leon, had in groote mate deel aan
de onderwerping van het zuidoostgedeelte van Hispaniola (St.-Domingo), onderwierp Porto-Rico,
waarover hij aangesteld werd als stadhouder, ontdekte de kusten van Florida (1512), en stichtte
daar eene spaansche kolonie. (fray
Luis), spaansch dichter, geb. 1527 to Granada,
gest. als provinciaal van de orde der Augustijnen to
Madrigal 23 Aug. 1591. Eene complete editie van
zijne werken verscheen in 6 din. (Madrid 1804-16).
Ponce (Pedro de), spaansch Benedictijner monnik, geb. omstr. 1520 te Valladolid, gest. 1584,
schijnt de eerste uitvinder geweest to zijn van de
kunst om aan doofstommen onderwijs te geven ;
zijne tijdgenooten beweren dat hij hen leerde spreken.
Ponce Pilate, fransche naamsvorm voor
Pontius hiatus.
Ponces (tiles), fransche naantsvorm voor Ponzaeilanden.
Poncin, stad in 't fransche dept. Ain, vijfdhalf
uur gaans bezuidvv. Nantua ; 2800 inw.
Pondichdry, hoofdstad der fransche bezittingen in Oost-Indie, op de kust van Coromandel,
aan de uitwatering van den Gingo in de Golf van
Bengalen; 30,000 low.; goede reede. Aanvankelijk
was P. slechts een gehucht; in 1672 werd het door
den koning van Bedzjapoer aan do Franschen verkocht, en 1683 gecoloniseerd door Fr. Martin, 1693
door de Hollanders veroverd, 1697 aan de Franschen
teruggegeven, en werd toen de hoofdstad der fransche bezittingen aldaar. Na de inname van Delhi
door Nadir-Schach, en cinder het bestuur van Dupleix, word P. de hoofdstad van een groat land. De
Zevenjarige oorlog ontweldigde al het grondgebied
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rondom de stad weder aan Frankrijk, en 1761 werd
P. zelf ingenomen door de Engelschen. Aan de
Franschen teruggegeven, werd het nogmaals aan
hen ontweldigd 1778 en 1793. In 1815 gal Engeland de stad P., doch bijna zonder omliggend grondgebied, aan Frankrijk tern.
Poniatowski (St anislas, graaf), poolsch edelman, geb. 1678, gest. 1762, koos de partij van Stanislas Leczinski, en was een der trouwste vrienden
van Karel XII. Hij vergezelde dien worst naar Turkije,
en werd door hem als ambassadeur naar Constantinopel gezonden : aanvankelijk goed daar ontvangen,
was zijn welslagen er echter niet van langen dnur.
Hij verliet Turkije met Karel XII, en onderwierp
zich later aan August 11, werd met verscheidene
zendingen bij het hof van Frankrijk belast, en stierf
met den titel van kastelein van Krakau. —P. (Stanislas August, graaf), zoon van den vorige, gunsteling van de befaamde Catharina II van Rnsland,
die hem tot koning van Polen verhief ; zie het art.
STANISLAS II. — P. (Jozef, prins), neef van Stanislas II, geb. te Warschau 1763, gest. 1813, diende
eerst in de oostenrijksche armee, kwarn 1789 in
Polen terng, en was opperbevelhebber der poolsche
troepen in den oorlog van 1792; doch door den
rijksdag in al zijne bewegingen gedwarsboomd, nam
hij zijn ontslag en verliet Polen, waar hij eerst in
1794 terugkeerde. Toen diende hij onder Kosciusko ;
doch de ongelukkige uitslag van dien oorlog noodzaakte hem opnieuw zijn vaderland te verlaten,
totdat de Franschen in Polen verschenen (1806).
Toen werd hij benoemd tot minister van oorlog, in
Welke hoedanigheid hij de armee reorganiseerde.
Met 8000 man verdedigde hij in 1809 Warschau
tegen 60,000 Oostenrijkers, en gaf bij Razin de nederlaag aan aartshertog Ferdinand. Fl ij onderscheidde
zich in de fransche hulptroepen 181'2 en 1813, en
werd op bet slagveld van Leipzig verheven tot
maarschalk van Frankrijk, doch vond den flood
reeds kort daarna: in last hebbende om den aftocht
der armee te dekken, stortle hij zich in de luster,
liever dan zich aan den vijand over te geven, en verdronk dus (19 Oct. 1813).
Pons, stad in 't fransche dept. Charente-Inferieure, 5 uren gaans bezuidoosten Salutes; 4900
inw.; speelde eene vrij belangrijke rol in de godsdienst-oorlogen.
Ponsard (F.), fransch tooneeldichter, geb.
I Juni 1814 te Vienne, eerst advocaat aldaar, sedert
1846 te Parijs gevestigd, gest. aldaar Juli 1867.
Vooral zijn treurspel Lucréce is beroemd.
Ponta°, stad in 't fransche dept. Basses-Pyrenees, ruim 6 uren gaans bezuidoosten Pau ; heeft
4000 inw.
Ponta—del—Gada, hoofdstad van St.-Michel
(een der Azorische eilanden); heeft 12,000 inw. en
eene goede reede.
Pontafel, marktvlek in het oostenrijksche
kroonland Karnten, aan de Fella en aan de grens
van Italie, tegenover het in de venet. prow. Udine
liggende dorp Pontebba (2000 inw.). Door P. en
Pontebba loopt de groote weg naar Italie.
Pont—h—Mousson, Iat. Mussipons, stad in 't
fransche dept. Meurthe, aan de Moezel, die er midden doorloopt, en over welke eene brut ligt, 6 uren
gaans benoordw. Nancy ; 8300 inw.; geboorteplaats
van J. Barclay, van Duroc, enz. Gesticht door de
graven van Bar en tot markizaat verheven 1354,
werd 1572 te P. eene universiteit gesticht, die daar
twee eeuwen bestaan heeft. Herhaalde malen (1240,
1475,1632) is P. ingenomen.

Pontanus (Joh. Isaac), geschiedschrij ver, geb.
21 Jan. 1571 te Elzeneur, nit nederlandsche ouders,
die de wijk naar Denemarken hadden genomen om
aan de spaansche vervolgingen tegen de Protestanten te ontgaan, gest. 6 Octob. 1639 als prof. der
natuur- en wiskunde te Harderwijk, en historiograal
van Denemarken en van Gelderland, heeft verscheidene geachte werken geschreven, o. a. Original?'
Francicarum libri VI (Harderwijk 1616); Historic
urbis et rerum Amstelodamensium (Amsterdam 1611);
Berm Danicarum hist. ( A mst.1631 ); Hist . Gueldricct'
libri XIV (Harderwijk 1639).
Pontanus (Johannes Jovianus), ital. humanist
en geschiedschrijver, geb. 1426 in Urnbrie, gest.
1503, was secretaris van Ferdinand I, koning van
Napels, leermeester van diens zoon Alfons, ambassadeur, eerste minister, doch leverde 1493 de stad
Napels over aan Karel VIII. Door P. werd de Napolitaansche acadernie, genaamd Academia de Pontano,
gesticht. Lijne werken vormen 6 dln. in fol. (Napels 1505-12); vooral verdienstelijk daaronder is
de Historia Neapolitana (afzonderlijk uitgegeven
Napels 1618).
Pontarlier, stad in 't fransche dept. Doubs,
aan den Doubs, 12 a 13 uren gaans bezuidoosten
Besancon ; 5600 inw.; geboorteplaats van d'Arcon;
het heeft achtereenvolgend de namen gedragen van
Pons Pon tarlum, Arciola of Ariolica, enz. De
stichting van P. laat men opklimmen tot den tijd
van Augustus; tot in de He eenw vormde P. twee
afzonderltjke vlekken, van welke het eene den naam
droeg van Morieux ; in de middeleenwen was P. de
residentie van bijzondere heeren, vasallen der hertogen van Burgundie, en behoorde toen tot FrancheComte. In 1639 werd P. ingenomen en geplunderd
door den hertog van Saksen-Weimar en gedeeltelijk
verwoest. Herhaalde malen is P. door felle branden
geteisterd.
Pontaudemer, lat. Pons Aldemari, stad in
't fransche dept. lure, aan de lisle, 9 mijlen benoordw. Evreux ; 6000 inw. Aanvankelijk heette
het Breviodurum ; het werd vergroot door een normandisch edelrnan met name Aldemar. In 1592
werd P. ingenomen door de Ligueurs.
Pontchartrain, een nicer in den noordamerik. staat Louisiana, 2 nren gaans benoorden
Nieuw-Orleans, is 9 mijlen lang en 5 mijlen breed,
en staat door den Rigolets in gemeenschap met de
Golf van Mexico.
Pontchateau, vlek in 't fransche dept. LoireInfer., 4 wren gaans benoordw. Savenay ; 3600 inw.
Pont—d'Ain, vlek in 't fransche dept. Ain,
4 a 5 uren gaans bezuidoosten Bourg; 1300 inw.;
kasteel, waar Louise van Savoje, de moeder van
Frans I, geboren is.
Pont—de—Beauvoisin (le), vlek in 't fransche departement Isere, ruim 4 uren gaans beoosten
la-Tour-du-Pin ; 2600 inw.
Pont—de—PArche, vlek in 't fransche dept.
Eure, derdhalf uur gaans benoorden Louviers, aan
de samenvloeiing van Eure en Seine ; 1800 inw.;
de vermaarde brig van 22 bogen dagteekende reeds
nit den tijd van Karel den Kale, is ingestort 1856,
en opnieuw gebouwd 18`.7. Het vlek P. is door
Karel den Kale gesticht in 854 ; op de Engelschen
heroverd in 1449 ; het was de eerste stad, die zich
aan Hendrik IV onderwierp (1589).
Pont—de—Vaux, lat. Pons Valensis, stad in
't fransche dept. Ain, 9 uren gaans benoordwesten
Bourg, aan de Reyssouse; 3400 inw.; geboorteplaats
van Joubert.
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Pont-de-Veyle, het oude Oppidum Veke,
vlek in 't fransche dept. Ain, 6 a 7 uren g. bewesten
Bourg; 1400 inw.
Pont-du-Chateau, stad in 't fransche dept.
Puy-de-Dotne, 3 uren gaans benoordoosten Clermont-Ferrand, aan den Allier; 3200 inw.; eertijds
Gene zeer sterke stad ; werd 1 126 na eenen langdurigen tegenstand ingenomen door Lodew,,k den
Dikke, en aan de kroon getrokken door Filips August.
Ponte, 1) marktvlek in Italie, 5 mijlen benoorden Turijn; 3700 inw. — 2) marktvlek in
Italie, aan de Adda, 3 uren gaans benoordoosten
Sondrio. — 3) Ponle-a-IUgnano, dorp iir Toskanen,
4 8 - 5 uren g. ten 0. Z. 0. van Florence.
Ponte (Jacopo da), schilder. Zie BASSANO.
Ponte (P. da). Zie PONTANUS.
Ponte (Lorenzo da), ital. opera-diehter, geb.
1749 te Cenoda, gest. 17 Aug. 1838 te New-York
als directeur eeuer ital. opera. Men heeft ook van
hem Memorie (4 din. New-York 1825-27; in 't
Duitsch vertaahl 6 din. Stuttgart 18117).
Ponte-Corvo, het Fregelte der ouden, stad
in Italie, aan den Garigliano, rim 8 uren gaatis bezuidoosten Frosinone; 7600 inw.; behoorde met
omliggend grondgebied als prinsdom van 1807-10
aan den franschen maarschalk Bernadotte (later
Karel XIV van Zwcden), die door Napoleon I tot
Prins van P. verheven was. Vervolgens tot 1860 aan
den Kerkelijken Staat behoord hebbende, is het toen
aan de ital. prov. Caserta getrokken.
Ponte-de-Lima, bet nude Forum Limiorum,
vlek in Portugal, 10 tnijlen benoorden Porto, aan de
Lima; 2000 low.; schoone brug van 24 bogen.
Ponte-d'Era, stad in bet Toskaansche, aan
de sainenvloeiing van (le Arno en de Era, 4 uren
gaans beoosten Pisa; 4000 inw.
Pontefract, in de wandeling Pomfret, stad in
't engelsche graafschap York, 8 uren gaans bezuitlw.
York ; 10,000 inw.; kasteel, dat vermard is geworden in de burgeroorlogen van Engeland. Vroeger
heette deze stad Lugeolum; (loch die naarn werd in
P. veranderd (.naar pons (ractus, d. gebrokene
brug), omdat de brug aldaar instortte terwijl de
aartsbisschop van York, broeder van koning Stephanus, zich daarop be y ond. Te P. stierf Richard Li.
Ponte Lagoscuro, marktvlek in Italie, aan
den Po-di-Maestro, mini 1 uur gaans benoorden
Ferrara ; 2200 inw.; sedert 1817 vrijhaven.
Pont-Euxin, fransche naamsvorrn voor PonIns Euxinus, d. i. de Zwarte Zee.
Pontevedra, het oude Pons Veins of Hellenes,
stad in Spanje, koninkrijk Galicie, aan de uitwatering van den Lerez in den Atlant. Oceaan ; 6600 inw.;
kleine haven.
Pontevico, marktvlek in Italie, aart de nitwatering van den Strone in den Oglio, 5 uren gaans
ten Z. Z. W. can Brescia; 6000 inw.
Ponthieu, oudtijds landschap in Neder-Picardie, had den titel van graafschap, en bestond nit
twee deelen (het eigenlijke P. en het landschap
Vimeux); de algemeene hoofdplaats was Abbeville;
wijders vond men in P. de steden Montreuil, St.-Pol,
St.-Riquier, en in Vimeux de steden St.-Valery,
Crecy, Oisemont, Gamaches. Bij het tractaat van
Arras (1435) was P. afgestaan aan den hertog van
Burguntlie ; Hoch na den dood van Karel den Stoute
kwam het weder aan Frankrijk (1477).
Pontianak, een aan de Nederlanden schatplichtig maleisch vorstendom ter westkust van Borneo, heeft omstreeks 30,000 bewoners. Aan de rivier P. ligt de hoofdstad P. met ornstr. 15,000 inw.

Pontifex (meervoud PONTJFICES), bij de Romeinen elk der door Nutria aangestelde vier priestess; later werd hun getal op vijftien gebracht,
waarvan 8 majores CA 7 minores. Boven alien stond
de P. maxinius of hoogepriester, die benoemd was
voor zijn geheele leven: deze hooge waardigheid
vereeuigde Augustus met het keizerschap, en al zijne
opvolgers detien eveneens, zoodat de keizers den
titel van P. maxims voerden tot op Gratianus
(583 na Chr.). Al de Pontifices gezamenlijk vormden bet Collegian' .ponti Ileum. De naam P. is afgeleo] van pons en facere, omdat ze ou d tijds gesteld
waren over bet maken van 4 l e bruggen van Rome.
Pontifices, 1) z_e _P ONTIFEX. - 2) broeders
P., d. Bruggenmakers, eene orde van geestelijken,
die zich aan de rivieren nederzetteden, ow te zorgen
dat reizigers kosteloos den anderen oever konden
bereiken, tot welk elude zij zich vooral toelegden
op bet maken van bruggen. Zoo, o. a., bouwden zij
in 1177 eene brug van 18 bogen te Avignon over de
Rhone. orde der P. werd 1.519 geseculariseerd.
Pontigny, dorp in 't fransche dept. Yonne,
ruin 3 !wen gaans benoordoosten Auxerre, op den
linkeroever van den Serein ; 400 inw.; de vuormalige abdij, gesticht 1114, was een der 4 lilies (dochters) van de orde van Citeaux.
Pontinisch e S iimpfe,eng.Ponline

845

Marshes,

fransch Marais Pontius. Zie PONTIJNSCFIE MOERASSEN.
Pontische 0Orlog, zooveel als Mithridatische oorlog.

Pontius Herennius, veldheer der Samnieten, sloot het rorneinsche leger, dat aangevoerd werd
door Posturnius, in de bergpassen van C1111(1111111 in,
deed het onder het juk doorgaan, en legde bet den
vrede op (321 v. Chr.). De seuaat van Rome weigerde dit tractaat goed te keuren; en het volgende
jaar werd P. overwonnen, en op zijne beurt genuodzaakt onder het juk dour te gaan. Opriieuw overwonnen en gevangen genomen door Q. Fabius Maximus en diens soon Fabius Gurges, werd P. ter dood
gebracht, na eerst den triomfantelijken intocht van
den overwinnaar te hebben opgeluisterd(292 v.Chr.).
Pontius Pilatus, Zie PI LATUS.
Pontivy, stad in 't fransche dept. Morhihan,
13 uren gaans henoordw. Vannes, aan den Blavet;
8000 inw.; was eertijds hoofdplaats van 't hertogdom
Rohan. Under bet le keizerrijk droeg P. den naam
van Napoldonville, en heet sedert 1852 opnieuw zoo.
Pont-l'Abbe, vlek in 't fransche dept. Finisterre, 4 uren gaans beznidw. Quimper, aan eene
baai van den Atlantischen Oceaan ; 2800 inw.
Pont-l'Eveque, stad in 't fransche dept.
Calvados, aan de Tongues, 11 uren gaans benoordoosten Caen; 2200 inw.
Pontoise; het Briva harm der Latijnen, in de
rniddeleeuwen P0718 Isarce, stad in 't fransche dept.
Seine-Oise, 9 uren gaans benoorden Versailles, aan
de uitwatering van de Viosne in de Oise; 5600 inw.;
brug (pony over de Oise. De belangrijkheid van P.
dagteekent eerst nit de 9e eeuvv: het werd veroverd
885 door de Noormannen, 1419 en 1437 door de
Engelschen, 1442 door Karel VII, 1589 en 1590
door Hendrik IV. Het was de hoofdstad van het
landsehap Vexin-Francais, en residectie van verscheidene koningen of koninginnen van Frankrijk
(Filips 1, de heilige Lodewijk, Izabella van Henegouwen, Johanna of Jeanne van Frankrijk). De
Staten-Generaal werden te P. bijeengeroepen 1561;
Lodewijk XIV tram de wijk naar P. in de onlusten
der Fronde; het parlement, aan het hof mishaagd
hebbende, werd naar P. verlegd 1672, 1720 en 1755.

846

Pontormo

Pontormo (Giac. CARUCCI, genaamd), florentijnsch schilder, geb. 1493 te Pontormo, gest. 1 556.
Pont—Orson, lat. Pons Ursonts, stad in het
fransche Kanaal-departement, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Avranches, nabij de uitwatering van den
Couesnon in de baai van St.-Michel; 2000 inw.;
aan den republikeinschen generaal Tribaut werd
bier 18 Nov. 1793 de nederlaag toegebracht door
de Vendeers.
Pont—Pierre, fransche naam van het luxemburgsche dorp Steinbriicken.
Pontremoli, het mule Apua, stad in bet Toskaansche, aan de Magra, 1 8 mijlen benoordw. Florence; 12,500 inw.; hoofdplaats van het Apennijnsche landschap Lunigiana, dat vroeger tot Toskanen
behoorde,1847aan bet toenmalige hertogdom Parma
kwatn, en sedert 1860 tot de iirov. Massa-Carrara
van het koninkrijk Italie behoort.
Pont—Sainte—Maxence, voorheen genaamd Levandriac, het uncle Litanobriga, stad in 't
fransche dept. Oise, aan de Oise, 3 urea gaans benoorden Senlis; 2800 inw.
Pont-St.-Esprit (le), stad in 't fransche
dept. Gard, aan de Rhone, ruim 8 uren gaans benoordoosten Uzés; 5000 inw.; naar de fraaie brug,
die van 1255 tot 1309 door de fratres Ponli/ices is
gebouwd, is de stad, die vroeger Port heette, sedert
genoemd. In de 15e eeuw en in de godsdienstoorlogen is P. herhaalde malen veroverd en heroverd.
Pontscorff, vlek in 't fransche dept. Morbihan, derdhalf uur gaans benoordw. Lorient, aan den
Scorll ; 1800 inw.
Ponts-de-Có (les), lat. Pons Sali, stad in 't
fransche dept. Maine-Loire, 2 uren gaans bezuidoosten Angers, op verscheidene eilandjes in de Loire,
die door middel van bruggen met elkander in gemeenschap staan (vandaar de naatn); 3800 inw.; overblijfselen van een romeinsch kamp. In 1620 versloeg
Crequi Kier de troepen van Marta de Nledicis, moeder van Lodewijk XIII. In 1793 bij P. bloedig gevecht tusschen de Republikeinen en de Vendeers.
Pontus, d. de Zee, als goilheid een zoon
van Gea (de Aarde), bij wie hij vervolgens Nereus,
Phorcys, Thamnas, Ceto en Eurybia verwekte.
Pontus, landschap in het noordoosten van
Klein-Azle (vermeld Hand. 2: 9; 18: 2; I Petr.
1: 1), ten N. begrensd door den Pontus Euxinus
(waaraan bet zijnen naam ontleende), ten 0. door
de Caucasische landstreek en Armenia, ten W. door
Paphlagonie, ten Z. door Cappadocia. Men onderscheidde in P. verschillende onafhankelijke yolksstammen (Tibareenen, Chalyben, Mosyneken, em'.);
men vond er ook grieksche steden op de trust (o. a.
Amisus, Trebizonde). De overige voornaamste plaatsen waren : Atnasea, Cerasus, Comana-Pontica,
Polemonium, Themiscyra, Neocesarea. — Aanvankelijk, zegt men, maakte P. deel uit van Cappadocia;
dock omstr. 5'20 v. Chr. werden die twee landen
gescheiden, en vormde P. eene satrapie van het
Perzische rijk ; trouwens, de waardigheid der satrapen van P. was erfelijk, en zij waren nagenoeg onafhankelijk. Die onafhankelijkheid was volkomen
onder de Seleucieden. Mithridates VII, de vermaardste der koningen van P., gaf eene groote uitbreiding
aan zijn rijk, door daaraan toe te voegen den Bosporus, een gedeelte van Colchis, en (gedurende
eenigen tijd) Cappadocia en Paphlagonie. Hij was
bijna onafgebroken in oorlog met de Romeinen, die
hem, na drie oorlogen (88-85,83--81 en 75-65),
zijnen troon en zijn !even deden verliezen. Na den
eersten oorlog werd P. herschapen in een romeinsch

Pontijnsche moerassen
wingewest, en alleen de Bosporus bleef aan Pharnaces, den zoon van Mithridates. Tijdens de burgeroorlogen van Cesar en Pompejus heroverde Pharnaces wel is waar voor een oogenblik P., en breidde
zelfs zijn gezag eenigszins nit in Klein-Azie; doch
al zijne veroveringen werden hem door Cesar weder
ontweidigd in eenen korten veldtocht (47 v. Chr.).
Intusschen bleef het noordoostgedeelte van P. onafhankelijk onder het welbehagen van Antonius, en
vervolgens van Augustus, en vormde een rijkje dat
twee vorsten had, die den naam van Polemon droegen. Dat rijkje Polemonisch Pontus genaamd, werd
onder Nero bij het Romeinsche keizerrijk ingelijfd,
nadat Polemon II vrijwillig afstand gedaan had van
den troon.
Koningen van Pontus.

v. Chr.
V. Chr.
Pharnaces I
520 Mithridates VII (of
A rtabazus
502
Eupator)
123-65
Ariobarzanes I
480
Onderworpen aan de
Mithridates I
402
Romeinen 65-48
Ariobarzanes II
363 Pharnaces
48-47
Mithridates II
Koningen van
337
Mithridates III
302
Polemonisch Pontes.
Mithridates IV
266 Polemon I
47
Mithridates V
222 Pythodoris (zijne wePharnaces II
186
duwe) van 11 v. Chr.
Mithridates VI (of
tot anno 38 na Chr.
Evergetes) 157 Polemon II 38-65
Pontus (de diocese), een der vijf diocesen van
de Prefectuur van het Oosten, bevatte het gansche
oostgedeelte van Klein-Azie (uitgezonderd Cilicie),
en was ingedeeld in elf provincien, nl.: Polemonisch
Pontus, Galatisch Pontus (ook Hellenopontus, of
kortweg Pontus genaamd), Galatia Ia en 2a, Bithynie, Honorias, Cappadocia Ia en 2a, Armenia la en
2a, Paphlagonie.
Pontus (Cappadocisch). Zoo noemde men,
slechts van 47 voor tot 65 na Christi's' gehoorte,
dat gedeelte van Pontus, dat ten Z. 0. van Polemonisch Pontus lag. Toen dit laatste een romeinsch
wingewest was geworden, werd Cappadocisch P.
daarmede vereenigd.
Pontus (Galatisch), of kortweg Pontus, dat
gedeelte van Pontus, dat ten W. van Polemonisch
Pontus lag ; het had tot hoofdstad Amasea. Justinianus gaf het den naam van Hellenopontus.
Pontus (Polemonisch), dat gedeelte van Pontus, dat ten 0. van Galatisch P., en ten N. en ten
W. van Cappadocisch P. lag; bet had tot hoofdstad
Polemonium. Zie PONTUS en POLEMON.
PontusEuxinus,oude naam der Zwarte Zee.
Pont—Valain, stad in 't fransche dept. Sarthe, 5 uren g. benoordoosten La Flêche; 2000 inw.

Pontijnsche eilanden.ZiePONZA-EILANDEN.
Pontijnsche moerassen, de Pomptima
pales der ouden, eene groote moerasstreek, die zich

ten zuiden van Rome uitstrekt, van Nettuno tot
Terracina, omstreeks 6 mijlen lang en 1 a 2 mijlen
breed. In de hooge oudheid waren de P. bewoond;
doch de 33 steden, die men er aantrof, verdwenen
reeds in den vroegsten tijd. Reeds Appius Claudius
deed 312 v. Chr. eene poging om de P. droog te
maken. Nerva en Trajanus lieten onder den Appischen weg, die door de P. liep, bruggen maken om
de waterlozing te bevorderen; ook de patricier Deemus (in bet laatst der 6e eeuw) en later de pauses
Leo X en Sixtus V hebhen veel gedaan tot verbetering van de P.; doch vooral veel is in dat opzicht
verricht door pans Pius VI, die van 1777 tot 1781
den Appischen weg deed herstellen, welke sedert

Ponza

Popilius

1580 verwaarloosd lag; hij liet ook verscheidene
kanalen graven, o. a. het kanaal, dat naar hem genoemd is. Napoleen I had het plan opgevat orn de
drooglegging vau de P. te laten aanvangen op groote
schaal; doch door de gebeurtenissen van 1814 bleef
slat plan onverwezenlijkt.
Ponza, bet grootste der zes Ponza-eilanden, is
5 urea gaans in omtrek grool, heeft ruim 800 bewoners, op de oostkust een vlek, dat P. beet, eene
haven, twee forten, enz. Sedert 314 v. Chr. was P.
eene belangrijke kolonie. Door de Sarraceenen verwoest, en bijna geheel verlaten tot in den tijd van
Ferdinand IV, zond deze in 1760 eene nieuwe yolkplanting derwaarts. Men vindt er in de rotsen nitgehonwene cellen voor geleislaven, en rotsgrotten
(Pilatusbaden).
Ponza - eilanden, o o k wel Pontijnsche eilanden genaamd, de Ponttm insula, der mter), zes
eilandjes, 6 a 7 mijlen van de Napolitaansche kust,
in de Tyrrheenschc Zee, met eene gezamenlijke bevolking van omstreeks 2300 zielen. Het zip niet
veel meer dan zich boven den zeespiegel verheffende
kale rotsen. Ten tijdc der Romeinen werden de P.
gebezigd als verhanningsoord. Het voornaamste der
P. is Ponza (zie het vorige art.).
Pooh, of Pi-joh, eene godheid der oude Egyptenaren,
Poole, stad in het engelsche graafschap Dorset
aan het Britsche Kanaal, 15 uren gaans bezuidw.
Winchester; 6000 inw.; goede haven.
Poortugael, dorp in Zuid-Holland, vijfdhalf
uur gaans ten W. N. W. van Dordrecht, aan den
dijk tusschen noon en Hoogvliet, nabij de Oude
Maas; met onderhoorigheden 800 inw.; werd 6 Fehr.
1489 geplunderd door de Hoekschen nit Rotterdam.
Poortugael (Jac. Cath. Corn. den Beer), nederl. dichter, geb. 1775 te Schiedam, gest. 1813.
Poortvliet, dorp op het zeeuwsche eiland
Tholen, 5 kwartier gaans ten W. N. W. van de stad
Tholen ; 800 inw.; lag vroeger op een afzonderlijk
eilandje P., Jilt door een vrij breed water van list
eiland Tholen gescheiden was, en zoo nog in 1420
afgebeeld is; in de 15e ecuw was P. eene zeehaven.
Poot (Hubert Cornelisz.), nederl. dichter, geb.
29 Jan. 1689 to Abtswoud (bij Delft), waar zijne
ouders eenvoudige landlieden waren, gest. 31 Dec.
1733 te Delft. Zijne Gedichten (3 dln. in 4 .) zijn
verscheidene malcu herdrukt ; ook eerie octavo-editie verscheen daarvan in 3 dln. (Amsterdam 1780).
Popandajong, eene vulkaan op Java, in de
Preanger regentschappen, verzonk met eene vlakte
van 2 mijlen lengte bij de uitbarsting van 1772,
waarbij ruim 2000 menschen omkwamen.
Popayan, stad in Zuid-Amerika, is de hoofdplaats van den staat Cauca, die tot de confederatie
van Nieuw-Granada behoort, en eene stapelplaats
voor den handel ttisschen Quito en bet 50 inijl. benoordoosten P. gelegene Bogota. De stad P. heeft,
20,000 inw. en ligt aan den voet van de vulkaan
Purace; zij is 1537 gesticht door de Spanjaarden,
heeft veel geleden in den vrijheidsoorlog, en ook
herhaaldelijk door aardbevingen.
Pope (Alexander), engelsch dichter, geb. 22
Mei 1688 te Louden nit roomsch-katholieke ouders,
maakte reeds op zijn 12e jaar goede verzen, kwam
weldra in kennis met de voornaamste talenten van
zijnen tijd (Congreve, Swift, Witcherley), en verwierf machtige beschermers, o. a. lord Bolingbroke.
Door zijne pen werd hij spoedig rijk, zoodat hij in
staat was het bekoorlijke landgoed Twickenham te
koopen, waar hij de laatste jaren zijns levens door-

bracht, en 30 Mei 1744 stierf. Mismaakt van gestalte
en van eene krakende gezondheid, was P. iemand
van een gemelijken aard ; een gedeelte van zijn 'even
bracht hij door in letterkundig twistgeschrijf. De
voornaamste werken van P. zijn: het philosophische
leerdicht Essay on man; bet satiriek-komische heldendicht Rape of the Lock; het scherpe hekeldicht
Dzinciad; enz. Complete editicn van P.'s werken leverden o. a.: \%arton (1797), Bowles (10 dln.1806),
Johnson (10 din. 1812); en van zijne Poetical works
verdient vooral melding de editie van Carry (Londen 1853).
Poperingen, of Poperinghe, stad in Belgie,
prov. West-Vlaanderen, 3 uren gaans bewesten Yperen ; 11,000 inw.
Popham (sir Home Riggs), engelsch admiraal,
geb. 1762 te Gibraltar nit iersche ouders, gest.
1820, begon zijne loopbaan als gemeen matroos,
kloin spoedig op in rang, en werd in 1800 bevelhebber der zeemacht in de Indische waterers. In 1804
ontuam hij de Kaapkolonie aan de Hollanders; werd
1809 uitgezonden om, onder ac bevelen van Gambier, de deensche vloot te overrompelen, en slaagde
in die zending volkomen ; ondersteunde vervolgens
de operatien der Engelschen in het spaanscheschiereiland, werd 1814 schout-bij-nacht,1819 kornmandant van het maritieme station Jamaica, vervolgens
kommandant van het station der West-lndien, en
trachtte tevergeefs eene schikking te bewerken tusschen Christophe en Boyer.
Popilius, plebejisch romeinsch geslacht, waartoe behooren: P. Loenas (Marcus), bekleedde
359 v. Chr. bet consulschap, en stilde toen eenen
opstand van bet plebs tegen den senaat; later (350
v. Chr.) streed hij roemrijk tegen de Tiburten en
Gathers. — P. Leenas (M.), 173 v. Chr. consul,
voerde met krijgsgeluk oorlog tegen de Liguriers,
die hij echter onrechtvaardig behandelde; bij werd
deswege in staat van beschuldiging gesteld, doch
door pretor Licinius aan eerie veroordeeling onttrokken. In den Macedonischen oorlog stond hij
consul Marcius Philippus ter zijde als consularis. —
P. Ismnas (Cajus), broeder van den vorige, werd
in 170 door den senaat afgevaardigd tot AntiochusEpiphanes, koning van Syrie, om hem te verbieden
vijandelijkheden te plegen tegen Ptolemeiis VI, koning van Egypte en bondgenoot der Rorneinen. De
syrische monarch meende de hem gestelde vraag op
eene sluwe mauler te ontwijken; doch P., die dit
merkte, beschreef met zijnen staf eenen kring op
den grond rondom des konings persoon, en verbood
hem, lien kring te overschrijden alvorens een bepaald antwoord te hebben gegeven. Deze stoutmoedige handeling boezemde Antiochus ontzag in, en
hij liet zijn eerste plan varen. — P. Lamas (M.),
ging 139 v. Chr. als consul naar Hispania, waar
hij ongelukkig oorloogde tegen de Nurnantijnen. —
P. Laanas (P.), zoon v. Cajus, maakte zich door
zijne strengbeid in het geding tegen de rnedeplichtigen van Tub. Gracchus zoo gehaat, dat C. Gracchus
in 123 v. bewerkte, dat P. werd gebannen ;
doch L. Calpurnius Hestia verkreeg, dat P. teruggeroepen werd. — P. (Cajus), werd in den Cimbrischen oorlog door de helvetische Tigurijnen ingestolen (107 v. Chr.), en moest vernederende boorwaarden aannetnen, om met zijne armee ongemoeid
terug te mogen trekken. Te Rome teruggekeerd,onttrok hij zich aan de hem wacbtende straf, door de
wijk te nemen naar buitenslands.
de moeder van Q. Lutatius Catulus, was de eerste
romeinsche vrouw, op wie eene openbare lofrede
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gebouden werd. P. (P.), zoon van eenen vrijgelatene, werd wegens oinkooperij veroordeeld,
nadat censor Lentillus hem reeds vroeger tegen eene
dergelijke aanklacht beveiligd had (70 v. Chr.). —
P. laenas (C.), insgelijks nit den stand der vrijgelatenen, is de bekende moordenaar van Cicero, die
hem vroeger tegen eerie aanklacht vrijgepleit hail.
Popocatepetl, of La Puebla, vuurspuwende
berg in Anahuac, in den mexicaarischen staat Puebla,
is 16,626 vt. boog, en werkt nog,
Popoli, stad in het Napelsche, in Abruzzo ulteriore II, aan den Pescara, ruin) 3 uren gaans benoordw. Sultnona ; 4000 inw.
Poppea, romeinsche keizerin, was eerst gehuwd met Rufus Crispinus (prefect der pretoriaansche cohorten), Coen met Otto die vervolgens keizer werd), eindelijk met Nero (wiens bi,jzit zij geweest was). Zij was in hooge mate rnede-oorzaak
van den dood van Agrippina, en meer nog van dien
van Octavia, de eerste vrouw van Nero. Op zekeren
dag waagde zij bet, Nero voor den gek te houden,
waarop hij haar eenen schop gaf tegen haren bulk ;
zij verkeerde op dat oogeablik in staat van zwangerschap, en stierf eenige dagen later.
Poppekerke (Sir-), voormalig dorp op 't
zeeuwsche eiland kValelieren, lag derdlialf uur gaans
westelijk benoorden Middelburg en 3 uren g. benoordw. Vlissingen.
Poppengawier, dorp. Zie POPPINGAWIER.
Poppenkerke. Zie POPPEKERKE.
Popper, zooveel als Poprad.
Poppi, stad in het Toskaansche, aan de Arno,
ligt 13 a 14 uren gaans bezuidoosten Florence, en
heeft 4000 inw.
Pbppig (Eduard Friedrich), duitsch geleerde,
geb. 16 Juii 1798 te Plauen in bet Voigtland, ging
1822 naar Cuba, hield daarna verblijf in NoordAmerika, en bereisde sedert 1829 Chili en Peru,
van waar hij, de Amazonenrivier af, 1832 over Para
terugkeerde. In 1833 werd hij aangesteld als professor der zoOlogie aan de universiteit te Leipzig.
De vruchten van zijne reizen maakte hij openbaar in
Reise in Chile, Peru end ail[ dent Amazonenstrome
(2 din., Leipzig 1835, met atlas) en Nova genera et
species plantaruin (3 din. Leipzig 1835-45, met

300 kopergravuren).

Poppingawier, dorp in Friesland, 3 uren
gaans bezuidw. Leeuwarden ; met de buurt Meerhuizen 550 inw.
Poprad, of Popper, rivier in het noorden van
Hongarije, ontspringt op de zuidzijde van de Tatra,
breekt door het Carpatisch gebergte keen, en outlast zich, 5 kwartier gaans benoorden Stary-Sandec,
in den Donajec of Dunajetz, na 18 abler! loop.
Populonia, bijnaam van Juno.
Poratas, ook voorkomende onder de namen
Poras, Pyretus, Hierate, Hierasus, de rivier, die
thans den naam draagt van Proeth (Pruth).
Poratha, een der tien zonen van Haman;
Esther 9: 8.
Porcari (Stefanus), een aanzienlijk Rowell),
smeedde (onder Nicolaas V eene samenzwering tegen de wereldlijke n3acht der pausen, die hij nitsluitend beperkt vvilde hebben tot hunne geestelijke
macht, terwijl hij van Rome eene republiek Wilde
maken.Hij werd verraden,1453 in hechtenisgenomen,
en met negen zijner medeplichtigen opgebangen.
Porcetum, lat. naam van Burtscheidt.
Porcia, dochter van Cato Uticensis, trouwde
met Junius Brutus, en maakte bij diens dood vrijwillig Pen einde aan haar Leven (42 v. Chr.).

Porphyrogenetes
Porcien (le), voormalig landschapje in het
noorden van Champagne ; de hoofdplaats was Chateau-Porcien. Het is thans begrepen in 't arrondissement Bethel (Ardennes).
P
FE
sTus.
orcius Festus, stadhouder in Judea. Zie
Pore°, stad in Bolivia, 9 uren gaans bezuidw.
Potosi ; 20,000 inw.
Porcuna, het oude Obulco, stad in Spanje, 7
\tirtn gaans bewesten Jaen ; 7000 inw.
,-Tordenone, stad in Friuli, aan den Roncello,
ruim 11 uren gaans bezuidw. Udine; 7400 low.;
geboorteplaats van den schilder Pordenone.
Pordenone (J. A. Licinio-Regillo, genaamd),
venetiaansch schilder, geb. 1484 te Pordenone in
Friuli, gest. 1540. — P. de Jonge (Julius Licinfo,
genaamd), bijgenaamd de Romein, neef van den vorige, get). omstr. 1500 te Venetie, gest. 1561 te Augsburg, was als fresco-schilder werkzaam to Venetid,
te Rome en in verscheidene andere steden.
Porentruy, duitsch Rruntrut, stad met 3000
inw. in 't zwits. kanton Bern, aan de fransche grenzen ; oude residentie van den prins-bisschop van
hazel. Het is gesticht op de plaatso‘aar oudtijds
bet Amagetobria van Cesar stond; P. werd verbrand door de Alemanen onder Constantijn, geplunderd en verwoest door Attila, weder opgebouwd
door Karel den Groote. Na vele lotswisselingen
kwam P. (1236) aan tie graven van Montbdliard,
die het later (1271) verkochten aan den bisschop
van Hazel. Keizer Rudolf bemachtigde P. in 1283,
doch het den bisschop in bet bezit ; in 1504 vereenigde zich B. met de zwitsersche kantons tegen
Oostenrljk. Sedert dien tijd heeft P. ontzettend veel
geleden door oorlogen, door brander, door epidemische ziekten, en door twisten tusschen de bisschoppen en de burgers. In 1793 door de Franschen vermeesterd, werd P. hoofdplaats van bet department
Mont-Terrible. In 1815 bij het kanton Bern ingelijfd, werd P. 1850 het tooneel van eene beweging
om de stad aan Frankrijk te brengen; doch die beweging werd reeds spoedig onderdrukt.
Poros, bet oude Sphieria, eiland nabij de oostkust van Morea, waarvan bet door een smal kanaal
gescheiden is, behoort titans tot de grieksche nomarchie Argolis, heeft 3000 bewoners, waarvan
1000 in de hoofdplaats P., ztjnde een station der
grieksche vloot.
Porphyrius, neoplatonisch wijsgeer,eigenlijk
Malk of Malchus genaamd, een syrisch woord, dat
.koning" heteekent, en dat men vergriekscht heeft
tot P. = purpuratus. Hij was geb. 233 na Chr. hetzij
te Tyrus hetzij te Batanea, eene volkplanting der
Tyriers in Syrie ; hij studeerde de wclsprekendheid
te Athene, onder den beroemden Longinus, en de
wijsbegeerte te Rome, onder Notions, wiens liefste
leerling hij werd, en na wiens dood hij zelf philosophie en welsprekendheid leeraarde te Rome, waar
hij 304 of 305 stierf. Men heat van hem: eene levensbeschrtjving van Plotinus, met eene editie van
diens werden; eerie levensbeschrijving van Pythagoras (uitgegeven door Holstenius, Rome 1630; en
door Kiesling, 2 din. Leipzig 1816); eenebestrijding
van het Christendom, in 15 boeken; enz.
Porphyrogenetes, dezen bijnaam gaf men
aan de kinderen der keizers van Constantinopel,
hetzij omdat zij bij hunne geboorte in een purperen
laken werden gewikkeld, hetzij omdat de kraamkanier der keizerinnen met purper behangen was. Onder den naam van P. kep t men inzonderheid keizer
Constantinus VII.

Porpora

Port-Natal

Porpora (Nicola), ital. componist, geb. 1685
te Napels, gest. aldaar 1767.
Porrima, zooveel als Antevorta.
Porsenna, lars of koning van Clusium in
Etrurie, kwam in 508 v. Chr. oorlog tegen Rome
voeren, onder voorwendsel, dat hij Tarquinius op den
troon wilde herstellen ; hij nam Rome in, zonder
echter aan Tarquinius de kroon terug te geven. Vervolgens tegen de Latijnen opgerukt, werd P. bij Aricia verslagen ; en ofschoon hij een gedeelte van het
romeinsche grondgebied behield, ging de stad Rome
toch reeds spoedig voor hem verloren. — Volgens
eene andere lezing werd Rome niet door P. bemachtigd ; na de heldhaftige bedrijven van Horatius Codes, Matins Scevola, en Clelia, zegt men, brak P. uit
eigen beweging het beleg op.
Porson (Richard), engelsch hellenist, geb. 25
Dec. 1759 te East-Ruston in Norfolk, gest. 25 Sept.
1808 te Londen, was tang professor der grieksche
taal te Cambridge. Onder zijne werken munten
vooral nit de edition van ilEschylus (Glasgow 1795,
Londen 1797, 2 dln. Londen 1806), en vier treurspelen van Euripides (3e druk 4 dln. Leipzig 1824).
Porta (Giambattista della), genees- en natuurkundige, geb. 1540 te Napels, gest. aldaar 4 Fehr.
1615. Van zijne talrijke werken werd o. a. verscheidene malen herdrukt Magice naturalis Libri XX
(Nape's 1589 in fol.). 1)e dramatische werken van
P. (14 blijspelen, 2 treurspelen en 1 (tragi-komedie)
zijn afzonderlijk uitgegeven (4 dln. Napels 1726).
Porta (Giacomo della), bouwmeester, geb. omstreeks 1530 in het Milaneesche, gest. te Rome omstreeks 1594, was een leerling van Vignola, bouwde
vele kerken en paleizen, inzonderheid te Rome, waar
hij o. a. met Fontana den koepel der Pieterskerk
voltooide.
Portalegre, I) lat. Portus Alacer, versterkte
stad in Portugal, prov. Alemtejo, 12 a 13 mijlen benoordoosten Evoro; 6000 inw: (De bergketen van
P.; zie ARRONCHES). - 2) stad in Brazilie, hoofdplaats der prov. Rio-Grande-do-Sul, 147 mijlen bezuidw. Rio-de-Janeiro.
Portalis (Jean Etienne Marie), fransch rechtsgeleerde, geb. te Bausset 1 April 1745, onder Napoleon I senateur en minister van openbare eeredienst,
en als zoodanig gest. 25 Aug. 1807, aan de gevolgen
eener operatie, die hij ondergaan had om zich van
blindheid te laten genezen. Lezenswaardig is zijne
verhandeling over l'Usage et l'abus de l'esprit
philosophique pendant le 18e siecle (2 dln. Parijs
1820).
Port-au-Prince,aPort-Rdpublicain, hoofdstad van het eiland Haiti ; 21,000 inw.; aanzienlijk
handelsverkeer ; werd gesticht 1745, door eene aardbeving verwoest 1770, bijna dadelijk weder opgebouwd, grootendeels door brand vernield 1791, ondervond ook verscheidene schokken van aardbeving
in 1830.
Porta Westphalica, d. Westfaalsche
poort, bergengte in Pruisen, boven de stad Minden.
Door de P. stroomt de Weser, en loopt ook de groote
weg van Minden over Herford naar Bielefeld, alsmede de spoorweg Keulen-Minden.
Port-Bourbon, ook Grand-Port en PortSud-Est genaamd, stad op Ile-de-France, ter zuidoostkust. De Hollanders hadden in 1598 te P. hunne
hoofdplaats.
Port-Castries, of le Cardnage, hoofdplaats
van het eiland St.-Lucia (een der engelsche Kleine
Antillen), op de noordwestkust des eilands; 4500
inwoners.

Port-Croz, een der Hyêres, ligt 4 a 5 mijlen
bezuiden Toulon; het is een der Goud-eilanden van
de ouden.
N ATAL.
T-Port d'Urban. Zie PORTPorte, of Verhevene Porte, officieele naam, dien
de Ottomanen geven aan het hof van den sultan.
Mostassem, de laatste der abbassidische kalifen, had
in den drempel der hoofddeur van zijn paleis te
Bagdad een stuk van den beroemden zwarten steep
laten leggen, dien de geloovigen aanbidden in den
tempel van Mekka ; daardoor werd die deur de achtbare deur (Porte) bij uitnemendheid, en allengs
heeft zich dit fransche woord (Porte) uitgestrekt tot
het gansche Ottomanische rijk.
Portendic, de Porto d'Addy der Portugeezen,
haven ter westkust van A Erika, 29 mijlen benoorden
St.-Louis; in 1724 stichtten de Franschen te P. eene
kleine factorij.
Port-Glasgow, of Newport-Glasgow, havenstad in bet schotscbe graafschap Renfrew, aan den
Clyde, 5 uren gaans ten W. N. W. van Renfrew ;
7000 inw.; gesticht 1668, en met bet dorp Newark
vereenigd 1775.
Portici, stad in het Napelsche, nagenoeg aan
de Golf van Napels en circa 2 uren gaans bezuidoosten de stad Napels; 7300 inw.; koninklijk paleis; P.
en het naburige dorp Resina staan op de plaats van
de oude stad Herculanum, die in 79 na Chr. door
eene uitbarsting van den Vesuvius geheel onder lava
bedolven wend. Eerst in 1713 ontdekte men sporen
van die verdwenene stad, en 1758 is men begonnen
geregelde opgravingen daarnaar te does.
Portitzkaja, een Donau-tak. Zie DUNAWETZ.
Port-Jackson, stad ; zie SYDNEY. Men noemt
Baai van P. de groote, diep landwaarts insnijdende havenbocht aan de westkust van Nieuw-Zuidwallis, aan
Welke baai de stad Sidney ligt.
Portland, i) het oude Vindilis, een tot het
engelsche graafschap Dorset behoorend eilandje in
het Britsche Kanaal, op circa 1 mijl afstands van
Weymouth; bet is met bet vasteland verbonden
door de Chesil-bank, en heeft 3000 bewoners.
Portland, 2) haven- en fabriekstad in den
noord-amerik. staat Maine, aan de Casco-baai,
26,000 inw.; in 1775 door brand vernield, dock
spoedig weder opgebouwd. — 3) havenstad in den
noord-amerik. staat Oregon, aan de bier bevaarbare
Willamette; 6000 inw.
Portland (graven en hertogen v.).Zie BENTINCR.
Port-Louis, 1) hoofdstad van het thans britsche eiland Mauritius (het vroegere Ile-de-France),
beette in den tijd der groote Fransche omwenteling Port de la Montagne, onder het eerste Fransche
keizerrijk Port Napoleon, ligt op de noordoostkust,
heeft 30,000 inw. en eene guede, versterkte haven;
werd 1810 bemachtigd door de Engelschen, 1816
gedeeltelijk door brand vernield, 1819 door de pest
geteisterd. — 2) havenstad en vesting in 't fransche
dept. Morbihan, aan de uitwatering van den Blavet
in den Atlantischen Oceaan, ruin/ een halve mijl bezuiden Lorient ; 3000 inw.; gesticht 1625 door Lodewijk XIII van de overblijfselen van Blavet, dat, een
weinig hooger gelegen, verwoest was door Hendrik
1V. Tijdens de republiek droeg P. den naam van
Port-Liberte. — 3) stad op Guadeloupe, 2 mijlen
benoorden Pointe-a-Pitre; 4700 inw.
Port-Mahon. Zie M ASON.
Port-Natal, baai of invaart aan de kust van
Natal. Op de noordkust van de baai, 10 mijlen be.
zuidoosten Pietermaritzburg, ligt Port d'Urban, de
haven der britsehe kolonie Natal.
54
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Porto

Port-Sainte-Marie

Porto, of Oporto, het oude Portus Calle, stad
in Portugal, prov. Minho, ruim 6 mijlen ten Z. Z.
W. van Braga, aan den mond van den Duero in den
Atlant. Oceaan ; 85,000 inw.; schoone haven ; beroemde wijn (Portwijn); het is in rang de tweede
stad des rijks. Vroeger hezat P. een aantal privilegien; het verloor die door zijnen opstand 1757;
P. was door de Franschen bezet 1808 en 1809. In
1828 kwam P. in opstand tegen den usurpator dom
Miguel, en verklaarde zich voor door Pedro; (le
blokade, die het dientengevolge te verduren had,
gaf een gevoeligen knak aan de handelsbeweging
van P.
Porto Chieri, dezelfde piernonteesche stad
als Chieri (zie dat art.), werd in 1154 verwoest door
Frederik Barbarossa.
Porto -Ercole, bet Herculis Cosani Portus,
stad in het Toskaansche, 13 mijlen bezuidoosten
Siena, nabij het oude Cosa, aan eene baai van de
Tyrrheensche Zee.
Porto -Ferrajo, havenstad ter noordwestkust
van her eiland Elba, waarvan het de hoofdstad is;
3300 inw.; residentie van Napoleon van Mei 1814
tot 26 Febr. 1815, toen hij te P. scheep ging en naar
Frankrijk terugkeerde.
Porto-Grande. Zie C_HITTAGONG.
Porto - Legnano, stad in Italie. Zie het art.

Port -Royal, 1) versterkte havenstad op het
eiland Jamaica, 2 uren gaans bezuidw. Kingston ;
4000 inw.; was vroeger veel grooter en gewichtiger,
doch werd 169'2 door eene verschrikkelijke aardbeving verwoest, 1702 door brand geteisterd, en 1722
door een orkaan vernield. — 2) zie ANNAPOLIS 2).
Port - Royal, onder dezen naam kent men
twee vermaarde Cistercienser-nonnenkloosters in
Frankrijk. Het oudste dier twee kloosters, genaatnd
Port-Royal des Champs lag bij Chevrense (dept.
Seine-Oise), ruim 6 urea g. bezuidw. Parijs; het andere, genaamd Port-Royal de Paris, lag in de Bourbestraat der voorstad St.-Jacques te Parijs, — De
abdij Port-Royal des Champs, op verlangen van koning Filips August gesticht door Odon de Sully,
bisschop van Parijs (1204), nam spoedig •toe in
bloei; doch met de geestelijke tucht was het er in
bet laatst der 16e eeuw zoo treurig gesteld, dat eene
hervorming dringend noodzakelijk werd in bet belang der zedelijkheid. In 1608 had - dan ook zoodanige hervorming plaats door moeder Angelica (Marie
Angefique Arnauld, dochter van advocaat Antoine
Arnauld en zuster van den beroemden Arnauld), die
er den repel van den heiligen Benedictus herstelde
in al zijne strengheid. In 1625 was het klooster niet
grout genoeg meer, om al de geestelijke zusters te
herbergen, zoodat een gedeelte der zustersehap
overgebracht werd naar Port-Royal de Paris (zie
hierboven). — Sedert 1636 diende het klooster
Port-Royal des Champs, toen door de nonnen verlaten, tot verblijfplaats voor godvruchtige en de afzondering zoekende mannen, o. a. Antoine Arnauld en
Arnauld d'Andilly (broeders van moeder Angelica),
Lemaistre de Sacy en twee zijner broeders (neven
van moeder Angelica), Nicolle, Lancelot, Lenain de
Tillemont. Dikwijls ontvingen zij een bezoek van
Pascal. Verscheidene uitmuntende werken zijn door
de geleerden van Port-Royal in het licht gegeven (o.
a. eene Kerkelijke Geschiedenis); en onder bet kleine
getal leerlingen, die bij hen hunne opleiding ontvingen, ontmoeten wij de namen van Racine, Biguon,
Achille de Harlay, enz. Duch daar zij in de twisten
van bet Jansenismus de partij van Jansenius gekozen
hadden, en zich niet aan de veroordeeling van den
pans wilden onderwerpen, werden zij in 1656 nit
het klooster verdreven. De nonnen, die in 1647
daar teruggekeerd waren, en die onder de leiding
van den abt van St.-Cyran, Jean de Vergies de Havranne, insgelijks het Jansenismus omhelscl badden
weigerden standvastig het formulier te onderteekenen, waarbij vijf stellingen van Jansenius werden
veroordeeld, zoodat zij, na vele vergeefsche pogingen
om haar tot onderwerping te brengen, eindelijk 29
Octob. 1709 door de Politie van Parijs nit het klooster gezet werden, waarop dat gebouw in 1710 gesloopt werd. Eenige mannen in het Monster PortRoyal de Paris waren in onderwerping gekomen en
bleven dus in dat klooster, dat voortdurend bestond
tot 1790, toen het, even als alle andere kloosters, opgeheven werd. Under de Conventie werd dat gebouw
ingericht tot eerie gevangenis, die den vrij zonderlingen naam unt y ing van Port-litre.
Port - Said, eene pas seders 1859 gesticbte,
doch zeer snel in bloei toenernende havenstad in
bet noord-oosten van Egypte, aan de Middellandsche Zee en aan de invaart van bet Kann' van Suez;
7000 inw.
Port - Sainte -Marie, twee steden van dien
naam, nl.: 1) in Spanje; zie PUERTO-DE-SANTA-MARIA.
— 2) in 't fransche dept. Lot-Garonne, vijfdhalf our
gaans benoordw. Agen; 3200 inw.
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Porto -Longone, h avenstad ter oostkust van
het eilandje Elba, 2 uren gaans bezuidoosten PortoFerrajo ; 1800 inw.; goed versterkt.
Porto - Novo, of Mahmoed-Bender, havenstad in het britsch 0. I. presidentschap Madras, ter
kust van Coromandel, 7 mijlen bezuiden Pondichery. De Franschen vestigden er eene factorij, die
later door hen aan de Hollanders, en naderhand
door dezen aan de Engelschen afgestaan is.
Porto -Rico, eigenlijk Puerto-rico, d. i.Rijke
haven, een der Groote Antillen, het oostelijkst gelegene dier eilanden, behoort aan Spanje, is circa 189
vierk. mijlen groot, bevolkt met 380,000 zielen, en
heeft tot hoofdstad San-Juan. Ontdekt in 1493
door Columbus, was het toen bevolkt met 600,000
inlanders, die in korten tijd door de Spanjaarden
uitgeroeid werden, nadat doze in 1511 bezit van P.
hadden genomen. In de 17e eeuw werd P. door de
Engelschen genomen, doch zeer spoedig aan Spanje
teruggegeven.
Porto - Santo, een aan Portugal behoorend
eiland, benoordoosten Madera ; op de oostkust ligt
de stad P. met 6000 inw. en haven.
Porto - Seguro, havenstad in Brazilie, aan de
uitwatering van den Buranhen in den Atlantischen
Oceaan ; 10,000 inw.; gaf vroeger haren naam aan
eene provincie, die begrensd werd door de provincien Bahia ten N., Minas-Geraes ten W., EspiritoSanto ten Z. De eerste vestiging der Portugeezen in
Brazilie had plaats in de landstreek, die de prov. P.
vormde, en die titans tot de prow. Espirito-Santo
behoort.
Porto -Vecchio, havenstad op het eiland
Corsica, ligt maim 6 uren beoosten Sartena, en heeft
2100 inw.
Port -Patrick, havenstad in Schotland,graafschap Wigtowu, aan de lersche Zee, 5 kwartier
gaans benoordw. Wigtown ; 2000 inw.; gehouwd op
de plants van het oude Novantum, is P. de dichtst
bij de kust van lerland gelegene schOtsche haven,
en was lang vermaard als een ',Gretna' Green" voor
de Ieren.
Port-Republicain.

Zie PORT-AU-PRINCE.

Portsmouth

Portugal

Portsmouth, 1) oudtijds Portus Adurnus,
versterkte zeestad in het engelsche graafschap Hants
(Hampshire), aan bet Britsche Kanaal, ter westkust
van het eiland Portsea, bestaat nit het noordelijkst
gelegene Portsea en bet kleinere eigenlijke P., met
eene gezamenlijke bevolking van 95,000 inw.; het
is sedert Hendrik VIII de voornaamste oorlogshaven
van Groot-Britannia, doch was reeds gewicbtig onder Eduard V.
Portsmouth, 2) havenstad in den noordamerik. staat New-Hampshire, 15 uren gaans bezuidoosten Concord ; 9500 inw. — 3) havenstad in
den noord-amerik. staat Virginia, aan de uitwatering
van de Elizabeths-rivier in de Chesapeake-baai, tegenover Norfolk ; 9800 inw. — 4) stad in den n.amerik. staat Ohio, aan den Ohio, ruim 17 mijlen
bezuiden Columbus; 6500 inw. — 5) stad in den
n.-amerik. staat Rhode Island, 3 uren gaans benoordw. Newport ; 2200 inw.; visscherij, kustvaart.
Portsoy, havenplaats in het schotsche graafschap Banff, 2 uren gaans beoosten Cullen ; 1900
inwoners.

tanen, die omstreeks 195 v. Chr. in oorlog geraakten met de Romeinen, door wie ze in 190 verslagen
werden, doch toen (190-178 v. Chr.) eenen geduchten bond vormden tegen hunne verdrukkers ;
eindelijk echter werden zij opnienw overwonnen.
Viriathus, een hunner dapperste aanvoerders, handhaafde negen jaren lang de onafhankelijkheid van
zijn land tegen Rome (149-140 v. Chr.); doch ten
laatste behield Rome de overhand, en overheerschte
vervolgens het land gedurende 570 jaren. Na de
overweldiging van het Schiereiland door de barbaren (Vandalen, Sueven, Alanen), in 409 na Chr.,
bleven alleen de Sueven daar gevestigd : in het. Gallecia der Romeinen stichtten zij een rijk, waarvan de
grenzen aanhoudende wijzigingen ondergingen, doch
dat in 585 ingelijfd werd bij bet rijk der Westgothen, en dat in 711, even als bet overage gedeelte
van Spanje, veroverd werd door de Arabieren. In de
9e en 10e eeuw was de landstreek tusschen den
Taag en den Douro het tooneel van eenen bardnekkigen oorlog tusschen de twee volken, die als
veroveraars tegen elkander stonden (Arabieren en
Gothen). Het kleine landschap benoorden den Douro
en bezuiden den Minho nam wen den naam aan van
graafschap Porto of Porto Colic (vandaar de naam
Portugal). Alfons VI van Castilie schonk in 1095
dit graafschap aan den avonturier Hendrik van Bargundie, die bet ontweldigde aan de Arabieren, en
van wien het vervolgens overging op zijnen zoon
Alfons I; deze verklaarde zich onafhankelijk, na de
overwinning van Ourique (1139). Van dat oogenblik af breidde P. aanhoudend zijne grenzen uit, en
in 1253 bereikte Alfons III, door de Algarven te
onderwerpen, het zuiden van het Schiereiland. Reeds
spoedig strekten de Portugeezen hunne bedrijvigheid nit over de zeeen. Na de verovering van Ceuta
(1415) gaf Hendrik de Zeevaarder het sein tot overzeesche ontdekkingen, die ten laatste voor P. den
zeeweg naar de Indien openden (1498), en bet
rijke bezittingen deden verwerven in Afrika en
vooral in Azle. Dit tijdvak, dat samengaat met dat
der roeinrijke dynastie van Aviz (1385-1580) is
de glorierijkste en voorspoedigste tijd, dien de Portugeezen gehad hebben : het wordt opgeluisterd door
de tochten van B. Diaz, Vasco de Gams, Cabral,
door de veroveringen van Albuquerque, enz. Wedijverende met Spanje, werd P., als overladen met
rijkdom, eene zeemogendheid van den eersten rang.
Bebalve zijne veroveringen in Azle, strekte het zijne
heerschappij uit over een der schoonste landen van
Amerika, nl. Brazilie (1500-1531)- Maar misslagen, buitensporigheden en de onvoorzichtige
krijgstocht van koning Sebastiaan naar Afrika,waarbij
hij het leven inschoot (1578, in den slag van AIcazar-Quivir), maakten een einde aan P.'s voorspoed.
Bij den flood van kardinaal Hendrik (1580) plaatste
Spanje's koning Filips II zich ook de kroon van P.
op het hoofd ; en van dat oogenblik af was P. niets
anders dan een spaansch wingewest: de algeheele
tenietgang van de portugeesche zeemacht was daarvan bet onvermijdelijke gevolg. De Hollanders, in
opstand tegen Filips II, gingen overal afbreuk doen
aan de Portugeezen, bewerkten dat die nit Japan
werden verdreven, deden hun de Moluksche eilanden en eene menigte andere bezittingen in Azie verliezen, en waren zelfs een oogenblik op het punt
hun geheel Brazilie te ontweldigen. In 1640 schudde
P. bet juk van Spanje af, en plaatste de dynastie
van Braganza, die van de oude koningen van P. afstamde, op den portugeeschen troon. Nu bet zijne
onafhankelijkheid terug had, sloot P. een verbond

Port-Sud-Est. Zie PORT-BOURBON,
Port-sur-Saone, bij de oudenPortus Abucini,

stad in 't fransche dept. Haute-Saone, 3 uren gaans
benoordoosten Vesoul, aan de Saone; 2200 inw.
Portudal, zeeplaats in West-Afrika (Senegal),
in 't koninkrijk Baol, aan den Atlantischen Oceaan,
7 mijlen beznidoosten kaap Verd.
Portugaal, z.-holl. dorp. Zie POORTUGAAL.
Portugal (koninkrijk), lat. Portugalia, het Lusitanie der ouden, een koninkrijk in 't zuidwesten
van Europa, beslaat het westgedeelte van het Pyreneesche schiereiland, is circa 1660 (met de Azoren
en Madera circa 1730) vierk. mijlen groot, heeft
eene bevolking van 3,700,000 (met inbegrip van de
eilanden 4,024,000) zielen, en heeft tot hoofdplaats
Lissabon. Het is een zeer bergachtig land ; de voornaamste rivieren, die het besproeien, zijn Guadiana,
Taag, Douro en Minho. Administratief was P. vroeger
ingedeeld in 6 provincien of landschappen, thans
evenwel in 17 districten, nl.:
Districten. • Provincien.

Hoofdplaatsen.

Vianna
raga
Minho.
B.
Braga
Oporto
Braganza
1Tras-os-Montes. Braganza.
Villa-real
Aveiro
Coimbra
Beira.
Vizeu
Guarda
Castello-Branco
Leiria
Estremadura. Lissabon.
Santarem
Lissabon
Portalegre
Evora.
Alemtejo.
Evora
Beja
Faro.
Algarve.
Faro
Sedert 1835 zijn de Azorische eilanden en Madera
in staatkundige rechten gelijk gesteld met de bovengenoemde districten van het vasteland. Wijders bezit P. de volgende kolonien : in Afrika, de Kaapverdische eilanden, verscheidene districten in Sonegamble, de eilanden St.-Thomas en Principe, Angola met Ambriz, Benguela en Mossamudes, en Mozambique met aanhoorigheden; in Azie, Goa met
aanhoorigheden in Oost-India, een gedeelte van
Timor, en Macao in China. — Aanvankelijk was P.
bewoond door den iberischen volksstam der Lusi-
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met Frankrijk, en stond aanvankelijk onder den invloed van die mogendheid ; doch sedert Pedro 11
helde het weer over naar Engeland, dat zich in 1703
eenen overwegenden invloed in P. verschafte, door
het vermaarde tractaat van Methuen. Het duurde
niet tang of de Engelschen waren in P. meester van
alles (nijverheid, landbouw, koophandel, fmantiewezen, staatkunde), en de Portugeezen waren metterdaad slechts de zetbazen der Engelschen. Under
koning Jozef deed Pombal zijn best, om dat juk of
te schudden ; doch zijne pogingen bleven zonder het
gewenschte gevolg. Napoleon I, in zijnen worstelstrijd tegen Engeland, liet P. aantasten van de landzijde, en besloot, het te veroveren ; doch Engeland
verdedigde P. als een wingewest ; het liet de koninklijke familie scheep gaan en zich in Brazilie
vestigen (1807), en ontweldigde P. aan de fransche
troepen, die het reeds bezel hadden (zie JUNOT,
CINTRA). Bij den algemeenen vrede (1815) moest
de koninklijke familie van P. in Brazilie blijven, en
de engelsche ambassadeur Beresford bestuurde feitelijk het land. In 1820 barstte te Porto eene omwenteling uit, die ten duel had, om aan P. eene constitutie te geven. Koning Jan VI nam de Constitutie
der Corks aan, en keerde naar Europa terug (1821);
doch nu verklaarde Brazilie zich onafhankelijk (1822)
en gaf zich een eigen keizer, nl. dom Pedro, den
zoon van Jan VI. De afscheiding van Brazilie werd
ecn voldongen reit, toen dom Pedro bij den dood van
Jan VI tot den portugeeschen troo p werd geroepen
(1826): bij gaf wel is waar aan P. eene constitutie
(Carta de ley van 26 April 1826), doch deed 2 Mei
daaraanvolgend afstand van den troon van P. ten
behoeve van zijne dochter Maria, en behield voor
zich alleen Brazilie. Zijn broeder dom Miguel, die
als regent van Portugal aangesteld was en met de
onmondige koningin zou trouwen, liet zich echter
25 Juni 1828 door de Cortes der oude staatsregeling
als koning uitroepen. Doch sedert 1832 werd hij
door den uit Brazilie verdrevenen dom Pedro aangetast, en werd 24 Mei 1834 genoodzaakt de capitulatie van Evora te onderteekenen en P. te verlaten. De jonge koningin Maria II verloor haren vader
reeds 24 Sept. 1834, vervolgens 28 Maart 1835
ook haren eersten gemaal hertog August van Leuchtenberg, waarop zij in 1836 een tweede buwelijk
aanging, met prins Ferdinand van Saksen-Coburg.
Tengevolge van de gebeurtenissen in Spanje brak
9 Sept. 1836 een opstand nit, waardoor de koningin genoodzaakt werd de constitutie van 1820
aan te nemen, die echter in gematigden geest herzien werd, en waaruit de constitutie van 4 April
1838 te voorschijn kwam. Reeds in 1842 echter
werd door eenen nienwen opstand de Carta van
1826 hersteld. Sedert dien tijd hebben gedurige
onlusten P. geteisterd, waarbij Cartisten (aanhangers der Carta) en Septembristen (aanhangers der
Constitutie) elkander het gezag betwistten. Eeu
opstand in September 1847 werd door de interventie van Spanje en Engeland gedempt ; in 1848 bleef
P. dan ook rustig ; doch in 1851 brak andermaal
een opstand, nit waardoor Corta Cabral de plaats
moest ruimen voor Saldanba. De koningin stierf
15 Nov. 1853, en werd opgevolgd door haren onmondigen zoon dom Pedro V, wiens vader, koning
Ferdinand, bet regentschap bekleedde tot 16 Sept.
1855, toen de jonge koning zelf het bewind in banden nam. Doch hij stierf reeds 11 Nov. 1861, waarop
zijn broeder Lodewijk I den troon van P. beklom.
wij laten bier in chronologische orde de naamlijst
volgen der
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Portugalete, havenstad in de spaansche prov.
Bilbao, 3 uren gaans benoordw. Bilbao; 1400 inw.
Portugueza, rivier in Venezuela, ontspringt
in bet dept. Zulia, loopt eerst 0.-, dan Z.O.-waarts,
neemt den Guamare en den Coxede in zich op, en
ontlast zich bij San Fernando in den Apure, na circa
50 mijlen loop.
Portumnus, of Portunus, de havengod in het
oude Rome, beschermgod der zeehavens ; bij de
Grieken Palemon of Melicertes.
Portus, d. Haven, naam van een aantal steden der oudheid, nl.:
P. Abucini, in Gallic, bij de Sequanen ; thans
Port-sur-Same.
P. Calle, thans Porto; aan deze stall ontleent
Portugal zijnen naam.
P. Deorum of P. Divini, in Mauritanie ; thans Arzew (of, volgens anderen, Marsalquivir).
P. Herculis Cosani, in Etrurie ; that's Porto-Ercole.
P. Herculis Monwci, in Ligurie ; thans Monaco.
P. Iccius of P. Itius, in Gallic; zie Inus PORTUS.
P. Julius, oudtijds de haven van Bajte, was reeds
in den laatsten tijd van het keizerrijk geheel vervallen ; doch sedert 1856 is men begonnen die tot
oorlogshaven in te richten ; zie het art. BAJA.
P. Liburnicus, in Italie ; thans Livorno.
P. Longus, in Italie ; thans Porto-Longone.
P. Magnus, in Mauritanie; thans Marsalquivir (of
misschien Oud-Arzew en Oran).
P. Magnus, in Britannic; thans Portsmouth.
P. Magnus, in Hispanie ; (bans Almeria.
P. Veneris, in Gallic ; thans Port-Vendres.
Port—Vendres, het oude Portus Veneris,
havenstad in 't fransche dept. der Oost•Pyreneen,
8 uren gaans beoosten Caret, aan de Middellandsche
Zee; 2000 inw.; veilige haven ; behoorde lang aan
Spanje, en werd dikwijls veroverd en heroverd ;
eindelijk met Roussillon aan Frankrijk afgestaan.
De Spanjaarden deden vergeefsche aanslagen op P. in
1690 en 1794.

Porus
Porus, een indisch worst, regeerde ten 0. van
den Hydaspes in 327 v. Chr. Hij weigerde zieh te
onderwerpen aan Alexander, verloor den beslissenden slag aan den Hydaspes, werd gevangen genomen,
en voor den veroveraar gebracht. Op Alexander's
vraag hoe hij behandeld dacht te zullen werden,
antwoordde P.: " Als koning". Dit antwoord trof
Alexander derwijze, dat hij aan P. niet slechts zijn
rijk teruggaf, maar het nog aanmerkelijk vergrootte, o. a. met het grondgebied van een anderen
P., wiens rijk nog meer naar het oosten lag, en
die zich eerst aan den Macedoni0 onderworpen had,
doch later in opstand was genomen.
Posega, of Posjega (Poschega), stad in Slavoniö, aan de Orlyava, 10 mijlen bezuidoosten Eszek ;
2800 inw.; in 1687 door de Keizerlijken ontweldigd
aan de Turken.
Poseidon, grieksche naam van Neptunus.
Posen, eene provincie van Pruisen, gevormd
nit een gedeelte van Groot-Polen, werd bij de eerste
en tweede deeling van Polen (1772 en 1793) aan
Pruisen afgestaan, behoorde sedert 1807 tot het
hertogdom Warschau, en werd 1815 onder den naam
van " groothertogdom Posen" weder met Pruisen
vereenigd. De prov. P. is ruim 536 vierk. mijlen
groat, met 1,486,000 zielen bevolkt, en heeft tot
hoofdplaats de skid P. (in 't Poolsch Poznan), aan
do bevaarbare Warthe, 33 mijlen beoosten Berlijn,
met ruim 51,000 inw. Te P. werd in de 10c eeuw
bet eerste poolsche bisdom opgericht; in de 13e
eeuw was P. de residentie der hertogen van Polen ;
1703 door de Zweden bemachtigd, werd P. 1716
door de Polen heroverd. De Franschen rukten P.
binnen 1806 na den slag van Jena (11 Dec. 1806
sloot Napoleon I te P. den vrede met de Saksen).
Tweemaal werd P. nagenoeg geheel en al vernield
door brand (1764 en 1803).
Poserna, dorp met 300 inw. aan de Rippach,
in 't pruis. reg.-district Merseburg, is de geboorteplaats van Scuffle.
Posidonie. Zie PESTUM.
Posidonius, stoicijnsch wijsgeer, geb. omstr.
135 v. Chr. te Apamea in Syrie, leerling van Panetins, bracht het grootste gedeelte zijns levens door
op Rhodus, waar hij omstr. 103 v. Chr. eene school
oprichtte, en waarnaar men hem den bijnaam heeft
gegeven van de Rhodier. Hij blonk uit als wiskundige, sterrenkundige en staatsman, en ging op 50-j.
leeftijd als gezant naar Rome, waar o. a. Pompejus
en Cicero zijne leerlingen werden. De nog aanwezige fragmenten van P.'s werken heeft J. Bake in 't
Licht gegeven onder dezen titel: Posidonii reliquice
(Leiden 1810).
Positano, stad in het Napelsche. Zie PASITANO.
Posnanib, het westelijkste palatinaat van het
oude koninkrijk Polen, had Posen tot hoofdstad.
Possagno, dorp in het Venetiaansche, 9 uren
gaans benoordw. Treviso; 1500 inw.; geboorteplaats
van Canova, wiens graf men er vindt in de door
hem gebonwde prachtige kerk.
Posse (graaf Arved), eerste man van Christine
Egypte Bonaparte, dochter van Lucien Bonaparte.
Possevini (Antonio), een Jezuiet, geb. 1534
te Mantua, was 1578 legaat van pans Gregorius XIII
bij koning Jan van Zweden, dien hij echter tevergeefs voor Rome's Kerk zocht te winnen. Ook de
beide zendingen, die hij naar Rusland volhracht,om
de vereentging van de Russische Kerk met de Roomsche te bewerken, leidden niet tot den gewenschten
uitslag. Hij stierf 1611 te Ferrara. Onder andere
groote werken heft men van hem : Moscovia (Wilna
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1586); Judicium de IV scriptoribus, nl. Lanoue,
Bodin, Mornay, Machiavel (2 dln. in fol. Rome
1592); enz.
Possidonius. Zie POS1DONIUS.
Posterholt, dorp in nederl.Limburg,derdhalf
our gaans bezuidoosten Roermond; 600 inw.; beet
in de wandeling altijd Poslaarl.
Postumus (M. Cassianus Latinius), een der
30 tirannen ten tijde van Gallienus, was sedert 257
opperbevelbebber in Gallie. Hij liet zich in 261 als
keizer uitroepen, liet Saloninus (des keizers zoon)
ter dood brengen, hield zich tien jaren staande,
versloeg de Duitschers, die hij terugdrong over den
Rijn, en vereenigde een gedeelte van Spanje met
zijne provinciOn. Een zijner veldheeren, Lrelius, liet
zich in Maintz als keizer uitroepen, doch weed verstage!' door P., die nu als overwinnaar Maintz binnenrukte, bij welke gelegenheid hij echter door zijne
eigene soldaten vermoord werd, omdat hij hun geen
vergunning wilde geven om de stad te plunderen.
— P. de Jonge, zoon van den vorige, door hem tot
'Augustus" verheven, werd te gelijk met hem omgehracht.
Postumius, of Posthumius (Aulus), met de
bijnamen Athos Regillensis, consul en later (496 v.
Chr.) dictator, behaalde op de Latijnen en de Tarquiniussen de beslissende overwinning bij bet meer
Regillus, hetgeen hem den eernaam 4legillensis"
verschafte, dien hij overbracht op zijne afstammelingen. — Sp. P. Albinos Regillensis, consul 321
v. Chr.. liet zich met zijnen ambtgenoot insluiten
in de Candijnsche passes, teekende eenen vernederenden vrede met de Samnieten, en ging onder het
juk door (genaamd Candijnsche vorken). De senaat
weigerde dit verdrag goed te keuren, en leverde P.
over aan den samnitischen veldheer Pontius, die
hem echter niet Wilde aannemen, maar hem teruggaf aan de vrijheid. — L. P. Albinos, consul in 234,
229 en 215 v. Chr., onderwierp Teuta, koningin van
Illyrie, zoodat zij (229) om den vrede moest verzoeken. In den slag in het bosch Litana gavel] de Bojers hem de nederlaag en verloor hij 't !even. —
Sp. P. Albinos. consul in 110 v. Chr., werd uitgezonden tegen Jugurtha, en liet zich door den numi
dischen worst otnkoopen.
Postvorta, bij de oude Romeinen godheden,
bet bestier hebbende over de geheurtenissen, die
in de duistere toekomst lagen, in tegenstelling van
de Antevorta (Porrima of Prorsa), die Bingen openbaarden, welke in bet verledene lagen, doch bedekt
waren met den sluier des geheims. De P. en de Antevorta werden vereerd bij de Carmentalia ; dat waren de feesten, die van 11 tot 15 Januari gevierd
werden ter eere van Carmenta.
Potemkin (Gregor. Alexandrowitsj, prins),
russisch veldmaarschalk, geb. 1736 nabij Smolensk
nit adellijke, maar niet-rijke ouders, trail vroeg in
dienst bij de garden te paard, trok door zijne mannelijke schoonheid en gestalte de opmerkzaamheid
van keizerin Catharina II (1762), werd haarbevoorrechte minimal., en oefende reeds spoedig eenen alvermogenden invloed op haar nit. Zij verhief hem tot
prins, eersten minister en veldmaarschalk. Hij wilde
het tijdperk van zijne hoogste macht kenmerken
door de verbrokkeling van Turkij6; in 1783 zond
hij tegen de Krim een leger nit, dat zegevierend de
beoogde tank volbracht, waarop P. dat landschapaan
bet russische rijk trok. In 1787 ageerde hij persoonlijk tegen de Turken, maakte zich storrnenderhand meester van Otsjakow (1788), Bender (1789)
en Kilianova (1790). Toen bij 1791 te Petersburg
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terugkeerde, vond hij zich in de Heftle der keizerin
vervangen door eenen anderen gunsteling (Platow
Zoeboff), zijnde Catharina geneigd om met de Porte
vrede te sluiten. Om dat te verhinderen keerde P.
dadelijk terug naar de armee; doch te Jassi aankomende, vernam hij, dat de vrede reeds geteekend
was. Eenige dagea daarna stierf hij plotseling (16
Oct. 1791).
Potentia, oude naam van twee steden. Zie

(Stanislas Felix, graaf), geb. 1745, gest. 1805,
een der hoofdbewerkers van de tegen de Constitutie
van 3 Mei 1791 gerichte Targowiczer confederatie,
die de inmenging van Rusland bevorderde, en zoodoende den ondergang van Polen verhaastte. Hij
werd dan ook door de patriotten vogelvrij verklaard,
en redde zich, door naar Amerika te vluchten, werd
echter reeds spoedig door Catharina II van Rusland
tot luitenant-genl. in russ. dienst benoemd, en
keerde als zoodanig naar Europa terug. — P. (Ignatius, graaf), neef van den vorige, geb. 1751, gest.
1809 te Weenen (als afgevaardigde van het hertogdom Warschau). Hij was grootmaarschalk van Litauen, een der tot stand brengers van deConstitutie
van 3 Mei 1791, ijverend patriot en een verklaard
tegenstander van Rusland. Toen de Russen overwinnaars bleven, nam P. de wijk naar Saksen; doch na
de overwinningen, die Kosciusko behaalde, keerde hij
naar Polen terug, werd belast met de vorming van
een gouvernement te Warschau, en behield zelf de
portefeuille van buitenlandsche zaken; doch reeds
spoedig door de Russen gevangen genomen, werd bij
te Schlusselburg vastgehouden tot 1796, opnieuw
gekerkerd te Krakau 1798, en verkreeg eindelijk
vergunning om op zijne bezittingen te gaan Leven.
— P. (Stanislas, graaf), geb. 1757, generaal der
artillerie, en evenals Ignatius een warm aanhanger
der Constitutie van 3 Mei, begat zich na de omverwerping van die Constitutie naar Oostenrijk, en
keerde eerst 1807, na de oprichting van het bertogdom Warschau, derwaarts terug, werd 1815 door
keizer Alexander benoemd tot minister van eeredienst en openbaar onderwijs, en stierf 14 Sept.
1821.
Potomac, voorname rivier in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, ontspringt op de oustzijde van het Alleghany-gebergte in Virginie, vormt
de zuidgrens tusschen Maryland en Virginie, besproeit Washington, en valt na 80 mijlen loop in de
Chesapeak-baai.
Potosi, 1) stad in het oude Peru, in de tegenwoordige zuid-amerik. repuhliek Bolivia, op de zuidzijde van de riik aan zilvermijnen zijnde bergketen
Cerra-de-P., was door de zilvermijnen vooral bloeiend in 't begin der 17e eeuw (toen het 160,000
inw. telde), doch begon in de 18e eeuw of te nemen,
en heeft thous slechts 23,000 inw. Het is de hoofdplaats van het Boliviaansche departement P. (ruim
280,000 zielen) — 2) stad in den n.-amerik. staat
Wisconsin, acu den Grant ; 2700 inw.; loodmijuen.
Potsdam, stad in Pruisen, prov. Brandenburg,
aan den Havel, tusschen 2 meren, 8 uren gaans bezuidw. Berlijn ; 42,000 inw.; tweede residentie des
konings van Pruisen (de eerste is Berlijn).
Pott (August Friedr.), taalgeleerde, geb.1 4 Nov.
1802 te Nettelrede, sedert 1833 professor der algemeene taalkunde aan de universiteit te Halle, vestigde zijnen roem door Etyniologische Forschungen
(2 dln. Lemgo 1833-36 ; omgewerkt 3 dln. 1859
—63). Van zijne overige werken verdienen vooral
melding: Die Zigeuner in Europa and Asien (2 dln.
Halle 1844-45); Die quinare and vigesimale Zahlmethode Lei Vdlkern eller Welttheile (Halle 1847);
Die Personennamen (Leipzig 1853, 2e druk 1859);
Die Ungleichheit menschlicher Rassen (Lemgo 1856).
Pottendorf, vlek in Oostenrijk, 8 uren gaans
bezuiden Weenen ; 2200 inw.; kasteel der prinsen
Esterhazy.
Potter (Paul), hollandsch schilder, geb. 1625
te Enkhuizen, gest. 1654 te Amsterdam. Wereldberoemd is de Stier van P.
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POTENZA.

Potenza, naam van twee steden, die beiden
oudheid Potentia heetten, nl.: 1 ) in het Napelsche, hoofdplaats der provincie Basilicata, 18 mijlen
beoosten Napels; 12,500 inw. — 2) in den Kerkelijken Staat, 1 uur gaans ten 0. Z. 0. van Loreto,
aan de uitwatering der rivier P. in de Adriat. Zee.
Pothier (Rob. Jos.), fransch rechtsgeleerde,
geb. 1699 te Orleans, gest. 1772 als raadsheer en
professor van bet fransche recht aldaar. Ziju voornaamste werk is: Pandectce Justinianece in novunt
ordinent digestce (3 din. in fol. Parijs en Chartres
1748-52; dikwijls herdrukt, o. a. 24 dln. in oct.
Parijs 1818-24). De Oeuvres van P. zijn herhaalde
malen compleet in 't licht gegeven, onder andere
door Bugnet (10 dln. Parijs 1845-47).
Pothinus, een gesnedene, die Egypte regeerde
gedurende de minderjarigheid van Ptolemeiis XII
(Dionysos of de Jonge), wiens leermeester hij geweest was. Op P.'s aanraden gaf deze jonge worst het
bevel om Pompejus te vermoorden, toen die na den
slag van Pharsalus naar Egypte gevlucht was. Cesar
liet P. ter dood brengen (47 v. Chr.), omdat hij onlusten verwekt had in Alexandria.
Pothinus, de heilige, een der eerste apostelen
onder de Galliers, leefde onder Antonius en Marcus
Aurelius, werd bisschop van Lyon, en onderging den
marteldood to Lyon op bijna 90-j.leeftijd. Kerkelijke
gedenkdag 2 Juni.
Poti, havenstad en vesting in Russisch-Caucasie, aan de uitwatering van den Rioni in de Zwarte
Zee; 1700 inw.; werd in 1829 doer Turkije aan
Rusland afgestaan.
Potidea, lat. Polidtea, stad in Macedonia, op
het schiereiland Pallene, bezuidw. Chalcis, was
cijnsplichtig aan Athene; geholpen door Corinthe
kwam P. tegen Athene in opstand (43'2 v. Chr.),
dock werd door de Atheners weder onderworpen
(4'29 v. Chr.), en vervolgens na een driejarig beleg
veroverd door Philippus, die bet ondergeschikt
maakte aan Olynthus ; bij den ondergang van Olynthus kwam P. in het bezit van de Macedoniers. Het
werd door Cassander vergroot en verfraaid, en ontving toen den naam van Cassaudria.
Potier de Blanemesnil (Nicolas), president bij het parlement van Parijs, bekend door zijne
toewijding aan Hendrik IV, werd door de Ligueurs
ter dood veroordeeld, doch ontging den dood door
de tusschenkomst van den hertog van Mayenne. Later was hij kanselier van Maria de Medicis, en stierf
op 94-j. leeftijd 1635.
Potiphar, Pharao's hoveling, aan wien Jozef
als slaaf verkocht werd, en wiens vrouw eenen misdadigen bartstocht voor den kuischen jongeling opvatte, ten gevolge waarvan Jozef, die aan hare begeerte niet voldoen wilde, in de gevangenis geraakte;
Genesis 39.
Potiphera, vader van Asnath, werd Jozef's
schoonvader; Gen. 41: 45, 50; 46: 20.
Potitius (Pinarius en). Zie PINARIUS.
Potocki, een der aanzienlijkste familien van
den poolschen add; men kent inzonderheid: P.
de

Potter

Pozzuoli

Potter (John), engelsch philoloog en oudheidkenner, geb. 1672 te Wakefield, gest. 21 Oct. 1747
als aartsbisschop van Canterbury en primaat van
Engeland; leverde uitmnntende editidn van Lycophron (2c druk Oxford 1702) en Clemens Alexandrines (Oxford 1715). Ook heeft men van P. eene
Archceologia Grceca (9e druk 2 dln. Londen 1776).
Potter (Louis de), een der hootdbewerkers van
den Belgischen opstand (Sept. 1830), geb. te Brugge
26 April 1786. Eerst tot gevangenis veroordeeld
wegens verzet tegen den toning en de ministers,
kwam hij uit den kerker als een martelaar der staatkunde, sticlitte de zoogenaarnde Unie der Katholieken en Liberalen, en werd in April 1830 wegens
hoog verraad tot 8 jaren ballingschap veroordeeld.
Na de Septemberdagen deed hij als in triomf zijne
intrede te Brussel, werd lid van het voorloopig bewind, geraakte echter reeds spoedig in onmin met
zijne partijgangers, onttrok zich toen aan de staatkunde, en stierf 22 Juli 1859. Als historisch en
kerkelijk-geschiedk. schrtver heeft P. veel geleverd;
het meest bekende van zijne werken is Histoire

(3 dln. Parijs 1805); Voyage en Grece (2e druk 6
din. 1826-27); La Greve (Parijs 1835); Histoire de
la regeneration de la Grêce (4 dln. Parts 1824).
Poussin (Nicolas), fransch schilder (inz. landschappen), geb. 1594 te Andelys, ontving zijne opleiding eerst van Lallemant te Parts, vervolgens in
Hand, werd 1640 eerste schilder van Lodewijk XIII,
om het Louvre te versieren; doch reeds in 1642
was P. de kuiperijen van zijne benijders (de schilders Vonet en Fouquiére) moede, en keerde naar
Rome terug, waar hij 19 November 1665 stierf. —
P. (Gasparo), eigenlijk Caspar Dughet, de zwager
van den vorige, overtrof hem als historie-schilder
(geb. 1613 te Rome, gest. 1675).
Poutroye (la), marktvlek in 't fransche dept.
Haut-Rhin, 4 uren gaans benoordw. Colmar; 2600
inwoners.
Pouy, of Poy-sur-Dax, dorp in 't fransche dept.
Landes, circa 2 uren gaans benoordoosten Dax, bij
den rechteroever van de Adour; geboorteplaats van
den heiligen Vincentius van Paula.
Pouzauges, stad in 't fransche dept. Vendee,
9 uren gaans benoorden Fontenay ; 2200 inw.; romeinsche oud heden.Men noemthetPouzauges-la-Ville
om het to onderscheiden van Pouzauges-le-Vieux,
dat een kwartier gaans meer zuidwaarts ligt en 1200
inw. telt.
Pouzzoles, fransche naamsvorm van Pozzuoli.
Povoa do Varzim, havenstad in 't portugeesche landschap Minho, prov. Oporto, aan den Atlantischen Oceaan ; 5700 inw.
Powel (Eduard), engelsch priester, schreef
1523 op last van Hendrik VIII het Propugnaculum
summi sacerdotii, tegen Luther en ten gunste van
den Pans. Later hield P. dezelfde stelling vol tegen
Hendrik VIII in het belang van Catharina ; doch
Hendrik VIII liet hem eenvoudig ophangen en viereudeeIen (1540).
Powell-eilanden. Zie n-RCADISCHE EILANDEN.
Poyas, gebergte in Rusland. Zie URAL.
Poynings-aete, eene door bet Parlement te
Tredah (1495) uitgevaardigde wet, waarbt in het
engelsche gedeelte van Ierland vastgesteld werd, dat
het parlement slechts met goedkeuring van den stadbonder vergadei en kon, en dat de voor te stellen
wets-ontwerpen, eer zij in beraadslIaging werden
genomen, onderworpen moesten worden aan het engelsche gouvernement. De Ieren behielden daarentegen hunne eigene staatsregeling.
Pozzo di Borgo (Karel Andreas, graaf), russisch diplomaat, geb. 8 Mei 1768 te Alala op Corsica,
was eerst (1792) afgevaardigde in de wetgevende
nationale vergadering te Parijs, en werkte met Paoli
samen , om Corsica over te leveren aan de Engelschen.
Desniettemin was hij 1793 genoodzaakt Corsica te
verlaten, daar hij zich bij menigeen gehaat had gemaakt. Hij nam de wijk naar Engeland, begaf zich
van daar naar Rusland, trail in russische staatsdienst,
sloot 1812 het verbond met Zweden, was 1814 gezant van keizer Alexander bij Lodewijk XVIII, woonde
al de congresses van het Heilig Verbond bij, en
werkte mede tot alle maatregelen die genomen werden. Later was hij gezant van Rusland te Parijs tot
1834, ging toen in dezelfde hoedanigheid naar Londen, nam echter 1839 zijn ontslag, en stierf te Parijs 15 Febr. 1842.
Pozzuoli, of Puzzuoli, bij de ouden Diccearchia,
later Puleoli, stad aan de Golf van Napels, 3 uren
gaans bezuidw. de stad Napels; 12,000 inw.; merkwaardige overblijfselen van romeinsctie bouwkunst,
Gesticht 522 v. Chr. door de inwoners van Cum

philosophique et critique du christianisme et des
eglises chreliennes depuis Jesus-Christ jusqu'au 19e
siécle (8 dln. Parijs 1836-37).

Pouance, vlek in 't fransche dept. MaineLoire, ruim 6 uren gaans benoordw. Segrd; 2600
inwoners.
Pougens (Marie Charles Jos. de), fransch
dichter, geb. 15 Aug. 1755 te Parijs, gest. 19 Dec.
1833, was een natuurlijke zoon van den prins van
Conti bij eene aanzienlijke dame ten hove. Ofschoon
sedert 1779 blind, ging hij niettemin met zijne letterkundige werkzaamheden voort. Door de omwenteling arm geworden, werd hij boekdrukker en boekverkooper,, doch reeds in 1808 ging hij stil leven te
Vauxbnins bij Soissons. Behalve zijne Archeologie
francaise ou Vocabulaire des mots ancicns totnbe:s en
desuetude (2 dln. Parijs 182.1), heeft men van P.
een aantal dichtstukken, o. a. zijne Conies (Parijs

1798).

Poughkeepsie, stad in den noord-amerik.
staat New-York, aan den Hudson, 14 mijlen bezuiden Albany ; 15,000 inw.
Pouille, fransche naamsvorm voor Apulie.
Pouillet (Claude Servais Mathias), fransch
natuurkundige, geb. 16 Febr. 1790 te Cusance in 't
dept. Doubs, tot 1859 professor der natuurkunde
aan 't College-Bourbon, maakte inzondcrheid naam
met Elements de physique et de mdleorologie (2 dln.
Parijs 1827 ; 7e druk 1856), en Notions gendrales de
physique et de meteorologie (2 dln. Parijs 1850; 3e
druk 1859).
Pouillon, marktvlek in 't fransche dept. Landes, 3 uren gaans ten Z. Z. 0. van Dax ; 3400 inw.
Pouilly, naam van verscheidene plaatsen in
Frankrijk ; de meestbekende zijn : 1) P.-en-Montagne
of P.-en-Auxois, vlek in 't dept Cote d'Or, 8 uren
g. benoordw. Beaune; 1200 inw. — 2) P.-sur-Loire,
stad in 't dept. Nièvre, vierdhalf uur gaans bezuiden
Cosne ; 3200 inw.; werd 1364 veroverd door de Engelschen.
Poullaouen, vlek in 't fransche dept. Finisterre, bij de Eaulne, derdhalf uur gaans benoordoosten Carhaix ; 3800 inw.
Pouqueville (Francois Charles Hugues Laurent), fransch geleerde, gel). 1770 te Merlerault in
't dept. Orne, gest. te Parijs 20 Dec. 1838, was eerst
fransch consul-generaal te Janina tot 1812, daarna
te Patras, en maakte zich verdienstelijk door verscheidene uitmuntende werken, nl.: Voyage en Horde
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waving het den naam van Pateoli naar de vele waterputten, die men er vond; van 192 v. Chr. tot aan
den ondergang van het keizerrijk was P. zeer btoeiend ow zijne uitmuntende badinrichtingen werd
het druk bezocht door vreemdelingen.
Praag, duitsch Prag, boh. Praha, het Marobodum
van Ptolemeiis en waarschijnlijk het Boviasmunt van
Strabo, hoofdstad van Bohemen, op zeven heuvelen
gebouwd, ligt aan de Moldau, 41 mijlen benoordw.
Weenen; o. a. eene 1348 door Karel IV gestichte
universiteit; 140,000 inw.; geboorteplaats van Hieronymus van Praag. De stad bestaat nit de Oude stad,
gesticht omstr.759; de Nieuwe stad, in 1348 gesticht
door Karel IV, die er den naam Karlow of Karlstadt
aan gal ; de zoogenaamde Kleinseite en bet Hradschin.
In bet begin der 15e eeuw was P. het tooneel der
kerkelijke woelingen, die ontstonden door de leerstellingen van Johannes Huss,rector der universiteit;
men teekende er 1433 de Compacla van Praag, die
voor een korten tijd de rust herstelden. In den 30-j.
oorlog speelde P. eeue groote rol; hier had (miler
andere de befaamde uit-het-raam-werping plaats,
die het begin was van den oorlog (1618); de armee
van den keurvorstpaltsgraaf Frederik V werd in
1620 bij P. verslagen; de Zweed KOnigsmarck versloeg er de Keizerltken (1648), en bemachtigde de
stad, hetgeen een einde maakte aan de vijandelijkheden. In den Oostenrijkschen Successie-oorlog werd
P. bemachtigd door Karel VII (1741); zijne bondgenooten, de Franschen, doorstonden er vervolgens
een beleg, dat vermaard is door de verdediging van
Chevert, en den terugtocht van Belle-Ile (1742); de
Pruisen heroverden P., en lieten het vervolgens
(1744) weder varen. Een derde veldslag Nan P. had
plaats in den 7-j. oorlog tusschen de Oostenrijkers
en de Pruisen, welke laatsten de stad bombardeerden (1757), doch haar niet konden bemachtigen. Te
P. werd 1813 een congres gehouden, gedurende hetwelk keizer Frans I het besluit nam, Napoleon I den
oorlog aan te doen. Uit Frankrijk gebannen en Schotland verlaten hebbende, vond de oudste tak der
Bourbons to P. eene wijkplaats (1833) op het kasteel Hradschin.
Praag (Hieronymus van). Zie IlleRONYMUS.
Prades, stad in 't fransche dept. der Oost-Pyreneen, aan den Tet, ruim 11 uren gaans bezuidw.
Perpignan; 3200 inw.
Prado, I) stad in Portugal, prov. Minho, 5
kwartier gaans benoordw. Braga ; 6600 inw.
2) stad in Brazilie, prov. Espiritu-Santo; 14 mijlen
bezuiden Port Seguro, aan de uitwatering der rivier
Jucurucu. — 3) El P., openbare wandelplaats te
Madrid. — 4) El P., marktvlek in Spanje, 7 mijlen
bezuidw. Madrid; 3400 inw. — 5) El P. del Bey,
vlek in Spanje, prov. Cadix ; 2100 inw.
Pradt (Dominique Dufour, abbe de), geb. 23
April 1759 te Allanches in Auvergne, emigreerde
1791, werd onder Bonaparte eerst aalmoezenier, vervolgens baron en bisschop van Poitiers, 1809 aartsbisschop van Mechelen. Als onderhandelaar in Spanje
hielp bij Karel IV bedriegen, en werd ter belooning
voor die dienst 1812 ambassadeur te Warschau;
doch van die bediening kweet hij zich zoo sleeht,
dat hij, dadelijk na afloop van den veldtocbt tegen
Moskou, teruggeroepen en naar zijne diocese teruggezonden werd, wordende hem tevens den titel van
aalmoezenier ontnomen. Van dat oogenblik of werd
hij een onverzoenlijke vijand van Napoleon, en was
een der eerste prelaten, die zich openlijk tegen den
keizer verklaarden. Niettemin was hij bij de Bourbons niet bijzonder wel gezien; zelfs nerd ht ver-

plicht om tegen eene jaarwedde van 12,000 francs
afstand te doen van zijnen aartsbisschoppelijken zetel. In 1828 tot afgevaardigde gekozen, nam
hij evenwel als zoodanig spoedig zijn ontslag, en
stierf 18 Maart 1844 op zijn kasteel Vedrine. Van
zijne werken is o. a. bet voornaamste: Histoire de
l'anzbassade dans le grand-ducted de Varsovie en 1812
(Parijs 1815), overigens zeer eenzijdig en partijdig.
Praet (Jos. Basile Bernard van), bibliograaf,
geb. 29 Juli 1754 te Brugge, sedert 1784 bibliothecaris te Parijs, gest. aldaar 5 Fehr. 1837, maakte
vooral naam door den Catalogue des livres imprimds
sur vdlin de la llibliothéque du roi (6 dln. in 5 banden, Parijs 1822-28), en door den Catalogue des
livres imprimds sur velin (4 dln. Parijs 1824-28).
PreetuMrs, lat. Prcetutii, een y olk in MiddelItalie, aan de Adriatische Zee, tusschen Picenum en
de Vestijnen, dus in het landschap, dat thans een
gedeelte van Abruzzo Ulteriore uitmaakt; hunne
voornaamste steden waren Hadria en -Interamna.
Prag, duitsche naamsvorm voor Praag.
Praga, stad in russisch Polen, gouvt. Masovie, aan de Weichsel, tegenover Warschau, waarmede P. door middel van eene brug in gemeenschap
staat ; 8000 inw.; was sterker bevolkt veer de
moordtooneelen, die de Russen er aanrichtten in
1794, tijdens de inname van Warschau door Soewarow. Bij P. overwinning der Zweden op de Polen in
1656, en der Polen op de Russen 1830.
Pragel, bergketen tusschen de twits. kantons
Schwytz en Giants; over den P. loopt 4750 vt. hoog
een bergpas nit het Muotta- naar het Klifm-dal; door
dien bergpas volbracht Soewarow zijn terugtocht
28 Sept. tot 1 Oct. 1799.
Pragmatieke Sanctie, dit is de algemeene
benaming voor de ordonnantien der koningen van
Frankrijk en voor de besluiten van den rijksdag van
het Duitsche keizerrijk in de 12e, 13e, 14e en 15e
eeuw. Intusschen worden inzonderbeid met die benaming bedoeld :
1)de Pragmatieke Sanctie van den heiligenLodetvijk,
in 1269, waarbij die vorst, na verklaard te hebben
dat Frankrijk rechtstreeks door God alleen can eenen
koning wordt geschonken, verscheidene punten vaststelde als wet, o. a. de vrije keus van bisschoppen
en prelaten, het recht van bevordering, enz., terwijl
de bevoegdheden van den pans, wat Frankrijk betrof, waarbij aanmerkelijk werden ingekrompen.
2) de Pragmatieke Sanctie van Karel VII, ook genaamd de Pragmatieke Sanctie van Bourges, in
1438, zijnde eene uitbreiding van de vorige. Na de
noodzakelijkheid der algemeene concilien geproclameerd, en het gezag van die concilien boven dat
van den pans gesteld te hebben, werden bij deze
P.-S. de vrijheden der Gallicaansche kerk bestendigd en uitgebreid. In bet begin van zijne regeering
hief Lodewijk XI deze P.-S. op, doch sleehts in
naam, want telkens, als het in het belang van zijne
staatkunde to pas kwam, liet hij aan de bepalingen
van deze P.-S. wel degelijk uitvoering geven.
3) de Pragmatieke Sanctie van keizer Karel VI,
of de Oostenrijksche Pragmatieke Sanctie, in 1713,
waarbij genoemde keizer zijne oudste dochter MariaTheresia gerechtigd verklaarde, om hem op te volgen op den troon ; hij liet die P.-S. waarborgen door
de groote mogendheden van Europa: in weerwil
daarvan kwam zij eerst in werkelijke toepassing na
den Oostenrijkschen successie-oorlog (1740-48).
4) de Pragmatieke Sanctie van Karel III (van
Spanje), uitgevaardigd 2 April 1767, waarbij de
orde der Jezuleten opgeheven werd.
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Pragons

Prefect

Pragons, degenen die deel natnen aan den opstand genaamd Praguerie.
Prague, fransche naamsvorm voor Praag.
Praguerie,de vermaarde opstand, die inFrankrijk plaats had onder Karel VII (in 1440)'en waarin
Lodewijk XI, destijds nog dauphin, eene groote rot
speelde. De voornaamste aanstoker was Alexander,
bastaard van Bourbon; ook waren daarin betrokken
Jan II van Alencon, Karel I en Lodewijk van Bourbon, La Tremoille (de vroegere gunsteling) en Dubois. Het voorwendsel tot den opstand was bet algemeene welzijn: men moest zich rimester maker
van den persoon des konings, en Lodewijk XI als
koning uitroepen in zijne plaats. Slecht bestuurd,
mislukte de geheele ondernetning; wel hadden de
Pragons de wapenen opgevat, doch hun opstand was
binnen zes maanden tijds zonder bloedvergieten geheel en al onderdrukt. Alexander werd verdronken;
en de dauphin, van bet hof verbannen, nam de
wijk naar Dauphine. De naam P. werd aan dezen
opstand gegeven, omdat de stad Praag (Prague)
destijds in geheel Europa befaamd was door den opstand der Hussieten aldaar.
Prairial, de Lentemaand, zijnde de 9e maand
in den kalender der voormalige Fransche republiek
(20 Mei tot 18 Juni). — De dagen van 1, 2 en 3 P.
jaar III (d. i. 20, 21 en 22 Mei 1795) zijn befaamd
door den opstand der Jacobijnsche partij tegen de
Conventie. Het gepeupel uit de voorsteden van Parijs drong de vergaderzaal binnen, waar Boissyd'Anglas het voorzitterschap bekleedde ; de afgevaardigde Ferand werd door het grauw vermoord. De
meerderheid der Conventie had den moed, het voorbead van haren president te volgen, en vergaderd
te blijven, en was zoodoende gedurende tien uren
blootgesteld aan de beleed igingen der opstandelingen;
eindelijk werd de vergadering bit lien hachlijken
toestand verlost door de troepen der sectitn. De
Conventie gelastte de inhecbtenisneming van 13
harer leden : zes werden er ter dood veroordeeld
(Romme, Goujon, Duquesnoy, Duroy, Bourbotte,
Soubrany). — Den dag van 30 P. jaar VII (d. i. 18
Juni 1799) werden de directeuren La-ReveillereLepaux en Merlin afgezet, en vervangen door RogerDuos en Moulins.
Prairie, rivier in den noord-amerik. staat Missouri, valt na 32 mijlen loop in de Groote Rivier.
Prairie-du-Chien, stad of vlek in den
noord-amerik. staat Wisconsin, aan den Mississippi;
3000 inw.; indiaansche oudheden; rijke kopermijnen;
is een der oudste nederzettingen in het westen (1740
gecoloniseerd door de Franschen).
Prakrit, de oud-indische volkstaal, in tegenstelling van Sanskrit, gelijk de geschrevene taal
(zijnde die der hoogere klassen) geroemd is.
PrasidEe (het land der). Zie ADEL (koning).
Prasini, partij in Byzantium. Zie BLAAUWEN.
Praslin, een 1762 tot hertogdom verheven
markizaat in Frankrijk (dept. Aube) behoort aan
eene linie der familie Choiseul. Inzonderheid bekend
zijn: P. (Cesar Gabriel de Choiseul, hertog van),
geb. 1712, gest. 1785 ; hij was fransch ambassadeur
te Weenen, minister van buitenl. zaken, later minister van marine, hertog en pair; hij teekende het
tractaat van 1763, waarbij een einde gemaakt werd
aan den Zevenjarigen oorlog. — P. (Antoine Cesar
Felix, hertog van Choiseul-), was kamerheer van
keizerin Marie Louise, leefde ambteloos onder de
Restauratie, werd 1830 pair, en stierf 1839, algemeen geroemd als een waarachtig phitanthroop.
(Theobald, hertog van Choiseul-), geb. 29 Juni
—P.

1805 to Parijs, gehuwd met de eenige dochter van
maarschalk Sebastiani, werd 18 Aug. 1847 in hechtenis genomen, omdat hij, door ontucht gedreven,
zijne vrouw vermoord had. Hij maakte 24 Aug.1847
door mit. del van vergif zelf een einde aan zijn Leven
in de gevangenis.
Prasum promontorium, in A frika ; thans
kaap Del Gado.
Prato, stad in het Toskaansche, 4 uren gaans
benoordw. Florence ; 12,000 inw.; geboortepl. van
den dicker Casti. In de middeleenwen was P. eene
republiek, die 1353 onderworpen werd door de Florentijnen ; de Spanjaarden plunderden P. in 1512.
Prattelen, MRS. dorp. Zie BRATTELEN.
Pravadi, stad in Bnlgarije, 25 uren gaans bezuidoosten Silistria en ruim 6 uren g. bewesten
Varna ; overwinning der Russen op de Turken 1829.
Praxiteles, 1) grieksch beeldhouwer, geb. omstreeks 360 v. Chr., gest. omstr. 280 to Athene.
2) graveur in zilver, leefde ten tijde van Pompejus.
Preanger regentschappen, een der residentien, waarin het eiland Java ingedeeld is, begrensd ten N. W. door de resid. Buitenzorg, ten N.
door de ads.-resid. Krawang en de Zee van Java,
ten 0. door de resid. Cheribon en de Indische Zee,
ten W. door de Indische Zee en de resid. Bantam ;
hoofdpl. Bandong; andere voorname plaatsen Soemadang en Tandjor.

Predikheeken. Zie DOMINICANEN.
Predikheeren-kloosters, er bestonden
er vroeger in ons land vele, o. a.: 1) te 's-Hertogenbosch, benoorden de Hinthamerstraat; de 69 geestelijken, die zich daarin bevonden, moesten de stad
verlaten, toen die 1629 ingenomen was door prins
Frederik Hendrik. — 2) to Nijmegen. — 3) to Sittard, op de Oude Markt, gesticht 1628. — 4) to
Zutphen, op de Rozengracht, gesticht in 't begin der
14e eeuw. Zie wijders DOMINICANER-KLOOSTERS.
Prefect, lat. Prce fectus, een titel van verscheidone romeinsche ambtenaren; het meest bekend
zijn de P. van Rome en de P. van bet Pretorium.
1) P. van Rome, Prwiectus Urbi, eerie door Romulus ingestelde waardigheid, afgeschaft omstr.366
v. Chr. (bij de installing van het pretorschap), vervolgens hersteld door Augustus, had het toezicht op
politie en justitie. De P. verving de koningen, de
consuls of de keizers bij hunne afwezigheid. Onder
de koningen en consuls werd de P. slechts benoemd
voor eenen tijd, onder de keizers voor levenslang:
dit ambt bestond tot op den ondergang van het keizerrijk (476).
2) P. van het Pretorium, Pralectus Prcetorio. Doze
waardigheid, ingesteld door Augustus, hield in het
Westersch-romeinsche rijk stand tot op den ondergang des rijks. Aanvankelijk waren er twee; door
Tiberius word bepaald, dat er slechts een P. zou zijn;
Commodus herstelde het dubbeltal, en Diocletiaan
bracht door de deeling des rijks hun aantal op vier.
Aanvankelijk waren zij aanvoerders der pretorianen
(keizerlijke garden); doch van lieverlede werden
hunne bevoegdheden uitgebreider, en op het laatst
hadden zij bijna al het gezag in handen: in de 2e en
3e eeuw bezaten zij meer macht dan de keizer, zij
gaven het keizerrijk aan wien zij wilden, en behielden het somwijlen voor zich zelven. Constantijn beperkte hunne macht tot het burgerlijke, doch gaf
aan ieder hunner het hestuur over een vierde gedeelte van het rijk, dat reeds in 4 groote prefecturen
ingedeeld was; aan den titel .Pmfectus Prwtorio"
werden toen toegevoegd de woorden per Gallias, per
Illyricunt, per Ilaliam of per Orientem.
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Pregadi

Pregadi, de leden van den Grooten Raad, die
te Venetic ingesteld was in de 13e eeuw. Ze werden
P. (d. verzochten, nitgenoodigden) genoernd omdat ze in gewichtige zaken door den doge .uitgenoodigd" werden om met hem te beraadslagen.
Pregel, hevaarbare rivier in Oost-Pruisen, ontsteat boven Gumbinnen uit de Pissa en de Rominte,
en valt derdhaif nur gaans beneden Koningsbergen
in het Frische Haff, na circa 20 mijlen loop.
Preller (Ludwig), geb. 15 Sept. 1809 te Hamburg, gest. 21 Juni 1861 als opperbibliothecaris te
Weimar. Van zijne wetensch. werken noemen wij:
Griechische Mythologic (2e dr. 2 din. Berlijn 1860);
ROmische Mythologic (2 din. Berlijn 1858).
Premonstratenzen, fransch Premontrds,
eene door den heiligen Norbert (een koorheer uit
Xanten, in het Kleefsche) 1120 in het franscbe bisdom Laon gestichte, en later zich zeer verbreid
hebbende orde van reguliere kanunniken van den
heiligen Augustinus. Hij verzamelde zijne eerste volgelingen in het bosch van Coney, op een weiland,
hem (naar hij zeide) tot dat einde door God aangewezen (pre montre, lat. pratum monstratum). Er
ontstonden later ook nonnenkloosters van die orde.
In de Nederlanden Premonstreiter-kloosters, o. a. de
Witte-Vrouwenabdij le Utrecht, de A ntonius-proosdij
te Haarlem ; in het Oldampt en in het Westerkwartier der prov. Groningen; enz.
Premysl, of Premislas. Zie PRZEMYSL.
Preneste, thans Palestrina, stad in Latium, 4
mijlen beoosten Rome, op de grensscheiding van
het land der Equen, was gesticht door Telegonus,
zoon van Ulysses en Circe; te P. een beroemde ternpel van Fortuna ; het was de geboorteplaats van Elianus. Bij P. werd Marius de Jonge verslagen, waarop
hij zich in P. wierp, daar belegerd werd, en er een
einde aan zijn {even maakte (82 v. Chr.).
Prentzlow, Prenzlow, Prenzlau, stad in Pruisen, aan de Ucker, 1.4 mijlen benoordoosten Potsdarn ; 13,000 inw.; vele oudheden; voorheen boofdpl.
der Uckermark ; werd 1806 ingenomen door Murat.
Prerau, stad in Moravia, 5 a 6 uren gaans bezuidw. VVeisskirchen; 5400 inw.
Presburg, hong. Posony, lat. Posonium (ook
wel Pisonium), in de middeleeuwen Brecislaburgium
en lstropolis, stad in Hongarije, aan den Donau,
ruim 8 mijlen beoosten Weenen; 44,000 inw.; het
is een der schoonste steden in Hongarije, heerlijk
gelegen op den linker-Donattoever; worth geacht
reeds ten tijde van het romeinsche keizerrijk gesticht
te zijn door de Jazygen. In 1411 hield Sigismond
een rijksdag te P.; later zijn daar al de hongaarsche
rijksdagen gehouden (1790, 1802, 5, 8, 11 en 26).
Van Ferdinand I of werden al de koningen van Hongarije te P. gekroond: buiten de stad ligt de Koningsberg, op welken de koning van Hongarije, zoodra hij gekroond is, rondrijdt, en zijn zwaard naar
alle vier de wereldstreken zwaait. Tot op Jozef II
(1784) was P. de hoofdstad van Hongarije. Verscheidene branders hebben P. geteisterd (1515, 63,
90 en 1642). In 1491 werd te P. een tractaat geteekend, waarbij aan Oostenrijk bet bezit van Hongarije verzekerd werd ; een ander Tractaat van P.
(26 Dec. 1805) tusschen Napoleon en den duitschen
keizer Frans II, verschafte aan eerstgenoemden het
bezit van geheel het venetiaansche vasteland met
inbegrip tevens van Venetie, terwijI aan Beieren een
gedeelte van Tirol afgestaan werd ; bij een geheim
artikel deed Frans II tevens afstand van den titel
van Roomsch keizer (d. Keizer van Duitschland).
Thans is P. de hoofdplaats van het comitaat P.

Pretendent
Presbyterianen, eene kerkelijke pant in
Groot-Britannia en Noord-Amerika, die onafhankelijk van de engelsche staatskerk Naar eigen kerkwezen regelt : elke gemeente kiest zelve hare ouderlingen, diakenen en predikanten, welke laatste allen
even hong in rang zijn, des noch bisschoppen, noch
kerkelijke overheden boven zich hebben. Aileen de
predikanten (presbyteri) der sehotsche P. hebben
boven zich eene provinciale synode, en aan het hoofd
van dit kerkgenootschap staat eene algemeene synode. De P. zijn ontstaan in bet midden der 16e
eeuw. Toen de hoogste kerkelijke macht aan koningin Elizabeth opgedragen was, en de uniformiteitsacte (1559) eerie algemeene liturgie voorschreef,
vereenigden zich eenige personen om eene kerkregeling te verkrijgen, geheel en al gezuiverd (gepuriNerd) van hidrarchische instellingen, en geschoeid
op de leest der kerkregeling van de Gereformeerden:
zij werden bestempeld met de namen Noncorformisten, Puriteinen en P. In 1572 richtte de predikant
Field te Wandsworth (een dorp bij Londen) de eerste gemeente van P. op, en hun aantal werd hoe
!anger hoe grooter, in weerwil van de vervolgingen
onder Jacobus I en Karel I, welke vervolgingen zich
ook tot de Presbyteriale Kerk van Schotland uitstrekten. Nadat de maatregelen van Karel II (1660)
om de Bisschoppelijke (Episcopate) Kerk te herstellen, een groot aantal P. genoopt hadden om nit
hun vaderland te verhuizen naar Noord-Amerika,
verkregen zij later (1689) bij de Tolerantie-acte onder Willem III, dat zij als kerkgenootschap in het
rijk geduld wierden.
Prescott, stad in 't engelsche graafschap Lancaster, 3 uren gaans beoosten Liverpool, aan den
spoorweg,van Liverpool naar Manchester; 6000 inw.
Prescott (William Hickling), amerikaansch
geschiedschrijver, geb. 4 Mei 1796 te Salem in
Massachusetts, gest. 28 Jan. 1859 te New-York.
Voornaamste werken : History of Ferdinand and
Isabella (5e druk, 3 din. Londen 1844); aistory of
the Conquest of Mexico (3 din. Boston 1843); History
of the Conquest of Peru (3 din. Boston 1847); en
History of Philipp II of Spain (3 din. Boston en
Londen 1855-58).
Presidios, versterkte kleine bezittingen der
Spanjaarden op de Barbarijsche trust, door hen gebezigd als verbanningsplaatsen voor misdadigers;
het zijn de vier sterkten Ceuta, Penn-de-Velez,
Al-Hucemas en Melila.
Pres1 (Jan Swatopluk), kruidkundige, geb. 1791
te Praag, als professor der natuurlijke gescbiedenis
aldaar gest. 3 April 1849, is vooral beroemd door
zijn kruidkundig handhoek Wseobecny Rostlinopis
(2 din. Praag 1846).
Pressnitz, stad in den boheemschen kreis
Saatz ; 2700 inw.; bekend als het 'thuis" der rondtrek kende harpspeelsters.
Preston, stad in het engelsche graafschap
Lancaster, aan de Ribble, 7 a 8 uren gaans bezuiden
Lancaster ; 83,000 inw.
Preston—Pans, stad in 't schotsche graafschap Haddington, vterdhalf uur gaans benoordoosten Haddington ; 1600 inw.; kleine haven; oestervangst ; 1745 werden de koninkl. troepen bij P. verslagen door pries Karel Eduard en de Jacobieten.
Pretendent, zoo worden alle prinsen genoemd
die door hun geboorterecht aanspraak hebben op
eenen troon, lien zij echter moet6n betwisten aan
een ander, die daarop geplaatst is. Inzonderheid
geeft men den naam P aan Jacobus Ill, den erfgenaam der Stuarts, en aan zijnen zoon Karel Eduard.

Preti

Prichard

Preti (Matteo), ital. schilder, geb. 1613 te Taverna in Calabrid, gest. 1699 op Malta, is bekend
onder den naam van if Calabrese.
Pretor, lat. Privtor (van prce itor), bij de Romeinen de hoogwaardigheid-hekleeder, die in rang
onmiddellijk volgde op de consuls; hij was de rechter in bet hoogste ressort, en kon in de provincien
tevens elle andere waardigheden in zich vereenigen,
nl. die van hoogsten burgerIgken magistraat,wetgever
en beheerder der geldmiddelen. Menigmaal werd de
P. ook met eene bijzondere militaire tending belast
door den senaat, waardoor dan zijne hoedanigheid
van hoogsten rechter op den achtergrond trail voor
die van opperbevelhebber van den tweeden rang.
Het pretorschap was eigenlijk een tak van het consulschap, uitgedacht 366 v. Chr., toen de plebejers
de bevoegdheid erlangden om consul te worden;
aanvankelijk konden dan ook alleen de patricidrs tot
de waardigheid van P. worden benoemd, en eerst
in 337 v. Chr. werden ook de plebejers daartoe gerechtigd : de eerste plebejische P. was Publilius
Philo. Aauvankelijk was er slechts een P.; in 244
v. Chr. werden er twee benoemd, in 228 v. Chr. 4,
vervolgens onder Sylla 8, onder Cesar 10 en zelfs 14,
onder Augustus 12 a 16, en onder zijne opvolgers
12 a 18; hun aantal werd grooter, naarmate het
aantal provincidn aangroeide. Sedert 244 v. Chr.
had men er te Rome altijd twee: de eene (Prxtor
Urbanus) besliste in alle rechtsgeschillen der burgers van Rome onderling ; de andere (Prcetor
Peregrinus) was aangesteld voor de burgellijke
rechtsplegiug onder vreemdelingen, of tusschen
vreemdelingen en Romeinsche burgers. De henoeming tot P. geschiedde altijd slechts voor den jaar,
Binnen 'Rome werd de P. altijd voorafgegaan door
2 lictoren, bniten Rome door 6. In den tijd der
keizers werd de macht der Pretoren meer en meer
beperkt, en onder Constantijn den Groote waren
zij eenvoudig stedelijke ambtenaren.
Pretorianen,ofPretoriaansche lijfwacht. Aanvankelijk had men dezen naam gegeven aan de keurbende, die dienst deed als lijfwacht van een opperbevelhebber der romeinsche armee (hetzij pretor,
consul of dictator). Diezelfde benaming behield men
voor de lijfwacht der keizers. Hun kwartier was in
de onmiddellijke nabijheid van Rome, tusschen de
Viminalis-poort en de Esquilijnsche poort. De keizerlijke lijfwacht hestond uit 9 of 10 cohorten ; Vitellius bracht dat getal op 16; Septimius Sevens
versterkte hen nog aanmerkelijk ; door Constantijn
werden de P. geheel en al afgeschaft, terwijl hij hun
kamp, dat duchtig versterkt was, liet slechten. Gedurende verscheidene eeuwen beschikten de P. feitelijk over het keizerschap; eens zelfs verkochten
zij het in openhare veiling aan den meestbiedende
(zie DID1US JULIANUS). Hunue inhaligheid, hun gemis aan krijgstucht en hunne onbeschaamdheid zijta
tot een spreekwoord geworden. Hun aanvoerder
(zie PREFECT) was met eene schier onbeperkte macht
hekleed.
Pretorium, lat. Prcetorium, zoo noemde men
in een romeinsch kamp de veldtent van den opperbevelhebber (ow het even of hij Pretor was of niet);
ook de woning van den Pretor werd in zijne provincie P. genoemd.
P. (Prefect van het), zie

Lebensgeschichte des grossen KOnigs von Preussen,
Friedrich's II (2e druk, 2 dln. Berlijn 1837). Hij
bezorgde ook de groote editie der .Werken van Frederik den Groote".
Preussen, duitsche naamsvorm voor Pruisen.
Preussisch—Holland, stad in post-Pruisen,
reg.-district (en 12 mijlen bezuidw. de stad) Koningsbergen ; 3800 inw.
Prevalitana, Prcevalitana, provincie van het
Romeinsche rijk, in de diocese Dacid, in het zuiden ;
hoofdplaats Scodra. Het tegenwoordige Montenegro,
bijna de geheele Hertzegowina en Noord-Albanid
waren in P. begrepen het werd ongeveer begrensd
door de bergen, die thans Glioebotin en Tsjardag
heeten, den zuidelijken Drin en de Adriatische Zee.
Prevesa, bet oude Nicopolis, stad in het tegenw. Griekenland (in West-Hellas), 7 inijlen bezuidw. Arta, op den noordoever van tie Golf van
Arta ; 8000 inw.; kleine haven ; werd 1538 veroverd door de Turken, 1684 door de Venetianen, en
door dezen in 1797 afgestaan can de Franschen; in
1798 boden 600 Franschen te P. een heldhaftigen
tegenstand aan 11,000 man ; Ali-Pacha bemachtigde
P., en gaf het aan de Arnauten. Len half uur gaans
benoordwesten P. liggen de ruinen van Nicopolis en
van Actium.
Prevost (Antoine Francois Prevost d'Exiles,
genaamd de abbe), een der vruchtbaarste franscbe
schrijvers uit de 18e eeuw, geb. 1 April. 1697 te
Hesdin in Artois, gest. 23 Nov. 1763 te Chantilly.
Zijne Oeuvres completes bestaan in 170 dln. Men
kent inzonderheid zijne Histoire des voyages (1745
en v.; verkort door La Harpe, 24 dln.); lit werk is
niet opgenomen in de Oeuvres choisies van P. (39 din.
Parijs 1783-85; herdrukt 1811).
Priaman, regentschap in de residentie Padangsche Bovenlanden, op het nederl. 0. Leiland Sumatra
(Sumatra's westkust). In het begin van 1831 was P.
nagenoeg geheel in de macht der Padries; dock
reeds in het laatst van 1832 was overal het nederi.
gezag hersteld. Hoofdplaats de stad P., even boven
den mond der rivier P.
Priamus, laatste koning van Troje, zoon van
Laomedon, was in zijne jeugd gevankelijk weggevoerd door Hercules, werd vervolgens vrijgekocht en op den troon geplaatst (1311 v. Chr.),
verwekte 50 kinderen, waarvan 19 bij Hecuba,
zijne wettige vrouw (o. a. Hector, Paris, Helenus, Deiphobe, Polyxene, Cassandra, Creiisa). Onder zijne regeering deed het schaken van de
schoone Helena door Paris den Trojaauschen oorlog
ontbranden : na een tienjarig beleg werd Troje ingenomen, en P. werd aan den voet der altaren om
het !even gehracht door Pyrrhus (1270 v. Chr.).
Priapus, zoon van Venus en Bacchus, was de
god der tuinen en wijngaarden, aisook der ontuchtige vermaken. Hij werd voornamelijk te Lampsacus
vereerd, en zijne feesten kenmerkten zich door de
schandelijkste tooneelen van wulpschheid en tinderlijkheid. Te Rome was de eeredienst van P. minder
walgelijk. Hij wordt gewoonlijk afgeheeld met bokspooten en hoornen, met haar over 't gansche lichaam,
en met een afzichtelijk groot teellid (phallus). Zijne
feesten werden Priapeeen genoemd.
Prichard (James Cowles), engeisch physioloog, geb. 1785 te Ross, sedert 1845 commissaris
der krankzinnigen-huizen te Londen, gest. 22 Dec.
1848. Voornaamste werken: Researches into the
physical history of mankind (3e druk 5 din. Londen
1838-47) en Natural history of man (Londen
1843; 4e druk 2 din. Londen 1855).

PREFECT.

Preuss (Johann David Erdmann), historiograaf
(sedert 1841) van den koning van Pruisen, geb.
1785 te Landsberg can de Warthe, heeft o. a. geleverd Biographie Friedrich's d. Gr. (4 dln. tekst
en 5 din. authent. bijiagen, Berlijn 1832-34);
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Prideaux

Prins Liesje

Prideaux(Humphrey),geleerd geschiedschrijver en oudheidkenner, geb. 1648, gest. 1724 als
deken van Norwich, heeft onder andere gesehreven:
Marmora oxoniensia ex Arundellianis (Oxford 1676,
in fol.); eene *Geschiedenis der Joden en hunne naburen" (6 dln, Londen 1715-18, in 't Fransch
vertaald Amsterdam 17'22); enz.
Prie (marquise de), eene vrouw van ongemeene
schoonheid, doch eene intrigante van den gevaarlijksten stempel, was de bijzit van den hertog van
Bourbon, die eerste minister was gedurende de minderjarigheid van Lodewijk XV, na den dood van den
regent (1723-1726). Aan Engeland verkocht, en
aan den leihand loopende van Paris-Duverney,
oefende zij eenen allerverderfelijksten invloed nit
gedurende het ministerschap van den hertog van
Bourbon. Zij deelde diens lot toen hij in ongenade
Niel. De markizin de P. was de dochter van Etienne
Bertelot, heer van Pldneuf, directeur-generaal der
artillerie; in 1719 was zij getrouwd met den markies de Prie, destijds fransch ambassadeur te Turijn,
later medegesteld over de opvoedin . van den jongen koning (Lodewijk XV). Zij maakte 1727 door
vergif een einde aan haar leven.
Priegnitz, of Voormark, bet in 1 zuidwesten
door de Elve begrensde gedeelte der voormalige
Keurmark Brandenburg, was 60 vierk. tnijlen groot,
bevolkt met 100,000 zielen, en had tot hoofdplaats
Perleberg. Titans vormt dat landschap twee kreisen
in 't pruisische reg.-district Potsdam, n1. West-P.
(27 a 28 vierk. tuijlen, met 71,000 bewoners;
hoofdpl. Perleberg) en Oosl-P. (35 vierk. mijlen,
met 37,000 bewoners; hoofdpl. Kyritz).
Priego, 1) stad in Spanje, prov. Cordova, 9 a
10 mijlen bezuidoosten Cordova, in een waarlijk
paradijsachtig landschap; 8500 inw. — 2) vlek in
Spanje, prov. Cuenza, 9 uren gaans benoordwesten
Cuenza ; 1200 inw.
Priene, stad in Klein-Azie (in Ionia), nabij de
uitwatering van den Meander, aan den voet van het
steile gebergte Mycale; was de geboorteplaats van
Bias (een der Zeven Wijzen). De ruinen van P. beeten (tans Samsoen-Kalesi.

werd 1854 teruggeroepen, onderscheidde zich in
den Marokkaanschen oorlog 1859-60, en werd toon
benoemd tot inspecteur-generaal der genie. In 1862
kommandeerde hij de spaansche troepen, die met
de Franschen deelnamen aan de Mexicaanscbe expeditie. In 1866 beproefde hij een gewapenden opstand om den Croon van koningin Izabella omver te
werpen, doch die opstand mislukte geheel en al, en
P. nam de wijk naar Engeland.
Primaticeio (Francesco), schilder en bouwmeester, geb. 1490 te Bologna, leerling van Giulio
Romano, trad in dienst van Frans I, koning van
Frankrijk, was onder Frans II intendant der koninklijke gebouwen, en stierf 1570.
Princenhage ('s-), dorp in Noord-Braband,
een half uur gaans bezuidw. Breda, aan de straat..
wegen van die stad naar Antwerpen en Bergen-opZoom ; 1400 inw.; in de wandeling noemt men het
't Haagje; oudtijds beetle het Mertersheim of
Mertersen ; felle brand 2 Jan. 1721.
Princeza-da-Beira, braziliaansche stad .Zie
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Priengien. Zie NIGION.
Priesten, dorp bij Ku1m, in de nabijheid van
Teplitz ; in den slag van Kulm 29 Aug. 1813 eenen
de russische garden hier wonderen van dapperbeid.
Priestley (Jos.), godgeleerde en philosoof,
natunr- en scbeikundige, geb. 13 Maart 1733 te
, Fieldhead bij Leeds, sedert 1780 het hoofd eener
dissenters-gemeente te Birmingham, verhuisde
1795 naar Noord-Amerika, waar hij 6 Febr. 1804
stierf. Door zijne ontdekkingen op 't gebied van
schei- en natuurkunde is hij te rangschikken onder de grootste geleerden van zijnen tijd.
Prigion, dorp op Java, resid. Banjoemaas; 14
en 18 Febr. 1828 werden benden muitelingen van
bier verdreven door de nederl. troepen.
Prignano (Barth. de). Zie UBBANUS VI.
Prim (don Juan), graaf van Reus, geb. 1814 te
Betts in Catalonia, klom in de spaansche burgeroorlogen als partijganger der Christinos op tot den
rang van kolonel, opende 1843 den opstand der
vereenigde partijen van Moderados en Progressisten
tegen den regent Espartero, waarvoor hij door het
nieuwe bewind beloond werd met eene aanstelling als
gouverneur vanMadrid.Reedsspoedig met bet gouvernement in onmin, nam hij zijn ontslag; later zat hij
eenigen tijd gevangen, beschuldigd van eenen moordaanslag op Narvaez; 1853 ging bij naar Turkije,

C AMPANHA.

Prineipato Citeriore, vroeger provincie
van het koninkrijk Napels, tbans de prov. Salerno
van 't koninkrijk Italie, 106 a 107 vierk. mijlen,
met 5'28,000 bewoners; hoofdplaats Salerno.
Prineipato Ulteriore, vroeger provincie
van '1 koninkrijk Napels, titans de prov. Avellino
van 't koninkrijk Italie, ruim 66 vierk. mijlen, met
.1 356,000 bewoners; hoofdplaats Avellino.
Pring, gebergte op Java, ads.-resid. Magelang ;
voornarnelijk in dit gebergte hidden de muitelingen
hunne schuilplaatsen in 't begin van 1829.
Prins—Edward's eiland, 1) een der britsche kolonien in Noord-Amerika, in de St.-Laurentius-golf, ten Z. en W. van Nieuw-Schotland en
Nieuw-Brunswijk gescheiden door de Northumberland-straat, is 100 vierk. mijlen groot, bevolkt met
80,000 zielen; hooldstad Charlottetown.— 2) eiland
van Opper-Canada, aan de westzijde van het meer
Ontario, is van het vasteland gescheiden door de
baai van Quintê; het is ruim 7 mijlen lang.
Prinseland, zoo wordt bet n.-brab. dorp
Dinteloord in de wandeling genoemd.
Prinsen—eiland, Poeloe Panitan, nederl. 0. I.
eiland aan den zuidelijken ingring van straat-Soenda,
benoordwesten de Meeuwenbaai ; was tot 1694 geheel onbewoond, diende naderhand tot verbanningsoord voor Bantammers, die in ongenade vielen. In
't zuidwestgedeelte van P., aan de Casuarisbaai, het
visschersdorp Sarnadang.
Prinsenhage. Zie P. RINCENRAGE.
Prinsenroof, onder dezen naam verstaat men
inzonderheid de door Kuntz von Kaufungen en zijne
medestanders in den nacbt van 7 op 8 Juli 1455
bewerkstelligde ontvoering van de twee zonen van
keurvorst Frederik den Zachtmoedige van Saksen,
nl. Ernst en Albrecht, ile stichters der Ernestinische
en Albertinische linien van het Saksische huis.
Prins Liesje, Prins Lieschen, eigenlijk Anna
Sophie Elizabeth Apizsch, geb. 1695 te Luntzenau,
dochter van een vervaardiger van kleedingstoffen,
verliet op haar 20e jaar de ouderlijke wooing, zwierf
in mansgewaad rond, kwam 1717 naar Elterlein, en
wist daar zeer spoedig iedereeh derwijze te misleiden, dat men haar algemeen voor den kroonprins
aanzag : vele personen boden haar in dien waan aanzienlijke geldsommen aan, waarvan zij echter slechts
kleine gedeelten aannam. In hechtenis genomen en
tot levenslange gevangenis veroordeeld, onderging zij
die straf te Waldheim, waar zij 23 Jan. 1761 stied.

Prior

Procne

Prior (Matthew), engelsch dichter en diplomeat, geb. 1664, gest. te Londen 1721, was o. a.
legatie-secretaris te 's-Rage 1690, en woonde 1697
het congres van Rijswijk bij. Zijne Complete Werken verschenen in 5 dln. te Louden 1733.
Pripet, Prypet, poolsch Przypets, rivier in
europ. Rusland, ontspringt bij Sjatsk in 't gouvernement Volhynie, en valt na 110 mijlen loop beneden
Tsjernobyl in den Dnieper.
Prisea, een lid der christengemeente te Ephesus; II Tim. 4 : 19.
Priscianus, latijnsch taalgeleerde uit Cesarea
(vandaar zijn bijnaam Casariensis) leeraarde in de
tie eeuw (525) te Constantinopei. Beroemd zijn P.'s
Institutiones granzmalicw of Commentarii gramniatici,
zijnde het degelijkste werk, dat over de latijnsche
taal bestaat: beste editien die van Krell' (2 dln.
Leipzig 1819-20) en die van Hertz (2 dln.Leipzig
1855-59).
Priscilla, eene Christin, vermeld in bet N. T.,
was de vrouw van Aquila nit Pontus ; zie AQUILA 3).
Priscillianus, een spaansch edelman, stichtte
eene gnostische secte, werd deswege 380 door eene
svnode te Saragossa in den ban gedaan, trachtte
tevergeefs zich te Rome te verantwoorden bij paus
Damasus, die hem niet eens ten gehoore wilde ontvangen, werd door keizer Maximus gedagvaard orn
voor het concilie van Bordeaux te verschijnen; in
hooger beroep gekomen bij Cesar, werd hij naar
Trier vervoerd, ter dood veroordeeld, en onderging
384 dat vonnis. Zijne aanhangers (de Priscillianen)
hielden zich, in weerwil van alle vervolgingen, nog
lang staande.
Priseinianum, stad in Gallic; thans Brignais.
Prisrend of Perserin, een der rijkste steden
in europ. Turkije (in Albanie), 15 mijl. bezuidoost.
Scutari,aan een voornamen bergpas over denTsjardag;
26,000 inw.; was eertijds de hoofdstad der Serben.
Pristina, het oude Vicianum, stad in Servie,
aan eene rivier, die zich in den Ibar ontlast; 16 mijlen bezuidw. Nissa; 12,000 inw.
Privas, stad in 't fransche dept. Ardêche,
waarvan het de hoofdplaats is ; 5200 inw., door
Lodewijk XIII belegerd en ingenomen 1629.
Privernum, thans Piperno, stad in Latium,
bij de Volsken, op eenen berg beoosten Antium,
nam deel aan eene menigte oorlogen tegen de Romeinen, en werd verscheidene malen ingenomen
(het laatst in 328 v. Chr. door Plautius Decianus).
Prizzi, stad op Sicilie, prov. Palermo, vijfdhalf
uur gaans bezuidoosten Corleone; 8000 inw.
Probolingo. Zie POERBOLINCO.
Probus (M. Aurelius Valerius), romeinsch keizer, geboortig uit Sirmium in Pannonie, klom onder
Aurelianus en Tacitus op tot de hoogste waardigheden, en werd in 276 als keizer uitgeroepen. Hij
drong de Sarmaten terug, versloeg de Isauren, bevredigde Egypte en Gallie, gaf de nederlaag aan de
tirannen Saturninus, Bonosus, Proculus, en hield
zijnen triomfantelijken intocht in Rome in 281. Om
aan zijne legioenen bezigheid te geven liet hij hen
aan werken van openbaar nut beginnen, herstelde
den wijnbouw op de heuvelen van Gallie, waar de
wijnstok uitgeroeid was geworden op bevel van
Domitiaan, liet kanalen aanleggen voor de waterloozing in Pannonie, enz. Hij nam persoonlijk de
werken in oogenschouw, die hij te Sirtnium liet
maken; loch de soldaten, door zijne strengheid
verbitterd, kwamen in opstand, en vermoordden hem
(282). Deze keizer verdiende door zijne deugden
den eernaam van Probus.

Probus latijnsch taalgeleerde nit
de 4e eeuw, ten tijde van Theodosius, wordt door
velen gehouden voor de eigenlijke schrijver der
Biographien, waarvan als auteur genoemd wordt
Cornelius Nepos.
Procaceini (Ercole), ital. schilder, geb. 1520,
gest: omstr. 1592, opende met zijne beide (beroemder dan hij zelf gewordene) zonen eene school
te Milaan. Die zonen zijn : P. (Camillo), geb. 1545,
gest. 1627, en P. (Giulio Cesare), geb. 1548, gest.
1626. — P. (Ercole), de Jonge, leerling en neef
van den vorige, geb. 1596 te Milaan, gest. 1676.
(Andrea), geb. te Rome 1667, gest. 1734, schil—P.
derde voor Clemens XI, later voor den koning van
Spanje.
Procas, koning van Alba (817-796 v. Chr.)
was de varier van Numitor en Amulius, die elkander
den troon betwistten na zijnen dood.
Prochorus, een der eerste bekeerden tot het
Christendom ; Hand. 6: 5.
Procida, bij de ouden eerst Pithecuse, later
Prochyta, eilandje in de Golf van Napels, tusschen
het eiland Ischia en het vasteland, heeft ruim 13,000
bewoners, en op de zuidoostkust de hoofdplaats P.
met 4000 inw.
Procida (Giovanni da), beer van het eiland
Procida, geb. omstr. 1225 te Salerno, stond door
zijne bekwaamheid als geneesheer in gunst bij keizer Frederik II, Koenraad IV en Manfred, die hem
met eer en onderscheiding overlaadden. Na den
dood van Conradin van Zwaben, voor wien hij vele
diplomatieke zendingen vervuld had, werd P. door
Karel van Anjou van al zijne titels beroofd, en besloot toen, de kroon te doen overgaan op het hoofd
van Pedro III, koning van Aragonie, doorkruiste tot
dat einde Sicilie, en smeedde met ongeloofelijke
inspanning eene uitgebreide samenzwering tegen
Karel (1282); dos werd hij feitelijk de hoofdbewerker
van het bloedbad, bekend onder den naam van
Siciliaansche Vesper (30 Maart 1282), waardoor
Sicilie voor de Franschen verloren ging. Hij werd
en bleef vervolgens de vertrouwde raadsman der
aragoneesche vorsten op Sicilie, en stierf 1302.
Procles, koning van Sparta, zoon van Aristodernus, een der Heraclieden, die den Peloponnesus
veroverden. Hij regeerde gezamenlijk met zijnen
tweelingbroeder Eurysthenes, en werd de stambeer
van de dynastie der Proclieden, die ook wel genoemd
worden Eurypontieden, naar Euripon, een der opvolgers van P.
Proclieden (dynastie der). Zie PROCLES.
Proelis, bijgenaamd Diadochus, d. opvolger,
de laatste neoplatonische wijsgeer van bijzondere
beteekenis, geb. 412 na Chr. te Byzantium (volgens
zijn biograaf Marinus), volgens anderen te Xanthus
in Lycie, werd omstr. 450 de opvolger (vandaar
zijn bijnaam) van Syrianus als hoofd der school te
Athene, waar hij 485 stierf. De werken van P. zijn
in 't licht gegeven door Cousin (6 dln. Parijs 1820
—25) en door Creuzer (3 dln. Oxford 1835).
Proelus, de heilige, patriarch van Constantinopel (434-446), was bevriend met den heiligen
Johannes Chrysostomus, wiens asch hij naar Constantinopel liet overbrengen, bestreed Nestorius, en
stond in hooge gunst bij keizer Theodosius II. Kerkelijke gedenkdag 24 Oct.
Proclus, een scheikundige, schoot 1515 de
vloot van Vitalianus in brand, met pijlen, die gedoopt waren in eene onbekende vloeistof, genaamd
levende Mier.
Procne. Zie

PROCNE.
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Proconesus

Prokesch.Osten

Proconesus, thins Marmara, eiland der Propontis, benoordoosten Cyzicum, werd P. genoemd
omdat men er zooveel herten (grieksch prox) vond,
en heeft zijn hedendaagschen naam ontvangen wegens zijn rijkdom aan marmer.
Proconsul, romeinsch magistraat, die in zekere provincien als consul (pro console) fungeerde.
De eerste P. was T. Quinctius liarbatus (464 v. Chr.).
Onder de republiek werd het ambt van P. lang bekleed door eenen aftredenden consul; onder bet
keizerrijk was de P. bijna altijd iemand, geheel
vreemd aan het consulaat. Rechtens moesten er
nooit ineer dan twee P. te gelijk zijn, en moest de
tijd van bun proconsulaat nooit !anger Buren dan
een jaar ; doch mettertijd werd zooveel hun getal
vermeerderd als de tijd van dour hunner functie
verlengd. De proconsuls gaven niaar al te dikwijls
bet voorbeeld van trots, knevelarij en wreedheid.
Procopius, grieksch geschiedschrijver uit Cesarea in Palestina, hield eene school voor rhetorica
te Constantinopel, vergezelde Belisarius als geheimschrijver naar Azle, Afrika en Italie, werd senator
en prefect van Constantinopel 562, en stierf 565.
Men heeft van hem verscheidene historische werken, het best uitgegeven door Dindorf (3 din. Bonn
1833-38).
Procopius, nit Gaza, uit dien hoofde bijgenaamd Gazceus, gest. 527 als leeraar der redekunde,
schreef commentarien op het Oude Testament.
Procopius, bijgenaamd de Groote, ook \vet de
Geschorene (rasus) bijgenaamd, omdat hij eerst monnik geweest was, vatte bij den aanvang van den
Hussieten-oorlog de wapenen op in hun belang, was
adjudant van Ziska,werd na diens dood aanvoerder der
Taborieten (1423), en voerde met zijnen onderbevelhebber (P., bijgenaamd de Kleine) eenen verdelgenden oorlog (1423-34): van al de vijandelijke
invallen, die hij in Dnitschland deed, is de gedenkwaardigste die van 1430, toen hij eenen verbazend
rijken buit weghsalde. In 1431 bevocht hij de overwinning van Tauss op de Keizerlijken. Zijne kracht
en vlugheid waren zoo gevreesd, dat menigmaal
zijne persoonlijke verschijning alleen voldoende was
om den vijand op de vlucbt te drijven. In 1433 verscheen hij op het concille van Bazel. In 1434 eindelijk (30 Mei) sneuvelden de beide Procopiussen bij
Lipan, in de nabijheid van Btihmischbrod, in den
strijd tegen de Calixtijnen.
Procris, de schoone gemalin van Cephalus. Zie

Proculejanen, eene school van romeinsche
rechtsgeleerden, ontstaan in de eerste eeuw na Chr.
De leerlingen dezer school werden P. genoemd naar
Proculus, een bekwaam rechtsgeleerde ten tijde
van Nero; hij was een leerling van Labeo. De P. waren de tegenstanders der Sabinianen of Cassianen.
Proculus, rechtsgeleerde. Zie PROCULEJANEN.,
Procurator, zooveel als romeinsch stadhouder over een wingewest ; zoo bijv. over Judea. —
Procuratoren van San-Marco heetten de negen waardigheidbekleeders in de republiek Venetie ; nit hun
rnidden werd de Doge verkoren.
Procustes. Zie P_ ROCRUSTES.
Prodicus, een sophist nit Julis op bet eiland
Ceos, leerling van Protagoras, hield eerie school voor
welsprekendheid te Athene omstr. 430 v. Chr.,
had geen andere mededingers dan Gorgias. Hij stierf
na Socrates. Sleeks een fragment van eene verhandeling tegen de vrees voor den dood (opgenomen
in den Axiochus van Plato) is van P. tot ons gekomen.
Pro3tieden, dochters van Prcetus, werden,
omdat ze zich hadden durven vergelijken bij Juno,
met krankzinnigheid geslagen: zij verbeeldden zich,
dat ze veranderd waren in koeien. De eenige, die
haar genezen kon, was Melampus : tot loon voor die
geneeskuur verlangde hij twee derdegedeelten van
het koninkrijk Argos.
Prcetus, koning van Argos, zoon van Abas en
jongere broeder van Acrisius, aan wien bij, na huns
vaders dood, den troon betwistte, dien hij dan ook
een oogenblik machtig werd ; doch weldra werd hij
verdreven, en nam toen de wijk naar Lycie, wear
koning Iobates hem aan zijn hof ontving en hem
zijne dochter Sthenobea tot vrouw gaf. Vervolgens
in Griekenland teruggekeerd, beoorloogde hij zijnen
broeder, veroverde een gedeelte van Argolis, en
maakte zich eindelijk meester van Tiryns, waar hij
regeerde tot aan zijnen dood. Bij Sthenobea had hij
Brie dochters (die Prcetieden genoemd worden) en
een zoon, met name Megapenthes. Men stelt P.'s
regeering 1498-1462 v. Chr.
Progne, dochter van Pandion, koning van
Athene, en zuster van Philomele, trouwde met Tereus, koning van Thracie, die een zoon bij haar verwekte, nl. Itys. Doch hij verkrachtte hare zuster
Philomele, en sneed haar vervolgens de tong nit den
mond, om te zorgen, dat zij zijne schanddaad niet
zoo kunnen vertellen. Niettemin kreeg zijne vrouw
(P.) kennis daarvan ; zij liet toen den zoon, dien zij
bij hem had, slachten, en liet hem bet vleesch van
dien zoon eten bij gelegenheid van een gastmaal;
waarop de goden haar veranderden in eene zwaluw.
Progo, 1) dorp op Java, resid. Kadoe, regentschap Menoreh; overwinning der nederl. troepen op
de muitelingen 24 Oct. 1827.. — 2) rivier op Java,
ontspringt in 't regentschap Menoreh, in de vallei
tusschen de bergen Sindoro en Djing, neemt verscheidene rivieren (o. a. Tjenking, Merio, enz.) in
zich op, loopt tot in de Vorstenlanden, en valt in zee
bij het dorp Belekeran, aan de zuidkust.
Prokesch-. Osten (Anton, baron van), oostenrijksch hoofd-officier, diplomaat en schrijver,
geb. 10 Dec. 1795 te Gratz, trad na 't volbrengen
van degelijke studien 1813 in dienst, maakte den
veldtocht der Geallieerden tegen de Franschen mede,
en werd ordonnans-officier van aartshog Karel van
Oostenrijk, den gouverneur van Maintz. Toen de
vrede gesloten was, werd P. leeraar der wiskunde
aan de militaire school te Olmutz, 1818 secretaris
van den nmarsehalk prins Karel van Schwarzenberg;
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CEPHALUS.

Procrustes, d. i. de Rekker, bijnaam van den
roover Damastes in Attica ; de reizigers, die hij
opving, werden op een ijzeren bed gelegd en doodgemarteld. Het begin der marteling bestond hierin,
dat aan ieder, wiens beenen over het voeteneinde
van het bed uitstaken, van de beenen afgehouwen werd wat ze te tang waren ; terwijl van diegenen, wier voeten niet tot aan het voeteneinde reikten, door middel van touwen de beenen uitgerekt
werden om ze op de maat te brengen. Van dezen onmensch werd de aarde verlost door Theseus.
Procter (Bryan Waller), engelsch dichter, geb.
te Londen in 't laatst der 18e eeuw, eerst procureur
te Colne in Wiltshire, vervolgens advocaat te Louden, begon 1815 zijne letterk. loopbaan onder den
gefingeerden naam van Barry-Cornwall, onder welken naam hij ook als proza-schrijver optrad. Hij is
in Engeland zeer populair; zijne English songs (Londen 1831) zip ontelbare malen herdrukt (o. a.
1853); van zijne proza-werken noemen wij: Essays
and tales (2 din. Londen 1852).

Prom

Proserpina

1821 weder in de oostenrijksche armee. In 1833

Propertius(Sextus Aurelius), romeinsch dichter ten tijde van Augustus, geb. 48 v. Chr. in Urnbrie, gest. anno 12 v. Chr. to Rome. In zijne elegien
(4 boeken, your 't eerst in 't licht verschenen 1472
te Rome) yerheerlijkt hij zijne minnares Cynthia.
De beste edition zijn die van Hertzberg (2 din.
Halle 1843-45) en Keil (Leipzig 1850).
Propheten, d. Toekoinstvoorspellers of Zieners, zoo worden de van Gods geest vervulde mannen genoemd, die onder het Israelitische yolk, van
den tijd der Richteren of tot de Babylonische ballingschap, hunne voorspellingen lieten hooren, hetzij
aangaande staatkundige gebeurtenissen, of over het
toekomstige lot van Judea en de naburige rijken,
of over de komst van den Messias. In het 0. T. wordt
ook veelvuldig gewag gemaakt van valsche P., die
in hunne voorspellingen menigmaal den bal erg
rnissloegen, doordien ze niet door den waren God,
gelijk dle echte P., maar slechts door den Baal, met
den geest van voorzegging bezield waren. De echte
P. worden onderscheiden, in P., die geschriften nagelaten, en in P., die slechts mondeling geprofeteerd
hebben. De eerstgenoemden, wier geschriften onder
de kanonieke beckon van het 0. T. opgenomen zijn,
worden weder gesplitst in groote en kleine. In het
geheel zijn er 16, waaronder 4 Groote P., nl. Jezaia,
Jeremia, Ezechid en Daniel (door velen wordt ook
Baruch, de leerling van Jeremia, onder de Groote P.
medegeteld; dock de Protestanten rangschikken de
geschriften van Baruch onder de Apocryfe boeken).
De 12 Kleine P. zijn: Hosea, Joel, Amos, Ohadja,
Jonas, Micha, Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai,
Zacharias en Maleachi. — Het 0. T. maakt ook melding van Prophetessen, en noemt els zoodanig
Mirjam, Deborah, Hulda en Hanna. — Wanneer er
gesproken wordt van de Propheet of de Groote
Propheet, dan wordt daarmede altijd Mahomed bedoeld.
Propoatieden, in de mythologic meisjes te
Amanthus op Cyprus, die, omdat ze de godheid van
Venus durfden ontkennen, door die godin gestraft
werden met eene schaamtelooze en onverzadelijke
begeerte naar wellust, totdat ze eindelijk in steen
werden veranderd.
Propontis, thans Zee van Marmora, eene
kleine zee, die door den Hellespont in gemeenschap
stond met de Egeesche Zee, en door den Thracischen Bosporus met den Pontus Euxinus. De naam
P. beteekent eenvoudig 'gelegen" pro (voor) Pontis
(den Pontus).
Propretor, romeinsch magistraat, die als pretoe fungeerde ; nu eens was dat een pretor, die in
zijn ambt gelaten werd, dan weder was het iemand,
die nog nooit het pretorschap bekleed had; dit
laatste was meestal het geval onder het keizerrijk.
Even als de pretor, had ook de P. zes lictoren.
Propstheida, dorp in Saksen, nabij Leipzig ;
500 inw.; was een der hoofdpunten in den slag van
Leipzig, ter herinnering waarvan een monument op
den zoogenaamden Monarchenheuvel.

werd hij naar Cairo gezonden als berniddelaar tusschen den sultan van Turkij6 en den onderkoning
van Egypte, en was van 1834 tot 1849 oostenrijksch
gezant te Athene, 1852 dito te Berlijn, 1853 te
Frankfort. In 1857 vertegenwoordigde hij Oostenrijk te Constantinopel. Van zijne werken verinelden
wij : Erinnerungen aus iEgypten and Kleinasien
(3 dln. Weenen 1829-31); Das Land zwischen den
Katarakten des Nil (Weenen 1832); Reise ins heilige
Land (Weenen 1831); Denkwardigkeiten and Erinnerungen aus dens Orient (Stuttgart 1836-37).
Promo, belangrijke haven- en koopstad in
Pegu, aan den Irawaddi, 48 mijlen ten N. N. W. van
Rangoen ; 10,000 inw.; beroemd is de gouden pagode
van P.; in 1825 werd P. ingenomen door de Engelschen, en 9 en 10 Oct. 1852 opnienw.
Prometheus, een der Titanieden, zoon van
Japetus en van Clymene (of van de Aarde), was de
vader van Deucalion. Volgens sommigen maakte P.
eene menschelijke gedaante van klei en water, en
bezielde die met het door hem opgevangene vuur
des hemels; volgens eene andere lezing had Jupiter
aan de menschen het gebruik van het y our ontnomen, en P. wist het hernelsche y our van de zon op
te vangen en gaf dit aan de menschen terug. Jupiter
zag met leedwezen, dat de menschen in knapheid
begonnen te wedijveren met de goden ; om dit te
beletten, schiep hij Pandora, en zond haar met eene
dons vol ongelukken tot P.; doch deze rook loot, en
bedankte voor het geschenk. Zijn broeder Epimetheus was minder voorzichtig; en nauwlijks had
deze de doos geopend, of al de ongelnkken vlogen
er uit en verspreidden zich over de aarde. Vervolgens werd P. voor zijne vermetelheid (zijn kernelvuur-rooven) gestraft, doordien Jupiter hem aan
den Caucasus liet vastklinken, en een adelaar of
Bier zond, die hem elken dag de lever uit het lichaam
kwam pikken, terwijl die lever des 'lacks weder
aangroeide: deze vreeselijke straf duurde voort tot
dat P. door Hercules verlost werd. Jaarlijks werd
ter eere van P. een feest te Athene gevierd (genaamd
Promctheia), nL een wedren met fakkels.
Proneetus, stad in Bithynie; thans Karamoessal.
Pronia, of Pronja, 1) rivier in het russ. gouvt.
Mohilew, valt na 20 mijlen loop in den Sosj.
2) rivier in de russ. gouvvt. Rjazan en Toela, valt
na 28 mijlen loop in de Oka 14 Serpoekhow.
Prontrut. Zie P ORENTRUY.
Prony (Gaspard RICHE, baron de), fransch ingenieur, geb. 1755 te Chamlet, werd 1784 professor
aan de Polytechnische school, 1798 directeur der
academie voor bruggen en wegen, 1828 verheven
tot baron, 1835 tot pair, en stied 29 Juli 1839.
Schreef verscheidene werken, o. a. Architecture
hydraulique (2 dln.); Description hydrographique
et historique des Marais Pontins; enz.
Propaganda, in 't algemeen leder genootschap ter verbreiding van leerbegrippen, hetzij staatkundige, hetzij kerkelijke. Doch inzonderheid verstaat men onder den naam P. de in 1622 te Rome
door pans Gregorius XV gestichte Congregatio de
propaganda fide, hestaande uit kardinalen en prelaten, en ten duel hebbende de verbreiding van Rome's
kerkleer en de uitroeiing van alle ketters. Daaraan
verbonden is het door pans Urbanus VIII gestichte
Collegium (seu seminarium) de propagande fide, eene
inrichting ter opleiding van missionarissen nit alle
nation. De leden der P. zijn meerendeels priesters
van de orden der Jezuleten en der Franciscanen.
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Prorsa. Zie POSTVORTA.
Proserpina, grieksch Persephone, dochter van
Jupiter en Ceres, was de vrouw van Pluto en godin
der onderwereld. Als Jong meisje plukte zij bloemen
in het dal van Enna (op Sicilie), , waar Pluto haar
zag en haar schaakte, om haar tot vrouw te nemen.
Ceres zocht haar de gansche aarde over; en toen zij
haar eindelijk gezonden had, besliste Jupiter, dat P.
aan Ceres teruggegeven zou worden, indien zij in de
onderwereld nog niets gebruikt had; maar zij had
reeds granaatpitten uitgezogen, en Ascalaphus, die

Prosper

Provence

dat gezien had, maakte het bekend. Pirithous en
Theseus daalden in de onderwereld af, om P. aan
Pluto te ontvoeren ; loch in die misdadige onderneming mochten zij niet slagen. Volgens de mythologic had P. Been kinderen. Hare eeredienst was
ieer verbreid, vooral op Sicilia, waar zij vereerd
werd gelijkelijk met hare moeder Ceres, met wie zij
als godheid overigens veel overeenkomst heeft, even
als ook met Juno, Venus en Diana, met welke godinnen men haar menigmaal geidentificeerd heeft:
vandaar hare namen Hecate en Juno inferna. Men
maakt van P. ook eene Cabirische godheid. Zij
wordt gemeenlijk voorgesteld in de gedaante van
eene schoone vrouw, naast haren echtgenoot gezeten
op een ebbenhouten troon, met eene soinbere gelaatsuitdrukking, en met een papaverbol in de hand
als zinnebeeld der eeuwige geestverdooving.
Prosper, de heilige, geb. 403 in Aquitanie,
gest. omstr. 463, schreef veel tegen de Semi-Pelagianen, en heeft ook eene verdienstelijke Kronijk
geleverd. De beste editien van zijne Werken zijn die
van Rome 1752 en van Parijs 1750. Kerkelijke ged enkdag 25 Juni. — P., bijgenaaind Tiro, een
Gallier, schreef eene Kronijk, die slechts een uittreksel is van de Kronijk van den heiligen P., achter
welke die dan ook veelal gedrukt is.
Prossna, rivier in pruis. Silezie, valt na 19
mijlen loop in de Warthe ; zij vormt de grensscheiding tusschen pruisisch Posen en russisch Polen.
Prossnitz, stad in Moravia, 4 uren gaans bezuidw. Olmutz; 12,500 inw.
Protagoras, grieksch wijsgeer uit Abdera,
leefde in de 5e eeuw v. Chr.; hij werd als atheist
uit Athene gebannen, en zijne werken werden verbrand.
Prote, een der Stcechaden, thans het eilandje
Porquerolles, een der Hyeres. — 2) eilandje aan de
westkust van Messenie, lag dicht bij Pylos.
Protector, eertijds de ollicieele titel van den
regent of rijksbestuurder in Engeland. De hertog
van Bedfort was P. van Engeland onder Hendrik VI ; de hertog van Gloucester (Richard 111) was
het onder Eduard V. — Cromwell liet zich den titel
van P. verleenen, en ook zijn zoon Richard droeg
dien gedurende eenige maanden. Sedert de restauratie van 1660 is de titel van P. niet meer door de
regenten van Engeland gedragen.
Protesilas, koning van een gedeelte van Thessalie, was een zoon van Iphiclus en de oom van Jason. Opgeroepen om deel te nemen aan den tocht
tegen Troje, verliet hij Laodamia, zijne vrouw, in
weerwil dat hij pas daags te voren getrouwd was.
Hij had de glorie, de eerste te zijn, die voet aan wal
zette op aziatischen grond, doch bij school oogenblikkelijk bet levee daarbij in.
Protestanten, zoo werden de Lutherschen
genoemd, omdat zij in 1529 protesteerden tegen den
tweeden rijksdag van Spiers (19 April), waarbtj de
gewetensvrijheid beperkt werd, die bun bij den eersten rijksdag van Spiers (1526) was verleend. Sedert den Westfaalschen vrede (1648) heeft men den
naam P. uitgestrekt tot alle Christenen, die niet tot
de Roomsch-katholieke (en ook niet tot de Griekschkatholieke) Kerk behooren.
Proteus, een zeegod, zoon van Neptimus en
Psamathe hoedde de zeekudden zijns vaders ; hij
kende de toekomst, doch openbaarde die niet anders, dan wanneer hij daartoe gedwongen werd;
om te ontkomen aan hen, die hem met vragen vervolgden, veranderde hij van gedaante near zijn wetbehagen (zie Virgilius, Georg., boek IV). De philo-

sofen zien in de fabel van P. het zinnebeeld der
Natnur, die niet antlers dan met geweld hare geheimen laat ontsluieren. — P., koning van Egypte
omstreeks 1280 v. Clir.; volgens eene overlevering
(verschillende van die van Homerus) ontving P. de
schoone Helena en Paris, die door een storm op de
egyptische kust waren geworpen : hij hield de overspelige koningin gevangen, en gaf haar na den ondergang van Troje aan Menelas terug.
Protogenes, grieksch schilder, tijdgenoot van
Apelles, leefde omstreeks 300 v. Chr. Toen Rhodus
belegerd werd door Demetrius Poliorcetes, gaf deze
uitdrukkelijk bevel, dat de wijk, waar P. zijne werkplaats had, ongedeerd moest blijven. Vooral beroemd
is P.'s schilderij, voorstellende den jager Jalysus,
den stichter der stad Rhodus. Dit kostbare portret
beyond zich in den tempel des Vredes te Rome,
waar bet bij den brand onder Commodus eene proof
der vlammen werd.
Proudhon (J. B. Victor), deken der rechtsgeleerde faculteit te Dijon, :heat verscheidene geachte werken geschreven, o. a. Cocos de droit franfais
(2 din. Dijon 1810). —P. (Pierre Joseph), fransch
publicist en socialist, geb. 15 Jan. 1809 te Besancon,
richtte 1839 in zijne geboortestad eene boekdrukkerij op, welke een groot gedeelte zijner talrijke
werken het !kilt heeft doen zien. In de Februariomwenteling van 1848 was hij te Parijs werkzaam,
zat van 1849 tot 4 Juni 1852 in hechtenis wegens
een dagblad-artikel tegen den president Lodewijk
Napoleon, moest 1858, om zich aan eene nieuwe
gevangenschap te onttrekken, de wijk nemen naar
Belgie, en stierf te Parijs 18 Jan. 1865. Zijn voornaarnste werk is : Systeme des contradictions economiques (2e druk 2 din. Parijs 1849), waarin hij zijn
socialismus ontwikkelt. Van veel gewicht zijn ook :
Manuel du speculateur de la bourse (4e druk Parijs
1857); De la justice dans la Revolution (Parijs 1858);
Les majorats litteraires (Brussel 1862); enz.
Provence, het Provincia der Romeinen, voor
de groote omwenteling een der grootgouvernementen van Frankrijk, grensde ten 0. aan Piemont en
het graafschap Nizza, ten Z. aan de Middell. Zee, ten
aan Languedoc en ten N. aan Dauphine en bet
graafschap Venaissin. Het was ingedeeld in Opper-P.
en Neder-P., en vormt thans (behalve een klein
gedeelte, dat tot het dept. Vaucluse behoort) de departementen Basses-Alpes, Bouches-du-Rhone en
Var, alsook een gedeelte van het dept. Alper Maritimes. De rivieren, die P. besproeien, zijn: Rhone,
Durance, Var, Verdon, Sorgue, en een aantal [(tatriviertjes. 1k bevolking heeft eene eigene taal (het
Provencaalsch), die een der eerste talen geweest is,
welke zich in de rniddeleeuwen ontwikkeld hebben,
vooral in de 11e en 12e eeuw, tool het Provencaalsch
het orgaan was van de poezie der Troubadours. De
tegenwoordige bewoners van P. werden Provengalen
(fransch Provencaux) genoemd. Onder de vele gallische volksstammen, die oudtijds dit land bewoonden, merkt men op de Anatiliers, de Vulgienten, de
Salyen, de Deceaten, de Suétriêrs, enz. Op de kust
hadden de Phoceers de kolonie Massilia (Marseille)
gesticht omstr. 600 v. Chr., en deze had op hare
beurt weder verscheidene kolonien om zich heen
verspreid. Geschillen, gerezen tusschen de Massilianen en de Salyen, riepen in dat gedeelte van Gallia
de bondgenooten van Massilia (125 v. Chr.), nI. de
Romeinen, die zich, reeds spoedig dear als beer en
meester gedroegen, en het land als een wingewest
beschouwden, waaraan zij den naam gaven van
Provincia G-allica, in tegenstelling van het vrijii
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Gallic en weldra werd die provincie veel grooter
dark het latere P. (zie PROVINCIA GALLICA). In de 5e
eeuw maakte Eurik, koning der West-Gothen, zich
meester van het gansche land. Na den slag van
Vouilld deden de West-Gothen arstand van P. aan
Theodorik den Groote, koning der Oost-Gothen, die
alleen in staat was het te verdedigen, hetgeen niet
belette, dat bet hem ontweldigd werd door de zonen van Clovis. Bij den dood van Lodewijk den
Vrome (840) viel P. ten deel aan Lotharius 1, bij
wiens dood bet als erfdeel overging aan zijnen zoon
Karel; het maakte toen deel uit van het koninkrijk
Cisjuraansch Burgundi6. Karel de Kale droeg het
bewind over P. op aan Boson; doch deze liet er zich
tot koning kiezen (879). Onder zijne opvolgers had
P., ingelijfd bij grootere rijken, bijzondere graven,
die aanvankelijk benoemd werden, doch later het
graafschap erfelijk bezaten. Rudolf II, reeds koning
van Transjuraansch Burgundie, vereenigde in 933
Cisjuraansch Burgundie met zijn rijk. Het dus gevormde nieuwe koninkrijk nam den naam aan van
Arelatisch rijk of Koninkrijk Arles, en bleef bestaan
tot 1032. Koenraad II lijfde het toen in bij het
Duitsche keizerrijk, doch liet aan P. zijne eigene
graven. Toen de erfgename van het graafschap P. in
1245 trouwde met Karel van Anion, broeder van
den heiligen Lodewijk, kwam P. door dat buwelijk
in bet huis van Anjou, en was lang vereenigd met
bet koninkrijk Sicilia. In 1481, bij den dood van
Karel van Anjou, koning van Sicilia en graaf van P.,
wierp Lodewijk Xl zich op als diens erfgenaam, en
betwistte bet bezit van het graafschap aan den
waren erfgenaam Rend, hertog van Lotharingen.
Eindelijk in 1486 trok Karel VIII voor goed het
graafschap P. aan de kroon van Frankrijk. — Lodewijk XVIII voerde den titel van Graaf van P. eer
beklom
hij den troop beklom.
Vorsten van P rovence .
Raimon d Berenga Boson , stadhouder ,
rius IV
1209
879
later koning
Lodewijk de Blinde 888 Beatrix en Karel van
Anjou (broeder v.
of 889
,
H Lodewijk),
Lo
d.. H.
Hugo van Provence 923
later koning van
Benoemde graven.
Sicilia
1245
926
Boson I
948 Karel H, de Matzke,
Boson II
koning vanNapels
968
Willem I
en Sicilia.
1285
992
RotboId
Robert, van Napels 1309
Willem II, eerste
graaj-eigenaar 1008 Johanna, van Nape's 1343
Lodewijk I, hertog
Godfried 1, Bertrand
van Anjou, zoon
1 en Willem III 1018
van Jan II, koning
Erfelijke graven.
vanFrankrijk,ge1063
Bertrand II
door
adopteerd
Stephania (Eden1382
Johanna
1093
nette)
1384
Gerberge en Gilbert 1100 Lodewijk II
1417
Lodewijk III
Douce en RaimondRend, de Goede, herBerengarius I
tog van Lotharin(graaf van Barcegen, later koning
1112
lone)
1434
van Napels
1130
Berengarius

Prudent
ring van de P.-rivier in de Narraganset-baai, is gesticht 1636, heeft thans ruim 50,000 inw. en eene
universiteit, en is eene voorname fabriek- en koopstad.
Provincia Gallica, of de Romeinsche provincie van Gallia (het tegenwoordige Provence, benevens eeu gedeelte van Languedoc), werd P.-G.
genoemd, omdat het lang het eenige gedeelte van
Gallie was, dat onderworpen was aan de Romeinen.
Het werd begrensd door de Middellandsche Zee,Celtica, Italia, de Pyreneen, de Garonne en de Cevennen,
en had tot hoofdstad Narbonne. Van lieverlede nam
bet toe in omvang. De voornaamste volkeren, die
P.-G. bewoonden ten tijde van Cesar, waren de
Sardones, Atacini, Anatilti, Salyi, Suetrii, Vediantii,
Nerusi, Cavares, Tricastini, Segalauni, Volscm arecowici en Volsca; tectosages, Albiwci, Vulgientes,
Vocontii, Allobroges, Helvii, Convenor, Ruteni provinciales. Under Augustus werd de naam P.-G. veranderd in Gallia Narbonensis (Narbonneesch Gallie), naar de hoofdstad Narbo (thans Narbonne).
In het jaar 80 na Ur. werd Narbonneesch Gallie
ingedeeld in Narbonensis (hoofdstad Narbo) en
Viennensis (hoofdstad Vienna); en eindelijk, anno
360, werd Viennensis wederom gesplitst in Viennensis Propria (hoofdstad Vienna) en Narbonensis
2a (hoofdstad Aquae Sextix, thans Aix). Zie bet
art. PROVENCE.
Provins, lat. Provinum, stad in 't fransche
dept. Seine-Marne, aan de Voulzie en den Durtein, '
12 uren gaans heoosten Melon ; 7800 inw. Ofschoon
men deze stad ten onrechte gehouden heeft voor
het oude Agedincum, bestond zij Loch reeds ten tijde
van Karel den Groote. Zij behoorde achtereenvol.
gend aan de graven van Vermandois, van Blois, van
Chartres en van Champagne, onder welke laatste zij
bijzonder bloeide. In 1180 door brand vernield, in
1280 geplunderd, in 1361 en 1378 ingenomen door
Karel den Slechte, in 1417 door de Burgundiers, in
1432 door de Engelschen, en eindelijk in 1592 door
Hendrik IV.
Provisions van Oxford, voorloopig statuut,
in 1258 opgesteld door 24 commissarissen van het
parlement van Oxford, genaamd mad parliament
(d. i. gekken-parlement). Dit statuut, beeedigd door
Hendrik III en zijn zoon Eduard, schreef de naleving voor van het Groot Charter (zoo vaak door
den koning geschonden); wijders de verkiezing van
eenen nationalen opper-rechter en van in elk graafschap vier edellieden, om de klachten der bevolking
aan te nemen ; alsook dat het parlement geregeld
driemnal in bet jaar bijeen zou worden geroepen,
enz. De aanneming van de P. door Hendrik leidde
tot het Bewind der 24; door pans Alexander IV wer den de P. ongeldig verklaard bij_eene opzettelijke
bul (1261), en de koning trok zijnen eed weder in
(1262). Daaruit ontstond ecn burgeroorlog, in welke
de voornaamste gebeurtenissen waren: de scheidsrechterlijke uitspraak van den heiligen Lodewijk
(1264), de slag van Lewes, waarin Hendrik de nederlaag ontving van Montfort (1264), de slag van
Evesham, waarin Montfort sneuvelde (1265). De

vrede werd eerst in 1267 bersteld, en de P. werden
Karel Ill, graaf van
Raimond Berengaafgescbaft.
1480
Maine
1144
rius II
Prudent (Racine GAULTIER, zich noemende
LodewijkXI,koning
Douce II, Alfons I,
Emile), fransch componist, geb. 1807 te Angouleme,
1481
van Frankrijk
BerengariusIII en
maakte eerst als piano-virtuoos eenen zeer grooten
,
1166 Inlijving bij FrankSancho
Alfons II 1196 rijk 1487 opgang. Als toonzetter werd 14 inzonderheid beProvidence, stad in den nuord.amerikaan- 'wind 1842 door zijne Fantaisie sur Lucie, waar-

schen stoat =Rhode-island, waarvan bet afwisselend van over de konderd duizend exemplaren verkocht
met Newport de hoofdstad is,ligt aan de uitwate- warden.
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zoon (Johan) Baireuth, Frederik bet keurvorstendom, Albrecht-Achilles voor zijn aandeel Ansbach,
en Frederik de Vette de Aitmark en de Priegnitz
bekwam, die echter 1463 weder aan den keurvorst
vervielen. Frederik II, biker'. de IJzeren (1440-70)
kocht Kottbus en Peitz, alsmede de Neumark, doch
deed 1470 afstand van de regeering ten behoeve van
zijnen broeder, en stierf 1471. Albrecht, bijgenaamd
Achilles (1470-86) had 1464 ook Baireuth geerfd,
en regeerde nit Frankenland. Zijn zoon Johan, bijgenaamd Cicero (1486-99) vestigde zijne residentie in het keurvorstendom. Zijn zoon en opvolger,
Joachim I (1499-1535) roeide de overblgfselen
der roofridders uit, en stichtte 1506 de universiteit
te Frankfort aan de Oder; hij was een geleerd man,
dock een hevig tegenstander van de kerkbervorming.
Regeeringsdistricten.
Provincien.
In strijd met de regeling (Hausordnung) van 1477
Koningsbergen.
schonk hij aan zijnen tweeden zoon (Johan)' de
Gumbinnen.
( Pruisen( het eigenhjke)
Neumark en eenige heerlijkheden, -die echter 1571
Dantzig.
weder aan het keurvorstendom kwamen, dat de
Marien werder.
oudste zoon (Joachim 11, 1535-71) bezeten had.
Posen.
Posen
Deze vorst was verkwistend en een minnaar van
I Bromberg.
pracht, doch wist met beleid de hervorming door
Stettin.
ts.
te drijven. Hij sloot 1537 eene erfverbroedering met
Straalsund.
o Pommeren
hertog Frederik 11 van Liegnitz, en bekwam 1569
het merle-leenheersrecht over P. Zijn zoon JohanPotsdam of Berlijn.
Brandenburg
sm.
George I (1571-98) verdreef de door zijnen varier
Frankfort.
teruggeroepene Joden, hood eene veilige wijkplaats
Breslau.
aan de vluchtelingen uit de Nederlanden aan, en
Liegnitz.
Silezie
ro
bracht orde en zuinigheid in het gelitheheer. Zijne
Oppeln.
opvolgers waren zijn zoon Joachim Frederik (1595
Maagdenburg.
--1608) en zijn kleinzoon Johan Sigismund (1608
Merseburg.
Saksen.
—19), welke laatste P. verwierf en wegens het GuErfurt.
liksche erfdeel tot de Gereformeerde kerk overgiug.
Munster.
(17
Aan hem kwamen ook de heerlijkheden Schwedt
Minden.
Westfalen
en Vierraden, als opengevallerie leenen. Zijn zoon
Arnsberg.
ro
Keulen.
George Wilhelm (1619-40) werkte in den Dertigsm.
jarigen oorlog voor zijn land allernadeeligst door
Dusseldorf.
ci)
zijn weifelen tusschen den keizer en de Zweden. —
Coblentz
Rijnprovincie
De Groote Keurvorst, Frederik Wilhelm (1640-88)
A ken.
wist het opperleenheerschap van Polen of te schudTrier.
den, bekwam bij den VVestfaalschen vrede eene aanGeschiedenis. Het eigenlijke P. (bet kustland aan
zienlijke vergrooting van grondgebied, schiep eene
de Oostzee, tusschen Pommeren en Koerland) werd,
legermacht, bracht repel in de finantien, vestigde
nadat het in den tijd der volksverhuizing door de
door inkrimping van de bevoegdheden van den adel
gothische stammer verlaten was, door de slawische
een souverein vorstelijk gezag, en liet bij zijnen
Porussen (Pruisen) in bezit genornen, die zich in
flood een goed geordend rijk na, dat 2000 vierk.
bloedige oorlogen tegen de Polen verweerden, doch
mijlen groot was. Zijn zoon Frederik 111 (1688in de 13e eeuw, na eenen wanhopigen strip, onder9 713) verwierf bet prinsdom Meurs, het graafschap
worpen werden door de Duitsche Orde, onder het
Lingen, bet prinsdom Neuenburg, en plaatste zich
gezag van welke Orde P. een tijd lang toenam in
18 Jan. 1701 te Koningsbergen de kroon op het
bloei en welvaart. Doch aanhoudende oorlogen van
hoofd els Frederik 1, koning van Pruisen. Zijn zoon
de Duitsche orde met Polen en Litauen, verdrukking
Frederik Wilhelm I (1713-40) verwierf in de
van den adel en de steden, en het zedelijk verval der
laatste jaren van den Noordschen oorlog, in den
orde hrachten eindelijk de zaken zoo ver, dat in 1454
strijd tegen Zweden, Stettin en een gedeelte van
de adel en de steden in opstand kwamen en zich
Voor-Pommeren, maakte dat de schatkist goed geonder bescherming van Polen stelden. Bij den Thorner vrede van 1466 moesten West-Pruisen en Er- vuld werd, en vormde eene degelijke armee, ge, evenredigd aan het aanzien van een rijk, dat aanmeland aan Polen afgestaan worden, en ook de 1511
gegroeid was tot 2160 vierk. mijlen. Van de aldus
gekozene grootrneester, markgraaf Albrecht van
voorbereide middelen maakte Frederik 11, bijgeBrandenburg, door bet rijk verlaten, was met bij
naamd de Groote (1740-86) gebruik, om P. eene
inachte den aandrang van Polen te wederstaan. Hg
plaats te doen innemen in de rij der groote mogendnam dus de luthersche kerkleer aan, voerde die in
heden van Europa. Door den eersten en tweeden
bet land in, tra y] in het huwelijk, en nam P. als een
Silezisehen oorlog (1740-42 en 1744-45) en
hertogdom in leen van Polen (152:5). Hit P. werd
1618 geerfd door den keurvorst van Brandenburg, door den Zevenjarigen oorlog (1756-63) stelde hij
zich in bet bezit van bijna geheel Silezie, verwierf
Johan Sigismund, waarop het met bet keurvorstenbij de eerste deeling van Polen (1772) bijna geheel
dorn vereenigd bleef. — De eerste keurvorst van
West-Pruisen, en later Oost-Friesland en een geBrandenburg uit het huis' Hohenzollern, Frederik I
deelte van 't graafschap Mansfeld. Aan de eerzucht van
(1415-40) verwierf van Pommeren 1421 de Ukermark en van Mecklenburg de Priegnitz. Doch v6Or Jozef II stelde bij 1778 door de wapenen, en 1785
door de opricbting van den vorstenbond, de noodige
zijnen dood deelde hij zijn !and, zoodat zijn oudste
Pruisen (het koninkrijk), duitsch Preussen;
vs:SOr 1866 in rang de tweede, thans de eerste mogendheid van Duitschland, was voor 1866 bevolkt
met 18 a 19 millioen zielen op een grondgebied van
circa 5104 vierk. mijlen, dat in twee helften (eene
groote oostelijke en eene kleine westelijke helft gesplitst werd door vreemd grondgebied, voornamelijk
van Hessen en Hanover, door de inlgvin o. van welke
rijken bij P. (zie HESSEN en Harioven) echter sedert
1866 daaraan een elude is gemaakt. De hoofdstad van
het koninkrijk P. is Berlijn. Tot 1866 was P. ingedeeld
in 8 provincien, die gezamenlijk weder ingedeeld
waren in 25 regeeringsdistricten, hieronder vermeld (waarbij sedert 12 Maart 1850 nog een 26e,
nl. het prinsdom Hohenzollern):

CD
U,

.

.

Praises
grenzen. Hij werd opgevolgd door zijnen neef Frederik Wilhelm II (1786-97). Deze trail in de onlusten in de Nederlanden en in den oorlog tusschen
Oostenrijk en Busland als scheidsrecbter op ; doch
voerde den oorlog tegen de Franscbe republiek met
even weinig volharding als weinig gunstig gevolg.
Hij verwierf 1792 de frankischie markgraalschappen,
en bij de tweede en derde deeling van Polen nog
omstreeks 2000 vierk. mijlen grondgebied (Zuid-P.,
Nieuw-Oost-P. en Nieuw-Silerie). Onder zijnen
zoon Frederik Wilhelm III (1797-1840) hield P.
zich eerst tang nentraal, totdat het eindelijk te laat
en ten ontijde tegen Frankrijk optrad (1806), en
gedwongen werd bij den vrede van Tilsit (9 Juli
1807) van de heeft van zijne landen afstand te doen.
Aan het goed beleid, waarmede het overige deel geregeerd werd, had men het in P. te danken. dat men
1813 in staat was met kracht tegen Frankrijk op te
treden; en bij den vrede van Parijs en het congres
van Weenen bekwatri P. een groot gedeelte van zijne
verlorene landen terug, en bovendien de heeft van
Saksen, Posen, Dantzig, Berg, Gulik, ZweedFchPommeren en schoone landen aan den Rijn, waar
het in 1834 ook nog het prinsdom Lichtenberg verwierf. Onder de voornaamste binnenlandsche maatregelen in P. behoort voorzeker de oprichting van
't Duitsche Tolverbond (1828-34); zie ZOILVEREIN.
Intusschen bleef P. niet bevrijd van hinnenlandsche
beroerten, die eensdeels ontstonden door de bemoetingen om al de protestantsche kerkgenootschappen te
vereentgen tot ddne Evangelische Kerk, en antlerdeels het gevolg waren van de hooding van deu
aartsbisschop van Keulen in zake de gernengde howelijken, welke howling bet gouvernetnent in de
noodzakelijkheid bracht, dien prelaat door strenge
maatregelen tot zijnen onderdaansplicht te brengen
(zie DnosTE). Ook bet revolutie-jaar 1848 bracht in
P. stormen aan, welke aan Frederik Wilhelm IV (die
in 1840 zijnen varier opgevolgd was op den troon)
eene onrustige regeering verschaften ; voor de hem
aangebodene Duitsche keizerskroon (zie DUITSCULAND,
dl. 1, blz. 897) bedankte hij formeel 18 April 1849;
en de zwakheid van geestverinoRens, waardoor hij
werd aangetast, maakte het noodzakelijk een rijksbestuurder aan te stellen, waartoe 23 Nov. 1857
voorloopig en 9 Oct. 1858 delinitief zijn broeder
Wilhelm, prins van Pruisen, benoernd werd, die hem
bij zijnen flood 2 Jan. 1861 opvolgde als koning
Wilhelm I. De regeering van dezen vorst is tot dusverre voor P. inderdaad een tijdperk van nooitgekenden roem geweest. De veldtocht van 1864 door
P. en Oostenrijk gezamenlijk ondernomen tegen Denernarken (zie dat art,) verrijkte de twee genoemde
mogendheden met de hertogdommen Sleeswijk,
Holstein en Lauenburg, welke bolt in 1865 bij het
verdrag van Gastein tusschen hen gedeeld werd.
Duch bet duurde niet lang, of de uitvoering van dat
verdrag deed groote geschillen rijzen tusschen de
twee groote duitsche mogendheden; en graaf von
Bismarck, de rechterhand van Pruisen's koning, die
zich sedert die dagcn heeft doen kennen als de
sluwste en stoutste staatsman van onzen tijd (en op
wiens leven 7 Mei 1866 een moord-aanslag gedaan
werd door den 22-j. zoon van den te Londen als
itnatkundig uitgee ekene verblijfhoudendeu Karl
trok van den staat van zaken zoo meesterlijk
partij, dat in eenen korten veldtocht (1866) niet
alleen Oostenrijk op de gevoeligste wijze vernederd,
au als eerste mogendheid van Duitschland geschrapt
wird, wear dat aids verscheidene andere vorsten
hunnen troon daarb4 verspealden, en hunne Ian.
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den (zie HESSEN, HANOVER, NASSAU) formeel werdeu
ingelijfd bij P., dat op dit oogenblik in Duitschland
den overwegendsten invloed heeft.
Liist der Vorsten van Pruisen,
voorafgegaan door die der keurvorslen van Brandenburg nit het huis Hohenzollern.
vorsten van
1) Keurvorsten
Groote Kcurvorst 1640
Brandenburg.
Frederik III 1688-1701
Frederik
1415 2) Koningen van Pruisen.
Frederik II, lizeren
Frederik I (dezelfde
Tand.
als keurvorstFre1440
Albrecht, Achillesderik III)
1701
en-Ulysses
1471 Frederik Wilhelm I 1713
Johan, Cicero
1486 Frederik11,deGroote1740
Joachim 1
1499 Frederik Wilhelml I 1786
Joachim II
1534 Frederik Wilhelm! 1 11797
Johan George
1571 FrederikWilheimIV 1840
Joachim Frederik 1598
(Prins Wilhelm
Johan Sigismond 1608
rijksbestutirder 1857-61)
George Wilhelm 1619
Wilhelm I
Frederik Wilhelm,
1861
genaa md de
Pruisen (het eigenlijke), provincie van het
koninkrijk Pruisen, is 1178 vierk. mijlen groot, met
2,867,000 zielen bevolkt, heeft tot hoofdplaats Koningsbergen, en grenst ten 0. aan Rusland, ten Z.
aan Russisch Polen, ten W. aan Poturneren en Brandenburg, en ten N. aan de Oostzee. hi den oudsten
tijd werd P. bewoond door de Guttonen, Vindilen,
enz., en was begrepen in het Gothische rijk. Na bet
vertrek der Gothen, werd het land overweldigd door
slawieche volksstarnmen, waaronder de Lettonen en
de Borussen of Porussen, die zich fangs de boorden
van de Weichsel nederzetteden en aan het land hunnen naam gaven. In bet begin der 13e eeuw deed
Koenraad, hertog van Mazovie, eene poging om hen
aan zijn gezag te onderwerpen en tot bet Christendom te bekeeren (1207); niaa4- hij werd afgeslagen,
en de Pruisen richtten in zijne landen schrikkelijke
verwoestingen aan. Hij riep tegen hen de Zwaardridders to hulp (1215), en vervolgens de Duitsche
ridders (1226). Laatstgenoemden, onder hunnen
grootmeester Hermann van Saltza (1'237 en v.) ondernamen het veroveren van die barbaarsche landstreken, welk veroveringswerk eerst in 1283 volbracht was. Genoodzaakt het Heilige Land te verlaten (1290), vestigde de Orde Karen hoofdzetel en
Naar grootmeesterscliap in Pruisen, te Marienburg
(1309). Onder hun bewind nam het land eenigen
tijd toe in bloei. De Orde werd later verzwakt door
aanhoudende oorlogen met Litauen, Polen, Brandenburg ; voeg daarbij de weelde, de schraapzucht
en de wreedheden der Duitsche ridders, waardoor
de algemeene stemming des lands tegen hen verbitterde, en bet gevolg werd, dat onder den grootmeester Lodewijk van Erlischbausen een verschrikkelijke opstand uitbrak (1454): de adel en de verbondene steden scbuddeden het juk der Orde af, en
stelden zich under protectoraat van Polen. De vrede
van Thorn (1466) maakte aan den oorlog een einde,
door P. in twee deelen te scheiden, een west.
gedeelte (Koninklijk P.), dat een gedeelte werd van
bet koninkrijk Polen, waar destijds Casimir IV op
den troon zat; en een oostgedeelte (Duitsch P.), dat
aan de Orde bleef behooren, doch slechts als leen,
onder de suzereiniteit van Polen. In 4525 weed P.
door den grootmeester der Orde geseculariseerd ; en
lijnrecht in strijd met zijne rechten, maakte bjj er

een hertogdom van, dat erfeljjk son wezen in zijne
familie, maar dat alttjd onderhoorig ton blfven can
Polen (vendaar de 11811111 fiertogekk P., die teen eau

Prantrut
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Duitsch P. gegeven werd). Deze hertog was Albrecht,
tilt bet huffs Brandenburg, doch van de frankische
of jongere linie. Zijn zoon Albrecht Frederik of Albrecht li volgde hem op, doch verviel 1573 tot zulk
eenen staat van verzwakte geestvermogens, dat zijn
rijk namens hem bestuard moest worden door leden
zijner familie, nl. eerst door Johan George, vervolgens door Joachim Frederik en Johan Sigismond :
laatstgenoemde werd 1611 met de hertogelijke waardigheid bekleed ; en zijn zoon in het huwelijk hebbeude laten treden met een der dochters van Albrecht II, bracht bij de hertogelijke kroon van P. in
de linie over, waartoe hij behoorde. Frederik Wilhelm verkreeg 1657 van Casimir (bij het traktaat
van Wehlau), en ook van Karel X van Zweden (bij
de akte van Labiau), dat P. ophield een leen van
Polen te zijn. I3ovendien werd door de eerste deeling
van Polen (1774) West-P. (het voormalige Poolsch
P. of Koninkljk P.) vereenigd met Oost-P. (het
voormalige Hertogelijk P.); en de tweede deeling
van Polen bestendigde die vereeniging, door er nog
aan toe te voegen Dantzig en Thorn. — In de 12e
en 13e eeuw was P. ingedeeld in 10 provincien of
landschappen, nl.: Pommeren, Pogesanie, Warmie,
Natangie, Bartonie, Galindie, Sudavie, Nadrovie,
Sam bie en Scala vie. De zes laatstgenoemden vormden
later Oost-P. of Hertogelijk P.; de vier anderen
Poolsch P., d. West-P. of Koninklijk P.
Pruntrut. Zie PORENTRUY.
Prusa. Zie BRUSSA.
Pruth, of Proeth, de oude Poras, rivier die de
grensscheiding vormt tusschen europ. Rusland en
Moldavia, ontspringt in Galicie, op de noordoostbelling van het Carpatisch gebergte, doorstroomt de
Bukowina, en valt, na 125 mijlen loop, beoosten
Galatz in den Donau. Vermaard is de P. door de
nederlaag van Peter den Groote (bij Hoesj of WaleStrimbe, in de nabijheid van Faltsji) en door bet
traktaat, dat hij daar in 1711 slow, met de Turken
door de tusscbenkomst van Catharina.
Prytanen, ambtenaren te Athene, met de
Proedren en de Epistaten belast met het bestuur der
openbare aangelegenheden. Zij waren 50 in getal,
en butane ambtswaardigheid duurde slecbts een jaar.
Zij zorgden ook voor de rechtspleging; doch als
rechters fungeerden zij slecbts 35 of 36 dagen in
bet jean — De naam P. werd ook gegeven aan den
hoogsten magistraat van Corinthe, Miletus, Rhodus, enz.
Prytanetim, grieksch Prytaneion, groot plein
te Atbene, omringd door gebouwen, die bestemd
waren: 1) voor de staatkundige vergaderingen of
rechtszittingen der Prytanen; — 2) voor den voorread koorn en andere granen; — 3) voor de voeding
en verpleging van sommige burgers op kosten van
de schatkist. — Onder de Fransehe republiek
(laatst 18e eeuw) nam bet College Lodewijk de
Groote den naam aan van Franseh P. (Prytunte
franfais) en was bestemd sour hen, die eene bears
genoten uit de schatkist. In 1803 word die naam
overgebracht op de instelling van St.-Cyr, die bestemd was tot hetzelfde einde.
Przemysl, stad in Oostenrijksch Galicie, aan
de Sau, 11 a 12 mijlen bewesten Lemberg ; 10,000
inw.; ruinen van een end kasteel, de voormalige
residentie der prinsen van P.
Prseinysl. I, of Premislas, loaning van Polen,
van wien men niets bijzonders weet, en wiens werkelijk bestaanshebben zelfs eenigszins twilfelachtig
is. Men stelt zone regeerint omstreeks 722.
—P.
II, koning van Polen, was eerst hertog van

Posen. Hij verwierf Krakau in 1290, erfde OostPommeren in 1295, en werd in datzelfde jaar tot
koning van Polen verkoren, na eene lange tusschenregeering. Hij stied reeds het jaar daarna (1296),
Przemysl—Ottokar, hertog van Bohemen.
Zie OTTOKAR.
Przipets, rivier in Rusland. Zie PR1PETS.
Psalmanazar (George), avonturier, geb. 1679
in 't zuiden van Frankrijk, ontving eene uitmuntende opvoeding, docb maakte van zijne talenten
slechts gebruik, om allerlei bedriegelijke maskers
aan te nemen: het laatst gaf hij zich ult voor een
bekeerden Japannees, en maakte te Louden eene
.Beschrijving van het eiland Formosa" openbaar,
die algeween Your ecbt gebonden, en in verscbeidene talen overgezet werd. Op zijn 32e jaar zeide
hij aan zijne avontuurlijke loopbaan vaarwel ; hij
leverde het grootste gedeelte der oude geschiedenis
van de engelsche .Algemeene Geschiedenis", en
schreef op 73-jarigen leeftijd in het Engelsch zijne
.Gedenkschriften" (Londen 1764); docb zijn ware
naam is nooit aan iemand bekend geworden.
Psammenitus, laatste koning van de 26e
egyptische dynastie, zoon en opvolger van Amasis,
regeerde slecbts zes maanden (526 v. Chr.). Door
Cambyses verslagen aan den Pelusiacischen Nijlarm,
en in Memphis tot overgaaf genoodzaakt, werd hij
met 6000 Egyptenaren gevankelijk overgebracht
naar Susa. Eenigen tijd later verdacht van samenzwering, werd hij ter dood gebracht. Sedert was
Egypte niets antlers meer dan een wingewest van
bet Perzische rijk.
Psammetichus I, koning van Egypte, zoon
van Nechao, die van den troo p was gestooten door
de Ethiopiers, stichtte de 26e dynastie. Hij begon
als een der 12 koningen van de Dodecarchie (671
—656 v. Chr.), en bekwam als zijn aandeel het
noordwestgedeelte van Egypte, naar het westen van
de Delta. Door grieksche huurtroepen uit KleinAzie gebolpen, versloeg en verdreef bij zijne merlekoningen, regeerde alleen van 656 tot 617, voerde
roewrijk oorlog in Syrie, verfraaide Memphis, stelde
de stad Naucratis open voor de Grieken, en ontving
de vreemdelingen in zijn land, in strijd met de oude
gebruiken van Egypte. P. II, koning van
Egypte, van 408 tot 389 v. Chr. Onder zijne regeering had de derde opstand tegen de Perzen plaals.
Psammis, koning van Egypte, uit de 26e dynastie, regeerde van 601 tot 595 v. Chr., en vond
den dood op zijnen veldtocht tegen de Ethiopiers.
Psapho, een Libyer, van wien verhaald wordt,
dat hij de vogels leerde spreken ; bij leerde ben deze
woorden zeggen : Psapho is een god, en als ze dat
goed kenden, liet bij ben wegvliegen. Men verzekert
dat de Libyers door deze list derwijze werden misleid, dat ze werkelijk aan P. goddelijke eer bewezen.
Psara, eiland. Zie IPSARA.
Psellus (Michael), byzantijnsch schrjjver, geb.
te Constantinopel, was senator onder Michael Stntiotieus, Isaac Comnenus en Constantisus Duets;
leernaeester en later voornaamste readsman van
Michael Parapinatius, weal eindelijk ecbterverwesen
naar een Wooster, wear hij °Instr. 1079 stied. Als
philosoof, godgeleerde, wiskundige, geneesitundige,
ens. heeft hij seer veel geschreven, o. a. eons

868

Chronographie, die van 975 tot 1059 leapt, en acne
Verhandeling over de bandelinges der Demonen
(gedrukt 1615, en opnieuw in 't hat gegeven door

Boissonade (1838). — Somwijlen onderscbeidt men
twee schrtvets van den naam P., en noemt dance
eenen de Oude, den anderen de long..

Psinaula

Ptolemeis

Psinaula, stad in het oude Egypte. Zie het
art. ÁLABASTRON.
PSi01, of Psla, rivier in europ. Rusland, ontspringt in 't gouvt. Koersk, doorstroomt de gouvernernenten Slohoden van Ukraine en Pultawa, en
ontlast zich na 70 rnijlen loop in den Dnieper.
Pskow, of Pleskow, stad in europ. Rusland, aan
de Pskowa en de Velikaja, is gesticht in de 10e eeuw,
was eene onafhankelijke republiek totdat zij onderworpen werd door Wasili IV (1509), en heeft thans
18,000 inw. Het is de hoofdplaats van het gouvt. P.
Psyche, in de mythologie eene bekoorlijke
koningsdochter, bnezemde een onweerstaanbaren
hartstocbt in aan Amor. Ingevolge de uitspraak van
het orakel werd zij op eenen berg gebracht, waar
zij bet slachtoffer moest worden van een onbekend
monster, zoodat P. niet anders verwachtte dan den
dood. Doch Zephir bracht haar in een prachtig paleis, waar zij elken nacht een bezoek ontving van
Amor, die haar echter mededeelde, dat hij haar nooit
anders konde komen bezoeken dan in de duisternis,
en dat zij nooit eene paging moest doen om hem te
zien. Reeds spoedig intusscben was P. niet in staat
hare nieuwsgierigheid te hedwingen, en zij wilde
haren minnaar eens aanschouwen terwijl hij sliep,
bet ging hoe het ging: uit de brandende lamp, die
zij tot dat einde in de hand had, viel bij ongeluk
een droppel heete olie op zijne dij: hij werd dadelijk wakker, en ontvlood haar, om niet meer tot haar
weder te keeren te gelijk verdween ook bet paleis,
en P. werd overgeleverd aan Venus, die, vertoornd
dat haar zoon door P. verleid was, de onvoorzichtige
schoone strafte met de zwaarste beproevingen.
Eindelijk evenwel keerde Amor tot P. terug, trouwde
haar, en schonk hear de onsterfelijkheid.
Psyllen, toovenaars in Egypte en Libye ; zij
bevveerden de gaaf te bezitten, het venijn der Mangen onschadelijk te maken en die dieren te dooden
door ze sleehts aan te zien. Herodotus maakte van
de P. ten onrechte een bijzonder yolk.
Psyra, eiland. Zie IPSARA.
Ptah, of Phtha, egypt. godheid. Zie FTA.
Pterelaus, koning van Taphus, was de zoon
van Taphius. Van zijn grootvader Neptunus had hij
den goudgeel haartje op zijn hoofd ontvangen, van
welk haartje zijn leven afhing. Toen zijne zonen
tegen koning Electryon van Mycene ten strijde getogen waren, konden zij Taphus niet veroveren voordat Komwtho haren vader liet goudgele haartje uit
het hoofd getrokken had.
Ptolemais, naam van verscheidene steden der
oudheid. De voornaamste waren: 1) eene stad in
Syrie ; thans Aco of Acre; vermeld Hand. 21 : 7. —
2) eene stad in Cyrenaica; thans Tolometa.
3) twee steden in Egypte, de eene in Thebais, thans
Mensjie, op den linkeroever van den Nijl, bezuiden
Panopolis, was gesticht door Ptolemeiis Philadelphus
en een der voornaamste handeldrijvende steden van
Egypte ; dit P. werd ook Hermu genoemd, wegens
de veneering aldaar van Mercurius; het andere egyptische P. lag aan de Arahische Golf (Roode Zee) en
op de grenzen van het land der Troglodieten, nabij
de kaap, die thans Assiz-Ras heet. Dit P. werd genoemd Ptolemais theron of epitheras, wegens de
verscheurende dieren, die de omstreken onveilig
maakten.
Ptolemeen, de macedonisch-grieksche vorsten, die over Egypte geregeerd hebben sedert den
dood van Alexander den Groote (323 v. Chr.) tot
de verovering van Egypte door de Romeinen (30 v.
Chr.). Zie bet volgende art.

Ptolemetis I, bijgenaamtl Safer, d. Redder,
of Lagi, d. zoon van Lagus, wordt gehouden voor
den zoon eener bijzit van Philippus, die later getrouwd was met Lagus, een der voornaamste veldheeren van dien vorst. Hij vergezelde Alexander
naar Azie, en was een der drie hoofdofficieren door
wie Alexander's leven gered werd in de stad der
Oxydrachen. Bij den dood des konings (323 v. Chr.)
bekwam P. voor zijn aandeel Egypte, en had van dat
oogenblik of gees andere gedachte, dan om zich
daar staande te houden. Hij liet Perdiccas omkomen
te Pelusium (320); en na lange oorlogen vereenigde
hij zich met de andere veldheeren tegen Antigonus
en Demetrius, en droeg het zijne bij tot het winnen
van den slag bij Ipsus (301 v. Chr.), die aan de
macht van Antigonns den bodem insloeg en hem
(P.) handhaafde in het bezit van de landen, die bij
reeds in bezit had. Sedert 308 v. Chr. had P. den
titel van koning aangenomen. Toegetreden tot het
verbond tegen Demetrius (287 v. Chr.), bracht bij
Griekenland in opstand tegen dien vorst, veroverde
Sidon en Tyrus (286), en voegde nog verscheidene
provincien aan zijn rijk toe, o. a. het eiland Cyprus,
zoomede Cyrenaica. Niet minder werkzaam in zijn
binnenlandsch bestuur, verfraaide hij Alexandria
met gedenkteekenen en tempels, liet een begin maken met het bouwen van den Pharus, stichtte de
bibliotheek in het Serapion, beschermde wetenschap en letterkunde, trok vele geleerden naar
Egypte, stichtte bet museum, en voerde in Egypte
de eeredienst van god Serapis in. Hij verstak zijnen
oudsten zoon Ptolemeiis Ceraunus van de troonopvolging, en deed afstand van de regeering ten
behoeve van zijnen tweeden zoon Ptolemeiis Philadelphus (285 v. Chr.). Hij stierf eerst twee jaren
later. — P. II, bijgenaamd Philadelphus, d.
Vriend zijner broeders, een spotnaam, die hem gegeven werd wegens de verfoeilijke vervolgingen,
door hem in het werk gesteld tegen de prinsen van
den bloede. Hij was de tweede zoon van Ptolemetis I,
beklom den troon 285 v. Chr., liet Arsenus, zijnen
jongsten broeder, ter dood brengen, terwijI Ptolernetis
Ceraunus, de oudste broeder, uit Egypte vluchtte.
Meleager, die eenen opstand op Cyprus begunstigd
had, werd door P. 11 met den dood gestraft, terwijI
Cyrene, dat door zijn broeder Magas aangespoord
werd om in opstand te komen , door P. II in bedwang
werd gehouden. Arsinoe, de dochter van Lysimachus,
werd verstooten door P. II, die daarentegen eene
andere Arsinoe tot vrouw nam, namelijk zijne halve
zuster van vaderszijde, weduwe van den genoemden
Lysimachus en toen reeds de vrouw van Ptolemefis
Ceraunus. Dat P. II een voorstander was van de
letterkunde, wordt tot zijne eer vermeld hij liet de
gewijde boeken der Israelieten overzetten in het
Grieksch (door de Zeventig overzetters), gaf eene
groote uithreiding aan de door zijnen vader gestichte bibliotheek, en deed veel voor de sterrenkunde. Wat zijne buitenlandsche staatkunde betreft
sloot hij een verbond met Rome, verdedigde de
vrijheid van Griekenland tegen Alexander Gonatas,
en voorkwam de aanvallen van Antiochus Tbeos,
koning van Syrie, door troepen derwaarts te zenden. Hij stierf 247 v. Chr., en was ontegenzeggelijk
een der grootste koningen van zijne dynastie.
of Evergetes, d. i. de Weldoener, zoon —P.I,en
opvolger van den vorige (247-222 v. Chr.) overweldigde Syrie, trok den Euphraat over, bezette
Bahylonie, Susiana, Persis, drong voorwaarts tot
Bactria, bracht de beelden der goden, die Cambyses
weggehaald had, nit Perzie naar Egypte terug (dit
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verschafte hem zijn bijnaam), verleende zijnen bijstand aan de pogingen van Aratus voor de onafbankelijkheid van Achaia, en verleende eene wijkplaats aan Cleomenes, die versiagen was door de
Macedoniers. — P. IV, of Philopator, d. i. de
Vriend zijns vaders, een spotnaam, die hem gegeven
werd omdat men hem betichtte, aan zijns vaders
leven een einde gemaakt te hebben door middel van
vergif, was de zoon van Ptolemetis III, en regeerde
van 222 tot 205 v. Chr. Altijd de speelbal van tanghartige ministers (Agathocles en Sosibius) vervolgde
hij Cleomenes, bracht hem zoo tot het niterste, flat
bem Been andere uitweg meer open bleef clan den
opstand te beproeven, en liet niet eens zijn lijk ongemoeid. Deze P. had oorlog te voeren tegen Antiochus den Groote, en verloor eerst bijna geheel
Syrie, doch werd gered door de overwinning van
Raphia (217 v. Chr.). Hij liet Arsinoe, zijne znster
en vronw, ter dood brengen, en stierf, veracht en
verfoeid door zijne onderdanen. — P. V, of
Epiphanes, d. i. de Doorluchtige, zoon en opvolger
van den vorige (205-181 v. Chr.), was een kind
van 5 jaren toen zijn varier stierf, en was !evenslang de speelbal van zijne ministers (Agathocles,
Sosihius de Jonge, Tlepolemus). Een ongelukkige
oorlog met Antioehns werd gedurende zijne minderjarigheid gevoerd ; de overige tijd zijner regeering kenmerkte zich door den opstand van Lycopolis, de eerzuchtige plannen van Scopas, van Dicearchus, verschrikkelijke onlusten te Sale, te Naucratis
en in meer andere steden. Hij wist die met antlers
te beteugelen, dan met den bijstand van grieksche
hnurbenden en met aanwending van ongehoorde
wreedheden. Hij stierf door vergif. — P. VI, of
Philometor, d. i. de Vriend zijner moeder, zoon en
opvolger van den vorige (181-146 v. Chr.), was
vijf jaren oud toen hij den troon beklom onder het
regentschap van zijne moeder Cleopatra, die Egypte
wist te verdedigen tegen tie aanvallen van Antiochns IV, koning van Syrie. Hij werd in 170 v. Chr.
gevangen genomen door de Syriers, bleef vier jaren
hun gevangene, regeerde vervolgens twee jaren gezamenlijk met zijnen broeder Ptolemeiis VII of Evergetes II, die het bewind gevoerd had gedurende
zijne afwezigheid, zag zich opnieuw aangevallen door
Antiochus, doch werd bevrijd door de tusschenkomst van Popilius Lenas, die aan den syrischen
koning de waarschuwing zond, dat bij zich niet
moest vergrijpen aan eenen bondgennot der Romeinen (164 v. Chr.). Op bevel van Popilius deed P. VI
afstand van Lib ye, Cyrenaiea en het eiland Cyprus
aan Ptolemefis Evergetes II als afzonderlijk rijk ;
later partij willende trekken van de onlusten in
Syrie, was hij afwisseiend de bondgenoot van Demetrius I en van Alexander Bala. Hij stierf na de
overwinning aan den Orontes behaald te hebben.
VII, of Evergetes d. i. de Weldoener, regeerde van 170 tot 166 v. Chr. gedurende de gevangenschap van zijnen broeder Philometor, met
wien hij vervolgens gedurende twee jaren gezamenlijk regeerde (166-164), verkreeg door tusschenkomst van Popilins het koninkrijk Lihye en Cyrenaica, waarbij hij later nog het eiland Cyprus liet
voegen, kwam gewapenderhand bezit nemen van
Egypte hij den dood van Philometor (146 v. Chr.),
nam de weduwe van dien vorst tot vronw, en beloofde haar, dat hij aandeel in het bewind zoo geven
aan den jongen Ptolemetis Eupator, zoon van den
laatsteri koning, doch vermoordde reeds kort daarna
den jongen prins in de armen zijner moeder. Hij
maakte zich Ietterlijk den speelbal van iedereen

door Mine buitensporigheden, en werd om zijne ondeugden en wreedheden derwijze gehaat, dat hij
zich genoodzaakt zag Alexandria te verlaten (131
v. Chr.). De krijgskundige bekwaamheden van zijnen veldheer Hegelochus en de onlusten in Syrie
maakten zijn herstel op den troon mogelijk, en hij
bleef vervolgens regeeren tot aan zijnen dood in 117
v. Chr. Men gaf hem ook den bijnaam van Kakergetes
(d. Kwaaddoener) in plaats van .Evergetes"; ook
nog een anderen bijnaam had hij, nl. Physcon, d. i.
Dikbaik. — P. VIII, of Soter II, zoon van den
vorige, beklom den troon 1 17 v. Chr. Hij stand lang
onder bet juk van zijne moeder Cleopatra (117—
107 v. Chr.) begunstigde Antiochus van Cyzicum,
koning van Syrie, tegen zijnen mededinger Antiochus Grypu q , en werd nit Egypte verdreven door
eenen opstand, dien zijne moeder verwekte in Alexandria; met 30,000 man hegaf hij zich naar Syrie,
nam reel aan de burgeroorlogen, die dat land verwoestten, en deed zijn best om zich een prinsdom te
stichten ten koste van Judea en Phenicie. Eerst
achttien jaren later kwam hij weder op den troon
van Egypte, nl. bij den val van zijnen broeder Ptolemeiis Alexander I (88 v. Chr.), en bracht Thebe
tot onderwerping, dat weigerde hem te erkennen.
Hij stierf in 81, sleeks eerie docker nalatende,
genaamd Berenice. Men gaf hem in de wandeling
den bijnaam van Lathyrits, d. groene erwt. —
P. IX, of Alexander I, tweede zoon van Ptolemeiis VII, werd door zijne moeder Cleopatra op den
troon geplaatst, na de verdrijving van Ptolemefis VIII,
zijn ouderen hroeder (107 v. Chr.). Zoodra hij
meester was van het gezar, geraakte hij met zijne
moeder in onmin, en liet haar ter dood brengen,
om niet door haar een dergelijk lot zelf te ondergaan. Hij pleegde schennis aan het graf van Alexander den Groote, om zich meester te maken van de
daarin begravene schatten, betgeeu onrzaak werd
dat Alexandria tegen hem in opstand kwam, en hij
genoodzaakt werd zijn behortil te zoeken in de
vincht (88 v. Chr.). Tevergeefs trachtte hij zijnen
troon te herwinnen, die beklommen was door Soter 11; hij leed nederlagen te land en ter zee, en
snenvelde in een gevecht, eenen zoon nalatende met
name Ptolemeiis Alexander II, die naderhand den
troon beklom. — P. X, of Alexander II, zoon van
den vorige. Bilge q taan door Sylla, eischte hij den
troon op bij den dood van zijnen nom Ptolemeiis VII}
(of Snler II) in 81 v. Chr., bereikte na verloop van
zes maanden zijn Joel door met Berenice, de dochter van Soter, te trouwen, regeerde met haar gezamenlijk 47 dagen, en heroofde haar toen van het
leven. Reeds kort daarna werd hij in het gymnasium
van Alexandria zelf vermoord door de in opstand
gekomene armee (80 v. Chr.). Volgens eene andere
lezing redde hij zich door de flack, en regeerde
nog 7 jaren. te Tyros. Met hem was de wettige linie
der Ptolemeiin uitgestorven : de Romeinen wierpen
zich op als zijne erfgenamen, krachtens een voorgegeven testament. — P. XI, of Auletes, 41. i. de
Finitspeler, dos genoemd omdat hij een hartstochtelijk liefhehber was van fluitspelen. Hij was een
natnnrlijke zoon van Ptolomeils Soter II, ward door
de Egyptenaren op den troon geplaatst in 80, of
eerst in 73 v. Chr., doch pas in 59 v. Chr. door de
Romeinen erkend, Welke erkenning hij zich slechts
verschafte door de bescherming van Pompeii's te
koopen. Hij maakte zich bij de Egyptenaren gehaat
en veraeht, vooral door de lijdelijkheid, waarmede
hij toeliet, dat de senaat ran Rome zich meester
maakte van bet eiland Cyprus, het apanage van lij-
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mededingers, ontdeed zich van de overigen zonder
nen broeder. In 58 v. Chr. werd hij weggejaagd, en
eenigen verderen strijd, trouwde met zijne mister
kon eerst drie Jaren later terugkeeren, geholpen door
Arsinoe, de wedawe van Lysimachus, liet de twee
de wapenen van Gabinius, een werktnig van Pomzonen ter dood brengen, die zij dien vorst gebaard
pejus (55 v. Chr.). Hij regeerde nog 5 jaren, behad, en bracht haar reeds spoedig in de noodzakeschermd door de gallische Itjfwacht, die men ter
lijkheid om naar Egypte te vluchten, wear zij de
zijner beschikking geiaten had; zijne onderdanen
vrouw werd van Philadelphus. Na anderhalf jaar
mergelde hij nit, om zijne veelkostende beschermers
geregeerd te hebben, sneuveide P. in eenen veldslag
te kunnen betalen, en algemeen verfoeid stierf hij
tegen de Gallièrs, die aangevoerd werden door Belanno 52 v. Chr. Bij sommige schrijvers !weft hij den
gins (279 v. Chr.).
bijnaam Dionysos of Bacchus, ofschoon die bijnaam
Ptolemeits (Claudius), een der beroemdste
eigenlijk aan den volgende behoort. — P. XII,
geografen, sterren- en wiskundigen der oudbeid,
of Dionysius, d. i. Bacchus, zoon van den vorige,
leefde in de eerste heift der 2e eeuw v. Chr. te
beklom den troon in 52 v. Chr., trouwde met zijne
Alexandrie. Zijne voornaamste werken zijn: Syntaxis
zuster, de vermaarde Cleopatra, ofschoon hij zelf pas
mathematica of Constructio mathematica, die onder
13, en zij pas 17 jaren mid was. Donrdien Cleopatra
den naam Almagest omstreeks het jaar 827 in bet
alleen het gezag in handers wilde nemen, verwekten
Arabisch vertaald werd (beste editie gezamenlijk
de voogden van den jongen koning eenen opstand
met andere werken van P. van Halma 4 din. Parijs
tegen haar, die haar noodzaakte zich te verwijderen.
1813-28); wijders tie Geographica, in 't licht geOp hun aanraden gaf P. XII zijne toestemming tot
geven door \Vilberg en Grashof (4 dln. Essen
bet vermoorden van Pompejus (48 v. Chr.); doch
1832-43) en door Robbe (3 dln. 1843-45).
hij werd daarom niets te beter behandeld door
Ptolemetis Chennos, taalgeleerde nit AlexCesar, die, als scheidsman optredende tusschen hem
andrie, leefde in de le eeuw na Chr., en schreef eene
en Cleopatra, zich verklaarde ten voordeele van
verzameling legenden, waarvan uittreksels tot ons
laatstgenoemde, wier bekoorlijkheden hem verleid
gekomen zijn in de werken van Photius.
hadden. Ptoletneiis XII vatte de wapenen op, maar
Pua, ook Puwa of Puva, I zoon van Issaschar ;
leed de nederlaag, en vond zijnen dood in de golven
Gen. 46: 13; Num. 26: 23; 1 Chron. 7: 1. —
van den Niji, terwijl hij vluchtte (48 v. Chr.). —
P. xi'', het Kind, tweede zoon van Ptolemeils XI, 2) een der egyptische vroedvrouwen; Exod. I : 15.
3) vader van den reciter Thola ; Richt. 10: 1.
werd atm 48 v. Chr. koning van Egypte gemaakt
Pubasti, egyptische godin. Zte BUBAST1S.
dour Cesar, en werd op zijn elide jaar de tweede
Publicanen, Publicani, oudtijds de ontvanman van Cleopatra ; doch vier jaren later stierf hij,
gers der belastingen, inzonderheid de romeinsche
waarschijnitjk door vergif. —P. XIV, of Cesarion,
ridders, die de aan de schatkist der republiek op te
geb. anno 47 v. Chr., zoon van Cesar en Cleopatra,
brengen belastingen gepacht hadden; en ook de
werd 42 v. Chr. door de triumvirs tot koning veragenten van die pachters werden P. genoemd.
klaard, ontving 32 v. Chr. den ijdelen titel van
P., in de 12e eeuw in Burgundie en Vlaanderen
koning der koningen, en werd 30 v. Chr. ter dood
eene kettersche secte; de P. verwierpen het Oude
gebracht op bevel van Augustus.
Ptolemeils, broeder van Ptolemeiis Auletes Testament, het huwelijk, den eed, enz.
Publicola (P. Valerius), werd de ambtgenoot
en natunrlijke zoon van Ptolemeiis Soter II, bekwam
van Brutus in het consulaat, nadat Tarquinius Colla80 v. Chr. den troo p van Cyprus, maar kwetste de
tines zijn ontslag hail gekomen (509 v. Chr.). Hij
Romeinen door de aaninatigende bonding, die hij
liet onder de behoeftige burgers de rtike bezitv a rvolgens aannam: daarop werd bij een plebiscit
tingen der Tarquiniussen verdeelen, voltooide de
bepaald, dat Cyprus een romeinsch wingewest zou
nederlaag der vijanden van het Romeinsche rijk
worden. Cato kwatn als qnestor om dit besluit ten
na den dood van Brutus, en genoot bij zijne teruguitvoer to leggen, en P. maakte nit wanhoop zelf een
komst de eer van eenen zegepralenden intocht in
einde aan zijn !even door vergif (58 v. Chr.).
Ptolemais Apion, d. de Magere, won Rome; hij werd een oogenblik bij het yolk verdacht van to eerzuchtige oogmerken, doch bet gevan Ptolemetis Evergetes II en zijne bijzit Irene,
lukte hem, dien argwaan geheel to doen verdwijnen:
regeerde in Cyrenaica en in Libre van 116 tot 96 v.
toen werd hij de !leveling des yolks, dat hem den
Chr., en vermaakte zijne landen aan de Romeinsche
Vriend des
eernaam schonk van Publicola (d.
republiek, die ze eerst 30 jaren later in bezit nam.
Ptolemais Alorites, koning van Macedo- yolks). Hij was later nog driemaal consul, versloeg
de Sabijnen, en stierf zoo arm; dat , ztjne begrafenis
nie geboortig nit Alore in Pieria, was een natuurbekostigd moest worden door het rijk.
lijke zoon van Amyntas Ill. met Wiens ilochter
Publilius Philo (Quintus), een voornaam
ryone hij in den echt trad. Zijne schoontnoeder Enromeinsch plebejer, was viermaal consul (339, 327,
rydice werd verliefd op hem, en smeedde een plan
320, 315 v. Chr.) en dictator in 339; hij veroverde
om haren gemaal uit den weg to ruimen en P. op
Palepolis, en versloeg de Samnieten. Hij is de eerste
den troon to plaatsen ; doch dit plan mislukte. Evenplebejer, die tot pretor benoemd werd (337 v. Chr.).
zoo mislukte- de poging van P. om den troon van
In 339 v. Chr. liet hij drie belangrijke wetten aanAlexander III to overweldigen (372); beter slaagde
nemen, waarbij bepaald werd: 1) dat de patricidrs
hij 370 v. Chr., toen hij aan Perdiecas een gedeelte
voortaan onderworpen waren aan de plebiscits;
van diens rijk ontweldigde. Zijne regeering duurde
2) dat de volksbesluiten eerst kracht van wet erslechts drie jaren.
Ptolemeiis Ceraunus, d. i. de Bliksem, langden door de bekrachtiging van den senaat;
3) dat eon der censoren voortaan gekozen moest
koning van Macedonia, oudste zoon van Ptolomeitsworden nit de plebejers.
Soter I, verliet Egypte toen Ptolemeiis Philadelphus,
Publius, een voornaam man op het eiland
zijn broeder, tot troonopvolger verklaard word (285
v. Chr.). Hij vermoordele Seleucus, die hem in Ma- Melite, wiens vader door Paulus genezen word ;
Hand. 28: 7, 8.
cedonie ontvangen had, liet zich uitroepen als koPublius Syrus, • latijnsch dichter, waarning van Thracie en Macedonia (281), gaf ter zee
schijnlijk geboortig nit Syrit), word in zijne jeugd
de nederlaag aan Antigonus Gonatas, een zijner
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als Meal naar Rome gebracht ; de meester, in wiens
Puelohen, of Pulchen, Indianenstam in 't zuiderdeel der Argentijnsche republiek en in Patagonie.
handen hij viel, liet hem eerie gnede opleiding gePuente, naam van verscheidene spaansche steven, zoodat P., toen hij later vrijgegeven werd, in
den, o. a.: 1) P. de la Retina, 4 uren gaans bezniden
staat was mime-spelen te schrijven en die zelf voor
Pamplona ; 2800 inw. — 2) P. del Arzobispo, aan
to dragen, tot welk einde hij verscheidene steden
den Taag, 9 urea g. bezuidw. Talaveira ;1200 inw.
van Italie bezocht. Eindelijk gaf hij zijne voorstel— 3) P. de Ume, 5 a 6 uren g. benoordoosten Colingen te Rome, en Cesar schonk aan P. de voorkeur
runa ; 1900 inw. — 4) P. knit (P. Xenil) of P. de
boven Laberius. De werken van P. zijn gewoonlijk
Don Gonzales, in de prov. Cordova, 6 uren g. beach ter Phedrus gedrukt ; de beste azonderlijke editie
zuidw. Montilla ; 8000 inw.
is die van J. C. Orellius (Leipzig 1822).
Puerto, d. i. haven, de naam van verscheidene
Pttckler Muskau (Herm. Ludw. Heinrich,
plaatsen in Spanje, de spaansche kolonien en spaansch
Fins van), voornaam duitsch schrijver, geb. 30 Oct.
Amerika,
o. a.: 1) P. Bello, of P. de Velo, in Cen1785 te Muskau in de Lausitz, 1822 tot den prinsentraal Amerika, staat Istmo, 8 mijlen benoordw. Pastand verheven, liet in zijne heerlijkheid Muskau
nama, aan den Grooten Oceaan ; eertijds 8000, thans
trotsche parken aanleggen, en deed vervolgens veel1300 inw.; gesticht 1584 (de haven van P. was
jarige reizen door Noord-Afrika en Voor-Azie. Nareeds in 1502 ontdekt door Columbus); dit P. is
dat hij 1845 zijne heerlijkheid (die thans aan Prins
dikwijls verwoest, door de Engelschen en door de
Frederik der Nederlanden toebehoort) verkocht had,
Flibustiers. — 2) P. Cabello, of P. Cavallo, in de
hield hij verblijf in verscheidene steden van Duitschrepubliek Venezuela, aan de Golf Van Triste, ruim
land en van Italie. Als schrijver deed P. zich het
12 mijlen bewesten Caracas; goede, veilige haven.
eerst kennen door zijne naamloos in 't licht gege— 3) P. Llano, in de spaansehe prov. La Mancha,
vene Briefe eines Verstorbenen (4 dln. Munchen
anderhalf uur gaans bezuidoosten Almodovar-del1830 en Stuttgart 1831), waarop o. a. volgden:
Campo ; 5000 inw. 4) P. del Principe (SantaSemilasso's vorletzter Weltgang (3 dln. Stuttgart
Maria-de), op bet eiland Cuba, 65 mijlen bezuid1835); Semilasso in Afrika (5 din. Stuttg. 1836);
oosten Havana ; 30,000 inw. — 5) P. Real, in de
Sicdostliche Bildersaal (3 deelen Stuttgart 1840);
spaansche prov. Cadrx, aan de baai van Cadix, 3
Aus Mehemed-Ali's Reich (3 dln. Stuttg. 1844);
uren gaans benoordoosten de stad Cadix ; 6500 inw.;
Die Rackkehr (3 dln. Berlijn 1846-48).
Pudens,een der eersteChristenen; H Tim. 4: 21. was het hoofdkwartier der Franschen, toen ze Cadix
belegerden in 1811-12 en in 1823.
Puderoy, oude naam van Poederooien.
Pufendorf (Samuel, baron van), duitach puPuebla (la), een der staten van den Mexicaanblicist en geschiedschrijver, geb. 8 Jan. 1632 te
schen bond, gelegen tusschen de staten Veracruz,
Flithe bij Chemnitz, wear zijn vader luthersch preOasaca, Mexico, Queretaro, en den Grooten Oceaan,
dikant was. Hij was lang historiograaf van Zweden,
is 668 vierk. mijlen grout, bevolkt met 659,000
en stierf 26 Oct. 1694 te Berlijn. De voornaamste
zielen, en heeft tot hoofdstad La-Puebla-de-loswerken van P. zijn : De jure naturce et gentium
Angeles (zie volgend art.). VcSör de verovering beetle
(Lund 1672); De officio hominis et civis (Lund
dit land Tlasca ; het was toen onafhankelijk van
1673); het under den naam van .Severinus a MonMexico, en verleende hulp aan Cortez.
Puebla (la), naam van verscheidene steden, zambane geschrevene De statureipublicce Germania
(1660; dikwijls herdrukt; in 't Fransch vertaald,
o. a.: 1) op het spaansche eiland Majorca, nabij de
Amsterdam 1669); wijders heeft men van hem:
baai van Alcudia, 3 uren gaans bezuidw. Alcudia ;
De rebus gestis Caroli Gustavi Suecice regis (Neuren3600 inw. — 2) P. de Alcocer, in de spaansche
berg 1695; 2 din. 1729); enz.
prov. Badajoz, 10 uren gaans bezuidw. VillanuevaPugatschew, Poegatsjef (Jemelian), een kola-Serena; 3500 inw. — 3) P. de Almuradiel, in de
zak, geb. 1726, gaf zich in 1773 nit voor den tien
spaansche prov. la Mancha, aan den Gijuela, 4 a 5
jaren vroeger vermoorden Peter III. Reeds spoedig
uren gaans benoorden Alcazar; 3500 inw.
vond P. grooten aanhang, maakte zich van vele
4) P. de Cazaba, het oude Corula, in de spaansche
sterkten meester, toog door verscheidene provincien,
prov. Sevilla, vijrdhalf uur g. bezuidw. Ossuna ;
de
spaanbeging overal de ongehoordste wreedheden, en was
5000 inw. — 5) P. de Don Fadrique, in
op bet punt om Moskou te bemachtigen. Toen echache prov. Granada, 6 a 7 uren g. benoordoosten
ter door zijn aarzelen die kens verloren ging, zag
Huesca ; 8000 inw.; gesticht door den bertog van
de
hij zijnen aanhang sterk verminderen ; en weldra
Alba en 6) een ander P. de Don Fadrique, in
door de zijnen voor 100,000 roebels uitgeleverd aan
spaansche prov. Toledo, 10 uren g. bezuidoosten
het
oude
keizerin Catharina, werd hij, in eene ijzeren kooi opOcana ; 3600 inw. — 7) P. de Guzman,
gesloten, te Moskou te pronk gesteld, en vervolgens
Prcesidium, in de spaansche prov. Huelva, 4 uren
gevierendeeld (1775).
gaans benoordoosten San-Lucar; 3800 inw. —
Pughe (William Owen), taalgeleerde, geb. I 759
8) la-P. de los Angeles, hoofdstad van den mexite
Tyn-y-Bryn in 't prinsdom Wallis, gest. 1835,
caanschen staat aan den Tlascala, had
heeft zich hoogstverdienstelijk gemaakt wat betreft
vciOr 1862 eene bevolking van 85,000 zielen; gede welsche teal en letterkunde. Zijne voornaamste
sticht 1533; door de Amerikanen bezet 1847; door
werken zijn : de beroemde Myvyrian Archaiology
de Franschen (onder genl. Foray) ingenornen, nadat
(3 din. Londen 1801-7); een Welsch-Engelsch
het door de belegering van 18 Maart tot 18 Mei
woordenboek (1793-1803); de Ancient laws and
1863 deerlijk geteisterd en ontvolkt was geworden.
institutes of Wales (Londen 1841).
— 9) P. de Varzim, in Portugal, prov. Minho, I uur
Pugniatan, het soendasche eiland Engano,
gaans benoordw. Porto; 6000 inw.
Pueblo—Indianen, de gemeenschappelijke San de westkust van Sumatra.
Puleten, of Puvieten, afstammelingen van Isroam voor verscheidene, ten deele tot beschaving
saschar's zoon Pua ; Num. 26: 23.
gebrachte, Indianen-stammen in Nieuw-Mexico en
Puisaye (le), landschap in 't oude Frankrijk,
omliggende landschappen. Ze leggen zich toe op
op den recbteroever van de Loire, bevatte de steden
den Iandhouw, en wonen in steenen huizen, die
St.-Fargeau, Bleneau, Bonny, St.-Amand.
pueblo).
bijeen gebonwd zijn als dorpen (dorp
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Puisaye (Joseph, graaf van), fransch royalistisch generaal, geb. 1755 te Mortagne, was 1789
°Meier bij de garde der Honderd Zwitsers. Hij had
zitting in de Constituante, was daar een voorstander
van de nienwe begrippen, en werd 1791 marechalde-camp. Doch in 1793 koos hij partij tegen de
Conventie, en plaatste zich aan het hoofd der armee
van bet dept. Eure. Hij werd verslagen bij Pacy,
nam de wijk naar Bretagne, reorganiseerde daar de
Cbouannerie, en ging vervolgens naar Engeland, om
de expeditie van Quiberon voor te bereiden, die hij
evenwel zag mislukken door de hekwaamheid van
zijnen tegenstander, generaal Hoche. Van het engelsche ministerie verkreeg hij eenig grondgebied
in Canada, en verhuisde derwaarts; na den vrede
van Amiens keerde hij echter naar Londen terug,
en stierf Sept. 1827 te Hammersmith bij Londen
in zeer bekrompene omstandigheden.
Pujols, 1) stad in 't fransche dept. Gironde,
5 uren gaans hezuidoosten Livorno; 2500 inw. —
2) stad in 't fransche dept. Lot-Garonne, 3 kwartier
gaans heznidw. Villeneuve-sur-Lot ; 2600 jaw.
Pul, 1) eon koning in Assyrie; 11 Kon. 15 :19 ;
I Chron. 5: 26. — 2) de bevolking van Afrika ;
Jezaia 66: 19.
Pulawy, marktvlek in russisch Polen, aan de
Weichsel, 10 a 11 uren gaans benoordw. Lublin ;
3000 inw.; het fraaie kasteel, dat lane de residentie
was van prins Czartoryiski, werd 1831 door de
Russen verwoest (in dat kasteel was eene bibliotheek
van 80,000 boekdeelen), en een zoogenaamde tempel van Sibylle, waarin de zeldzaamste oudbeden
van de poolsche natie bijeengebracht waren.
Puicheria, de heilige, voluit Alia Augusta
Pulcheria, keizerin van het Oostersch ram. rijk, was
de dochter van keizer Arcadius en van Eudoxia.
Geboren omstr. 399, werd zij 414 als Aaugusta" uitgeroepen, en aanvaardde de teugels van het bewind
namens baren jongeren broeder Theodosius II, die
later op baar aanraden in het huwelijk trad met
Athenais. Door de kuiperijen barer benijders een
oogenblik in ongenade gestort (446), hernam zij
echter reeds spoedig al haren invloed, werd bij den
flood van haren broeder als keizerin uilgeroepen
(450), en trouwde toen met Marcianus, die echter
vooraf beloven moest, dat hij hare indertijd afgelegde gelofte, als maagd te zullen leven en sterven,
eerbiedigen zou, betgeen hij dan ook deed. Het paleis van de heilige P. had overigens in zijne gebeele
inricbting meer overeenkomst met een klooster dan
met een vorstelijk paleis. Zij stierf 453, en werd
later gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 10 Sept.
Pulci (Luigi), ital. dichter, geb. 1432 te Florence, gest. 1487, is voornamelijk bekend door zijn
heldendicht it Morgante maggiore, het best in 't
licht verschenen te Venetie (1494), te Florence
(1732), te Parijs (3 dln. 1768).
Pultawa, of Poltawa, stad in europ. Rusland
(in de oude Ukraine), aan de uitwatering van de
Poltawska in de Worskla ; 20,000 inw.; is vermaard door de beslissende overwinning, die de
Russen (onder Peter den Groote) bier bevochten
op de Zweden (onder Karel XII, die genoodzaakt
was naar Bender in Turkije te vluchten). Het is de
hoofdplaats van bet gouvernement P. (circa 903
vierk. mijlen met 1,819,000 bewoners).
Pultusk, stad in russisch Polen, gouvt. Plock,
20 mijlen benoordoosten Mock ; 4800 inw.; overwinning van Karel XII op de Saksen in 1703; dito
van de Franschen op de Russen in 1806,
Punel. Zie PNuet.

Punish's, Pceniers, zoo werden de Carthagers
genoemd, als afstammende van de Pheniciers.
Punische oorlogen, drie vermaarde oorlogen tusschen de Carthagers (Pam° en de Romeinen. De eerste der P. began in 264 v. Chr. en
duurde 22 jaren. Deze oorlog was het gevolg van
de geschillen, die Hiero, tiran van Syracuse, met de
Mamertijnen had, welke laatsten, na Messina overweldigd te bebben, de Romeinen te bnlp riepen ;
de Carthagers kozen toen partij voor de Syracuzanen. Hamilcar (aan de zijne tier Carthagers), Milling, Atilins Calatinns, M. At. Regulus. Lutatins (aan
de zijne der Romeinen) onderscheidden zich in dezen oorlog. De zeeslagen van Mylm of Tyndaris, van
Ecnomus, van Drepanum, en het beleg van Lilybreum,
waren de voornaamste rnomenten van dezen oorlog,
waaraan de Romeinen een einde maakten (lorr eene
beslissende overwinning bij de Egadische eilanden.
Door dezen eersten der P. werden de Romeinen
meester van Sicilie. — De tweede der P. begon in
219 met bet beleg en de inname van Saguntum, dat
in tijd van vollen vrede aangetast werd door Hannibal; dit beleg duurde 18 jaren. Het over de Alpen
trekken van Hannibal, zijne overwinningen aan den
Tessino, aan de Trebia, aan het meer Trasimene, te
Cannae, de veldslag van Nola, die van Sena, de veldtocht der beide Scipios in Spanje, eindelijk het oversteken van den grooten Scipio naar Afrika, en de
beslissende overwinning bij Zama (202) zijn van den
Zen der P. de voornaamste punten ; de helden daarvan zijn Hannibal, Hasdrubal, de Scipios, FabiusMaximus, Marcellus. De tweede der P., na Rome op
den rand van zijnen ondergang gebracht te hebben,
eindigde hiermede, dat de Romeinen meester werden van Spanje, en dat de macht van Carthago onherstelbaar gefnuikt was. — De derde der P. was
niets anders dan de belegering van Carthago, die
duurde van 149 tot 146 v. Chr. Na zich drie jaren
heldhaftig verdedigd te hebben, werd Carthago ingenomen en platgebrand, en het Carthaagsche grondgebied werd in een romeinsch wingewest berschapen
door Scipio Emilianus,
Punjab. Zie PENDZJAB.
Puri°, stad in Peru, aan bet westeinde van het
Titicaca-meer, 44 mijl. bezuidoost. Cuzco ; 8000 inw.
Punta—Delgada. Zie DELGADA.
Puntido, een klooster tusschen Milaan en
Bergamo, vermaard doordien daar de eerste lombardische bond werd gevormd, waarbij Milaan, Verona, Vicenza, Treviso, Padua, Brescia, Bergamo,
Mantua, Cremona, Parma, Piacenza, Reggio, Modena,
Bologna zich in April 1167 tot eenen bond aaneensloten onder den invloed van pans Alexander III,
om wederstand te bieden aan keizer Frederik Barbarossa. Reeds in het volgende jaar zag Frederik
zich genoodzaakt in alter ijl Italie te verlaten ; bijna
geheel Opper-Italie trad toe tot den lombardischen
bond, welke bond Alessandria stichtte ter eere van
paus Alexander III. Na verscheidene veldtochten
was Frederik, te Lignano verslagen (1176). genoodzaakt den vrede van Venetie te teekenen (1177).
Pupibnus, romeinsch keizer. Zie MAXIMUS.
Pupillus (Orbilius), geb, te Beneventum, was
eerst schrijver, toen soldaat, leeraarde daarna te
Beneventum, vervolgens (sedert 63 v. Chr.) te
Rome, waar hij wet is waar in hooge achting stond,
loch niettemin in zeer bekrompene omstandigheden
verkeerde,hetgeen hem somber en mismoedig maakte,
zoo zelfs, dat zijne leerlingen met diezelfde misrnoedigheid bezield werden (Horatius ep. 2, 1, 70.).
Toen P. stierf was hij in zijn 100e levensjaar.
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Putten

door do Spanjaarden. Door overstrooming werd P.
geteisteril : 15 Sept. 1579, 23 Jan. 1610, 7 Maart
1625, 4 Nov. 1675, 23 Aug. 1717, 4-5 Febr. 1825.
staat Cauca, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Popayan, in de Andes, aan den voet van den vunrspuPurmermeer. Zie PURMER (de).
Purtabghur, twee steden in Britsch 0. I., nh:
wenden berg P., die de stad bijna geheel verwoestte
1) hoofdplaats van het bergachtige district P., Iigt
in 1827.
op den weg van Nimntsj (Neemuch) naar Baroda. —
Purally, rivier. Zie ARABUS.
Puranas, de naam van 18 dichtstukken in het 2) oak Belhaghat genaamd, in het voormalige koSanskrit, bevattende overleveringen betreffende de ninkrijk Oude, Iigt 7 mijlen benoorden Allahabad ;
12.000 inw.
theogonie en cosmogonie der Hindoes, en cowmentaridn zijnde op de Vedas. Onder die 18 P. behoort
Purus, of Cuchivara, een der voornaamste rivieren, die zich in de Arnazone ontlasten (in Zuidbet Bhagavata P. (uitgegeven door Burnouf, 3 dln.
Amerika), lnopt in noordoostwaartsche richting.
Parijs 1840-53), waarin de geschiedenis van god
Zie AMARU-MA,U.
Wisjnoe verhaald wordt.
Pusterthal een 14 mijlen lang bergdal in
Purbeck (schiereiland), doorgaans genoemd
Tirol, strekt zich nit van Miihlbach aan de Rientz,
eiland P., een schiereiland aan bet zuidoost-uiteinde
in onstelijke richting, tot het Toblacher veld.
van het engelsche graafschap Dorset; op P. ligt de
Put3toVirOit0'W(11 en ridtte) . Zie POESTOW01TOFF.
stad Corfe-Castle.
Put. Zie PUTTEN 2).
Purdy Island, eiland aan de zuidkust van
Australie, behoort tot den Nuyts-archipel. — De
Put, een der zonen van Cham; Gen. 10: 6;
I Chron. 1: 8 ; Ezech. 30: 5 ; Nah. 3 : 9. Van hem
Purdy-Islands in de Stille Zuidzee maken deel nit
stamde het yolk af, dat Puteers genoemd wend;
van de groep der Admiraliteits-eilanden.
Purgatoro, een met 15,000 zielen bevolkt Jerem. 46: 9: Ezech. 27: 10; 38: 5.
eilandje in de Golf van Napels ; heeft een quarantainePuteanus Erycius), eigenlijk Hendrik van der
stat ion, Pollen, geschiedschrijver, geb. 1574 te Vento, gest.
.Purgstall (Jozef, vrtjheer von hammer-). Zie 1646 te Leuven als professor. Men heeft van hem:

Pura, adjuilant van Gideon ; Richt. 7: 10, 11.
Purace, of Pusambio, stad in Nieuw-Granada,
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(Brussel 1642) en Historic Insubriac libri VI (Lenin Engeland en Schotland de strengste Preshyteriayen 1650; Leipzig 1678).
Puteaux, dorp in 't fransche dept. Seine, aan
nen, die heweren dat zij alleen, boven ieder ander,
de Seine, nabij en ten Z. W. van Neuilly; 4400 inw.
het Christendom belijden in al zijne puriteit of zuiverheid. De secte der P. ontstond miller de regeePutebrs. Zie PUT.
ring van Maria Tudor, bleef lang stil, begon eerst
Puteoli, stad in Campanie, vermeld Hand.
28: 13 : beet thans Pozzuoli.
onder Elizabeth de opmerkzaarnheid tot zich te
trekken, en verklaarde in 1566 zich formed af te
Puthem, oude naam van 't geld. dorp Putten.
scheiden van de Anglieaansche Kerk.
Puthiel, schoonvader van Aaron's zoon Elearunner, voormalig visschersdorp in Noord- zar; Exoll. 6: 24.
Holland, gebouwd in bet laatst; der 12e eeuw, (loch
Putignano, stad in het Napelsche, in Terradi-Rari, 10 uren gaans bezuidoosten Bari : 8800 inw.
reeds door de groote overstrooming van 1212( waarbij
alleen in Nth-Holland 60,000 menschen otnkwamen)
Putney, vlek in 't engelsche graafschap Suraan den Teems, derdhalf tint gaans bewesten
grootendeels te niet gegaati, terwijl toen nit bet
Louden. geboorteplaats van Gibbon, maakt thans
westeinde van P. allengs Purmerende begon te outdat gedeelte van Louden nit, dat door den Teems van
stain. — De P., een voormalig meer in NoordFulham gescheiden is.
Holland, tusschen de steden Edam, Monnikendam
S T1NEZEE.
en Purmerende. Door het ontstaan van de Zuiderzee,
Putridum mare. Zie —
in en na 1170, werd de waterstand van de P. booPuvieten. Zie PUlETEN.
ger, zoodat verscheidene daar rondom liggentle dorPuwa. Zie PuA.
Putten, 1) dorp in Gelderland, 2 uren gaans
pen er in verdronken en iierdwenen. In 1617 werd
benoorden Harderwijk; 850 inw.; bestond reeds ten
aan de steden Edam en Monnikenoarn ()drool verjare 855 ; Iced veel bij den watervloed van Febr.
leend (10 Juni) om de P. to bedijken, en reeds 1622
1825. Uit het Hills van P. (voorheen gen. Oldlag het geheele meer droog, herscbapen in bouwPlaten), in 't begin der 15e eenw wederrechtelijk
land ; men vindt er thans num 80 boerderijen, en
tot een kasteel versterkt, werden aanhondeud stroop..
eene bevolking van mina 700 zielen.
Purmerende, stad in Noord-Holland, 3 uren tochten ondernomen, hetgeen 1482 het ontstaan
uitlokte van eenen stedenbond (Kampen, Hardergaans benoorden Amsterdam, en 2 !wen g. benoordwijk, Hattem en Elburg), welks troepen in Febr.
oosten Zaandam; 5400 inw.; gesticht is 't begin der
1483 het kasteel aantastten, innamen, en met den
15e eenw (zie EGGERT), telde het in 1515 reeds
grand gelijk maakten. — 2) dorp in Noord-Bra210 huizen, werd echter 1519, op 64 huizen en bet
band, in de wandeling Put genoemd, aan den straatkasteel (Purmerstein) na, geheel in de asch gelegd ;
weg van Bergen-op-Zoom naar Antwerpen, 9 uren
doch spoedig weder opgebouwd. In 1572 verliet P.
gaans bezuidw. Breda ; 350 inw. — 3) voormalig
de zijde van Spanje; werd 1573 door den prins van
dorp in Zuid-Holland, werd door den watervloed
Oranje verheven tot 7e stad van Noord-Holland,
van 1421 overstroomd. Het lag in het Land van
en door Sonoy werden bolwerken rondom P. aanPlaten, eene voormalige heerlijkheid, gedeeltelijk
gelegd ; tocb lag P. 1575 nog onbemuurd ; 1585
versterkt, werd P. van poorten voorzien.
ten Z. van de Oude-Maas en de Nieuwe-Maas, en
Purmerland, dorp in Noord-Holland, onder gedeeltelijk in Over-Flakkee; in de 12e eeuw (waarschijnlijk omstr. 1170) werd die heerlijkheid door
dan Purtnerende, telde in 't begin der 18e eeuw
stormen en hooge zeeen vaneengescheurd, waarruim (thans circa) 300 inw., en had tot 1813 eene
door-een gedeelte in slikken en schorren veranderde,
eigene rechtbank. Het ligt een half uur gaans bezuiden Purmerende. In 1574, toen de bevolking die onder den naam van de Beierlanden eerst in de
16e eeuw weder ingedijkt
naar Purmerende gevlucht was, werd P. platgebrand

Puriteinen, onder dezen naam verstaat men

Pattershoek
Puttershoek, ook wel Pietershoek genaamd,
dorp in Zuid-Holland, circa 2 uren gaans bewesten
Dordrecht; 1700 inw.; bestond reeds in de Vie
eeuw,doch werd verzwolgen door den St.-Elizahethsvloed van 1421. Herbonwd, was P. in 1650 een
aanzienlijk dorp; het leed veel van den watersnood
14 NnV. 1775, en werd door brand geteisterd 16
Juli 1777, 28 dull 1778, 11 Oct. 1833.
Puy (le), ook Puy-en-Velay en Puy-Notre-Dame
genaamd, bij de mien Anicium en ook Civitas
Vellavorutn, in de middeleeuwen Podium, stad in
't fransche dept. Haute-Loire, waarvan het de hoofdpleats is. aan de nitwatering van Borne en Dolaison
in de Loire; 14,500 inw.; leed veel in de godsdienst-oorlogen ; het is de geboorteplaats van kat.dinaal Polignac.
Puy (Raimond du), tweede honfd van de orde
der Hospitalieter ridders van St.-Jan van Jeruzalem, gesprnten nit een aanzienlijk geslacht in Dauphine, werd omstr. 1121 de opvolger van Gerard,
den stichter der orde, welke door P. in eene milltaire herschapen werd. Aan het hoof(' zijner ridders
volbracht P. vele voorname krijgchedrijven, bemae,htigde Ascalon 1153, en stierf 1160.
Puycerda, beter Puigcerda, het etude JuliaLivia versterkte stad in Spanje, prov. Barcelona,
ruim I1 uren gaans benoordoosten Urge'; 2500
inw.; voorheen de hoofdplaats van Cerdagne.
Puy–de–Dome, kleine hergketen in Frankrijk, midden in het dept. dat er naar genoemd is,
sluit zich aan de zuidzijde bij den Mont-Dore aan,
en loopt over cane lengte van ruim 11 uren gaans.
Het zijn 80 zich op bases van graniet verheffende
rotskegels, meerendeels van vnleanischen oorsprong:
de hoogste (4860 vt.) is de eigenlijke Puy-de-Dlime,
in de nabijheid van Clermont. Het deparlement
P.–d.–D., tusschen de departementen Allier ten
N., Haute-Loire en Cantal ten Z., Loire ten 0.,
Corrke en Crenze ten W., bevolkt met 576,500
zielen, is circa 146 vierk. mijlen groot, ingedeeld in
vijf arrondissementen (Clermont-Ferrand, Issoire,
Blom, Thiers, Ambert), en heeft tot hoofdplaats
Clermont-Ferratid.
Puyflijk, of Puiflijk„ dorp in Gelderland, I uur
gaans
Drnten ; 400 inw.
Puylaurens, 1st. Podium Laurenlii, stad in
't fransche dept. Tarn, 5 a 6 nren gaans beznidoosten Lavaur; 6600 inw.; in de 16e perm hadden
de Protestanten het in bezit, en stiehtten er eene
protestantsche hoogeschool. De vestingwerken van
P. werken geslecht in 1629.
Puysêgur (Jacques de Chastenet, beer van),
fransch Init.-generaal, geb. omstr. 1600, gest. 1682,
behoorde tot eene nude familie in Armagnac, braeht
41 jaren in krijgsdienst door, woonde 30 gevechten
en 120 belegeringen bij, en werd nooit gekwetst.
Zijne Memoires, opgenomen in de verzameling Petitot, loopen van 1617 tot 1658. — P. (Jacq. Franc,
de Chastenet, markies van), soon van den vorige,
geb. 1655, gest. 1743, trad 1677 in dienst, als diplomaat gehezigd door Lodewijk XIV, werd 1734
maarschalk van Frankrijk. —P. (Jacq. Fr. Maxime
de Chastenet, markies van), zoon van den vorige,
geb. 1716, gest. 1782, diende lotfelijk onder Lodewijk XV, en werd 1759 luitenant-generaal. —
P. (Amand Marc. Jacq. de Chastenet, markies van),
zoon van den vorige, geb. 1751, gest. 1825, diende
bij de artillerie, was 1782 bij 't beleg van Gibraltar ;
doch heeft zich vooral does kennen als een ijveraar
voor het dierlijk magnetism's, waarover hij verP. (Ant.
scheidene werken heeft geschreven.

Pylades
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Hyac. Anne de Chastenet, graaf van), jongere broeder van den vorige, geb. 1752,„gest. 1809, diende
hij de fransche marine, emigreerde 1791, stelde zich
vervolgens in de armee van Conde, ging toen in
engelsche, daarna in portngeesche dienst over, werd
schout-bij-nacht der portugeesehe vloot, redde den
koning van Napels, Ferdinand IV, door hem met
zijn gezin aan board to nemen en naar Sicilia over
te brengen, en keerde 1803 in Frankrijk tem.
(Pierre Louis de Chastenet, graaf van), nit me
—P.
jongere linie derzelfde familie, geh. 1727, gest. 1807,
was luitenant-genl. toen Lodewijk XVI hem 1788
tot minister van oorlog benoemde, doch moest reeds
in 't volgende jaar aftreden.
Pyat (Felix), fransch schrijver, geb. 4 Oct. 1810
te Vierzon in 't dept. Cher, werd 1831 advocaat,
doch wtdde zich spoedig geheel aan de journalistiek. Vooral ook als schrijver voor het tooneel maakte
hij opgang. Then 1848 de Republiek uitgeroepen
was, werd P. een voorvechter van de dernocratischsocialistisehe ideeen, werd tot afgevaardigde henoemd, moest later nit Frankrijk vluchten, nand
eerst de wijk naar Zwitserland, vervolgens near
Belgie, schreef veel, (loch baarde vooral groot opzien
door zijn vIngschrift, houdentle eene lofrede op
Orsini's .anslag van 14 Jan. 1858 op het levee van
Napoleon 111.
Pydna, aanvankelijk Citron, thans Karns, stad
in Macedonia, in Pieria, aan de Thermeisehe Golf,
bezuiden de nitwateringen van den Ludias en den
Haliacmon. Het was eene kolonie van Znid-Griekenland, toen het veroverd werd door Archelans I,
finning van Macedonia. In 316 v. Chr. Eloorstond
Olympias hier een vermaard beleg tegen Cassander;
ten laatste echter werd zij tot de overgave genoodzaakt, en vervolgens ter dood gebracht. In 168 v,
Chr. werd Perseus totaal verslagen bij P. door Emifins Paulus; in 147 v. Chr. versloeg Q. :Iretellus bier
Andrisens: door die twee overwinningen word de
onafhankelijkheid van Macedonia geheel vernietigd.
PygmEet Zie PYGM EON.
Pygmalion, I) verrnaard beeldhonwer, prins
of koning van het eiland Cyprus, werd voigens de
label verliefd op het standbeeld van Galatea, door
hem zelven vervaardigd, verkreeg van Venus dat dit
beeld met !even hezield wierd, en trad er toen merle
in den echt, nit welk huwelijk een zoon gehoren
werd, met name Paphus. — 2) finning van Tyrus,
breeder van Dido, regeerde in de 9e eeuw v. Chr.
(874-827 v. Chr.). Hij doodle zijnen breeder Sicheiis, om zich van diens rijkdom meester te kunnen
maken, en noodzaakte zijne zuster Dido tot vluchien. Hij werd vergeven door zijne vrouw Astarbe.
Pygmeeen, lat. Pygmai, een denkheeldig
yolk, dat de Grieken zich voorstelden in Thracie,
in ludie of in Ethiopia te wonen, en wel aan het
uiteinde der aarde. Zij waren zeer klein van gestalte,
heette bet, hoogstens een pygme, dat is 1 grieksche
VON, of 34 nederlaudsche (Wm. Hunne geslagene
vijanden, met wie ze aanhoudend in oorlog leefden,
waren de kraanvogeis. Eens wilden zij Hercules
overrompelen terwijI hij sliep; doch de held werd
wakker, stopte de geheele bende in zijne leenwenhuid, en hracht ze gevankelijk aan Eurystheiis.
Pylades, I) de trouwe vriend van Orestes,
was een zoon van Strophius, koning van Phocis.
Hij vergezelde Orestes overal been, tot in Tauris, en
trouwde met zijne zuster Electra. Na den +mood zijns
vaders beklom P. den troo p . — 2) een pantomimespeler, geboortig uit Silicie, hereikte de hoogste volkomenheid in zijne kunst, werd te Rome uiterst
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vermaard, en vormde onder Augustus een bijzonderen troep, die ziine methode en zijn spel voortplantte.
Pyla), of Poorten, zoo noemden de Grieken (of
de Romeinen) de hergpassen, die van het eene land
naar het andere liepen te midden van hone bergketenen. De vermaardste P. waren : I ) de P. Arnanicce,
die van Oldie naar Syrid liepen, over het gebergte
Amanus ; 2) de P. Cilicice, van Cappadocie naar Cilicie; 3) de P. Caspian of P, Caucasian, later •Poort
der Alanen" genaamd, thans •Poort van Daniel", nit
Merle bij de Alanen midden door het Cancasisch gebergle; 4) de P. Albania, thans .Pas van Derbent"
of •LIzeren Poort", nit Albania naar Sarmatid, over
bet oost-einde van den Caucasus; 5) de P. Persica',
nit Susiana naar Persis.
Pylemenes, Pylcemenes, naam van verscheidene koningen van Paphlagonié. Homerns vermeldt
eenen vorst van dien naam als bondgenont van Priamus, en last hem snenvelen under de muren van
Troje.
Een P. I regeerde in Paphlagonid omstr.
131 v. — P. II (van 121-81 v. Chr.) werd
nit zijn rijk verdreven door Mithridates VII, op zijn
troon hersteld door Pompejns, deed reeds bij zijn
leven afstand van de zeeprovincien van Paphlagonid
aan de Romeinen, aan wie hij vervolgens bij testament zijn gansche rijk legateerde.
Pylos, I) thans Paleocastro, stad in Messenid,
op de kust, tegenover Sphacteria, was de hoofdstad van een rtjkje, over hetwelk Nestor regeerde tijdens den Trojaanschen onriog. In het eerste gedeelte
van den Peloponneezischen oorlog maakten de Atheners van P. een hoofdkwartier, nit lwelk zij strooptochten dezen om de omstreken te plunderen en te
verwoesten. — 2) stad in Elis, in Triphylie, tusschen de uitwatering van den Peneiis en die van den
Scilleis.
Pijnaeker, of Pynakker, ook Pijnaker, dorp
in Zuid-Holland, derdhalf our gaans bezuidoosten
's-Hage en anderhalf uur g, beoosten Delft, heeft
met onderhoorigheden omstreeks 1500 inw., en is
vermaard geworden als woonplaats van zekere Engeltje van der Vlies, die daar in de 2e helft der 19e
eeaw stierf, na 20 jaren geleefd te hebben zonder
lets te eten of te drinken, welk wonder vele vreemden naar P. lokte, die daar niet zelden milde giften
schonkeu, opdat het Engeltje niet aan oppassing
mocht ontbreken ; doch bij den dood van dit Engeltje werd haar lijk anatomisch onderzocht, en beyond men, dat zij nog kort voor haar overlijden wel
degelijk lets gegeten had — de wereld is vol kool!
Pyradria, gebergte in Armenia. Zie ABA 2).
Pyrame, fransche naamsvorm van Pyramus.
Pyramieden, reusachtige monumenten der
oudheid in Egypte, de vierhoekige, uit een vierkant
grondvlak opgetrokkene, spits toeloopende grafsteden der oud-egypt. koningen. De meeste P. (67)
bevinden zich in Neder-Egypte, aan de westzijde van
den Nijl, van Cairo tot Fayoem. Het gebruik, voor
de koningen P. op te richten, bestond sleeks in het
oude rijk, tot omstreeks 2000 jaren v. Chr.; sedert
de 7e eeuw kwam dat gebruik weder in zwang in
Ethiopia (Mero8). De drie grootste P. zijn die van
Cheops (Choefoe), van Chephrem (Cbafra), en van
Mycerinus; eerstgenoemde is in grondvlak 233 nederl. ellen breed, bij 150 nederl. ellen hoogte ; de
tweede 215 ned. el breed in grondvlak, en hong 133
ned. el; de derde 107 ned. el breed in grondvlak, en
54 ned. el hoog. Men vindt die in de nabijheid van
het oude Memphis, en ze worden thans genoemd P.
van Dzjizeh.

Pyramieden. (Slag der), zoo noemt men den
veldslag, waarin generaal Bonaparte de overwinning
bevocht op de Mamelnkken, 21 Juli 1798, in de nabijheid der P. van Memphis of van Dzjizeh.
Pyramus, thans Dzjihon, rivier in Cilicid,
ontsprong in het cappadocische landschap Cataonid,
beoosten Comana, liep znidwaarts, hesproeide eene
stad P., vervolgens Mopsuestia, en ontlastte zich
beneden Mallos in de golf van Issus.
Pyramus en Thisbe, een verliefd paar uit
Baby lon. Besloten elkander te beminnen, in weerwil
dat hunne Anders met elkander in vijandschap leefden en dos bun huwelijk onmogelijk maakten, kwamen zij overeen, dat zij eene heimelijke samenkomst
zonden hebben in den nacht, buiten de stad, onder
een moerbeziebonm, waar zij de volheid hunner
liefde znuden bezegelen door de innigste vereeniging. Thisbe was de eerste, die op de bepaalde plants
aankwam; doch zij moest zich bijna op hetzelfde
oogenblik redden door de vincht, daar zij eerie leeuwin op zich zag afkomen, en in bare vlucbt verloor
zij haren Toen P. vervolgens op de bepaalde
plants aankwam, vond hij daar Tbisbe's sluier verscheurd ; hij twijfelde geen oogenblik, of ztjne geliefde was het slachtoffer geworden van een wouddier, en nit wanhoop doorboordde hij zich met zijn
zwaard. Toen Thisbe een oogenblik later daar terugkeerde, en het lijk van haren minnaar vond, maakte
ook zip op gelijke wijze een einde aan haar leven.
Pyrard (Fr.), fransch reiziger, geb. omstr.
1575 te Laval, zeilde 1601 te St.-Malo uit, om eenen
zeeweg naar de Oost-Indian te zoeken, leed schipbreuk op de Maldivische eilanden, viel in de handen
van een bengaalsch vorst, diende vervolgens twee
jaren bij de Portugeezen, en kwam, na tal van
avonturen, over Spanje naar Frankrijk tern. Hij
gaf eene beschrijving van zijne reizen in het licht,
onder dezen tad: Discours du voyage des Francais
aux hides orientales (Parijs 1611), waarvan later
eene Teel verheterde editie in het licht verscheen,
getiteld : Voyage des Francais aux Indes orientales,
Maldives, Moluques et au Brasil de 1601 a 1611 (2
dln. Parijs 1615).
Pyrenean, lat. Pyrencei montes of Pyrenwum,
eene groote bergketen, aanvangende aan de Middellandsche Zee bij kaap Creux, en nagenoeg in westelijke richting voortloopende tot aan de kromming
van den Atlantischen Oceaan, die Frankrijk van
Spanje scheidt (Biskaaische Zee), vervolgens naar
de grenzen van Galicia, waar zij zich in verscheidene
vertakkingen splitst. De eerste tak (gelijkstaande
aan de landengte, die zich uitstrekt tusschen Spanje
en Frankrijk) heeft eene lengte van 380 kilometres;
de tweede (400 kilometres) wordt meer in 't bijzonder bestempeld met den naam van Asturische P.
of Cantabrisch gebergte. De voornaamste pieken der
P. zijn 1) Maladetta of Nethou (3574 nederl. el);
— 2) pic Poset (3528 n. el); — 3) moat Perdu
(3492 n. el); — 4)- Vignemale (3444 n. el); —
5) Taillon (3284 n. el); — 6) pic Long (3260 n.
el); — 7) mont Carlus (3240 n. el); 8) mont
Vallier (2890 n. el); — 9) Canigou (2850 n. el).
— In de isthmische P. telt men 59 puertos of bergpassen van eenige beteekenis; de voornaamste (van
het Oe naar bet W.) zijn: 1) die van Pertuis; —
2) la Perche; — 3) Canfranc (weg van Oleron naar
Jaca); — 4) Orisson-en-Roncevaux (weg van SintJean-Pied-de-Port naar Montreal). — De P. geven
hunnen naam aan drie departementen van Frankrijk, nl.:
I) P. (dept. der Neder-), Basses-Pyrendes, aan

Pyreasen

Pythagoras

de Biskaaische Zee, grenet ten 0. aan 't dept. der
Opper-P., ten W. aan 't dept. Landes, en is gevormd
nit bet oude Beam, Navarra en een gedeelte van het
oude Gascogne. Dit dept., circa 137 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 437,000 zielen, is ingedeeld in
5 arrondissementen (Pan, Bayonne, Orthes, Oloron,
Man!eon), en heeft tot hoofdplaats Pau.
2) P. (dept. der Opper-), Hautes-Pyrenees, ten
N. van Spanje, ten W. van 't dept. Haute-Garonne,
ten 0. van 't dept. Basses-Pyrenees, ten Z. van 't
dept. Gers, is gevormd uit 5 landschappen van Gascogne (Bigorre, Nebouzan, Quatre-vallees, een gedeelte van Astarac, en een gedeelte van Armagnac).
Dit dept., ruim 84 vierk. mijlen met 240,000 bewoners, is ingedeeld in 3 arrondissementen (Tarbes,
Argeles, Bagneres-de-Bigorre), en heeft tot hoofdplaats Tarbes.
3) P. (dept. der Oost-). Pyrenees Orientates,
grenst ten Z. aan Spanje, ten W. aan 't dept.
Ariege, ten N. aan 't dept. Aude, ten 0. aan de Middellandsche Zee, is gevormd nit Roussillon en een
gedeelte van Cerdagne en van Razes, heeft eene bevolking van circa 182,000 zielen, is bijna 75 vierk.
mijlen groot, ingedeeld in 3 arrondissementen (Perpignan, Caret, Prades), en heeft tot hoofdplaats Perpignan.
Pyrenebn ( Vrede der), bet vermaarde tractaat,
in 1659 onderhandeld tusschen Mazarin en Ludovico
de Haro, en 7 November van dat jaar op het Fazanten-eiland in de Birlassoa-rivier (de grensrivier tusschen Spanje en Frankrijk) geteekend door Lodewijk XIV en Filips IV, waarbij een einde gemaakt
werd aan den sedert 1635 gevoerden oorlog, terwijI
daardoor een gedeelte der Spaansche Nederlanden
aan Frankrijk afgestaan werd. Krachtens lit tractaat trouwde Lodewijk XIV met Maria Theresia, de
oudste dochter van Filips IV, die ecbter formeel afstand deed van al hare aanspraken op den spaanschen troon. Niettegehstaande dien afstand wilde
Lodewijk XIV later het erfrecht van zijne gemalin
doen gelden, waaruit 1667 (le devolutie-oorlog en
1701 de Spaansche successie-oorlog ontstond.
Pyrgas, bergketen. Zie BURGAS.
Pyrgos, 1) stad in de grieksche nomarchie
Achaia-en-Elis, in den Peloponnesus, niet ver van
de Ionische Zee, met omstr. 2000 inw. en de havenplaats Katakolo, was vi5Or 1825 (toen het door de
Turken verwoest werd) de fraaiste stad in Morea.—
2) stad op de oostkust van het eiland Santorin (een
der zuldelpe Cycladen).
Pyrgoteles, graveur op edelsteenen ten tijde
van Alexander, muntte uit in zijne knnst, en genoot
even als Apelles en Lysippus de eer, de beeltenis van
den veroveraar te mogen vervaardigen.
Pyritz, stad in pruis. Pommeren, 9 uren gaans
bezuiduosten Stettin ; 7200 inw.; in den tijd der
Wenden eon sterke burg. De vruchtbare viakte, waarin
P.
wordt genoemd de Ptyritzer tartve-akker.
Pyrker (Joh. Ladislaw), duit.ch dichter, geb.
1782 te Langli in Hongarije, gest. 4847 els aartsbisschop van Erlau. Van zijne Werken 3 din. Stuttgart 1851-34; nienwe druk 1853) taunt vooral
nit : Perlen der heiligen ifprzeit (2e druk Weenen
1826).
Pyrmont, stad in het prinsdom Waldeck, aan
de Eintner, 12 a i 3 mijlen bennorden Waldeck, aan
den voet yin den Bromberg ; 1400 inw.;zomerpaleis
van den pri gs; ijzerboudende brounen. Voorhees
was P. een der beroestdste hadplattsen van Dttitfthlatid, en wordt nog tegenwoordig doorgesilddeld
5000 personen jaarlijks bezocht.

Pyrrha, dochter van Epimetheus en Pandora,
was de vrouw van Deucalion, koning van Thessalie.
Pyrrho, grieksch philosoof, stichter der oude
Sceptische school, geb. te Elis in den Peloponnesus
omstr. 376 v. Chr., gest. 288 v. Chr. Naar hem
wordt de philosophische twijfelzucht (bet Scepticismus) ook wel genoemd Pyrrhonismus.
Pyrrhus, veelal Neoptolemus genoemd, zoon
van Achilles en Deidamia, en kleinzoon van Lycomedes (koning van Scyrus), kwam zeer jong bij het
beleg van Troje (in het 10e jaar van het beteg),
en bracht Philoctetes van Lemnos terug. Onder de
muren van Troje doodde 110 Eurypyius, den zoon
van Telephus, ter gedachtenis van welke overwinning hij den Wapendans instelde. Hij was de eerste
die plaats nam in het Houten Paard, en toonde zich
onverbiddelijk, toen Troje bemachtigd was: bij vermoordde Polites en Priamus aan den voet der altaren, wierp Astyanax boven van eenen toren of naar
beneden, en onthalsde Polyxena op het graf van
Achilles. Aan hem viel Andromache ten deel, waarvan hij zijn slavin maakte; hij trouwde met Hermione, ging een koninkrijk stichten in Epirus, en werd
te Delphi vermoord door Orestes, den minnaar van
Hermione.
Pyrrhus, koning van Epirus, zoon van Eacides. Bij den dood zijns vaders (312) was hij nog een
kind ; zijn neef Neoptolemus usurpeerde den troon,
en P. had zijn behoud alleenlijk te danken aan eenen
oom (Glaucias, koning van Illyrie), die hem grootbracht. Op zijn 15e jaar vocht hij dapper in den slag
van 1psus (301 v. Chr.) onder de vanen van Demetrius Poliorcetes: hij ging als gijzelaar naar Egypte
bij Ptolemeiis, trouwde met Antigone, de dochter
van koningin Berenice, keerde naar Epirus terug
(295), doodde Neoptolemus bij gelegenheid van een
gastmaal, en regeerde vervolgens alleen. Hij ontweldigde Macedonia Dan Demetrius (291), en werd daar
als koning erkend, dock bleef dat slechts, 7 maanden. Naar Italie teruggeroepen door de Tarentijnen
(280), behaalde hij op de Romeinen de overwinning
van Heraclea (280) en die van Asculum (279 voor
Chr.), ging vervolgens Sicilia verlossen van de Cartbagers en van zijne kleine tirannen, en speelde er
ruim een jaar lang de rol van beer en meester, doch
maakte er zich zoo gehaat, dat hij zich op het laatst
genoodzaakt zag het land te verlaten. In Italie teruggekeerd, werd hij bij Beneventum verslagen door Curius Dentatus (275), en nam den terugtocht naar
Epirus aan zonder veroveringen, zonder geld en
bijna zonder troepen. Desniettegenstaande widerwierp hij nog een keer bijna geheel Macedonia, ging
vervolgens de verovering van den Peloponnesus beproeven (27'2), doch moest de belegering van Sparta
opgeven, ea viand den dood bij de inname van Argos, doordien eerie ends vrouw, die op een der daken zat, hem eene dakpan op het hoof(' wierp (272
v. Chr.). Vol krOgskundigelekwaambeden, was P.
een even eerzuchtig als onbestendig man; hij heeft
dau ook slechts den naam van een gelukzaeker, hetgeen Wet het geval zonde zijn, indien hij altijd geluiSterd had naar de verstandige raadgevingeu van
zijnen minister Cineas.
Pythagoras, grieksch wijsgeer, geb. omstr.
608 v. Chr. op het eiland Samos, bad in acne geboorteplaats Pharecydes tot leermeester, deed vervolgens groote reizen, bracht eenigen tijd in Egypte
door, en kwam zich omstr. 540 v. Chr.,_ ten -tilde
van Polyetatea, nederzettes to Croton* in Nader11,14, word dear de stichter van de Italische of Pp
thagorische school, en stied omstreeks 509 4v. Chr.
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Pytheas

uadrigarius
Pythia, eene priesteres van Apollo, gaforakels
te Delphi. De P. moest altijd eene maagd wezen.
Aanvankelijk koos men daartoe eene jonge maagd ;
doch om goede redenen werd later als vereischte
vastgesteld, dat eene maagd niet tot P. gekozen kon
worden of zij moest 50 jaren oud wezen.
Pythias, vriend van Damon, heette eigenlijk
Phinthias. Zie DAMON.
Pythische spelen, de spelen, die sedert
590 of 586 v. Chr. om de vier jaren te Delphi gevierd werden, ter gedachtenis van de overwinniug,
die door Apollo op de slang Python behaald was.
Het waren wedstrijden om dezelfde prijzen als bij
de Olympische spelen, behalve dat bij de P. ook
nog de mededinging plaats had naar eenen muziekprijs.
P rtho, de oude naam van Delphi. Zie PYTHON.
Python, een reusachtige slang of draak, die
op de aarde achterbleef, toen de wateren van den
Deucalischen vloed begonnen weg te vloeien ; de P.
koos toen den Parnassus tot verblijfplaats. Apollo
doodde den P. met pijlen van zijnen boog; en Delphi,
dat in de nabijheid lag van de plaats, waar de P.
gedood werd, nam toen den naam aan van Pytho,
en de spelen, die ingesteld werden ter gedachtenis
van dat felt, werden Pythische spelen genoemd. Als
kinderen van P. noemt men : de Gorgonen, de Sphinx,
de hydra van Lerna, enz. De slang P. is waarschijnlijk het zinnebeeld van de natheid der aarde na den
grooten vloed (zondvloed), en van de verpestende
dampen, die nit de moerassen opstegen. Apollo, als
overwinnaar van den P., is de zon, welker straten
den grond deden opdrogen.
Python, een veldheer. Zie P1TRON.
Pythonissa, een naam, die meestal synoniern
is met Pythiu, wordt in de ouitheid ook gegeven
aan profetessen, aan vronwen, die een voorzeggenden geest hadden. In het 0. T. vinden wij gewag
gemaakt van de befaarnde P. van Endor (zie ENDOR),
die daags voor den slag van Gilboa, op aanzoek van
Saul, de schiw van Samuel voor zijne oogen liet
verrijzen.
Pyxus, stad in Lucanie ; thans Policastro. Zie

Zijne leerlingen leefden zeer matig, gebruikten geen
vleeschspijzen, en hadden zulk een blind vertrouwen
in P.'s onfeilbaarheid, dat ze, wanneer men hun rekenschap vroeg van hunne leerstellingen, nooit anders ten antwoord gaven dan: .De meester heeft
het gezegd !" De voornaamste Pythagoristen zijn :
Alcmeon, Ocelles uit Lucanie, Tirneits nit Locris,
Philolaus, Archytas, en (later) Apollonius van Tyana.
Pytheas, sterrenkundige en reiziger, nit Massilia, teefde in het begin der 4e eeuw v. Chr. Naar
men wil werd hij door zijne geboortestad uitgezonden naar bet Noorden, om daar ontdekkingen te doen,
terwij1 Euthymenes tot hetzelfde einde uitgezonden
werd naar het Zuiden. Door P. werd langs de kusten
van Hispania, Aquitania en Armorica de reis voortgezet tot in het Britsche Kanaal, dat hij doorstevende en het door de Straat van Calais weder verliet, waarna hij Thule bereikte, zijude volgens sommigen de Shetland-eilanden, volgens anderen Jutland. De tweede tocht van P., out de kusten van de
Oostzee op te neaten, wordt door de geleerden van
den hedendaagschen tijd op goede gronden in twijfel getrokken. De fragnienten van zijn Periplus (reisbeschrijving) zijn nit Plinius en Strabo verzameld
door Arwedson (Upsal 1824).
Pythetis, eery rijk burger in Cappodoeid, onthaalde de armee en den hofstoet van Xerxes op vorstelijke wijze; en toen Xerxes hem vroeg hoe rijk
bij wet was, antwoordde Iii: liehalve mijne landerijeu en slaves bezit ik 2000 talenten zilver en
3,993,000 gouden darics (waarde a 9,75 omstreeks
38 millioett guldens); als ik er nog 7000 bij had,
juist 4 inillioen. Maar ik heb genoeg aan mijne landerijen en shaven: al dat goud en zilver hied ik u
aan. — Xerxes was met dit bewijs van edelinoedigheid zdifi ingenomen, dat hij het aanboil niet aannam,
maar aan P. 7000 darics schonk, oin zijne 4 tnillioen
vol te makes. Toen P. echter verzocht of van zijne
vijf zonen, die voor de armee geprest werden, de
oudste te huis rnocht blijven, ontstak Xerxes derwijze in woede, dat hij lien oudsten noon dadelijk
ter dood Het brengen : het lijk werd in twee helften
gehakt, en die werden opgehangen aan weerszijden
van den weg, welke de armee tangs trok.

BURENTUM.

0
Q. als rotneinsch getalmerk beteekent 500; doch
met een streepje er boven (q) 500,000.
Q. als verkorting beteekent Quintus, Quinctius,
Quintilianns, Quirites, Qumstor, enz.
Q. op fransebe daa ders (eats blancs) met een
parte' voor 1799, beteekent, dat ze geslagen zijn aan
de meat te Narbonne ; met een jaartal no 1799, dat
ze geslagen zijn te Perpignan of te Chalons.

nen, dock kwamen in opstand ; en vereenigd met
de Marcomannen voerden zij oorlog tegen Rome
onder Marcus Aurelius, Caracalla en Gallienns;
Quadra-en-Vancouver,eitand. Zie 't art.
VANCOUVER.

Quadratus, de heilige, bissehop van Athene,
leverde in 131 33U keizer Ad risen een Verdedigscbrift
voor de Christenen in ; een fragment daarvan kennen
wij

nit Eusebius. Kerkelijke gedenkdag 26 Mei,

Quadrigarius (Q. Claudius), romeinsch geQalabsjeh (e1), het oude Talmis, dorp in Nubia, aan den 1441, 5 a 6 mUlen bezuiden Assoewan ;
prachtige rumen van eenen Serapis-tempel.
Quadeni lat. Quadi, yolk in Germauie, beoosten de Marcomannen, De Q. waren een tak der Sueven, en wooden la het tegeuwoordige Moravia; ze

MU, een torten tijd onderworpen aan de liomei-

schiedschrijver ten tijde van Sylla, is, na Fabius

Pictor, een der oudste schrijvers, die de jaarboeken
der republiek in geschrifte hebben gebracht. 110

wordt dikwijls vermeld door Titus Livius en door
Aulus Achter den Sallustius van Haverkamp
(de editie Variorum, Amst. 1742) vindt men eenige
fragmenten van Q.

Quadruple Alliantie
Quadruple Alliantie, of Viervoudig Verbond. Onder dezen naam wordt inzonderheid verstaan bet verbond, dat in 1718 te Louden aangegaau
werd tusschen Engeland, Frankrijk, Holland en het
heilige Roomsche rijk, orn de tractaten van Utrecht
en Baden te handhaven en den vrede in Italie te
herstellen. De keizer bewilligde er in, den koning
van Spanje te erkeimen, onder beding echter, dat
aan hem Sicilia afgestaan, en dat Sardinia aan den
koning van Savoje gegeven zou werden. Tevens
kwam men daarbij overeen, dat Dan don Carlos de
erlopvolging verzekerd wierd in de hertngdommen
Parma en Piacenza en in het groothertogdorn Toskanen. Onder den naam van Q.-A. is ook bekend:
2) bet of- en defensief verbond in 1834 tusschen
Engeland, Frankrijk, Belgie en Spanje gesloten,
hoofdzakelijk ter bestendiging van Belgie's onafliankelijkheid en ter waarhorging van de rechten van
koningin Izabella op den troo p van Spanje;
3) het tractaat van 15 Juli 1840, waarhij de groote
mogendhellen van Europa zich verbonden, de veroveringzucht van Mehemet' -Ali te st ui ten ; zie EGYPTE.
Quakers, d. Sidderaars of Bevers, eene kerkelijke secte, die zich zelve .Genootschap van Evangelische Vrienden" (Society of Evangelical Friends)
noernt. Dit genootschap werd 1647 gesticht door
George Fox, een schoenmaker in 't engelsche graafschap Leicester (zie Fox), en breidde zich zee'
spoedig nit. In Engeland vervolgd, stichtte William
Penn verscheidene gemeenten van Q. in NoordAmerika (zie PENN). Eerst bij de Tolerantie-acte
van 1689 werden zij in Engeland geauld. Men vindt
ook nog Q. in Holland, waar ze zich in 1658 nedergezet hebben; zoo ook in 't zuialen van Frankrijk
(bij Nimes), in Duitschland (in de streek van Pyrmont en Minden), in Noorwegen, in Australia. (loch
bet talrijkst is de secte der Q. in de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. De , Q., die zich ook wel
Zonen of Bekenners des Liehts noernen, zijn tegenwoordig verdeeld in verscheidene secten (Natte Q.,
Droge of Strenge Q., vrije of Vechtende Q., Hicksieten, Nicolieten, enz.); ze hebben overigens veel
van hunne oorspronkelijke zonderlingheden afgelegd.
Zeer verdienstel4 hebben de Q. zich getnaakt in
het streven naar afschalling van de slavernij.
Quarnerische eilanden, de eilanden
Cherso, Veglia, Ossero, Arbe en Pago, in de Golf van
Quarnero.
Quarnero (Golf van), bij de ouden genaamd
Flanaticus sinus, een zeeboezem tusschen Istrie en
Croatia (Adriatische Zee), met verscheidene eilanden.
Zie vorig en volgend art.
Quarnerolo (kanaal), dat gedeelte der Golf
van Quarnero, dat tusschen Cherso en Lussin, alsook Arbe en Pago ligt. Pat gedeelte, dat tusschen
Istria en Cherso ligt, heel kanaal Quarnero.
Quartus, een der eerste Christenen; Rom.
16 : 23.
Quatre-Bras, meierij in Belgie (Zuid-Braband) nabij Waterloo, derdhalf our gaans bezuidoosten Nivelle; 16 Juni 1815 bet voorspel van den
slag van Waterloo.
Quatrembre (Etienne Marc), fransch orientalist, geb. 12 Juli 1782 te Parijs, sedert 1819 professor aldaar, gest. 18 Sept. 1857, le verde Recherches
sur in langue et la litierature de rEgypte (Parijs
1808); Mdmoires geographiques et historiques sur
l'Egypte (2 dln. Parts 1811); wijders Radzjid-Eddin's Histoire des Mongoles en Perse, en acne franache vertaling van Makrizi's Histoire des sultans
Mamlouks de l'Egypte (4 din. Parijs 1837-40).

Quercetanus
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Quatuorviri, Zie DUUMVIRI.
Quebec, hoofdstad van Neder-Canada (vroeger van geheel Canada), aan de uitwatering van de
St.-Charles-rivier in de St.-Laurentius-rivier, bestaat nit drie deelen (bovenstad, benedenstad, en de
havenstad genaamd Diamond-Harbour), en heeft
(ongerekend de voorsteden) 51,000 low. In 1608
gesticht door de Franschen, 1629 bemachtigd door
de Engelschen, door wie het teruggegeven werd
1632 ; te vergeefs belegerd 1690 en 1711, bleef Q.
aan de Franschert toebehooren tot 1759, kwam bij
den vrede van 1763 aan Engeland ; in 1775 deden
de Amerikanen een vrucliteloozen aanslag op Q.
Quedlinburg, stad in pruis. Saksen, 12 a 13
uren gaans bezuidw. Maagdenburg, aan de Bode;
15,800 inw,; geboorteplaats van den dichter Klopstock. In de voorstad Westendorf liggen op eene
hooge rots de gebouwen der voorrnalige souvereine
abdij your vrouwen (gesticht 932-937, opgeheven
1801), met de fraaie kloosterkerk, waarin o. a. keizer Hendrik I en zijne vrome geinalin Mathilde, zoomede de verrnaarde Aurora van KOnigsmarck begraven liggen.
Queen's-County, d. graafschap der koningin, graafschap in lerland, prov. Leinster, tusschen Kings-County ten N. en W., Kildare ten 0.,
Barlow ten Z.O., Kilkenny ten Z.. en Tipperary ten
Z.W., is ruim 31 vierk. mijlen groot, bevolkt met
90,001 zielen, en heeft tot hooldplaats Maryborough.
Queen's-Ferry, stad in Schotland, graafschap Linlithgow, 4 uren gaans bewesten Edinburg,
aan de Golf van Forth ; 700 inw.; veerpont (ferry)
ter overvaart.
Queensland, britsche kolonie in Oost-Australie, gevormil in 1836 hooldzakelijk van het Moreton-Bay-district; eerst in 1859 werd de eerste
gouverneur derwaarts gezonden (sir George Brown).
Slechts in het zniderdeel gecoloniseerd, is Q. in 't
geheet ruim 30,000 vierk. mijlen grout, bevolkt met
70,000 zielen (waaronder omstr. 12,000 inboorlingen), en heeft tot hoofdstad Brisbane.
Queenston, stad in Upper-Canada, op den
westoever van den Niagara, omstr. 2 uren gaans benoorden de Watervallen ; 4000 inw.
Queenstown, stad in lerland. Zie COVE.
Queich, rivier in de beiersche Pails, ontspringt
bij Hauenstein in de Vogesen, en valt 7 mijlen !mien
Gandersheim in den Rijn.
Queis, rivier in pruis. Silezie, ontspringt bij
Schreibershau in 't pruis. reg.-distr. Liegnitz, scheidt
Prnisen van Saksen, en valt na 14 mijlen loop in de
Bober, 2 urea gaans bezuidoosten Sagan.
Quêlus (Jacq. de Levis, graaf van), een der
mignons" van Hendrik 111, werd in duel dooJelijk
gekwetst door d'Entragues, en gaf den geest in de
armen des konings.
Quentin, de heilige, onderging in 287 den
marteldood in Vermandois; men heeft zijnen naam
gegeven aan de stad St.-Quentin, werwaarts in 825
zijn stoffelijk overscbot overgebracht is. KerkeljJke
gedenkdag 31 Oct.
Querasque, fransche usainsvorm voor Cherasco.
Querboeuf (de abbe), een Jezniet, geb. 1726
te Landernau, emigreerde 1792 nit Frankrijk, en

stierf 1799 in Duitschland. Hij bezorgde eene editie
van de Lettres edifiantes et curieuses des missions
etrangtsres (26 din. Parijs 1780-1783); wlJders
Nemoires pour servir d l'histoire de Louis, dauphin
de France (2 din. Perils 1777); euz.
Quercetanus. Zie Mall to (And*.
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Quilimane

Quercy

Querey, oudtijds Cadurci, fransch landschap
in Guyenne, was ingedeeld in Opper-Q. (hoofdplaats
Cahors) en Neder-Q. (hoofdplaats Montauban). Het
maakt thans deel uit van de departementen Lot, en
Tarn-Garonne.
Queretaro, een der staten van de Mexicaansche republiek, ligt tusschen San-Luis-de-Potosi
ten N., Veracruz ten N. 0., Puebla ten 0., Mexico
ten Z., Mechoacan ten Z. W., en Guanajuato ten
N.W., is 116 vierk. mijien groot, bevolkt met 165,000
zielen, heeft tot hoofdstad Q., een der schoonste
steden van Mexico, met 30,000 inw., 5970 vt. boy en den spiegel der zee gelegen, en 1867 zoo treurig vermaard geworden door de voltrekking van het
doodvonnis aan den voormaligen keizer van Mexico,
den oostenrijkschen aartshertog Maximiliaan.
Querfurt, stad in `pruis. Saksen, 6 a 7 uren
gaans bewesten Merseburg; 4300 inw.
Querquetulanus, een heuvel. Zie CELLO.
Quesada, stad in Spanje, prov. Jaen, 6 uren
gaans beoosten Ubeda ; 4500 inw.
Quesnay (Francois), fransch landhuishoudkundige, geb. 1694 te Merrey in 't dept. Eure, gest.
1774 te Parijs els professor der chirurgie en lijfarts
van Lodewijk XV, was een der ijverigste voorstanders van het physiocratisch stelsel, en ontwikkelde
zijne denkbeelden o. a. in La physiocratie (nieuwe
druk, 6 din. Yverdun 1768) en Elements de la
philosophic rurale (Parijs 1768).
Quesnel ( Past' uier), fransch con troversist, geb.
1634 te Parijs, lid van de orde der Paters van het
Oratorium, gest. 1719, gaf in het Licht het Nieuwe
Testament met opheideringen (Parijs 1687), welk
boek 1713 door de But Unigenitus veroOrdeeld werd.
Daar de aanhangers van Q. van die veroordeeling
appelleerden aan een algemeen concilie, noemde
men ben Appellanten ; hunne tegenstanders werden
Constitutionisten of Acceptanten genoemd. De Appellanten sloten zich later aan de Jansenisten aan.
— Q. (een andere), gest. te 's-Gravenhage 1774,
is schrijver van eene onvoltooid geblevene Histoire
des Jesuites (4 din. Solothurn 1740).
Quesnoy (le), vestingstad in 't fransche dept.
Nord (in voormalig Henegouwen), 5 uren gaans
benoordw. Avesnes; 3000 inw.; volgens de (agenda
gesticht door ridder Aymon, zoo vermaard door zijne
vier zonen; versterkt 1150 door Boudewijn; 1477
door Lodewijk XI aan de Burgundiers ontweldigd,
doch heroverd door Maximiliaan ; 104 bemachtigd
door Turenne, en 1712 door prins Eugenius, in
'tzeifde jaar hernomen door Villara, viel 1792 in
handen der Oostenrijkers, -each ward heroverd door
de Franschen in 1794. — stir Deule bikenaamd, stad in 't fransche dept. Nord, aan 't kanaal
der Beneden-Denle, derdbalf uur gaans benoordw.
Rijssel; 4500 inw.
Questembert, sod in 't fransche dept. Morbihan, 5 a 6 uren gaans beoosten Vannes; 2600 inw.;
overwinning van Alanus op de Noormannen in 888.
Questoren, lat. Qucestores, romeinsche magistraten, belast met de inning der opeubare inkomsten en met het doen van de betalingen, die ten
laste van de schatkist waren. Aanvankeltj} werden
de P. benoemd door de koningen, later (van 509
tot 307 Y. Chr.) door de eensuls, en eindeltjk werden re gekozen door het y olk. In den eerstan tijd
waren de Q. slechts twee in petal. Van 333 v. Chr.
af, waren er vier. Otnstreeka 315 v. at .. warden er
bnitentlien' nag vier provinciale Q. eangesteld, voor
de vier groote afdeeliogen van Middel- en ZuldItalie. Door Sylla word het gets! der Q. op twintig

gebracht, en door Cesar op veertig. — De Q. bij de
armee hadden het beheer over de krijgskas, namen
de oorlogs-contributien in ontvang, en zorgden voor
het behoorlijk in bewaring brengen van den gegemaakten buit. Het Questorschap was de eerste
sport van de ladder der hooge staatsambten ; men
kon niet daartoe benoemd worden, of men moest
minstens 27 jaren oud zijn. Onder bet keizerrijk
verloor bet Questorschap veel van zijn oorspronitelijk karakter. Onder de regeering van Constantijn
en later werd een Questor sacri palatii benoemd,
zooveel als rijkskanselier of als minister van Justitie.
Quevedo y Villegas (Francisco de),
spaansch satiriek schrijver, geb. 1580 te Madrid,
gest. 1645. Obras (11 din. Madrid 1791-94). Eel*
bloemlezing daaruit leverde Ochoa (Parijs 1840).
Quezaltenango, stad in Centraal-Amerika,
republiek Guatemala, 20 mijien bezuldoosten Guatemala, reeds in 1524 gesticht door Alvarado, ter
plaatse van de groote Quiche-stad Xelabuh, heeft
thans 20,000 inw. en is de hoofdplaats van het
departement Q. (50,000 bewoners).
Quiberon, marktvlek in 't fransche dept.
Morbibau, 6 uren gaans bezuidw. Auray; 2000 inw.;
ligt op een schiereiland, dat insgelijks den naain van
Q. draagt, en eene uitmuntende baai vormt, die
verdedigd wordt door bet fort Penthievre. De Engelscben beproefden bier in 1716 eene landing, dock
werden afgeslagen. Een troep emigranten, aangevoerd door d'Hervilly en Puisaye, iandde bier en
maakie zich meester van het fort; doch ze werden
vernietigd door generaal Hoche.
Quiche, een indertijd machtige Indianenstam
in Guatemala. De taal der Q. wordt nog tegenwoordig in een groot gedeelte des lands gesproken (eene
spraakknnst van die teal gaf Brasseur de Bourbourg,
Parijs 1862). De hoofdstad van het Q.-rijk was vdOr
de spaansche overweldiging Uttatlan.
Quiohua, eigenlijk Ketsjoea, beet de teal, die
in Peru de beerschende taal was in den tijd der
Incas, en die na de spaansche overweldiging els
taal voor den dagelijkschen omgang in ,zweng bleef.
Spraakkunst, woordenboek en tekst van die taal zijn
nitinuntend geleverd doorTschaditDidiechtutsprache,
2 din. Weeuen 1853).
Quierasque, fransche naannvorin voor Cherasco.
Quiers, stad in Italie. Zie Cytizai.
Quierzy-sur.Oise, dorp in 't fransebedept.
Aisne, aan de Oise. -9 ,uren gams heweaten,Laon;
800 inw.; oudtijds belangriike pleats, met ihet paleis der heeren van LIeristal, wear in 744 !Karel

Martel stied. In 877 werd hier een vermaard edict
uitgevaardigd ; ale FOODALITEIT.
Quietus (Fulviue), tweede soon van den usurpator Macrianus en Inede-regent (261). Terwlz4n

varier naer het Wester was ore sick te laten
nen, op welke refs bij in Illyrie den dood vand,,zag
Q. zich door een gedeette zijner troepen veriaten,
belegerd in Emma . door Odenatus, en word door de
bevolking van die stad verwoord op eanstoken yes

Balistus, die ziob dearop els keizer /let aitroepen
(262).
Quióvrigia, vlek in de belgische prov. Banegouwen, 5 won leans bezuidw. Bergen (Mons);
2200 low.

Quilimarne, 'lave ad in Mozambique, eau de
uitwatering *Jan dt) iivitr Q,-(z nde eowtak 'tan

de Zembeze) , die ih '1 Urinal van tioninbighe

loopt.
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Qaille6enf

Quintus Calaber

Quillebeuf, stad in 't fransche dept. Eure,
aan de Seine, nabij hare uitwatering in het Kanaal,
4 uren gaans van Pont-Audemer; 2000 inw.; bandelshaven; was vroeger vesting en hoofdplaats van
het Iandschap Roumois.
Quillota, of San-Martin-de-la-Concha, stad
in Chili, aan de Aconcagua, 10 mijlen benoordw.
Santiago; 10,000 inw.; gesticht 1726.
Quiloa, stad in Oost-Afrika, op een eilandje
in de baai van Q., heeft 4000 inw., doch is trans
in verval; in de 16e eeuw was bet eene bloeiende
stad. Het is de hoofdstad van het vorstendom of
koninkrijk Q., ter kusle van Zanguebar, grenzende
ten N. aan Zanzibar, ten Z. aan Mozambique, door
de Portugeezen bezeten in de 17e en 18e eeuw,
doch trans onderhoorig aan den imam van Maskat.
Quimper, of Quimper-Corentin, zeestad in
Frankrijk, hoofdpiaats van 't dept. Finisterre, 7 mijlen beznidoosten Brest, aan de samenvioeiing van
Odet en Steyr, op vijfdhaif uur gaans afstands van
den Oceaan; kleine haven ; 11,500 inw.; een der
schoonste kathedralen van Frankrijk ; het is de geboorteplaats van Freron, Hardouin, Bougeant, enz.
Aanvankelijk genaamd Corisopitum civitas, later
Quimper-Odet, en eindelijk Quimper-Corentin, naar
den naam van den eersten bisschop van Q. Dikwijls
werd Q. belegerd door de Engelschen. Karel van
Blois pleegde in 1345 de gruwelijkste wreedheden
te Q. Na den dood van Hendrik Ill koos Q. partij
voor den hertog van Mercoeur; in 1595 onderwierp
Q. zich aan Hendrik IV.
Quimperló, eertijds Quimper-Elie, stad in
't fransche dept. Finisterre, 11 uren gaans bezuidoosten Quimper, aan de samenvloeiing van de Isolle
en de Elle; 6500 inw.; haven; was eertijds vesting,
die aan de Engelschen ontweldigd werd door Clisson
(1373) en aan Mercoeur door Hendrik IV (1595).
Quinault (Phil.), fransch opera-dichter, geb.
1635 te Parijs, waar iijn varier broodbakker was,
gest. 1688 als auditeur bij de Rekenkamer. Van Q.'s
Operas verscheen eene complete editie, getiteld:
Theatre de Phil. Q. (5 din. Parijs 1739; nieuwe
druk 1778). Crapelet leverde Oeuvres choisies de Q.
(2 din. 1824).
Quinctilianus. Zie QU1NTILIANUS.
Quinetius. Zie QUINTIUS.
Quincy, 1) viek in 't fransche dept. SeineMarne, anderhalf uur gaans bezuiden Meaux; 2200
law. — 2) stad in den noord-amerik. staat Illinois,
aan den Mississippi; 14,000 inw.

geleverd werden, waarna zij later (1795) werden
uitgeleverd tegen Madame (de hertogin van Angouléme). In 1796 lid van den Raad der Vijfhonderd,
1799 minister van binnenlandsche zaken, prefect der
Somme 1800, staatsraad en directeur-gent. van de
comptabiliteit der gemeenten en godshuizen, verlimn tot baron van Rochemont, nam bij 1814 genoegen met het vervallen-verklaren van Napoleon,
werd in de Honderd Dagen pair, was lid van het
voorloopig bewind in 1815, werd na de restauratie
als koningsmoorder (voor Lodewijk XV1's dood gestemd hebbende) nit Frankrijk gebannen, en stied'
1821 te Brussel.
Quingey, dorp in 't fransche dept. Doubs,
aan de Loue, 4 a 5 uren gaans bezuidw. Besancon ;
1000 inw.; was in de middeleeuwen eene vesting;
is de geboorteplaats van pans Calixtus II.
Quinquagesima, in de Roomsche Kerk de
7e zondag (eigenlijk de 50e dag) vOOr Paschen.
Quinquegentiani, een bond van vijf afrikaansche en numidische volksstammen onder Diocletivan; de Q. steunden /len usurpator Julianus,
doch werden te gelijk met hem overwonnen door
Maximianus in 296.
Quintana, stad in Spanje, prov. Badajoz, 6 a 7
uren gaans bezuiden Villanueva-la-Serena; 4000 inw.
Quintana (Manuel Jose), spaansch staatsman
en dichter, geb. 1772 te Madrid, bekleedde verscheidene ambten voor 1839, werd toen procer des
rijks en lid van den staatsraad, later senator, leermeester der koningin en president van den studiinread ; 25 Maart 1855 te Madrid plechtstatig gekroond els dichter, stierf hij 11 Maart 1857. Zijne
poetische werken verschenen compleet in 2 din.
(Madrid 1821). Buitendien maakte bij naam met
zijn klassiek geworden werk Vidas de Espailoles
cdlebres (dl. 1 Madrid 1807; dl. 2 en 3 Madrid
1830-33).
Quintanal—del—Orden, stad in Spanje, in
la Mancha, aan de Gijuela, 6 uren gaans benoorden
Alcazar-de-San-Juan ;6700 inw.
Quintilianus (Marcus Fabius), geb. omstr.
42 na Chr. (volgens sommigen te Rome, doch waarscbijnlijker) te Calagurris in Spanje, wijdde zich
na Nero's dood te Rome aan de rechtsgeleerdheid,
gar daarna met schitterend gevolg openbare lessen
in de redekunst, en stierf ornstreeks 115 a 120.
Het voornaamste werk van Q. zijn de Institutiones
oratorio" in 12 boeken, waarvan inzonderLeid het
10e voor de geschiedenis der letterkunde van belong is. Van de' vele editien van Q. noemen wij de
editie princeps (Rome 1470), die van Schrevelius
en Gronovius, cum nolis Variorum (Leiden 1665),
die van Bnrmann, met de Annales Quinctilianei door
DodWeil (Leiden 1720), die van Spalding, Buttmann

Quindecemviri. Zie DecEMvtReN.
Quinet (Edgar), fransch geschiedschrijver,
geb. 17 Fehr. 1803 te Bourg-en-Bresse, werd 1840
professor aan 't College-de-France, en stemde 1848
in de beide vergaderingen met den democratischen
cirkel van bet Palais-Royal. Bij decreet van 9 Jan.
1852 voor een onbepaalden tijd nit Frankrijk verwijderd geworden, hield bij eerst verblijf in Belgie,
vervolgens te Geneve. Zijne talrijke historische werken vormen 11 din. (Oeuvres, Parijs 1858). Van
zijnedichterlijke pennevruchten noemen wijAhusvdrus
(Parijs 1833); Napoleon (Parijs 1836); Promdthee
(Parijs 1838): Merlin (2 din. Parijs 1861); enz.
Quinette (Nicolas Marie), fransch staatsman,
geb. 1762 te Soissons, was 1789 procureur of notaris aldaar, werd lid van de \Vetgevende vergadering, van de Conventie, stemde voor het doodvonflis Lodewijk XVI, was een der vier comtnissarissen, die in last ontvingen om Dumouriez gevangen te nernen, (loch die daarentegen door then
generaal gevangen genomen en aan Oostenrijk over-

en Zumpt (5 din. Leipzig 1798-1829; dl. 6 van
Bonnell, Leipzig 1834), en de hand-edition van

Gernhard (2 din. Leipzig 1830) en van Bonwell
(2 din. Leipzig 1854).

Quintius Capitolints (T.), .was zesmaal
consul, versloeg de Voisken in 468 V. Chr., bemachtigde hunne hoofdstad Antium, en bracht eene ko'
lonie derwaarts.

Quintius Cincinnatus. Zie CINCINNATUS.
Quintus Calaber, of Q. Smyrnmus, grieksch

dichter nit de 4e etuw na Chr., gehoortig uitSwirna,
wordt genoemd als maker van een episch dichtstuk,
getiteld Posthomerica of Paralipomena Ilomeri, het

best uitgegeven door Corn. de Pauw (Leiden 1734),
door Ltbrs (gezam, met Ilesiodus, Parijs 1840) en
door ROchly (Leipzig 1855).
56
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Quintus Curtius

Raalte

Quintus Curtius, voluit Quintus Curtius
Rufus, latijnsch geschiedschrijver, leefde waarschijnlijk in de eerste eeuw onzer jaartelling, en was
misschien een zoon van eenen Curtius-Rufus, dien
wij bij Tacitus en bij Plinius vermeld vinden, en die
omstr. het jaar 47 na Chr. consul geweest is, en
later proconsul van Africa werd. Het werk de rebus
gestis Alexandri M. van Q.-C. is niet in zijn geheel
tot ons gekomen ; van de tien boeken, waaruit het
bestaan heeft, zijn de twee eerste verloren geraakt,
zoo ook gedeeltelijk het 5e, 6e en 10e boek. Het is
een meesterstuk van stip, doch voor het overige
vol gebreken, wat geograph., chronolog., strateg. en
staatk. bijzonderheden betreft. Van de vele editien
van Q.-C. noemen wij die van Croizet (Parijs 1855).
QUirinaal., Quirinalis mons, een der 7 heuvelen, waarop Rome gebouwd was, heette aanvankelijk mons Agonius of Collinus, en werd doorsneden door eenen weg, die uitliep op den weg naar
het in 1867 zoo vermaard gewordene Nomentum.
— De naam Q. beteekent thans het pauselijk paleis,
dat gebouwd is op den Quirinalis mons.
Quirinus, van het sabijnsche woord quiris
(curis), d. i. speer of lans, eene sabijnsche godheid,
die afgebeeld werd in de gedaante eener speer. Men
identificeerde Romulus met dezen god, en beweerde
dat Romulus, Coen hij bij een zwaar onweder van
de aarde verdween, in Q. veranderd was. — Q. was
ook de bijnaam van Mars, van Jupiter, en van Janus.
Quirites, aanvankelijk de naam der Sabijnsche
burgers, werd de naam Q. later ook uitgestrekt tot
de Romeinsche burgers. Zoodra ze in krijgsdienst
waren werden de Romeinen echter alleen dan met
den naam van Q. aangesproken door hunne veldheeren, wanneer het was om hen naar huis te zenden. De abiding van den naam Q. is dezelfde als
die van Quirinus.
Quiros—archipazooveel alsileili gen-Geestarchipel, dos genoemd naar den ontdekker P. H.
()afros. Zie HEBR1EDEN (Nieuwe).

Quiros (P. Herman), spaansch zeevaarder,
maakte als loods de tweede rein van Mendana mede
(1595), en trad bij diens dood in zijne pleats als
kommandant, bracht het overschot van het eskader
naar Manila, near Mexico en naar Peru; en vervolgens van Filips Ill twee schepen verkregen hebbende,
ging hij een austraal vasteland zoeken, waarvan hij
het bestaan vermoedde. Hij ontdekte verscheidene
eilanden en archipels van Polynesia, o. a. de Nieuwe
Hebrieden ; deed eene vergeefsche poging bij Filips III om in staat gesteld te worden eene nederzetting te vestigen op de Nieuwe Cycladen, en stierf
1614 te Panama, terwij114 op weg was naar Lima,
om eenen nienwen tocht te gaan ondernemen. Zijn
rapport aan Filips III werd in 't licht gegeven onder dezen titel : P. H. Quiros narratio de terra
australi incognita (Amsterdam 1613).
Quito, stad in Zuid-Ainerika, hoofdstad van
bet oude koninkrijk Quito (zie volgend art.) en
thans van de republiek Ecuador, ligt vierdhalve mijl
becuiden den wquator, en 8954 vt. boven den Spiegel der zee, heeft eene universiteit, levendig handelsverkeer, en 76,000 inw. Door de Spanjaarden
veroverd in 1533 bleef Q. lang begrepen in Peru,
waarvan het in 1718 losgemaakt werd, om deel nit
te maken van Nieuw-Granada. Het jaarfeest der
onafhankelijkheid wordt te Q. gevierd 10 Aug.
Quito, voormalig koninkrijk in Zuid-Amerika,
stond nagenoeg gelijk aan de tegenwoordige republiek Ecuador, en was lang begrepen in 't zuidwesterdeel van Columbia.
Quoja, koninkrijk in Guinea, op de kust van
Sierra-Leone.
Quolla, of Quorra, de naam van den Dzjoliba
of Niger, nadat hij Tomboektoe voorbijgestroomd is.
Zie DJOLIBA.
Quous, fransche spelling voor Koes.
Qvaloe, d. i. Walvisch-eiland, een aan Noorwegen behoorend eiland in de IJszee. Op de westkust van Q. ligt de stad Hammerfest.

R

E.

als romeinsch getalmerk beteekent 80; en

met een streepje er boven (II) 80,000.
R. op geldstukken duidt aan, dat ze geslagen zijn:
de fransche aan de wont van Orleans.
de portugeesche aan de munt van Ria-de-Janeiro.
R. als verkorting beteekent Roma (Rome), Romanus, Regulus, Rex (koning), enz.
R. P. menigmaal voor re:pub/lea (gemeenebest).

Raab, of Raba, lat. Arrabo, rivier in Hongarijd,
ontspringt bij Flavnitz in Stiermarken, vijf kwartier
gaans benoordw. Passail, stroomt door de comitaten
Eisenburg, (Edenburg, neemt de Pinks, de Feistritz,
enz. in zich op, is van Kormend of bevaarbaar, en
ontlast zich na omstr. 30 mijlen loop in den Donau.
Raab, 1) hong. Gy6r of Nagy-Gyeir, 't Arrabona
der ouden, in nieuw lat. Javarinum, stad in
Hongarije, aan de uitwatering van de rivier Raab in
den Donau; 18,000 inw.; was tot 1820 eene vesm
ting ; reeds ten tijde d^r Romeinen was bet eene
sterke plaats ; door d Turken bemacbtigd 1591,

werd R. 1598 weder aan hen ontweldigd. Prins Eugenius Beauharnais versloeg bij R. aartsbertog Johan
in Juni 1809. De stad R. is de hoofdplaats van het
comitaat R. (ruim 24 vierk. mijlen met 90,000 zielen) gelegen tusschen de comitaten Presburg, Komorn, Veszprim en (Edenburg. — 2) marktvlek in
den oostenrijkschen Inn-kreis; 1400 inw.
Raadpensionaris, eerste minister der Algemeene Staten in de Republiek der Vereenigde
Nederlanden, werd aangesteld voor 5 jaren, doch
kon opoieuw benoemd worden.
Raadt (Petrus de), kostschoolhouder, geb. 1796,
gest. 18 April 1862 te Voorscboten, stond jaren
lang aan het hoofd der door hem in 1820 opgericbte
beroemde kostschool op den huize Noorthey, onder
Year, I our gaans ten N. N. O. van Voorburg, op welke
kostschool o. a. de Prins van Oranje (oudste zoon
van koning Willem Ill) onderwijs heeft ontvangen.
Raalte, aanzienlijk dorp in Overijsel, aan den
straatweg van Zwolle near Almelo, vierdbalf tzar
gaans benoordoosten Deventer.

Ralimja
Railmja, metgezel van Zerubbabel ; Neb. 7: 7.
Raamsdonk, aanzienlijk dorp in Noord-Bra-

band, 3 uren gaans ten N. N. 0. van Breda, is het
westelijkste of laatste dorp der zoogenaamde Langstraat ; het was een der 72 dorpen, die 18 Nov. 14'21
in den watervloed werden bedolven.
Raiimses, een der twee schatsteden, die Pharao
liet bouwen, om de Israelieten te beter te kunnen
uitmergelen ; Exod. 1:11. Zie HEROOPOLIS, en vergelijk RAMESES.
Raard, of Rauwerd, twee friesche dorpen, nl.:
1)in West-Dongeradeel, anderhalf uur gaans ten Z. 0.
van Holwerd ; 80 inw. — 2) Zie RAUWEI1D.
Raarop, het noordhollandsche dorp Ransdorp.
Raasdorp, voormalig dorp in Kennemerland,
prov. Noord-Holland, tusschen het Lutkemeer en
bet Spieringmeer.
Rabastens, twee marktvlekken in Frankrijk:
1) dept. Tarn, 9 uren gaans bezuidw. Alby; 7000
inw. — 2) dept. Hautes-Pyrenees, vijfdhalf uur gaans
benoordoosten Tarbes; 1600 inw.; voorheen vesting.
Rabat, ook wel Arbate, of Nieuw-Sale, stad
in Marokko, koninkrijk Fez, tegenover Oud-Sale,
aan de uitwalering van den Boeregreb in den Atlant.
Oceaan; 25,000 inw.; is goed versterkt.
Rabaut (Paul), protestantsch predikant te Nimes, geb. 1718, gest. 1795, was even onverschrokken als vol beleid, om de vervolging, waaraan zijne
geloofsgenooten blootstonden, of te wenden. — R.
(Jean Paul), met den toenaam de Saint-Etienne,
zoon van den vorige en insgelijks protestantsch predikant, geb. te Nimes 1743, gest. 1793, werd in de
fransche omwenteling lid van de constituante, toonde
zich een vinnig bestrijder van den Roomsche geestelijkheid, verdedigde echter den koning, en werd
5 Dec. 1793 geguillotineerd. Onder weer werken,
heeft men van hem : Precis de l'histoire de la revolution francaise (1791, voortgezet door Lacretelle,
den jonge) ; Lettres a Bailly sur l'histoire primitive
de la Grece (Parijs 1787). — R. (Jacques Antoine), met den toenaam Pommier, broeder van den
vorige, insgelijks predikant, geb. 1744, gest. 1820,
stemde als lid der Conventie voor het doodvonnis
tegen Lodewijk XVI, was een der 73 afgevaardigden,
die door Robespierre in den kerker werden geworpen, en had zijn behoud slechts te danken aan Robespierre's dood. In 1815 werd hij wegens zijne
indertijd uitgebrachte stem als koningsmoorder gebannen, doch bekwam 2 jaren later vergunning om
in Frankrijk tern te keeren. — R. met den toenaam Dupuis, broeder der beide vorigen, geb. 1746,
was koopman te Nimes, werd 1793 buiten de wet
verklaard, en redde zich door de vlucht ; 1797 lid
van den Raad der Oudsten, 1799 van 't Wetgevend
Lichaam, president daarvan in 1802 toen voor het
levenslang eonsulschap gestemd werd, en stierf 1808
als raadsheer der prefectuur to Nimes.
Rabbah, 1) stad aan den Niger, in West-Soedan, is de residentie van den sultan van Noelli.
2) vlek in Palestina, aan de oostzijde van de Doode
Zee, 12 a 13 mijlen bezuidoosten Jeruzalem, is gebouwd ter plaatse van het Rabbath-Moab uit de
oudheid. — 3) zie RABBATII-AMMON.
Rabbath—Ammon, thans Ammon, hoofdstad der Ammonieten, beoosten den Jordaan, nabij
de bronnen van den Ammon; werd ingenomen door
Joab. Later werd deze stad Philadelphia genoemd
door Ptolemetis Philadelphus. In 't 0. T. worth R.-A.
dikwijls vermeld. Zie AMMON en AMMONIETEN.

Rachel
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Rabbinieten. Zie TALMUDISTEN.
Rabbith, stad in slam Issaschar; Jozua 19:20.
Rabelais (Francois), een der voornaamste sa-

tirieke schrijvers van Frankrijk, geb. 1483 te Chinon in Touraine, was de zoon van een apotheker.
Eerst was R. eenigen tijd monnik, doch voor dat
leven ten eenenmale ongeschikt, werd hij vervolgens
geneesheer, en vestigde zich als zoodanig te Montpellier. Met kardinaal Du Bellay was hij bevriend
uit zijne studiejaren; toen die als ambassadeur naar
Rome ging, vergezelde R. hem derwaarts; 1545
werd R. aangesteld als pastoor te Meudon. Hij
stierf te Parijs 1553. Men verhaalt duizenderlei
kluchtige anecdoten van R. Zijn roem als schrijver
vestigde hij met den vermaarden roman Gargantua
et Pantagruel, die verscbeidene malen herdrukt is,
o. a. de editien met aanteekeningen van Leduchat
(5 dln. Amsterdam 1711 en 1741) en die van Burgaud des Marais en Raillery (2 dln. Parijs 1857).
Rabener (Gottlieb Wilhelm), duitsch dichter
en moralist, geb. 1714 te Wachau bij Leipzig, gest.
1771 to Dresden. Eene complete editie van R.'s
werken verscheen opnieuw in 4 dln. (Stung. 1840).
Rabirius (C.), romeinsch ridder. Door Labienus in rechten betrokken wegens 't vermoorden van
den tribunn Saturninus, werd B. vrijgesproken op
de verdediging van Cicero (pro Rabirto).
Raboeda, Baboudah, Rabudah, koningin van
Madagascar, hegunstigde de Hovas, en trad kort na
den dood van haren gemaal Radama II in den echt
met haren eersten minister Rainivoninahitrinioni;
doch reeds kort daarna liet zij hem wurgen. Zij vaardigde 31 Octob. 1863 eene proclamatie uit, waarbij
aan alle op Madagascar verblijfhoudende Franschen
gelast werd binnen 3 maauden het eiland te verlaten.
Rabsake, assyrisch veldheer, werd met eene
armee uitgezonden om de Israelieten te tuchtigen ;
II Kon. 18: 17-37; 19: 4, 8; Jezaia 36: 2--22;
37 : 4, 8.
Rabsaris, assyrisch veldheer, mede-uitgezon•
den te gelijk met Rabsake ; II Kon. 18: 17.
Racalmuto, of Ragalmuto, stad op SiciU,
5 uren gaans benoordoosten Girgenti; 8600 inw.
Racan (Honorat de Bueil, markies van), fransch
dichter, geb. 1589 te Roche-Racan in Touraine,
gest. 1670, was eerst page van Hendrik IV, klom
later in krijgsdienst op tot marêchal-de-camp,
wijdde zich aan de dichtkunst, en was de leerling
en vriend van Malberbe. De Oeuvres van R. (Parijs
1724) zijn vollediger in 't Licht gegeven door T. de
la Tour (2 dln. Parijs 1857).
Racca, 1) Reba, of Orfa, het oude Edessa.
Zie URFA. - 2) bet oude Nicephorium, dat gesticht
was door Alexander den Gr., stad in Diarbekr, 20
mijlen bezuiden Orfa, aan de uitwatering van den
Beles in den Euphraat ; ruinen van een paleis van
Haroen-al-Razjid.
Rachab, eene hoer te Jericho ; zij verborg de
verspieders, die door Jozua uitgezonden waren, en
werd, ter belooning daarvoor, met hare gansche
fainilie gespaard, toen Jericho door de lsraelieten
ingenomen werd ; zij trouwde vervolgens met Salmon, Prins van Juda, en werd moeder van BoOz of
Boaz ; Jozua 2: 1, 3; 6: 17-25; Matth. 1 : 5;
Hebr. 11 : 31 ; Jac. 2: 25.
Rachel, stad ; I Sam. 30 : 29.
Rachel, de tweede dochter van Laban, werd
de liefste vrouw van Jacob, wien zij eerst Jozef
baarde ; toen zij later Benjamin ter wereld bracht
Itabbath-Moab, hoofdstad der Moabieten, stierf zij in bet kraambed; zie o. a, de hoordstakken
29-35 van Genesis.
nabij den linkeroever van den Arnon. Zie RABBAII,
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Rachel

Radnor

Radet (Etienne), generaal en baron van het
Rachel (Elisa Rachel Felix, genaamd), beroemde fransche treurspel-speelster, geb. 28 Febr.
fransche keizerrijk, geb. 1762 in Lotharingen, gest.
1820 te Munf in 't zwits. kanton Aargau, nit, be1825, werd 1809 door generaal Miollis met de taak
hoeftige ouders, met wie zij 1831 naar Parijs kwam.
belast om pans Pius VII gevangen te nemen; in
Aanvankelijk opgeleid voor den zatig, wijdde zij zich
1815 bracht R. den hertog van Angouleme, die gereeds in 1833 aan het treurspel, trad voor het eerst
vangen genomen was, naar Cette; in de Honderd
daarin ten tooneele 12 Juni 1838, en werd weidra
Dagen was R. inspecteur-generaal der gendarmerie,
wereldheroemd. Zij stierf 3 Jan. 1858.
werd onder Lodewijk XVIII (1816) veroordeeld tot
Racine, stad in den noord-amerik. stoat Wis- 9 jaren gevangenis, omdat hij behulpzaam was geconsin, aan de uitwatering van de Root-rivier in het
weest tot den terngkeer van Napoleon, doch beMichigan-meet; 8000 inw.; haven.
kwam reeds in 1818 gratie.
de), d-e grootste treurspeldichter
Radetzky (Joseph Wentzel), graaf van RaRacine
der Franschen, geb. 1639 te La Fertd-Milon (dept.
Betz, oostenrijksch veldmaarschalk, geb.2 Nov. 1766
Aisne), gest. 1699 te Parijs. Van de schier ontelbare
te Trzebnitz in Bohemen, trad 1784 in dienst als
editien zijner werken noemen wij alleenlijk die van
kadet bij een regement hongaarsche kavallerie,
Tissot (5 din. Parijs 1826). — R. (Louis), tweede
maakte (1788-89) (len oorlog tegen de Turken
zoos van den vorige, insgeltjks dichter, geb. 1692
mede, en daarna (1792-95) de veldtochten aan
te Parijs, gest. 1763. Eene complete editie zijner
den Rijn en in de Nederlanden tegen Frankrijk. Zijn
werken leverde Lenormant (6 din. Parijs 1808).
eerste veldtocht in Italie dagteekent van 1796 als
Racine (de abbe Bonaventure), een ijverend adjudant van Beaulieu ; 1799 adjudant van Mélas,
fransch Jansenist, geb. 1708 te Chauny bij Laon,
onderscheidde hij zich in Italie en in Duitschland,
gest. 1755, schreef o. a. een Abrege de l'histoire bij de veldslagen van Marengo en Hohenlinden, aan
eccldsiastique (13 dln. 1748-56).
bet hoofd van een regement knrassiers. In 1805
Raclawice, poolsch dorp, benoorden Krakaii. generaal-majoor, 1807 aan het hoofd van het vijfde
Bij R. werd na den opstand in Krakau 4 April 1794
legerkorps, deed hij bij Wagram en daarna zoo vele
door Kosciuszko, geholpen door de met zeisseus
en gewichtige diensten. dat hij tot luitenant-veldgevvapende boeren, eene schitterende overwinning
maarschalk benoemd werd. Als chef van den genebevochten op de Russen onder generaal Tormassow.
ralen staf maakte hij de veldtochten in Saksen en
Raczkeve, marktvlek in 't hongaarsche co- Frankrijk mede, ram deel aan de veldslagen van
mitaat Pesth, hoofdplaats van bet Donau-eiland
Kuhn en Leipzig en aan de gevechten in Champagne.
Csepel; 4600 maw.; fraai kasteel.
Vervolgens was hij 10 jaren plaatskommandant van
Radagaise, fransche naamsvorm voor den Olmutz, en werd 1831 als opperbevelhebber der
germaanschen aanvoerder Radegast
Oostenrijksche troepen naar Italie gezonden, en
Radama (Radama II), koning van Madagas- 1836 tot veldmaarschalk verheven; 1847 dempte hij
car, begunstigde de vreeindelingen ; doch er werd
meesterlijk de oproerige bewegingen te %loan;
eene samenzwering door de Hovas tegen hem gedoch zijn meesterwerk is de veldtocht van 1848-49.
smeed, en 12 Met 1863 werd hij door eenigen der
Door den opstand genoodzaakt terug te trekken in
samenzweerders gewurgd. Zie RABOEDA.
de citadel van Milaan (18 Maart), bornbardeerde hij
Radcliffe (Anna), engelsche romanschrijfster, die stad, doch besluot weidra tot retireeren (waarbij
geb. 1764 te Londen,gest.1823.Voornaamste werken :
vele wreedheden gepleegd werden), en concentreerde
The romance of the Forest (1791); The mysteries of
zijne armee in de sterkten van Legnano, Peschiera,
Udolpho (1794); The Italian (1797); alsook de BeVerona en Mantua. In 1848 (23 hill) bevocht hij
schrijving van eene reis door Holland (1794).
op Karel-Albert van Sardinie de schitterende overRaddai, een broeder van David ; 1Chron. 2:14. winning van Custozza, welke de capitulatie van MiRadegast, markhlek in 't hertogdom Anhalt, laan (6 Aug.) en den wapenstilstand van Salasco
nabij de Fuse; 750 inw.
ten gevolge had. Zoodra die wapenstilstand afliep
Radegast, een god der oude Wenden, inzon- (20 Maart 1849) rukte R. Piemont binnen, bevocht
derheid der Obotrieten; vereerd werd R. voorna23 Maart de beslissende overwinning van Novara,
melijk te Rethra ; het paard was hem toegewijd.
rukte op Venetie aan, bomhardeerde 24 uren die
Radegast, fransch Radagaise, aanvoerder der stad en bemachtigde haar 27 Mrt., waarmede geGermanen, deed met 200,000 man eenen inval in
heel Opper-Italie onder Oostenrijk's gezag terugItalie, verwoestte het noorden van dat land, belegebracht was. Als een der grootste mannen van
gerde Florence, werd voor die stad verslagen en zijnen tijd, stierf R. 5 Jan. 1858.
gevangen genomen door Stilico, den veldheer van
Radja-Kwesi, of R.-Kwessi, dorp op Java,
Honorius (406), en onthoofd.
resid. Rembang; 28 Nov. 1827 overrompeld, uitRadegonde, de heilige, koningin van Frankgemoord en platgehrand door de muitelingen, die
rijk, dochter van Bertarius, koning van Thuringen,
daarvoor 26 Jan. 1828 in de door hen aangelegde
geb. 519, werd 538 de vrouw van koning Clotarius 1,
beating getuchtigd werden door de nederlandsche
die haar vooraf in de Christelijke leer had laten ontroepen.
derwtjzen, en die haar 6 jaren later vergunning gaf
Radja-Polla, of R.-Pola, district van 't reom in een klooster te gaan, waar zij in 587 stierf.
gentschap Soemedang op Java, resid. PreangerKerkelijke gedenkdagen 30 Jan. en 13 Aug.
Regentschappen ; 8 Oct. 1822 werden in dit district
Radelgisus I, prins van Beneventum (839— 9 dorpen vernield door eene uitbarsting van den
8511, had tien jaren lane oorlog te voeren tegen Goeloengang.
Sioonolf, den broeder van zijnen voorganger, en teRadnor, graafschap in 't engelsche prinsdom
gen Landolf, prins van Capita. Ofschoon bijgestaan
Wallis, Itgt tusschen de graafschappen Montgomery
door de Sarrareenen nit Sicilie en Afrika, kon R.
ten N., Shrop ten N. 0., Hereford ten 0., Brecknock
zich niet handhaven in het bezit van de districten
ten Z., en Cardigan ten W., is 19 a 20 vierk. mijaan de Adriatische Zee. — R. II, prins van Belen grout, bevolkt mbt 25,500 zielen, en heeft tot
neventum, regeerde van 879, werd 881 verdreven,
hoofdplaats Presteign. — Het vlek R,, genaamd

896 op den troop hersteld, en regeerde tot 900.

New-Radnor, heeft 2300 inw.

Radom

Radom, gouvt. in russisch Polen, ten Z. begrensd door oostenrijksch grondgebied, is 454 a 455
vierk. mijlen groot, hevolkt met 947,000 zielen, en
heeft tot huofdplaats
stad R., met 10,000 inw.
aan de zieh in de Weichsel ontlastende Radomka.
Radomsk, stad in russ. Polen, gouvt. Warschau; 4000 inw.
Radomysl, stad in russ. gouvt. Kiew, aan de
Myka; 5000 inw.
Radstadt, I) het oude Teurnia, stadje in
Oostenrijk,15 mijlen bezuiden Saltzburg; 1000 inw.;
overwinning der Franschen (onder Moreau) op de
Oostenrijkers 5 Juli 1796. — 2) in Baden ; zie het
art. RASTADT.
Radziwill, prinselijke familie in Litauen, met
groote bezittingen aldaar, in Polen en in Posen. Als
eerste van dien naam vinden wij een maarschalk
van Litauen vermeld, die 1386 met Jagello gedoopt
werd. In 1518 werd de familie R. tot den rijksprinselijken stand verheven. Onder de afstammelingen van dit geslacht is vonral vermaard : R. (Nicolaas IV), geb. omstr. 1500, gest. 1567, paltsgraaf
van Wilna, en gouverneur van Lijfland onder Sigismond August, koning van Polen. Daze R. onderscheidde zich 1557 door zijne dapperheid tegen de
Dititsche Orde, welker grootmeester hij 1565 gevangen nam, en tegen de Russen, die bij totaal versloeg. Hij had het Protestantisrnus omhelsd, waarvoor hij met hart en ziel ijverde, zoo zelfs, dat hij
te Brzescie eene vermaard gewordene drukkerij oprichtte, waar hij den op zijne kosten in het Poolsch
vertaalden Bijbel liet drukken (den beroemden
Radziwiller Bijbel), waarvan later de verspreide
exemplaren, tegen somwijlen schreeuwend hooge
prijzen, weder opgekocht werden door zijne vier
zonen, die tot de Kerk van Rome teruggekeerd
waren, en van dien door den Pans veroordeelden
Bijbel huns vaders zooveel exemplaren, verbrandden
als zij slechts mach tig konden warden.—R. (Karel),
paltsgraaf van Wilna, bekend door zijne bestrijding
van den russischen invloed, en door zijnen naijver
op de familie Czartoryiski. In 1762 door August III,
koning van Polen, benoetnd tot gouverneur van Litauen, vermocht al zijn ijveren tegen Rusland's invloed niet te beletten dat Poniatowski, de gunsteling van keizerin Catharina, koning van Polen word,
waarop R. buiten de wet, en zijne rijke bezittingen
(die een jaarlijksch inkomen gaven van derdhalf
millioen nederlandsche guldens) verheurd verklaard
werden. In 1767 gekozen tot hoofd der Confederatie
van Bar, mocht het hem niet gelukken de verbrokkeling van zijn vaderland te keeren, waarop hij Polen verliet; doch kort voor zijn 1790 plaats grijpenden dood keerde hij derwaartsterug.—R. (Barbara), eene vrouw van uitstekende schoonheid, weduwe van eenen paltsgraaf, trad heimelijk in het
huwelijk met pries Sigismond, die later (1548)
koning van Polen werd.
Radziwilow, stad in mop. Rusland, in
aan de grenzen van Galicia, 6 a 7 uren
gaans benoordw. Kremenetz.
Radzjah, veel gespeld Rajah of Radjah, de
titel der hindoe-vorsten, die over de verschillende
landen van Hindostan regeeren: ze behooren over
het algetneen tot de caste der sjattryas of krijgslieden. VOOr de mongoolsche verovering waren al de
R. onafhankelijk ; doch thans zijn ze nagenoeg alien
onderworpen aan het gezag van Groot-Britannia.
Radzjpoetana. Zie ADZJMIR.
Radzjpoeten, d. Zonen van .Radzjahs, zoo
worden in Indie niet alleen de wezenlijke radzjah's-

Raglan

885

zonen genoemd (die alien rechtens door hunne geboorte een apanage hadden), maar ook ieder mililair opperhoofd van een vorstendom, van eene heerlijkheid of zelfs van een kanton, hetzij klein of groot,
De naam R. is zelfs in minter heteekenis gegeven
aan de gansche caste der krijgslieden of Sjattryas
(doch geeft tegenwoordig niet tneer zooveel aanzien
als vroegcr). Men placht dat gedeelte van Indiê, dat
wel aan Engeland schatplichtig, maar niet rechtstreeks onderworpen was, te bestempelen met den
naam van de Radzjpoetische vorstendommen; en
Arizjmir, waar de R. het talrijkst waren, is uit dien
hoofde Radzjpoetana genoemd. Men vindt daar den
dapperen stam der Dzjats (Djats, Jats, Jants).
Raema, een der zonen van Kusch ; Gen. 10 : 7;
I Citron. 1: 9; Ezech. 27: 22.
Raf . ..... Zie RAPH
Rafael, aartsengel en schilder. Zie RAPHAeL.
Raffenel (Claude Denis), geb. in den Jura
otnstr. 1797, reisde voor koophandelsbelangen in de
Levant en in Afrika, was later verbonden aan een
der fransche consulaten in de Levant, richtte te
Smirna l'Observateur oriental op, belastte zich na
zijnen terugkeer in Frankrijk met de opvoeding der
kleinzonen van generaal Lafayette, ging 1826 de
Turken bevechten in Griekenland, onder het opperbevel van Fabvier, en sneuvelde in het kasteel van
Athene (1827). Men heeft van hem: Histoire des
Grecs depuis la prise de Constantinople jusgu'it ce jour

(1824); Histoire complete des évenements de la Grace
(1825). — R. (Anne Jean Baptiste), zoon van den
vorige, gob. 1809 te Versailles, fransch ambtenaar
bij de marine, deed 1826-42 reizen naar alle werelddeelen, werd 1843 naar den Senegal gezonden,
waar hij 1843-45 eene eerste, en spoedig daarna
eene grootere tweede ontdekkingsreis near de binnenlanden deed, waarvan hij de uitkomsten heeft
medegedeeld in Voyage de I s A frique occiden tale (Parijs
1846) en Nouveau voyage dans le pays des Negres
(2 din. Parijs 1856). Sedert 1855 gouverneur van
Madagascar, stierf hij aldaar 12 Juni 1858.
Raffles(sir Thomas Stamford), geb. 6 Juli1781,
werd 1805 door de Engelsch Oostindische Cornpagnie aangesteld als secretaris van den gouverneur
van Poelo-Pinang ; na de verovering van Batavia benoemd tot gouverneur van Java, werd hij na de
teruggave van Java aan de Nederlanden gouverneur
van Bencoelen. Groote verdiensten heeft R. door
alles wat hij in en voor de 0. 1. verricht heeft, ook
door 't stichten (1819) van Singapore. In 1824 naar
Engeland teruggekeerd, stierf bij daar 5 Jail 1827.
hlij schreef het beroemde werk : History of Java
(2 din. Londen 1817; nieuwe druk 1830).
Ragan, een in Jezus' geslachtslijst ; Luc. 3: 35.
Rages, later Europus genaamd en Arsacia,
thans Razi of Rei, stad in het zuiden van Medtë, bij
Ecbatana, werd gehouden voor op den na de oudste
stall in Media. Te R. ging Tobias op last van zijnen
vader de 6 talenten halen, die Gabelus hem schuldig
was. Het is de geboorteplaats van den geneesk. Razi.
Raglan (Fitzroy James Henry Somerset, lord),
engelsch generaal, jongste zoon van den yen hertog
van Beaufort, geb. 30 Sept. 1788, trad 1804 in
dienst bij de armee, onderscheidde zich in Spanje
en Portugal, werd spoedig bevorderd, was 1838
luit,generaal, werd 1852 benoemd tot generaal der
artillerie en tevens met den titel van Lord R. tot de
peerswaardigheid verheven. In Febr. 1854 benoemd
tot opperbevelhebber van de britscbe legermacht
die naar de Krim werd gezonden, stierf bij 28 Juni
1855 voor Sebastopol aan de cholera.
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Ragotzky

Ragotzky, of Ragoczy (Sigismond), hongaarsch magnaat, werd bij den dood van Stephanus
Botskay (1607) tot vorst van Zevenbergen gekozen,
was toen reeds oud, en deed weldra (1608) afstand
van die waardigheid ten hehoeve van Gabriel Bathori. — R. (George), de Oude, vorst van Zevenbergen (1630-48), erkend door sultan Amurat IV
en door keizer Ferdinand II, koos de zijne van Zweden in den 30-jarigen oorlog (1643), verklaarde
zich openlijk tegen den keizer (1644), en werd bijgestaan door de palatijns van Hongarte; doch hij
sloot vrede in 1645 en behield zijne landen.
(George), de Jonge, vorst van Zevenbergen
—R.
(1648-61), verbond zich 1659 met Zweden tegen
Polen, in weerwil van den tegenstand van den grootvizier. Hij verloor zijne armee hij Medzjibodzj, werd
door de Turken afgezet, en sneuvelde in den strijd
om zich te verdedigen. — R. (Frans Leopold), geb.
4676, werd aan het hof van Weenen grootgebracht
nadat zijne familie van hun vorstendom vervallen
was verklaard. Later een gedeelte van de verbeurdverklaarde familie-bezittingen opgeeischt hebbende,
werd R. gevangen gezet op het kasteel van Neustadt; hij vond echter middel om te ontsnappen,
werd door de ontevredenen in Hongarije tot aanvoerder gekozen (1701), en gaf als zoodanig blijken
van de grootste dapperheid; hij hield Hongarte 10
jaren lang van Oostenrijk gescheiden. Na den vrede
van Nagy-Caroly (1711) buiten de wet verklaard,
hield hij afwisselend in Frankrijk en in Turkije verblijf, en stierf 1735 te Rodosto.
Raguel, in fransche boeken voor Rehuel.
Ragusa, 1) stad op Sidlid, aan de zich in de
Middell. Zee ontlastende kleine rivier R., ligt 13
a 14 uren gaans bewesten Syracuse, heeft 22.500
inw., en is waarschijnlijk het oude Hybla Hercea.
2) slawisch Dubrownik, lat. .Rhausium, stad in Dalmatia, aan de Adriatische Zee, 39 mijlen bezuidoosten Zara; 6500 inw.; gesticht in de 6e en 7e
eeuw door vluchtelingen nit Epidaurus en Salona,
versterkt door Pius VII en Inter door de Franschen ;
na de aardbeving van 1667, waardoor geheel R.
verwoest was, weder opgebouwd op kosten van den
pans en van de koningen van Engeland en Frankrijk, was R. eene onafhankelijke republiek tot 1806,
toen het door Napoleon met troepen bezet werd ;
in 1810 bij de Illyrische provi gien ingelijfd, werd
R. 1815 door het Weener congres toegewezen aan
Oostenrijk. Het is de geboorteplaats van Baglivi,
Boscowitsj, Stay, Banduri. — Napoleon I had aan
maarschalk Marmont den titel van Hertog van R.
verleend.
Drie uren gaans bezuidoosten R. ligt
Oud-R. (het oude Epidaurus).
Rahab, 1) vermeld Psalm 87: 4; 89: 11;
Jezaia 51 : 9. — 2) in fransche boeken voor Rachab.
Rahad, rivier in Afrika, ontspringt in Ahyssinie, in het koninkrijk Amhara, en valt na een N. W.loop van 57 mijlen in den Bahr-el-Azrek, in Nubia.
Raham, kleinzoon van Hebron ; Chron. 2 : 44.
Rahma. Zie RAe.MA.
Rahmeses. Zie RAMESES.
Raimondi (Marc. Ant.), italiaansch graveur,
geb. te Bologna 1488, gest. 1546, leverde met ongeloofelijke nauwkeurigheid namaaksels der gravuren
van Albrecht Muer, en werd te Rome door Rafael
gebruikt om diens meesterstukken te graveeren. Op
bevel van den pans werd R. gevangen gezet, omdat
hij onzedelijke plaatjes (naar Julius Romanus) ge1everd had bij de sonnetten van Aretino.
Rainivoninahitrinioni, eerste minister
van koningin Raboeda van Madagascar. Zie RABOEDA.

Rama
Rainulf, een Noorman, eerste graaf van Aversa
in Italie, werd omstreeks 1029 of 1031 met dat
graafschap beleend door Guaimar IV, pries van
Salerno en door keizer Koenraad II. Hij stierf 1059,
en had tot opvolger zijnen zoon Richard.
Rajah. Zie RADZJAH.
Rajano, vlek in het Napelsche, in Abruzzo
Ult. 2a, 13 uren gaans bezuidoosten Aquila 1700
inw.; is gebonwd op de plaats van het oude Corfinium.
Rakanje, het dorp Rockanje.
Rakka, stad in aziat. Turkte. Zie RACCA.
Rakkath, stad in stam Naphtali ; Jona 19 : 35.
Rakkon, stad in stam Dan; Jozua 19: 46.
Raleigh, honfdstad van Nd.-Carolina, 48 mijlen
bezuidw. Washington ; 4800 inw.; staatspaleis met
standbeeld van Washington (door Canova).
Raleigh (sir Walter), engelsch zeevaarder,
geb. 1552 in Devonshire, verwierf reeds vroeg de
gunst van koningin Elizabeth, vocht moedig tegen
de Iersche opstandelingen, ontwierp het plan om
Noord-Amerika te colonizeeren, stichtte 1584 de
nederzetting Virginia, hielp de nederlaag toebrengen aan de vermaarde spaansche armada, en was
werkzaam om den koning van Portugal up zijnen
troon te herstellen (1589). Hij werd herhaalde malen gekozen tot lid van het parlement, en hail daar
zeer veel invloed. Een oogenblik in ongenade gevallen, omdat hij een van de staatdames der 1wningin verleid had, kwam hij echter reeds spoedig
weder in gunst, en betwistte aan Leicester en aan
den graaf van Essex het hart van Elizabeth. Men
beticht hem, dat hij den ondergang van den ongelukkigen Essex verhaast heeft. Onder Jacobus I verloor hij al zijnen invloed, werd, beschuldigd van
deelneming aan eene samenzweriug tegen den koning, in den kerker geworpen, waarin hij 12 jaren
bleef zuchten (1604-16). Eindelijk verkreeg hij
zijne voorloopige invrtheidstelling, ondernam 1617
eenen tocht naar Guiana, waar hij goudmijnen
hoopte te ontdekken, en nam dat land in bezit namens Engeland; doch daar hij eenige spaansche
nederzettingen verwoest had, werd hij op aanzoek
van Spanje opnieuw in hechtenis genomen bij zijnen
terugkeer in het vaderland. Men bracht weder de
oude beschuldiging van verraad te berde, waaromtrent hij indertijd niet geheel en al was vrij gesproken: hij werd ter dood veroordeeld, en onderging met moed eene straf, die hij niet verdiend had
(1618). In zijne langdurige gevangenschap had sir
Walter R. verscheidene werken geschreven, o. a.
eene History of the World (2 dln. Londen 1730 ;
dikwijls Iterdrukt); de overige verschenen onder den
titel van Miscellaneous works (2 dln. Londen 1784).
Ram, 1) varier van Amminadab, words Ruth
4: 19 vermeld; zie over hem n°. 4 van 't art. ARAM.
— 2) zoon van Jerahmeel; I Chron. 2: 25, 27. —
3) een nit het geslacht van Elihu ; Job 32 : 2.
Rama, 1) R. of Arimathea, thans Rama, Ramlab of Sanden, oudtijds stad in Palestina, in stam
Ephraim, bezuiden Joppe, tusschen Samaria en Jeruzalem, is vermoedelijk dezelfde stad als Ramath
of Ramathim-Sophim, de geboorteplaats van Samuel ;
oak van Jozef, gen. van Arimathea. Di t R. is vermeld
I Sam. 1:19; 2: 11; 7:17; 8: 4;15:34;16:13;
19: 18, 22, 23; 20: 1; 22: 6; 25: 1; 28: 3;

Matth 2: 18. — '2) stad in stam Gad; II Kon. 8:
29; II Chron. 22: 6. — 3) stad in stam Benjamin ;
Jozua 18: 25; 19: 29; Richt. 4: 5; 19: 13; I Icon.
15: 17, 21, 22; II Chron. 16: 1, 5, 6; Ezra 2: 26;
Neh. 7 : 30 ; 11 : 33 ; Jezaia 10 : 29; Jerem. 31 : 15 ;
40: 1; Hoz. 5: 8.
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Rama

Rambouillet

Rama, in de Indische legenden de 7e incarnatie van Wisjnoe, was de zoon van Dasaratha, koning
van Ayodhya. Hij werd grootgebracht door Wasisjtha,
outkwam aan de strikken, die hem gespannen werden door zijne vijanden, en toog met den brabma
Wisoeamitra door de wereld, overal de reuzen verdelgende. Aan bet hof van Dzjanaka aangekomen,
won bij bij eenen boogschutterswedstrijd de hand
der schoone prinses Sita, en keerde, van zijnejonge
gemalin vergezeld, in zegepraal terug in het paleis
van Ayodhya ; doch reeds spoedig zag hii zich genoodzaakt dat paleis weder te verlaten : Dasaratba,
zijn vader, gebonden door eenen schandelijken eed,
die hem was afgedwongen door zijne laatste vrouw,
zond R. in ballingschap voor 12 jaren, en verzekerde
den troon aan zijnen jongsten zoon Bharata. In zijne
ballingschap had R. een trouwen metgezel, nl. zijn
broeder Laksjmana, en onderscheidde zich in dien
tijd ook nog door wonderachtige heldendaden, zoomede door strenge boete-plegingen. Toen de 12 jaren om waren, keerde hij naar Ayodhya terug, waar
zijn vader inmiddels van droefheid gestorven was.
Hij liet Bharata den troon behouden, doch toog ten
strijde tegen Rawana, koning van Lanka (Ceylon),
die Site weggevoerd had: 14 overwon Rawana,
doodle hem, en nam Sita weder tot zich. Dezen
krijgstocht volbracht hebbende, ging R. een ' koninkrijk stichten op de kust van lndie, tegenover
Lanka, gaf aan de bevotking van dat rijk wetten en
onderricht in kunsten, landbouw en godsdienst, en
keerde wen terug naar den hemel, zijne Sita medenemende, en zijn rijk overgevende aan zijnen zoon
Koessja. Sommigen hebben in R. den Bacchus der
Grieken willen herkennen. De Iotgevallen van R.
zijn bezongen door Valmiky in een beroemd indisch
dichtstuk, getiteld Ramayana (zie dat art.).
Rama (Brag van). Zie RAMISSERAM.
Ramadan, of Ramazan, de 9e maand van het
jaar der Mahomedanen, die gedurende deze maand
hunne Groote Vasten houden.
Itama's—brug. Zie RAMISSERAM.
Ramath, stad in stam Juda ; Jozua 19: 8. Zie
ook n°. 1 van RAMA.
Ramath Lechi, de plaats waar Simson het
kinnebakken wegwierp, waarmee hij de Pbilistijnen
verslagen had ; Richt. 15 : 17.
Ramath Mizpa, stad in stam Gad; Jozua
13: 26.
RamathaIm Sophim, of R. Zoilm, geboorteplaats van Samuel ; I Sam. 1 : 1. Zie ook n°. 1.

St.-Leger (ook Bosch van R. genaamd), 8 uren
gaans bezuidw. Versailles; 4500 inw.; oud koninkltjk
kasteel met torens in een park, dat 3000 morgen
groot is; in dat kasteel bestaat nog de kamer, wear
Frans I gestorven is. In de He eeuw was R. eene
heerlijkheid, toebehoorende aan de familie d'Angennes, uit Welke het overging eerst in de familie
Sainte-Maure-Montausier, daarna in de familied'Uzés. Het kasteel werd later eigendom van den graaf
van Toulouse, hertog van Penthievre, ten wiens behoeve bet door Lodewijk XIV tot een hertogdom
verheven werd (1714); door Lodewijk XVI werd bet
in 1778 van de familie Penthievre gekocht. Bij de
Juli-omwenteling van 1830 bad Karel X de wijk
genomen naar R.; doch het yolk van Parijs vervolgde hem daar, zoodat hij genoodzaakt werd to R.
afstand van den troon te doen.
Rambouillet (de familie), een tak der familie
d'Angennes, bezat sedert de 14e eeuw de heerlijkheid R., en heeft verscheidene voorname personen
opgeleverd, o. a.: R. (Jacques d'Angennes, beer
van), gunsteling van Frans I, was kapitein der lijfwacht van dien vorst en van Brie zijner opvolgers,
vervulde gewichtige zendingen in Duitschland, en
liet twaalf kinderen na, toen hij 1562 stierf. —
R. (Charles d'Angennes, kardinaal van), een zoon
van Jacques, geb. 1530, werd bisschop van Mans
(1560), woonde het Concilie van Trente bij, ward
fransch ambassadeur bij pans Gregorius XIII, en
stierf te Rome 1587. Men heeft Mémoires van hem.
— R. (Charles d'Angennes, markies van), een
kleinzoon van Jacques, geb. 1577, gest. 1652,
mardchal-de-camp, fransch ambassadeur in Piemont
en in Spanje (1627); in 1600 was hij getrouwd met
Catharina de Vivonne, nit welk buwelijk de beroemde Julia (Julie-Lucie d'Angennes) geboren
werd, die naderhand in den echt trod met den hertog van Montausier. Bij hem hadden de bijeenkomsten plaats van bet genootscbap, genaamd van het
Hotel van R. (zie volgend art.).
Rambouillet (Mel de). Zoo noemde men
het genootschap, dat zijne bijeenkomsten hield in
het hotel (aanzieulijk huis) der markizin van Rambouillet (in de straat Rue St. Thomas du Louvre)
te Parijs: het was eene vereeniging van personen, die uitblonken door hooge geboorte, maatschappelijke dengden of begaafdheden des geestes.
Men laat den oorsprong van dat genootscbap opklimmen tot het buwelijk van den markies van
Rambouillet met Catharina van Vivonne (anno 1600);
maar het had zijn toppunt van bloei in de 17e eeuw
(1635-1665). Onder de leden van bet genootscbap
merkt men op: (groote heeren :) markies de Rambouillet, kardinaal Richelieu, Conde, Montausier;
(letterkundigen:) Racan, Voiture, Benserade, Balzac,
Menage, Chapelain, La Calpren&le, de familie Scudery, d'Urfé, Sarrasin, Desmarets de St.-Sorlin,
abbe Cottin; (vrouwen:) hertogin de Longueville,
markizin de Lafayette, mevr. de Sevigne, mevr.
Deshouliéres en Julie d'Angennes (later bertogin de
Montausier), dochter der markizin de Rambouillet.
Na veel nut gesticbt en van heilzamen invloed op
de beoefening van teal- en letterkunde geweest te
zijn, ontaardde bet genootschap allengs tot pedanterie; de vrouwen, die er lid van waren, noemden
zich precieuses (welk woord toen slechts in zijne
goede beteekenis verstaan werd): de Franscbe taal,
zooals zij die onderling spraken, verschilde van bet
gewone Fransch hemelsbreed, doordien ze voor
alles bijzondere namen bezigden, die in hare taal
gebeel iets enders beduidden dan in het gewone
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van RAMA.

Ramathieten, de bewoners van Ramath ;

I Chron. 27: 27.

Ramazan. Zie RAMADAN.
Ramayana, een vermaard indisch helden-

dicbt, in 'het Sanskrit, waarin de lotgevallen van
Rama bezongen zijn. Ms dichter van de R. noemt
men Valmiky ; doch het is waarschijnlijk eene verzameling van verschillende dichters, die tot eene en
dezelfde school bebooren. De R. is vertaald: in 't
Engelsch door Carey en Marshman (Sirampoer 1809),
in 't Duitsch door G. Schlegel (Bonn 1826); in 't
Italiaansch door Gorresio (Parijs 1843), en in 't
Fransch door H. Fauche (Parijs 1858).
Rambervilliers, stad in 't fransche dept.
der Vogesen, 6 uren gaans benoordoosten Epinal;
5000 inw.
Rambla, stad in Spanje, 8 uren gaans bezuidoosten Cordova ; 8000 inw.
Rambouillet, lat. Ramboletum, stad in bet
fransche dept. Seine-Oise, bezuiden het Bosch van

Ramdaspoer

Rampsinit

taalgebruik; ook droegen ze persoonlijk niet hare
eigene namen, maar ieder had eenen naam, die ontleend was aan Griekenland of aan de in de mode
zijnde romans. Moliere gaf aan (lit genootschap den
genadeslag, door het openbaar ten spot te maker in
zijne Precieases ridicules.
_e A MRETSIR.
Ramdaspoer. Zie
Rameau (Jean Phil.), fransch componist, geb.
1683 . te Dijon, genoot zijne opleiding als klaviervirtuoos in Italie, ging vervolgens naar Clermont,
van daar naar Parijs, en stierf 1764 als kapelmeester
des konings. De opera-muziek van R. maakte in
zijnen tijd eenen verbazenden opgang, doch is thans
geheel verouderd.
Ramel (J. Pierre), fransch generaal, geb. 1770
te Cahors, diende 1796 onder Moreau, verdedigde
dapper bet fort van Kehl, werd 18 Fructidor buiten
de wet verklaard en naar Sinnamary gedeporteerd,
ontsnapte echter, en keerde na 18 Brumaire in
Frankrijk terug, maakte wider het keizerrijk eenige
veldtochten merle, werd 1814 marechal-de-camp,
en vervolgens benoemd tot kommandant van Tonlouse. In 1815 na de tweede restauratie de Verdets
te Toulouse willende ontwapenen, werd hij door die
dweepzieken vermoord.
Rameli, twits. dorp. Zie AARMilHLE.
Ramenghi (Bart.) , sch ilder. Zie BAGNACAVALLO.
BartleSeS, Ramesses of Ramses, een der legerplaatsen van de Israelieten bij hunnen uittncht nit
Egypte; Gen.47: 11; Exod. 12: 37; Nurn.33: 3,5.
Vergelijk RAntsszs.
Ramesses, of Ramses, getneenschappelijke
naam van veertien verschillende koningen of pharaonen van Egypte, die van de 17e tot de 13e eeuw
v. Chr. geregeerd hebben; ztj resideerden te Thebe,
waarom hunne dynastie ook wel genoernd wordt
de Thebaansche dynastic. De eerste R. was het hoofd
der 19e Manethonische dynastie; het beroemdst
werd echter zijn kleinzoon (R. II), onder wiens
regeering Egypte het toppunt van zijnen bloei bereikte, en aan wiens hof Mozes grootgebracht werd.
— R. III, bijgenaamd de Groote, schijnt identiek
te zijn met Sesostris; hij is- de Rhampsinit der
Grieken. De elf overige R. zijn historisch van
geenerlei beteekenis.
Ramessieden, de 14 pharaonen, die den
naam van Ramesses droegen.
Ramganga, of Ramgunga, rivier in Indie, in
bet noorden van Hindostan, ontspringt in het gebergte van Gurwhal, besproeit het oostgedeelte
van Delhi en Agrah, en valt derdhalf uur gaans benoordoosten Kanodzje in den Ganges, na 75 mijlen loop.
Ramillies, plaatsje in Belgie, prov. ZuidBraband, 5 a 6 urea gaans bezuidoosten Leuven ;
500 mow.; de Geallieerden, aangevoerd door Marlborough, bevochten bier 23 Mei 1706 eene schitterende overwinning op de Franschen, aangevoerd
door Villeroi.
Ramirus I, koning van Oviedo (842-850)
was een zoon van Bermudes en een neef van Alfons II, die hem reeds in 835 als rijksbestuurder
aangesteld had. Hij versloeg de Arabieren to Logrono
R. II,
(849) en ontweldigde bun Calahorra.
zoon van Ordogno werd koning van Leon in 927
door de abdicatie van zijnen broeder Alfons IV, bad
eenen opstand van dien broeder te beteugelen, zoomede den opstand der zonen van Froila 11, liet bun
alien de oogen uitsteken, bemacbtigde Madrid in
932, bracht aan de Arabieren nederlagen toe te
Osma, Simancas, Zamora, Salamanca, Talaveira,

San-Estevan-de-Gormas, en was dikwijls overwinnaar. Hij hield de graven van Castilie onderworpen
aan zijn gezag. Zijn dood had plaats in 950. —
R. III, zoon van Sancho den Dikke, en koning
van Leon (967-82), was minderjarig then hij den
troon beklom ; hij maakte de landsgrooten en het
yolk misnoegd toen hij zelf regeerde, en had oorlog
te voeren tegen zijnen neef Bermudes II, aan wien
hij genoodzaakt werd een gedeelte van zijne landen
of te staan. Eel) jaar na die deeling stierf R. III. —
R., koning van Aragonie, zoon van Sancho III,
den Groote, koning van Navarra, regeerde van 1035
tot 1063, trok Sobrarve en Ribagorza aan zijn rtjkje
(1038), verbond zich met den koning van Saragossa
tegen Garcia IV van Navarra, zijnen broeder, doch
werd overwonnen. Hij sneuvelde in den strijd tegen
de Mooren. Door H., zest men, werden de oude‘
Cortes van Aragonie ingesteld.
Ramisseram, eilandje in britsch 0. tusschen de Palk-straat en het eiland Mannar, met Welk
eiland bet. evenals met Ceylon, verbonden is door
eene aaneenschakeling van rilfen, die de Portugeezen Adamsbrug noemen, doch die Rama'sbrug genoemd worden door de inlanders, die beweren, dat
Rama dien weg genornen heeft toen hij Lanka
(Ceylon) ging veroveren. Op R. de heiligste tempel
van geheel bet zuiden van Indie.
Ramlah, een der Israelteten, die in de babyl.
ballingschap vreemde vrouwen genomen hadden ;
Ezra 10 : '25.
Ramlah, of Ramie!). Zie RAMA (stad).
Ramler (Karl Willi.), duitsch dichter, geb.
1725 te Colberg, gest. 1798. Eene verzameling van
R.'s poetische werken gaf Geckingk in het licht
(2 dln. Berlijn 1800-1).
Rammenau, dorp in Saksen, reg.-district
Bautzen; 1200 inw.; geboorteplaats van den philosoof Joh. Gottlieb Fichte.
Ramnenses, of Ramnes. Zie STAMMEN.
Ramolino (Maria Letitia), moeder van Napoleon I.
Ramorino (Girolamo), geb. 1792 te Genua,
natnurlijke zoon van den franschen maarschalk Lannes, verliet als staatkundig vlucbteliug zijn vaderland en trad in dienst bij de fransche armee, waarmede hij tegen Oostenrijk en Rusland streed. Hij
was betrokken in den opstand in Piemont 1821, ook
in den poolschen op-tand 1850, vervolgens in de
spaansche vrijheidsoorlogen, en bestuurde 1833 den
inval in Savoie. Tot op de uitbarsting der franschc
omwenteling van 1848 leefde hij arm en vergeten
te Parijs, ging toen naar Sardinie um tegen de Oostenrijkers te vechten, maakte zich echter aan insubordinatie schuldig, werd deswege door den krijgsraad ter dood veroordeeld, en onderging dat vonnis
22 Mei 1849 op de Piazza d'armi te Turijn.
Ramoth, 1) stad in stall) Gad ; Dent. 4: 43 ;
Jozua 20: 8; 21 : 38; I Kon. 4: 13 ; 22: 3 en v.;
11 Kon. 8: 28; 9: 1, 4, 14; I Chron. 6: 80 ; 11 Chron.
18: 2 en v.; 22: 5. — 2) stad in slam Simeon;
I Sam. 30: 27. -- 3) stad in scam Issaschar;
I Chron. 6: 73.
Rampoer, Rampoor, Rampore, stad in britsch
0. 1., in bet wide Delhi, ruitn 2 mijlen beoosten
Moradabad; 40,000 inw.; het is de hoofilplaats van
bet leen R. (34 vierk. mijlen met 320,000 bewoners), in het landschap Rohilcund. Reeds sedert
1774 notninaal onder het gezag der Britsch 0. I.
Compagnie, behoort R. echter metterdead eerst sedert 1802 aan de Engelschen.
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Rampsinit. Zie

RHAMPSIN1T.
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Ramree

Rantzau

Ramree, eiland in de Golf van Bengalen, nabij
de Joist van Aracan, belioort tot britsch Birmanie;
op de noordkust van R. de ha7enstad Khynek-Phyoe.
Ramsay, of Ramsey, 1) havenstad op de
noordoostkust van het britsche eiland Man, 5 uren
gaans ten N. N. O. van Douglas; 2900 inw.; ligt aan
de uitwatering der rivier R. — 2) marktvlek in 't
engelsche graafschap (3 uren g. benoordoosten de
stad) Huntingdon ; 5000 inw.; oule benedictijner
abdij.
Ramsay (Allan), scbotsch volksdichter, geb.
1685, was bnekhandelaar te Edinburg; gest. 1758.
Vooral bekend is R.'s verzameling, getiteld Evergreen.
Ramsay (Andrew Michael), schotsch schrijver,
geb. 1686 uit aanzienlijke ouders te Ayr in Schotland, gest. 1743, heeft niet antlers geschreven dan
in het Fransch. Door den koning van Frankrijk begiftigd met de ridderorde van den Heil. Lazarus,
wordt R. veelal le chevalier Ramsay genoernd.
(Lewis), schotsch edelman, bloedverwant van
—R.
den vorige, gaf 1678 in 't Licht eene Tachdographie
(beschrijving van de kunst om even snel te schrijyen als er gesproken wordt): dit werk verscheen in
't Fransch en in 't Latijn.
Ramsden (Jesse), engelsch opticus, geb. 1735,
gest. 1800 te Louden, was aanvankelijk kopergraveur, werd de schoonzoon van den opticus Dollond,
en heeft zich door vele optische uitvindingen of
verheteringen beroemd gemtakt.
Ramses, egypt. stad. Zie HEROPOLTS, RAMSES
en RASMSES.
Ramses, naam van egypt. koningen. Zie het
art. RAMESSES.
Ramsey. Zie RAMSAY.
Ramsgate, stad in 't engelsche graafschap
Kent. op 't schiereiland Thanet; 12,000 inw.; zeebaden ; versterkte haven.
Ramus (Petrus), de gelatiniseerde naam van
Pierre la Ranide, fransch philosoof, geb. omstr. 1502
te Cott) in Vermandois nit behorftige ouders, aanvankelijk knecht in 't college van Navarre, bekwaamde zich uit eigen aanleg in de wetenschap,
werd later tot leeraar der philosophic te Parijs benoemd (1551), haalde zich echter veel vervolging
op den hats door zijn overhellen tot het Calvinismus
en zijn ijveren tegen de beneden-vereering. Uit zijn
vaderland gevlucht, gaf hij 1568 openbare lessen te
Heidelberg, beging echter de nnvoorzichtigheid in
Frankrijk terug te keeren 1571, en werd een der
slachtoffers van- den Bartholomeiisnacht (24 Aug.
1572). Zijne aanhangers werden .Ramisten genoemd.
De Oeuvres van R. zijn in 't Licht gegeven door
Bartholmess (Parijs 1840-47).
Ranai, een der Sandwich-eilanden.
Rana—Lima—Poeloe,ofLi ma -Poeloe-Ko tta,
landschap ter westkust van Sumatra (nederl. 0. I.)
vomit het noordoosteinde der residentie Padangsche
Bovenlanden, en is van het N. N. W. naar het Z. Z. O.
bijna 4 geogr. mijlen lang.
Rance, rivier in 't fransche dept. COtes-duNord, wordt hij Dinan bevaarbaar, en outlast zich
beneden St.-Malo in 't Britsche Kanaal na 12 mijlen
loop.
Ranee (Dominique Armand Lebouthillier de),
hervormer van la Trappe, geb. te Parijs 1626, was
een petekind van kardinaal Richelieu. Sedert 1651
priester, en vervolgens kanunnik van Notre-Dame,
lief R. zich door zijn geestelijk gewaad niet weerhouden bet Leven van een lichtmis te Leiden ; doch
de dood van mevrouw de Monthazan (een zijner
vele minnaressen) maakte zulk eenen diepen indruk

op hem, dat hij plotseling zijn leveu veranderde en
oversloeg tot eene overdrevene vroomheid. Hij begaf zich (1663) in bet klooster la Trappe (waarvan hij abt was) en voerde daar eene hervorming
in, waardoor de orde der Trappisten de strengste
van alle klooster-orden is geworden. Na 33 jaren
strenge zelfkastijding in dat klooster, stierf hij
aldaar 26 Oct. 1700 op stroo en asch.
Randazzo, het oude Tissa, stad op Siciliä,
aan den voet van den Etna, 10 mijlen bezuidw.
Mescina ; 5700 inw.
Randers, stad on Jutland, aan de uitwatering
van de Guden-Aa in tie Oostzee, 8 mijlen bezuiden
Aalborg; 10,000 inw.; haven.
Randon, stad. Zie CHATEAUNEUF 4).
Randon (Jacq. Louis Cesar Alex., graaf van),
fransch maarschalk, geb. 25 Maart 1795 te Grenoble, trail 1812 in dienst bij de fransche armee,
maakte de veldtochten in Rusland en Duitschland
mede, woonde 1815 den slag van Waterloo bij, en
diende 1837-47 in Algerie, waar bij 1847 bevorderd werd tot den rang van Initenant-generaal. Van
24 Jan. tot 26 Oct. 1851 minister van oorlog te
Parijs, ging hij Dec. 1851 als gouverneur-generaal
naar Algerie,strePd daar 1853-56 met goed gevoig
tegen de Kabylen, werd deswege 1856 tot maarschalk van Frankrijk verheven, en trad 5 Mei 1859
weder als minister van oorlog op.
Randwijk, dorp in Gelderland, 4 uren gaans
benoordw. Nijmegen; 600 inw.
Rangoen, Rangoon, versterkte stad in Britsch
0. I. (Birmanisch rijk, in 't oude Pegu), aan den
R. (een arm van den Irawaddi), 6 mijlen van de
zee; 30,000 inw.; reeds 1824 door de Engelschen
bemachtigd, doch later teruggegeven, werd R. opnienw door de Engelschen veroverd in 1852. In de
nabijheid van R. de beroemde groote pagode ShoeDagong.
Rangpoer, Rungpoor, volkrijke stad in britsch
Indie, 25 mijlen benoordoosten Moerzjed-abad.
Ranjiegan, dorp op Java, resid. Tagal; 16
April 1827, na hevige gevechten, overwinning der
nederl. troepen op de muitelingen.
Ranke (Leopold), duitsch geschiedschrijver,
geb. 21 Dec. 1795 te Wiehe in Thuringen, sedert
1825 prof. der geschiedenis te Berlijn en sedert
1841 historiograaf van Pruisen, heeft zich eenen
geachten naam als bistoricus verzekerd door zijne
vele degelijke werden, waaronder vooral uitmnnten
Die Osmanen und die spanische Monarchic im 16.
und 17. Jahrh. (3e druk Berlijn 1857); Die rdm.
Piipste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17.
Jahrh. (4e druk 3 dln. Berlijn 1852-57); Englische
Geschichte (dl. 1-3 Berlijn 1859-61); Franzdsische
Geschichle (5 dln. Stuttgart 1852-61); Deutsche
Geschichte im Zeitalter der .Reformation (3e druk
6 dln. Berlijn 1851-52); 1Veun Bucher preuss.
Geschichten (3 dln. Berlijn 1817-48).

Ransdorp, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans bezuiden Edam ; 350 inw.; was reeds in
begin der 15e eeuw een aanzienlijk plaatsje; bij
den watervloed van Febr. 1825 werd het gebeel
order water gezet.
Ranum, voormalig dorp (thans gehucht) in
Hunsingo, prov. Groningen, een kwartier gaans benoorden Winsum.
Rantzau, klein graafschap in het Holsteinsche,
vijfdhalve vierk. mijl groot, met 14,500 bewoners,
bevat de twee vlekken Elmshorn en Barmstedt.
Rantzau, adellijk geslacht in Denemarken,
Holstein en Mecklenburg, van welks leden inzon-
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derheid te noemen zijn : R. (Jan, great van), deensch
generaal, geb. 1492, gest. 1565, nam ijverig deel
aan het invoeren van de kerkhervorming, en draagt
den btnaam van 'Achilles van den Cimbrischen
Chersonesus", omdat hij in al de veldslagen, die
door hem geleverd zijn, altijd overwinnaar gebleven
is. — R. (Hendrik van), zoon van den vorige, geb.
1526, gest. 1598, stadhouder van Sleeswijk en Holstein, was een bevorderaar van wetenschap en letteren. Men heeft o. a. van hem: Epigrammata et
carmina varia (Lpz.1585); Historia belli dithmarsici
(Bazel 1570 onder den gefingeerden naam van CiHeins); Commentarius bellicus (Franklort 1595);
Genealogia .Ranzoviana (Hamburg 1585); "Eroscopographia (Straatsburg 1585)). — (Geert van),
zoon van den vorige, gel). 1558, gest. 1627, was
insgelijks stadhouder in de hertogdommen, en onderseheidde zich als veldheer in den Calmar-oorlog.
— R. (Daniel van), deensch generaal, geb. 1529,
diende onder Karel V en vervolgens onder Frederik II van Denemarken tegen de Dithmarschen en
de Zweden, versloeg laatstgenoernden (onder Hastke)
aan de Svarteraa in Halland (1565), redde zich nit
eene wanhnpige stelling 1568 door zijnen meesterlijken terugtocht nit Schonen, en stierf Nov. 1569
bij bet beteg van Warburg. — R. (Josias, graaf
van), maarschalk van Frankrijk, geb. 16O9, was een
kleinzoon van graaf Jan. Met Oxenstjern naar Frankrijk gekomen, trad hij daar in krijgsdienst, werd
verheven tot rnarechal-de-camp door Lodewijk XIII,
ouderscheidde zich in Franche-Comte, verdedigde
St.-Jean de Losne tegen Gallas, streed in Duitschland en in Vlaanderen, bemachtigde Grevelingen
(1645), Dixrouiden, Lens, enz. (1646 en 1647), en
werd voor zoo vele diensten beloond met den maarschalksstaf. Onder. Matarin zat hij elf maanden gevangen in de Bastille, en stierf kort daarna (1650).
Ongerekend vele andere kwetsuren, had hij bij verschdlende gevechten "een oog, een onr, een arm en
een been verloren. Het fransche grafsch rift, waarmede
hij vereerd word, kwam dan ook hierop seder:
Van den grooten Rantzau ligt bier slechts 't restant —
Op 't slagveld ligt een part: een oor,een been,een hand.
Raoul, of Rodolphe (Rudolf), hertog van Burgundie, schoonzoon van Robert, hertog van Frankrijk, die den troon geusurpeerd had ten nadeele van
Karel den Eenvoudige, werd bij Robert's dood (923)
zelf tot koning verkoren, in weerwil dat Karel nog
leefde. Hij verdreef de Bulgaren, die eenen inval in
Frankrijk waren komen doen, bedwong de Noormannen, doch verloor Lotharingen, dat eene provincie van Duitschland werd. Hij stierf 936.
Raoul, de Noorman. Zie RoLLo.
Raoul, nit Caen, vergezelde Tancred naar Palestina (1096), en liet eene Geschiedenis van lien
held na, getiteld: Faits et gestes du prince Tancréde
pendant l'expedition de Jerusalem [in 't Licht gegeven: 1) door Marténe, ' Anecdotes", tome Ill;
" Scriptores rerum italicarum
—2)dorMuati,
medii Eevi"; - 3) door Guizot, " Memoires relatifs
a l'histoire de France].
Rapallo, stad en zeehaven met 2600 inw., 6
uren gaans bezuidoosten Genua, aan eene kleine
baai of golf der Middeil. Zee, genaamd Golf van B.;
hier in 1494 eene landing der Franscheu.
Rapang, rijkje op Celebes (nederl. 0. I.),
resift. Makassar, aan de baai van Boni.
Rapha, I) vermaarde reus te Gath ; II Sam.
21: 16-22; I Chron. 20: 4, 6, 8. -- 2) afstammeting van Benjamin; I Chron. 8: 2. 3) afstammeling van Saul; I Chron. 8: 37.

Rapolla
Raphael, aartsengel, wiens naam beteekent
DRemedie Gods", een der zeven engelen, die altijd
voor Gods aangezicht staan. Hij nam de gedaante
van een jong reiziger aan, om den jongen Tobias
naar Rages te vergezellen, liet hem trouwen met
Sara, de dochter van Rehuel, bracht hem terug
naar zijne geboorteplaats, en leerde hem het middel
om aan zijnen blindeu vader het gezicht terug te
geven. De ronmsch-kath. Kerk vereert R. 12 Sept.
Raphael, de beroemde schilder, wiens familienaam eigenlijk Sanzio is, was geb. 1483 te Urbino,
had eerst tot leermeester zijn eigen vader, en ging
vervolgens naar Perugia, waar hij leerling werd van
Perugino, lien hij reeds spoedig overtrof. Op zijnen
17-j. leeftijd begon reeds zijn roem ; omstr. 1503
belast met schilderwerk in de kathedraal te Siena,
werd hij van dat oogenblik of de mededinger der
groote meesters van zijnen tijd (L. da Vinci, Masaccio, Bartolomeo di San Marco). In 1508 werd hij
naar Rome geroepen om in het Vaticaan te werken,
terwiji Michel-Angelo werkzaam was in den koepel
der Sixtijnsche kapel: toen ontstond tusschen die
twee groote meesters eene vijandschap, die geduurd
heeft tot aan hunnen dood. Na bet overlijden van
Bramante (1514) werd R. door Leo X aan het hoofd
geplaatst van bijna al de groote werken, die deze
pans liet uitvoeren. Ook als bouwmeestcr had R.
uitstekende bekwaamheden ; doch eensdeels door
overspanning in het werken, anderdeels door het te
veel najagen van zingenot (hij leefde bijv. in overspel met de vrouw van een bakker) vervroegde R.
het tijdstip van zijnen dood : hij was nog geen 37 j.
oud toen hij in 1520 stierf.
Raphelengh, of Rapheling (Frans), geleerd
orientalist, geb. 1539 te Lannoy bij Rijssel, gest.
1597, was een schoonzoon van den drukker Plantin,
wiens beroemde drukkerij hij 1585 overnam. Eerst
had R. bet professoraat voor het Grieksch bekleed
in Engeland; daarna was hij professor voor bet
Hebreeuwsch en Chaldeesch aan de universiteit te
Leiden. Men heeft o. a. van hem : eene Hebreeuwsche spraakkunst, een Chaldeesch en Arabisch woordenhoek, enz.
Raphia, oudtijds eene versterkte havenstad in
Judea, op de grenzen van Syria en Egypte, tusschen
Gaza en Rhinocolura. Ptolemeiis 1V versloeg bier
Antinchus den Groote (217 v. Chr.).
Raphidim, een van de legerplaatsen der Israelieten na hunnen uittocht uit Egypte ; Exod. 17:
1, 8; 19: 2; Num. 33: 14, 15.
Raphu, vader van Patti; Num. 13: 9.
Rapida Castra, stad in Mauritania; thans
Colea h
Rapide, rivier in den noord-amerik. staat Missouri, komt nit de Zwarte Bergen, loopt over bet
gebeel in oostwaartsche richting, en valt na 75 mijlen loop in den Missouri.
Rapin-Thoyras (Paul de), fransch geschiedschrijver, neef van Nilsson, geb. 1661 te Castres,
eerst advocaat, later militair. Als Calvinist verliet
hij Frankrijk na het edict van 1685, ging naar Engeland, vervolgens naar Holland, vergezelde den
Prins van Oranje (Willem III) naar Groot-Britannia,
werd adjudant ,van generaal Douglas, nam deel aan
de belegering van Limerick, werd de leermeester
van den jongen hertog van Portland, en ging eindelijk stil levee te Wezel, waar hij 1725 stierf. Hij
schreef te Wezel zijne Hisloire d'Angleterre (8 din.
's-Rage 1724; dikwijls herdrukt).
Rapolla, stad in het Napelsche, in de Basilicata, een half uur gaans bezuidw. Melii ; 3000 inw.

Rapoport

Raspon

Rapoport (Salnmon Jehuda), geb. 1790 te
Lemberg, sedert 1840 opperrabhijn en opperrechter
te Praag, gaf eene menigte grondige historische en
oudheidkundi g e nasporingen in het licht in de
Bikkure Haittim (12 din. Weenen 1820-31) en
Kerem Chemed (7 din. Praag en Weenen 1833-45).
Van zijne overige, meest alle in 't Hehreenwsch geschrevene werken, zijn inzonderheid de rechtsgeleerde te noemen.
Rapp (Georg), een socialist, stichter van de
seete der Harmonieten, geb. 1770 in Wurtemberg,
oefende in zijn vaderland het bedrijf van landbouwer nit, verhnisde 1803 naar Noord-Amerika, en
stichtte daar met zijne volgelingen (de Harmonieten)
eerst de kolonie Harmonie bij Pittsburg, later Economy aan den Ohio. Hij stierf 7 Aug. 1847, en werd
als hoogepriester der Harmonieten opgevoigd door
den koopman Becker.
Rapp (Jean, graaf), fransch generaal, geb. 1772
te Colmar nit geringe owlet's, trod 1788 in dienst
bij bet wapen der kavallerie, maakte de oorlogen der
omwenteling mede, werd adjudant van Desaix, sloot
zich vervolgens aan den Eersten consul aan, die
hem de taak opdroeg ais bemiddelaar in Zwitserland op te treden (1802); hij vergezelde Bonaparte
naar Duitschland, wierp bij Austerlitz de rnssiscbe
garde overhoop en nam pries G. Repnin gevangen,
werd benoemd tot divisie-generaal, verdedigde
Dautzig !anger dan een jaar tegen 60,000 man, en
sloot eene eervolle capitulatie, die de Russen scionden door het garnizoen krtgsgevangen te houden
(1813). Naar Kiew overgebracht, bleef R. daar gevangen tot 1814. Na de eerste restauratie onderwierp hij zich aan de Bourbons, koos echter weder
de zijde van Napoleon bij diens terugkeer van Elba.
Na de tweede restauratie bleef R. in Zwitserland tot
1817, sloot zich toen weder aan de Bourbons aan,
en werd 1818 tot pair van Frankrijk benoemd. Hij
stierf 8 Nov. 1821 op zijn landgoed Rheinweiier in
Baden. De Mdmoires van R. (Parts 1823) zijn zeer
belangrijk.
Rappahannock, rivier in den nnord-amerik.
staat Virginia, ontstaat nit de vereeniging van den
Rapidan en den North-River, die van de Blauwe
Bergen komen, loopt Z. 0.-waarts, en valt na 30
mijien loop in de Chesapeak-baai. In den noordamerik. burgeroorlog (1861) speelt de R. eene gewichtige rot.
Rapperschwyl, of Rappersweil, stad in 't
zwits. kanton St.-Gallen, op den rechteroever van
het meer van Zurich, 7 a 8 mijien bezuidw. St.Gallen ; 2000 inw.; teed veel in de zwits. burgeroorlogen, werd 1350 ingenomen door de Zurichers,
en 1444 belegerd door die van Schwytz.
Rapty, rivier in Hindostan, ontspringt in Nepaul, besproeit het oostgedeelte van Oude (Audh),
loopt Z.-O.-waarts, en outlast zich met twee armen
in de Gogra, na eenen loop van 28 mijien.
Rarotonga, het grootste der Harvey-eilanden
(Cook's archipel) in Polynesia; 7001) bewoners, die
eene eigene (polynesische) taal spreken (genaamd de
Rarotonga-taal).
Rasata, oude naam van Sumatra.
Rascia, of koninkrijk Rascian, eertijds Dardanid,
bet oostgedeelte van Servid, waar men de bronnen
heeft van de Tara, de Pina, de Hibar en de Rasca,
werd R. genoemd naar de Raitzen, die lang de voornaamste bevolking van die landstreek uitmaakten.
De naam R. wordt eerst in de 9e eeuw bekend.
Eerst was R. eene prov. van Dalmatid; in de 10e
eeuw kwam het onder bet gezag der vorsten van

Servie. Vucascin, de laatste vorst van R., sneuvelde
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in een gevecht tegen de Turken (1371). Na zijnen
dood maakte Lazarus, despoot van Servid, zich van
R. meester, en diens opvolgers behielden het tot
1458. BO den dood van Lazarus II (Brankowitsj)
werd R. even als geheel Servié veroverd door Mahomed ; sedert dien tijd hebben de Turken bet
voortdurend bezeten, en het vormt thans het livah
Novi-Bazar. Men heeft aan R. somwijlen den naam
van koninkrijk gegeven. Nog tegenwoordig vindt
men Basciers in het zuiden van Hongartd, waar ze
een talrijken volksstam vormen.
Rasena, zoo noemde zich de heerschende
volksstam in Etrurid, door werken in de 12e en 11e
eeuw v. Chr. de Tyrrhenen, Siculen of Pelasgen onderworpen werden, die vroeger meester van het
land waren geweest. Het is zoo goed ais bewezen,
dat Rheten en R. slechts een en denzeliden naam
zijn, waaruit men oprnaakt, dat de Etrusken nit
Rhetid kwamen. Zie ETRCSKEN.
Rases, of Rasez, fransch landschap. Zie RAZES.
Basis, arabisch geneesheer. Zie RAll.
Raskolnieken, of Roskolnieken, d. Ketters, in Rusland de gemeenschappelijke benaming
your alle secten, die zich van de heerschende Kerk
(d. i. de Grieksch-katholieke) hebben afgescheiden.
Rasori (Giovanni), ital. geneesheer, geb. 1766
te Parma, gest. 1837 te Milaan. Hij studeerde te
Florence, Pavia, Londen en Milaan, werd 1796 professor der pathologic, vervolgens rector der Geneeskundige faculteit te Pavia. Niet ongunstig gezind
blijkende jegens de denkbeelden der omwenteling,
werd hij 1797 secretaris van den minister van binneniandsche zaken der Cisalpijnsche republiek te
Milaan. Hij verliet die stad met de Franscben,
keerde na den slag van Marengo (1801) daar terug,
werd benoemd tot eersten geneesheer van het gouvernement, chef van het militair hospitaal, enz.,
verloor zijne ambten 1814, werd door Oostenrijk in
eene samenzwering betrokken, en bleef tot 1818 in
de gevangenis. Na dien tijd wijdde hij zich uitsluitend aan de geneesk. praktijk. Zijn steisel, om alle
ziekten enz. te bescbouwen ais het gevoig van stimuleerende oorzaken en ze daarom uitsluitend te
behandelen met contra-stimuleerende middelen,
wordt het Basorismus genoemd.
Raspail (Francois Vincent), fransch geneesen natuurkundige, geb. 1794 te Carpentras, nam
deal aan de omwenteling van 1830, was in de Februari-omwenteling 1848 werkzaam als president
van den Club der Volksvrienden, en werd wegens
zijne handelingen 15 Mei tot zes jaren gevangenis
veroordeeld, welke straf hij in den zomer van 1853
verwisselde met ballingschap. Sedert houdt hij verblijf te Brussel, en heeft ais schrijver van verscheidene geachte werken naam gemaakt.
Raspe (R. Erik), oudheidkenner, geb. 1737 te
Hanover, gest. 1794, professor der archeologie te
Cassel, later tevens inspecteur van het kabinet van
oudheden en penningen van den landgraaf van Hessen-Cassel. Men heeft van R. eene editie der Oeuvres
philosophigues latines et francaises de Leibnitz (A mst.
en Leipz. 1765); en een Catalogue d'une collection
de pierres gravdes anciennes et modernes, tirdes des
plus beaux cabinets de l'Europe (in 't Engelsch en
Fransch, doch zeer zeldzaam ; 2 din. Londen 1791).
Raspe (Hendrik). Zie HENDRIK RASPE.
Raspille, rivier in 't zwits. kanton Wallis,
komt uit het Albalong-meer en vast beneden St.Leonard in de Rhone.

Raspon (Henri le). Zie HENDRIK RASPE.

Rastadt

Havaillac

Rastadt, vestingstad in 't groothertogdom
Baden, aan de Murg, 6 uren gaans bezuidw. CarIsruhe ; 7500 inw.; was in de 18e eeuw tot 1771 de
residentie van den markgraaf van Baden-Baden, en
1840--48 hersehapen in eene Bondsvesting. In
1713 en 1714 werden te R. conferentien gehouden
tusschen VIliars en prins Eugenius, waarvan de
Vrede van R. 6 Maart 1714 het gevolg werd, die een
elude maakte aan den spaanschen successie-oorlog,
en waarhij de Elzas aan Frankrijk afgestaan werd.
Van 1797 tot 1799 vergaderde te R. een congres,
ten einde den vrede tot stand te brengen tusschen
Frankrijk en bet Duitsche rijk ; nadat 1 Dec. 1797
de geheime Conventie van R. tot stand was gekomen, werd 9 Dec. 1797 het Congres geopend, dat
echter zonder resultaat eindigde April 1799, toen
de twee fransche commissarissen (Roberjot en Bonnier) vermoord werden. In 1849 werd R. van 11
Mei tot 23 Juli verdedigd door de Badensche opstandelingen.
Rasumowski (graaf Alexei Grigorjewitsj),
zoon van een Kozak in de Ukraine, geb. 1709, verwierf als zanger te Petersburg door zijn innemend
uiterlijk de guest van de toenmalige grootvorstin,
later keizerin Elizabeth, die hem alle gunsten schonk
welke eene vrouw aan een man schenken kan, en
die hem overlaadde met eerbewijzen. Hij werd tot
.veldmaarschalk-generaal en opperjagermeester benoemd, ook tot graaf van het Heilige Roomsche rijk
en tot russisch graaf verheven, en stierf 18 Juli
1771 te Petersburg.
Raszien, duitsche naamsvorm voor Rascia.
Rat Coritanorum, stad in romeinsch
Britannia; thans Leicester.
Ratchis, hertog van Frioul in 737, later koning der Lnngobarden (744), deed afstand van den
troon 749 mu zijne levensdagen te gaan eindigen
in het klooster Monte-Casino, dat hij 756 bij den
dood van Astulf verliet, am het rijk der Longobarden te verdedigen tegen Pepijn; doch op bevel van
Stephanus II keerde hij spoedig in zijn klooster
terug..
Rathenow, of Rathenan, stad in 't pruis.
reg.-district Potsdam, aan de Hazel, 7 uren gaans
benoordw. Brandenburg ; 7200 inw.; standbeeld van
den Grooten Keurvorst, die bier 1675 eene overwinning bevocht op de Zweden.
Ratiaria, thans Artsar, stad in Mesia 1a, aan
den Donau, was eenigen tijd hoofdpiaats der provincie.
Ratibor, stad in pruis. Silezie, aan de Oder,
ruim 8 mijlen bezuidoosten Oppeln; 12,800 inw.;
werd door brand vernield 1574, door de Pruisen
ingennmen 1745.
Ratisbonne, (tat. Ratisbona) fransche naam
voor Regensburg.
-Ratnapoera. Zie AVA 2).
Ratoe, voormalige stad op het Bandasche
eiland Banda-Lonthoir (nederl. O. 1.); werd 1609
door de Hollanders verwoest.
Rattazzi (Urbana), ital. staatsman, geb. 1808
te Alessandria, sedert 1838 advocaat bij 't hof van
appel te Casale, behoorde 1848 tot de invioedrijkste
woordvoerders der linkerzijde in de piemonteesche
kamer van afgevaardigden, waJ 1848-49 herhaaldelijk minister, vervolgens in de Kamer hoofdleider
van het linker centrum, van Oct. 1853 tot April
1855 weder minister van justitie, en van Mei 1855
tot Jan. 1858 minister van binneni. zaken, welk
ambt hij van Juli 1859 tot Jan. 1860 weder bekleedde, waarna hij van Maart 1862 tot Maart

1863 aan bet hoard van het kabinet stand. Sedert
1862 is R. gehuwd met de zuster van Karel Lucien
Bonaparte (geb. 1 Dec. 1804 te Parijs).
Batten-eiland, in nederl. 0. Zie COMORO.
Ratzeburg, stad op een eilandje in het
nicer van R., '2 a 3 mijleu bezuidoosten Lubeck ;
4000 inw.; behoort gedeeltelijk tot het hertogdom
Saksen-Lauenburg; het overige gedeelte geeft zijnen naam aan een tot Mecklenburg-Strelitz behoorend prinsdom R. (6 a 7 vierk. mijien met 17,000
bewoners), dat voor 1748 een souverein bisdom was.
De stad R. werd 1693 gebombardeerd en ingenomen door de Denen.
Rau (Heribert), duitsch romanschrijver, geb.
11 Fehr. 1813 te Frankfort aan den Main, eerst
koopman, studeerde 1844-46 theologie te Heidelberg, was daarna predikant der Vrijd gemeente eerst
te Stuttgart, toen te Mannheim, docb werd 1856
uit zijn ambt ontsiagen, en is sedert dien tijd te
Frankfort gevestigd. Van zijne werken noemen wij
Evangelium tier Natur (2e druk Frankfurt 1856);
Die Apnstelgeschichte des Geistes (2 dln. Neustadt
1857-59); Neue Slunden der Andacht (4e druk,
3 din. Leipzig 1863); de romans: Kaiser and Narr
(3 din. Leipz.1845); Bcethoven(4 din.Frankf.1859);
Mozart (3e druk, 3 din. Beialijn 1862); Alexander
von Humboldt (7 dln. Frankf. 1860-61); Jean Paul
(4 din. Leipzig 1861).
Raudii Campi. Zie V.ERONA.
Raugraven. Raugraaf was in de middeleenwen
de titel van verscheidene grafelijke geslachten. Ze
werden R. (lat. Comites hirsuti) genoemd, omdat
hunne bezittingen in ruwe, bergachtige streken gelegen waren. Nadat de geslachten der R. uitgestoryen waren, verhief keurvorst Karel Lodewijk van de
Palts (1667) zijne gemalin Louise v. Degenfeld, met
wie hij morganatisch gehuwd was, tot Raugravin.
Raumer (Friedr. Ludw. Georg van), duitsch
geschiedschrijver, geb. 1781 to Wbriitz bij Dessau,
1811 professor te Breslau, 1819 te Berlijn, 1853
emeritus. Behaive zijne reisbeschrijvingen over Venetia, Engeland, Italie en de Vereenigde Staten van
Noord-Amerika, en het sedert 1830 jaarlijks uitkomende Historische Taschenbuch, noemen wij van R.:
Vorlesungen fiber die alte Geschichte (2 dln. Leipzig
1821; 3e druk 1861); Geschichte der Hohenstaufen
and ihrer Zeit (6 din. Leipz. 1823 —25; 3e druk
1856-58); Ueber die geschichtl. Entwickelung der
Begriffe von Becht, &Vaal and Politik (3e druk Leipzig 1861); Geschichte Europas seit dem Ende des
15. Jahrhunderts (di. 1-8, Leipz. 1832-50); enz,
Raupach (Ernst Benj. Salomon), duitsch tooneeidichter, geb. 1784 te Straupitz bij Liegnitz,
was lang huisonderwijzer in Rusland, sedert 1822
te Berlijn, waar hij 1852 als geheimhofraad stierf.
Dramatische Werke ernster Gattung (18 din. Hamburg 1830-1844); Dramatische Werke komischer
Ga/lung (3 din. Hamburg 1828-34).
Rauraken, lat. Rauraci, het zuidelijkste yolk
van 'Germanica la, bewoonde een gedeelte van de
Sundgau en van bet kanton Hazel; hunne voornaamste steden waren : Augusta Rauracorum (thans
Angst) en Basilia (thans Bazel).
Rauwerd, of Raard, twee dorpen in Frisiand,
ni.: 1) in de grietenij Rauwerderhem, derdbalf uur
gaans bezuidw. Leeuwarden; 380 inw.; de geheeie
kerkbuurt van R. werd in 1515 piatgebrand door
den Zvvarten Hoop; in den tijd der Schieringers had
R. aanhoudend veal te lijden. — 2) zie RAARD.
4availlac (Francois), de moordenaar van Hendrik IV van Frankrijk, geb. te Angoulême omstr.
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Ravei

Rawlinson

1579, was achtereenvolgend klerk, kamerdienaar,
schoolmeester en zaakwaarnemer in zijne geboorteplaats, gaf zich vervolgens over aan dweepzieken
godsdieust-ijver, bepaaldelijk gericht legal de Protestanten, werd daardoor een geschikt werktuig in
handen der vijanden van Hendrik IV, werd door hen
in het gewaad van leekebroeder naar Parijs gezonden, waar het hem, na verscheidene mislukte pogingen, 14 Mei 1610 gelukte den koning dood te
steden. Dadelijk gevat, werd hij eerst op de pijnbank
gebracht, en 27 Mei 1610 op het Greve-plein levend
gevierendeeld.
Ravei, de Hydraotes der ouden, rivier in Lahore, een der vijf armen van den Pandzjnad, komt
uit den Himalaya, loopt zuidwestwaarts, en valt na
90 mijlen loop in den Tsjennab.
Ravello, stad in het Napelsche, in Principalo
citeriore, vierdhalf uur gaans bewesten Salerno;
1400 inw.
Ravenna, stad in Italie, hoofdplaats der provincie R. (die tot 1860 eene delegatie van den
Kerkelijken Staat was), ligt een uur gaans van de
Adriatische Zee; 20,000 inw.; in de Franciscaner
kerk bet graf van Dante.— Gesticht door eene yolkplanting van Thessaliers, werd R. vervolgens bezet
door de Etrusken, door de Sabijnen, door de Senonische Galliers, en viel '234 v. Chi-. in de wacht
der Romeinen. Het werd door de romeinsche keizers zeer verfraaid ; destijds had R. eene uitmuntende haven, die echter in den loop der tijden geheel verzand is. Negen jaren na de deeling van het
rijk, die plaats had in 395, maakte Honorius van R.
de hoofdstad van het Westersch rom. rijk (404).
Odoacre (koning der Herulen), Theodorik (koning
der Oost-Gothen) vestigden te R. hunne residentie.
Na de vernietiging van bet Oostgothische rijk door
Narses, werd iu 568 de hoofdstad van een exarchaat (zie bet volgende art.). Het werd in 752 ingenonien door Astulf, koning der Longobarden, aan
wien het twee jaren later ontweldigd werd door
Pepijn den Korte, die het aan den Heiligen Stoel
schonk. In de middeleenwen herkreeg R. your eenen
korten tijd zijne onafhankelijkheid, doch werd reeds
spoedig onderworpen door de Bologneezen, vervolgens door de Venetianen (1440), en na den slag van
Agnadel (1509) werd bet teruggegeven aan den pans.
Het was Coen de hoofdstad der Romagna. In 1512
bevochten de Franschen, aangevoerd door Gaston
de Foie, bij R. eene schitterende overwinning op de
Spanjaarden ; doch Gaston sneuvelde daarbij. De
aartsbisschop van Ravenna was oudtijds primaat van
het Exarchaat, en beweerde gelijk in rang te zijn
met den pans: doch bij een concilie in 679 werd
hij verplicht openlijk afstand te doen van alle aanspraak op onafhankelijkheid.
Ravenna (Exarchaat), de voornaamste provincie van Grieksch Italie, bevatte bet zuiderdeel
van Venetic, het oosterdeel van Emilia en Plaminia;
het zuidgedeelte van het exarchaat R. strekte zich
uit tusschen de Apennijnen en de Adriatische Zee.
Het exarchaat grensde ten W. aan de longobardische
hertogdommen en aan het hertogdorn Rome; het
had tot hoofdstad Ravenna, dat de hoofdstad was
van geheel grieksch Italie. De voornaamste der
overige steden waren: 1) benoorden de Po: Oderzo,
Padua, Adria; 2) beztliden de Po en benoorden Ravenna; Bologna, Ferrara ; 3) bezuiden Ravenna, de
vijf steden der Pentapolis. — Het exarchaat droeg
dien naam, omdat het geregeerd werd rechtstreeks
door den exarch of onderkoning van Italie, wiens
gezag zich vObr den inval der Longobarden nit-

strekte over bet geheele schiereiland, en die, ook
nog na dien inval, zijn gezag behield over geheel
grieksch Italie, zelfs over Rome. — Het eigenlijke
bestaan van het exarchaat dagteekent slechts van
het jaar 568 (want Narses, die de Gothen overwonnen had, droeg den titel van hertog van Italie
van 554 tot 568). Het werd vernietigd in 752 door
Astulf, koning der Longobarden, na 184 jaren bestaan te hebben. In het geheel hebben 18 exarchen
geregeerd, ni.:
Longinus
568 Olympias
619
us
Srnaragdus
584 Theodorus I, opnieuw 652
Romanus
590 Gregorins
666
Cailinicus
597 Theodorus II
678
Smaragdus, opnieuw 602 Johannes Platyn
687
Lemigius oof
Theophylactus
702
Remigius
611 J. Rhizocopus
710
Eleutherus
616 Eutychius
711
Isaac
619 Scholasticus
713
Plato
638 Paulus
727
Theodorus I (CalEutychius,
opnieuw
liopas)
648
728-752
Ravenna (Jan van), twee personen van dien
naam: 1) geb. omstr. 1350 in de nabijheid van Ravenna, gest. omstr. 1420, was een leerling van Petrarca, en een der herstellers van de letterkunde in
Italie. Hij hield te Helium), vervolgens te Udine en
te Florence beroemde scholen, welke eene menigte
geleerden hebben voortgebracht. — 2) kanselier
van Frans van Carrara, heeft verscheidene manuscripten nagelaten.
Ravensberg, voormalig graafschap in Westfalen, kwam na het uitsterven der graven van R.
1346 aan Gulik, 1666 aan Pruisen, en iormt tbans
een gedeelte van 't reg.-district Minden.
Ravensburg, stad in Wurtetnberg, in den
Donaukreis, 10 mijlen bezuidw. Ulm ; 7000 jaw.;
beetle oudtijds Gravensburg, en was reeds vddr de
regeering van keizer Rudolf I van Habsburg eene
vrije rijksstad.
Ravenstein, stad in de nederl. prov. NoordBrabant', 7 uren gaans benooidoosten 's-Hertogenbosch ; 1500 inw.; was eertijds de hoofdplaats eener
kleine (slechts 14 dorpen bevattende) heerlijkheid,
die vermaard was, als zijnde sedert 1397 ingelijfd
bij het graafschap Cleve, en die later deel nitgemaakt heeft van de Guliksche nalatenschap. Btj bet
tractaat van Dusseldorf (1624) kwam R aan de
paltsgraven van Neuburg ; doch R. behield nog altijd
eene bezetting van Staatsche troepen, totdat het
1672 ingenotnen werd door de Franschen; deze, na
de -vestingwerken geslecht te hebben, gaven R. aan
den paltsgraaf van Neuburg; bij bet tractaat van
Luneville (1801) werd R. aan Holland toegevoegd.
Ravenswaay, dorp in Gelderland, langs en
op den Lekdijk, derdhalf uur gaans ten N. N. W.
van Tiel; 350 inw.; Iced veel door den watervloed
in Jan, 1809. Waarschijnlijk lag "tier oudtijds de
romeinsche legerplaats Carvo. In 1415 werd er op
last van Reynald IV, hertog van Gelder, een sterk
kasteel gebouwd ('t Huis te R.), dat 1506 door
Floris van Egmont', beer van Useistein, belegerd,
ingenornen en totaal verwoest werd.
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Ravestein. ZieR- AVENST EIN.
Rawlirson (Richard), engelsch geleerde, geb.

omstr. 1700, gest. 1755, stichtte een anglo-saksischen leerstoel aan de uuiversiteit van Oxford, aan
welke hij bij testament al zijne manuscripten, zijn
penningkabinet en zijne bibliotheek . legateerde. —
R. (Henry Creswicke), engelsch oudheidkenner,
geb. 1810 te Chadlington in 't graafschap Oxford,
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116aumur

eerst majoor in de britsche armee, reisde vervolgens
als particulier in het Oosten, en werd 1844 britsch
consul te Bagdad. Zijne nasporingen waren hoofdzakelijk gericht op de in Perzie, Babylonia en Assyrie aanwezige oudheden ; voorat verdienstelijk
heeft hij zich gemaakt door het ontdekken en ontcijferen van oud-assyrische en babylonische gedenkstukken van taal en schrift. Eene reeks desbetreffende verhandelingen gaf hij in het licht gezamenlijk met zijnen broeder: R. (George), engelsch
geestelijke, van Wien wij bezitten The five great
monarchies (3 din. Londen 1861-63).
Ray, of Wray (J.), lat. Raius, engelsch natuurknndige, geb. 1628 in 't graafschap Essex, gest.
1705, heeft zich vooral verdienstelijk gemaakt op
het gebied van zoologie en botanic.
Raymond (Joachim Marie), fransch generaal,
geb. 1755 te Serignac (dept. Tarn), vertrok 1775
naar India, waar hij de gunst verwierf van NicamAli, den vorst van Decan, die hem tot de hoogste
waardigheden verhief. Van zijnen invioed maakte
hij gebruik om aan Frankrijk het overwicht in Indie te verzekeren ; doch door zijnen flood (1798)
bleven zijne grootsche plannen onverwezenlijkt.
Raymond Lullus, geb. nit adellijke ouders
omstr. 1235 te Palma op het eiland Majorca, bracht
zijne eerste jaren door aan het hof van koning Jacobus I van Aragonie, en leidde het levee van een
lichtmis, behalve dat hij tevens getrouwd was en
kinderen had. In weerwil van dat alles, zeide hij op
30-j. leeftijd eensklaps vaarwel aan de wereld, en
werd Franciscaner mounik. Nu legde hij zich met
ijver toe op de oostersche talen, leeraarde vervolgens te Montpellier (1276), Rome (1285), Parijs
(1287), Genua (1289), en bewerkte overal, dat er
leerscholen voor de oostersche talen opgericht warden. Vervolgens om de Heidenen te bekeeren ondernam hij Brie reizen : eerst ging hij naar Tunis
(1292); toen naar Bona en Algiers (1305); op zijne
derde reis weder naar Tunis (1315): hij was toen
80 jaren oud, werd echter door de bevolking van
Tunis gesteenigd, en bleef er voor flood op straat
liggen ; zieltagend ward hij aan boord gebracht van
een genueesch vaartuig, en gaf spoedig den geest.
Ztn lijk werd naar Majorca gebracht en daar begraven ; zijne landgenooten vereerden hem als martelaar. Sommigen beschouwen R.-L. als een heilige,
vervuld van den Heiligen Geest ; maar de meesten
houden hem voor een aan verstandsverbijsteringen
lijdenden dweper. Ontelbaar zijn de werken, door
hem geschreven; de volledigste verzameling is in
't licht gegeven door Buchollus en Saltzmger (10
din. Maintz 1721).
Raynal (Guilt. Thom. Franc.), fransch schrijver, geb. 1713 te St.-Geniez in 't dept. Aveyron,
gest.1796 te Chaillot bij Parijs, aanvankelijk roomsch
priester en een korten tijd lid der Jezmeten-orde,
was sedert 1746 to Parijs als letterkundige werkzaam voor de partij der philosofen. Zijne Histoire
du stathouderat (1745) heeft niet reel te beteekenen ; maar wereldberoemd is zijne Histoire philoso.
phique et politique des etablissements et du commerce
des Europeens dans les Deux-Indes (4 din. Amsterdam 1770; 22 din. Parijs 1798; dikwijis herdrukt),
welk werk te Rome op den Index geplaatst, en door
het Parlement van Parijs 1781 veroordeeld en openboar verbrand werd.
Raynouard (Francois Juste Marie), fransch
sehrijver, geb. 1761 te Brignoles in Provence, gest.
1836 te Passy bij Parijs, scbreef geleerde nasporin-

1816 tot 1824 in het licht een Choix de poesies
originales des troubadours (6 dln.), voegde daarbij
eene Romaansche spraakknnst, leverde 1835 een
nieuwen bundel Choix de poósies (2 dln.), waarop
volgde een Lexique roman (6 din. 1838-44).
Rawl, rivier. Zie RAVEL.
Razelm, in de oudheid Halmyris, een meer in
europ. Turkije, in Roemelie (in het nude Bulgarije)
bezuiden en dick bij de uitwatering van den Donau, staat in gemeenschap met die rivier en met de
Zwarte Zee.
Razes, voormalig fransch landschap in NederLanguedoc, had den titel van graafschap; in 871
door Karel den Kale aan Bernard II, groat van Toulouse, geschonken, ward het na menige lotswisseling
in 1258 voor goed aan de kroon van Frankrijk
getrokken door den heiligen Lodewijk. Het vomit
thans het zuidgedeelte van het dept. Aude en het
noord west-ged eel te van het dept. der Oost-Pyrenean.
Razi, Zie REi.
Razi (Mohammed Aboebekr ibn Zakaria), beroemd arabisch geneeskundige, geb. omstr. 850 in
Khorassan, te Rei of Razi (het oude Rages), gest.
omstr. 923, had veal gereisd in Syrie, Egypte en
Spanje. Hij stood aan het hoold der ziekenhuizen
te Razi en te Bagdad, en heeft zeer veel geschreven.
Re (Ile de), lat. Cracina, Rea, Reacus, fransch
eiland, aan de kust van 't dept. Charente-Inferieure,
tegenover Larochelle, is 3 vierk. mijlen groot, heeft
19,000 bewoners, verscheidene havens, en tot hoofdplaats St.-Martin-de-Re (3700 inw.). Lang was R.
onderworpen aan de Engelschen; het werd door
Karel VII aan de kroon getrokken, tevergeefs door
de Engelscben aangetast 1627, en versterkt door
Lodewijk XIV.
Reading, 1) zeer oude stad in het engelsche
graafschap Berks, aan de samenvloeiing van den
Kenneth en den Teems, 15 uren gaans bewesten
Londen; 25,000 inw.; geboorteplaats van Laud,
aartshisschop van Canterbury. — 2) stad in den
noord-amerik. staat Pennsylvanie, aan de Schuylkill,
25 mien gaans benoordw. Philadelphia; 12,000 inw.
Reaj a, 1) afstammeling van Juda ; I Chron. 4 : 2.
— 2) afstammeling van Ruben ; I Chron. 5: 5. —
3) een der nethinim ; Ezra 2: 47; Neh. 7: 50.
Real, rivier in Brazilie, is de natuurlijke grenslijn tusschen de provincien Bahia en Sergipe-do-Rey
en valt na 40 mijlen loop in den Oceaan, 8 urea
gaans bezuidw. Sergipe-do-Rey.
Real de los Alamos, stad in Mexico. Zie

gen op 't gebied der romaansche taal; lit gaf van

uitvindingen, 0. a, het naar hem genoemde matte

ALAMOS.

Realisten, eene scholastieke secte, die als
partij tegenover die der Nominalisten stood. De leer
der R. (het .Realismus), ontleend aan de platonische
wijsbegeerte, dreef boven in de middeleeuwen, en
had tot voornaamste voorstanders in de 11e en 12e
eeuw den heiligen Anseimus van Canterbury, Willem van Champeaux, Amaury van Chartres, den heiligen Thomas, enz. De R. bewerkten, dat de Nominalisten door verscbeidene concilien als ketters werden veroordeeld ; doch zijn op hunne beurt niet
minder vinnig bestreden door de meeste der latere
philosofen, die aan het Realismus zoo goed als den
doodsteek hebben gegeven.
Reate, thans Rieti, stad in Umbria aan de grenzen van bet land der Sabijnen. Te R. werd Cybele
vereerd.
Reaumur (René Antoine Ferchault d e), fransch
natuurkundige, geb. 1683 te La Rochelle, gest.1757,
verdienstelijk door verscbeidene ontdekkingen en

Reek

Reba
glas (Rdaumur's porselein). Beroemd werd hij door
de uitvinding van den thermometer, die zijnen naam
draagt. Het voornaamste werk van zijne pen is
Mémoires pour servir histoire naturelle des insectes
(6 din. Parijs 1734-42).
Reba, een midianitisch koning; Num. 31: 8;
Jozua 13 : 21.

Rebecca, dochter van Bethuel, vrouw van
Isaac, moeder van Ezau en Jacob. Zie in Genesis de
hoofdstukken 22-49.
Rebert,oude naam van't friesche dorp Kubaa rd.
Reboul (Jean), geb. 1796 te Nimes, broodbakker aldaar, heeft grooten naam gemaakt als fransch
volksdichter; gest. Mei 1864.
Recanati, het oude Recinctum, stad in de ital.
prov. (vroeger pauselijke delegatie) Macerata, nabij
de Adriatische Zee, anderhalf uur gaans bezuidw.
Loreto; 4500 inw.
Recaredo I, bijgenaamd de Katholieke, koning der West-Gothen van Spanje (586-601), liet
het Arianismus in den ban does door het 3e concilie van Toledo (589), verdreef koning Gontran,
en toonde zich jegens de p erk even milddadig als
ijverend. — R. II, westgothisch koning, zoon en
opvolger van Sisebut (620 en 621), regeerde slechts
eenige maanden.
ReCele, oude naam der rivier de Regge.
Recha, vermeld I Chron. 4: 12.
Rechab, 1) een overste van Isboseth; 11 Sam.
4: 2-9. — 2) vader van Jonadab, naar Wien zich
later de secte der Rechabieten noemde ; zie JONADAB.
— 3) vader van een der opbouwers van Jeruzalem's
miiur ; Neh. 3 : 14.
Rechob, 1) stad in stam Aser ; Richt. I : 31.
— 2) landstreek of stad in Syrie; II Sam. 10: 8.
Zie ook REHOB.
Rechob, vader van koning Hadad-ezer ; II Sam.
8: 3, 12. Zie ook REHOB.
n
Rechokim. Zie JONATH -LEM -ECHOKIN.
Rechteren (het Boek der). Zie RICHTEBEN.
Rechteren, gehucht in Overijsel, vierdhalf
uur gaans beoosten Zwolle; 250 inw. Het Huis-te-R.
worth reeds in 't begin der 14e eeuw vermeld onder de roofnesten, uit Welke reizigers en in den
omtrek wonenden zeer veel onveiligheid en overlast
ondervonden. Dit kasteel is het stamhuis der grafelijke familie van R. In 1315 kwatn het bij roiling
aan Herman van Voorst. De dochter van Zweder
van Voorst, genaamdLuitgard van Rechteren, trouwde
in de 2e heeft der 14e eeuw met Frederik van Heeckeren, nit Welk huwelijk het geslacht Heeckeren tot
R. voortsproot, dat zich later kortweg van R. noemde.
Lang was het Iluis-te-R. eene voorname sterkte,
die 1590 in de macht der Spanjaarden was, doch
omstr. een pear jaren later aan hen ontweldigd werd
door den prins van Oranje, die de grachten liet demde wallen en vesten liet slechten.
pen
Israel.
_le RICHTEREN.
n
17
Reehters,,, inII
Reekange, fransche naam van 't dorp Reckingen.

Reckingen, of Rekingen, twee dorpen in 't

groothertogdom Luxemburg, nl.: 1) derdhalf uur
gaans bezuidw. Luxemburg; — 2) vierdhalf uur
gaans bmoordw. Luxemburg.
Recklinghausen, stad in pruis. Westfalen,
6 a 7 uren gaans benoordw. Dortmund ; 4300 inw.
Reokn.itz, kustrivier in Mecklenburg-Schwerin, ontspringt 14 het dorp in 't amt Giistrow,
words beneden Sulu bevaarbaar, en outlast zich, na
li mijlen loop, door het Ribnitzer binnenmeer in de
Oostzee.
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Recoaro, dorp in bet Venetiaansche, 8 uren
gaans benoordw. Vicenza ; 5300 inw.; beroemde
minerale bronnen (het water worth veel verzonden,
gebotteld).
Redange, fransche naam van de dorpen Redingen en Reding en van de gehuchten Reding.
Redcliffe (Stratford Canning, viscount Stratford de), engelsch diplomaat en peer, geb. 1788,
vierde zoon van een voornaam koopman en neef van
den beroemden minister Canning, vergezelde Adair
naar Constantinopel, werd daar 1809 legatie-secretans, 1814 plenipotentiaris in Zwitserland, 1815
lid van 't Congres te Weenen, 1820 naar NoordAmerika gezonden ter vereffening van eenige geschillen, doeh 1823 van daar teruggeroepen, 1824
als onderhandelaar (betreffende Griekenland) naar
Petersburg gezonden, en 1825 benoemd tot britsch
gezant te Constantinopel ; 1833 als zoodanig verplaatst naar Petersburg, doch niet als zoodanig door
den tsaar ontvangen, bleef R. lang zonder ambt,
ging Oct. 1841 weder als gezant naar Constantinopel ter vervanging van lord Ponsonby. Zijn titel viscount de R. ontving hij 1852.
Redemptoristen,ofLiguoristen (zieLieuoni)
hadden vroeger een klooster in de kom van het
limburgsche dorp Wittem ; in 1798 te niet gegaan,
is dat klooster omstr. 1835 weder geopend.
Reden, dorp in Gelderland. Zie RHEDEN.
Redichem, dorp in Gelderland. Zie RENEW!.
Reding (Ober- en Nieder-), twee gehuchten
in 't groothertogdom Luxernburg, maken het oasten west-gedeelte uit van het dorp R. (of Redingen),
dat 1 our gaans van de fransche stad Longwy ligt.

Redingen, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, zesdhalf uur gaans benoordw. Luxemburg,
ligt aan de Attert ; vandaar veelal .Redange sue
l'Attert genaamd, om het te onderscheiden van
.Redange près de Longwy.
Rednitz, de oude .Radantia, rivier in Beieren,
ontspringt 2 uren gaans benoordw. Pappenheim,
ontvangt reehts de Roth en links de Rezat, loopt
noord waarts, ontvangt bij Furth de Pegnitz en neemt
dan den naaw van Regnitz aan, om zich 8 mijlen
verder, beneden Bamberg, in den Main te ontlasten
na 12 a 13 mijlen loop.
Redon, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine;
5600 inw.; voormalige beroemde benedictijner abdij
(seders 818).

Redonen, y olk in Gallie, in Lugdunensis 3a,
bewesten de Diablinten, Arviers en Andecaven.
Hoofdplaats Condate of Redones (thans Rennes).
Redoute (Pierre Joseph), beroemd bloemenschilder, geb. 1759 te St.-Hubert in Belgie, gest.
1840 te Parijs. Behalve vele uitmuntende stukken
in aquarel en in olieverf, heeft men van hem verseheidene prachtwerken, o. a. Les Liliacees (8 din.
in fol. Par. 1803-6), met 480 platen); Monographie
des Roses (3 din. met 228 platen, Parijs 1817-24);
eene Flora borealis Americana; eene Flore de Navarre; enz.
Redruth, marktvlek in 't engelsche graafschap Cornwallis, 10 mijlen bezuidw. Launceston;
10,000 inw.; in de nahijheid den berg Carn Brae,
met overblijfselen uit den tijd der Druieden, wearnaar R. ook wel 'Stall der Druieden" genoemd is.
Reede (Godard van). Zie ATHLONE (great van).
Reeder, gelderseh dorp. Zie RHEUM.

Reek, dorp in Noord-Braband, I uur gaans ten

W. Z. W. van Grave, doorgaans de Reels genoemd,
werd (tijdens bet beleg van Grave) zes dagen achtereen dapper verdedild door de landstorm tegen
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de aanvallen der Franschen, die telkens krachtige
meer en meer heeft bevestigd, dat ware verdraaguitvallen uit Grave deden om de positie van R. te
zaamheid onbestaanbaar is met welke richting dan
vermeesteren. Het Iced veel bij den watervloed van
ook op kerkelijk gebied. Intusschen heeft de R. eene
Jan. 1820.
algeheele omkeering teweeggebracht in den vroegeReelaja, een der metgezellen van Zerubbabel ; ren, voor de waarde van den mensch diep vernederenden toestand. Scheen de R. zich aanvankelijk te
Ezra 2: 2.
Reem—baai, of Kabilo-baai, eene baai in den zullen uitbreiden over geheel christelijk Europa,
zij heeft zich later hoofdzakelijk beperkt tot de
NIMI-§then archipel (nederl. 0. 1.), waardoor het
eiland Waigioe in een ooster- en wester-schiereiland
noordsche landen; doch haar invloed heeft zich
gedeeld wordt. Omstr. 1823 werd deze baai opgedoen voelen over geheel de wereld, en ook in de
nomen door Duperrey, die haar Baai van Chabrol Roomsch-katholieke Kerk een nieuw !even met
kracht ben ontwaken.
noemde.
Rêfugies, d.i. gevluchten, zoo noemt men de
Reeuwijk, ook Reewijk en Rewijk gespeld,
dorp in Zuid-Holland, 1 uur gaansbenoordw.Gouda;
in de religie-vervolgingen der 18e eeuw nit Frank90 inw.; geboorteplaats van admiraal Zoutman.
rijk gevluchte Protestanten of Hugenoten, die deels
naar Holland, Denemarken, Zwitserland en Engeland,,
Ref ..... Zie REPH
Hervorming, de groote deels naar Duitschland (Brandenburg, Saksen en
Reformatie, d.
Kerkhervorming, waardoor in de 16e eeuw een
Hessen) de wijk namen.
groot gedeelte van Europa zich losmaakte van de
Regem, een nit stam Juda; I Chron. 2: 47.
Roomsch-katholicke Kerk, die daardoor ophield de
Regem Moloch, een ten tijde van Zacharia ;
heerschende te zijn, waarmede ook aan den overZach. 7: 2.
machtigen invloed van den Pans onherstelbaar den
Regen, 1) rivier in Beieren, ontstaat bij Pulgenadeslag toegehracht werd. Verschillend worden
ling uit de vereeniging van de Zwarte en de Witte
natuurlijk de drijfveeren beoordeeld, waardoor de
II., loopt over het geheel in zuidwestelijke richting
-hervormers in hunnen openbaren strijd tegen home
en ontlast zich, na 20 mijlen loop, tegenover Regensgeleid werden; zooveel is intusschen als onbetwistburg in den Donau. — 2) marktvlek in Beieren, aan
baar door iedereen erkend, dat er in de Kerk verrede Zwarte Regen, 13 uren gaans ten N.N.W. van
gaande en schandelijke misbrniken waren ingesloPassau; 1600 inwoners.
pen, dat de genade Gods en de vergiffenis van zonRêgence (la), d. het Regentschap, inzonderden verlaagd waren tot eene ellendige koopwaar,
held het tijdvak tusschen den dood van [Amp
waarmede onder den naam van .aflaat" eene verXIV en de mondigwording van Lodewijk XV (1715
achtenswaardige negotie werd gedreven. De do—1723), gedurende welken tijd Filips, hertog van
minicaner monnik Tetzel, door pans Leo X met
Orleans, als rijkshestuurder aangesteld was met den
de tank belast ow die aflaten in Duitschland nit
titel van Regent; dat was in Fransrijk een tijdvak
te deelen tegen betaling van geld, dreef die nevan groote verdorvenheid van zeden.
gotie op zulk eene tegen alle begrip van godsdienst
Regensburg, I) bij de onden Castra Regina,
stuitende wijze, dat daardoor het reeds lang geook Augusta Tiberii, in nieuw lat. Regisburgium en
smeuld hebbende vnur der ergernis tot nitbarsting
Ratisbona (fransch Ratisbonne), stad in Beieren, aan
den Donau en de Regen, 12 a 13 mijlen benoordkwam : 31 Oct. 1517 liet Luther zijne beroemde
95 stellingen aan de Slotkerk te Wittenberg aanoosten Munchen; 28,000 inw.; seder!. 1853 vrijhaplakken. Door tegenspraak en vervolging werd hij
ven. Gesticht door Tiberius, was R. reeds in de 2e
hoe lager hoe verder gedreven. Het moat kardieeuw na Chr. eene koopstad; onder de Agilolfingen
was het de hoofdstad van Beieren, ontving vervolnaal Cajetanns niet gelukken Luther tot onderwerping te brengen (1518); de door Miltitz tot stand
gens den rang van koninklijke stad, en werd door
gebrachte voorloopige verzoening was slechts van
Frederik I verheven tot vrije stad, en behield lien
korten duur; reeds bij de Leipziger disputatie (1519)
titel tot 1805. Door de Saksen werd R. ingenomen
kwam Luther tot de voor Rome's gezag doodende
1703, en in 1809 door de Franschen na eenen vijfstelling, dat in zake van geloof alleen het gezag van
daagschen veldslag, waarin Napoleon gekwetst werd.
het Bijbelwoord geldt. Die leer vond eenen machtiHet bisdom R. (gesticht 740) had zich door lengte
gen steun eensdeels in de voor iedereen handtastevan tijd uitgebreid tot een grondgebied van 6 %jerk.
lijke verdorvenheid van zeden, waardoor de geestemijlen, waarin verscheidene steden. Van 1663 tot
1806 werden te R. (behoudens slechts twee kortlijkheid schier overal tot zelfs het laatste greintje
stondige tnsschentijdvakken) voortdurend de rijksvan achting had verspeeld ; anderdeels in de begeerigheid der vorsten om zich meester te knnnen
dagen gehouden. De hisschop van R. was vroeger
maken van de rijke kerkelijke goederen, zoomede in
prins des rijks. In 1803 werd de vrije stad R., met
de algemeen gevoelde begeerte om ontslagen te worhet bisdom, verheven tot een prinslom, dat aan den
den van den kloosterdwang, zoodat de nieuwe leer keurvorst van Maintz toegedeeld werd ; in, 9810
zich met ongeloofelijke snelheid uitbreidde, en in
kwam het prinsdom (met de stad) aan Beieren. Van
vele landen en steden navolging vond :41e Proteslatie 1805 tot 1817 was R. de zetel van een aartsbiste Spiers 25 April 1529 (vandaar dan ook de naam
schop ; die rang werd 1817 weder tot bisschop
!Ague of Bond van R. noemt men
teruggebracht.
Protestanten); de door Melanchthon opgesteldeAugsden Bond, die in 1524 door de Roomsch-Katholieken
burgsche confessie ; de Schmalkaldische bond ; tie
religie-vrede van Augsburg 25 Sept. 1555, van welk gevormd werd, om zooveel mogelijk den voortgang
tijdstip de recbtsgeldige erkenning van de Protesder Reormatie te stuiten. — 2) R., of Regensperg,
tanten in het Duitsche rijk dagteekent, welke erstadje in 't Zwits. kanton Zurich, 4 uren gaans benoordw. Zurich; 400 inw.
kenning 1648 ook tot de Gereformeerden uitgestrekt werd. Reeds ten tijde van Luther kenmerkte
Regentschap (het). Zie REGENCE.
zich de Kerkhervorming door het ontstaan van verRegge,kleine rivier, ontstaat in het Munstersehe,
schillende secten, die hijna even vtandig tegenover bezuidoosten Alstede, komt beneden die plaats in
Overijsel en neerat den naam Buirserbeeknan, loopt
elkander stonden als tegenover Rowe, en die toen
door de gemeente Haaksbergen, vervolgens over
reeds het bewija leverden, dat zich tot in onzen tijd
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nederlaag toegebracht aan de Sarmaten, toen /14
Geldersch grondgebied langs Diepenheitn, Markelo,
zich als keizer liet uitroepen (261) in Mesie. VoIDelden, Wierden, Rijssen, Hellendoorn, den Ham en
genasommigen werd hij in 263 verslagen door GalOmmen, en valt bij het gehucht Vilsteren in de
lienus; volgens anderen werd hij door de Illyriers
Vecht .
Reggio, naam van twee steden in Italie, nl.: en door zijne eigene soldaten vermoord.
Regillum , stadje in het land der Sabijnen ,
1) het Rhegium Lepidi der Romeinen, ligt in 't voor20 miglien van Rome. In de nabijheid van R. lag het
malige hertogdom Modena, aan den Tassone, 6 wren
meer Regillus (thans genaamd di Santa-Prasseda),
gaans benoordw. Modena, en heeft circa 19,000 inw.
vermaard door de beslissende overwinning, die de
Oudtijds was dit Rhegium eene plaats der Bojers in
dictator Posthumins Albinus (sedert Ilegillensis
Cisalpijnsch Gallie; het werd gecoloniseerd door
genaamd) bier 496 behaalde op de Latijnen, die in
Lepidus. Door de Gothen verwoest in 409,
opstand waren genomen ten behoeve van Tarquinius.
werd het weder opgebenrd door Karel den Groote;
Regillus (L. JErnilius), pretor 190 v. Chr., bein de middeleeuwen was R. een der longobardische
vocht, met de help der Rhodiers, eene overwinning
republieken, en kwam ten laatste onder het gezag
op de vloot van Antiochus van Syrie, en werd desvan het Buis van Este. Ingenomen werd R. door de
wege beloond met de eer van den grooten triomf.
Franschen 1702, door prins Eugenius 1706, en door
Regillus lacus. Zie in REGILLUM.
den koniug van Sardinie 1742. Het was de hoofdRegimunda, lat. naam der Schotsche zeehaplaats van het dept. Crostolo (der Cisalpijnscbe reven St. Andrews.
publiek, later koninkrijk Italie) ; het congres van
Regino, of Rbegino, abt van Prum, gest. te
Weenen gaf R. aan bet hertogdom Modena terug. In
Trier 915, vermaard als schrijver van een Chronicon,
1831 barstte te R. een opstand nit tegen den hertog,
dat tot 907 loops, doch door eenen monnik te Trier
welke opstand eater spoedig gedempt werd door
is voortgezet tot 977 ; in 't licht gegeveu in de .Rede Oostenrijkers, dm de stad innamen. Sedert 1860,
rum Germanicarum scriptores" van Pistorius (Maintz
toen bet hertogdom Modena ophield te bestaan om
1521 in fol.) en in dl. I der .:41onumenta Germanise
ingelijfd te worden bij het nieuwe koninkrijk Italie,
historica" van Pertz (Hanover 1826).
is R. de hoofdplaats der ltaiiaansche prow. R. (circa
Reginum, en Regina Castra, oude namen van
42 vierk. mijlen, met 230,000 bewoners) in de
Regensburg.
Emilia. De stad R. is de geboorteplaats van Ariosto,
Regiomontanus (Johann Muller, genaamd),
Panciroli, enz. Napoleon I schonk den titel van
duitsch sterrenkundige, geb. 1436 nahij Konigsberg
hertog van Reggio aan maarschalk Oudinot. — 2) het
in Frankenland (vandaar zijn latijnsche naam: KoRhegium Julii der ouden, in het Italiaansch ook geningsberg" = redius mons). Hij studeerde sterrennaatnd Santa Agata delle Galline, stad in het voormaen wiskunde onder Purbach, ging vervolgens met
lige koninkrijk Napels, in Calabria Ulteriore la,
kardinaal Bessarion naar Italie, en opende te Padua
aan de strait van Messina, ligt op de zuidwesipunt
een cursus voor sterrenkunde, die zeer druk bijgevan Italie ; 31,000 inw.; haven ; een der rijkste steden
wound werd (1463). In Duitschland teruggekeerd,
van Napels. Oorspronkelijk eene kolonie nit Chalcis
woonde hij eenige jaren te Buda bij Hongarije's koin Eubea, ontving Rhegium in 723 v. Chr. Messenine;
Matthias Corvinus, en vestigde zich vervolgens
niers. Meestentijds was R. eene republiek ; bet had
te Neurenberg, waar bij eerie drukkerij oprichtte
ettelijke tirannen (o. a. Anaxilas), werd onderwor(1471), die weldra beroemd werd. Door pans Sixtus
pen door Dionysius den Uwingelaud, en diende tot
1V naar Rome getrokken, werd R. in 1474 benoemd
wijkplaats aan Dionysius den Jonge in zijne eerste
tot bisschop van Regensburg, doch stierf reeds spoeballingschap ; nadat de dwingeland voor goad gedig (6 Juli 1476 te Rome). Van zijne vele werken
vallen was, werd R. weder onaf hankelijk, trad in
is het voornaamste De triangulis plunis et sphcericis
bandgenootschap met Rome tegen bet elude van den
libri V una cum Tabulis sinuum (1541).
Samnitischen oorlog, en ontving in 280 v. Chr. eene
Regium, of Rhegium (Lepidi en Julii), steden
romeinsche krijgsbezetting, die al de bewoners van
in Italie; een is vermeld Hand. 28 : 13. Zie REGGIO.
het mannelijk geslacht ter dood bracht, en dus
Regius (Henricus de Roy, genaamd), in Iranmeester bleef van de vrouwen en van de nagelatene
sche boeken Henri Leroi of Henri Duroy genoemd,
bezittingen der slachtotiers. Dit gruwelijk bedrijf
geb. 19 Juli 1598 te Utrecht, studeerde geneeskunde
werd door Rome streng gestraft na de verdrijving
te Franeker, vestigde zich toen als geneesheer in
van Pyrrhus (271 v. Chr.). Vervolgens werd R. eene
Oost-Friesland, vervolgens te Naarden, en toen in
romeinsche kolonie en municipium. Julius Cesar
zijne geboortestad, waar hij 1638 als hoogleeraar
beurde R. weder op, en gal het zijnen naam. Deze
aangesteld werd, en 19 Febr. 1679 stierf. Hij was
stad bleef een der laatste bezittingen van het
een ijverig voorstander van de Cartesiaansche wijsgrieksche rijk in Italie ; zij viol in de macht der
begeerte, en werd deswege door Voetius voor een
Noormannen, en werd later begrepen in het koninkketter uitgekreten; later week hij eenigszins of van
rijk Napels. In 1544 werd R. door Barbarossa verde leerstellingen van Descartes, die hem deswege in
woest, in 1558 door Mustapha-Pacha ; het was weer
1647 openlijk afkeurde. %'eel heeft R. geschreven;
uit zijne puinhoopen herrezen, toen bet in 1783 bijna
hij was een der eersten, die den omloop des bloeds
totaal vernield werd door eene aardbeving. Door
Ferdinand IV naar een beter plan weder opgebouwd, verdedigden. Van zijne werken noemen wij slecbts
Philosophia naturalis (1621 ; later 2 maal herdrukt;
heeft het den naam van Santa-Agata delle Galline
ook in het Fransch vertaald), zijnde een Compenontvangen. In 1840 leed het opnieuw door eene
ilium der Cartesiaansche wijsbegeerte.
aardbeving, doch minder verschrikkelijk dan den
Regnard (Jean Francois), fransch blijspeldichvorigen keer. Dit R. is de geboorteplaats van Agater, geb. 1655 te Parijs, gest. 1709, was de zoon van
thocles, van de philosofen Hippias en Hipparchus,
een rijk koopman. Na volbrachte studien ging hij
en van verscheidene dichters en beeldhotmers.
reizen, won in Italie veel geld met spelen, werd op
d Armagh
der
er
sta.
Regia, lat. naam
terugreis naar Frankrijk gevangen genomen door
Regillianus (Q. Nonius), een der 30 tirannen, de algerijnsche
kapers, naar Constantinopel gebracht en
een Dacier van geboorte en bloedverwant van Decedaar als slaaf verkocbt, en won de genegenbeid van
bales, diende in de romeinsche lrmee, en had de
IL
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zijnen meester door de bekwaamheid, waarmede hij
de toebereiding van spijzen regelde (daar hij in de
keuken fungeerde als opperkok). Nadal, 7.40-14jilijs
betaald was, keertle hij tern;; naar Frankrijk,teltcht
met eenige vriewleu Viaanderen, Holland, Denernarken, Zweden, kwain daar tot Torne g , en schreef
daar op eene rots dit beroemil geworden vers:
Hic tandem stetintag ,nobis abi defail orbis.
In 16S3 kwam R. zich le Parijs vest igen, en schreef
eon 25-tai blijspelen, die R. op den eersten rang der
blijspeldichters van Frankrijk plaatsen na Moliere.
Ze zijn 0. a. uitgegeven door Didot (4 illn. Parijs
1820) door Crapelet (6 Ills. Pals 1822) en door
MettleIs (2 din. Parijs 1854).
Regnault (Michel Louis Etienne, graaf), liggenaamd de Saint-Jean d'Anyely, gib. 1760 te SaintFargeati, was 1781 advo c aat, werd 1789 algevaardigd
ter Staten-Generaal door het baljowschap St.-Jean
d'Angel y (vandaar zijn toettaatn), liep door zijn
ijveren voor genial gdlici t groot gevaar Iiidens het
Schrikbewind, zag zich na lien val van Robespierre
met eene benoeming aangesteld bij de arinee its Italie,
verleende zijn help aan Bonaparte op 18 Brumaire,
werd 1802 stailtsraad, vervolgens president eerier
sectie van den road van state, graaf des rijke, procureur-generaal bij het hooge gerechtshof, en legde
in al tile tioetlattigheden evewteel talent aan den dag
als werkijver, en bleef tot den elude tronw aan
keizertijken meester; hij verdedigde zelfs in 1815
de belangen van Napoleon 11, bracht 4 jaren (1815
—19) in ballingseliap door, en stied : eenige itren
na zijnen terugkeer te Parijs.— R. (Angnste Michel,
graaf), Zin' van den vorige, geb. 1794 te Partjs,
diende van 1812 tot 1815 under Napoleon I, trail
1828 op nieuw in dienst, was 1841 be‘orderd tot
generaal-inajoor, en kornitiandeerde 1819 de landtroepen der expeditie naar Italie. Als een der hoofden van de bonapartistische partij was hij van 10 tot
24 Jan. 1851 minister van oorlog, werd Jan. 1852
senateur, 1854 chef del keizerlijke garde, en untying
1859 bij Magenta den maarschalksstaf.
Regnier (Matithrin). fransch hekeldich ter, geb.
1573 te Chartres, gest. 1613 te Holman, leidde, in
weerwil dat hij het geestelijk gewaad droeg, een Leven geheel aan zingenot gevvijd, hetgeen dart ook
oorzaak werd van zijnen vroegen dood. Door zijne
16 satires werd hij de schepper der k:assieke satire
in Frankrijk. Ile beste editien zijn die van Violletle-Duc (Parijs 1822 ea 1833) en van Poitevin (Parijs 1860).

schillende leerstoelen te Parijs, werd 1855 lid van
de Academie tier opschriften, en heeft zich, behalve
door een aantal werken over tie fransche en duitsche talen, vooral verdienstelijk gemaakt door zijne
Eludes sir l'idiome de Vedas (Parijs 1855) en
eene etlitie van den Praticâkya van Rigveda (3 din.
Parijs 1858).
7i 1/
Regnitz, rivier. Zie
REDNITZ,
Regnitzhof, of Hof aan de Saale. Zie HOF 1).
itegUel. Zie Munn.
Reguliersklooster, algemeene benatning
van een grout aental voiirmalige kloosters rn ons
land, die wij ou !Hume hijzondere narnen verinelden.
Regulus. Zle ATTILICS.
Rehabeam, zoon en opvolger van koning
Salomon; I Kon. hoofilst. 11-15; 1 Chron. 3: 10;
11 Chron. hoofdst. 9-13.
Rehabja, zoon van Eliezer ; I Chron. 23: 17;
24: 21; 26: 25.
Rehberg (Aug. Willi.), geh. 1757 te Hanover,
bekleedde van 1783 tot 1820 verschillende hooge
ainbten, en stierf 1856 te Collingen. Van zijne
Werken (3 din. Hanover 1828-31) verdienen
vooral melding: Untersuchangen libel. die Tian:. Revolution (2 tilt'. Hanover 1795) en Ueber den dealschen Adel (Got Hugel] 1803).
Rehm (Friedrich), diotsch geschiedschrijver,
gel). 1792 te linntichenhain in keurhessen, sedert
1818 professor der geschiederos te Marburg, gest.
1847 Veorteianiste werk : Handbuch der Geschichte
des IValelalters (4 11111. Marburg en Cas,e11820-38).
Rehob, 1) landstreek in Syrie Nnin.13: 21.
2) surd in den stain riser; Jozna 19: '28; 21: 31;
1 Citron. 6:75. 3) eene andere stad in stain Aser ;
Jozua 19: 30. -- Zie ook liECEIOB.
Rehob, een letiet ten tode van Nehernia. —
Zie oek Burma.
Rehoboth, 1) stad in Assyrie ; Gen.I0 : 11.—
2) put bij 6erar ten tijile van Isaac; Gen. 26 : 22.—
48.
3) stad in Edon); Gen. 36: 37; I Chron.
Rehu, kleinzoon van Heber; Gen. 11:18 - 21;
1 Chron. 1 : 25.
Rehuel, 1) een soon van Ezati; Gen. :36: 4—
17 ; 1 Chron. 1: 53, 37. — 2) grootvaiter der vrouw
van Mozes; Exod. '2: 18; Num. 10: 29. — 3) een
nit den stain Gad; IN um. '2: 14. — 4) een nit slam
Benjamin; 1 Citron. 9: 8.
Rehum, 1) een priester ; Ezra 2 : 2; Neb. 3:
17 ; 10: 25 ; 12: 3. — 2) kanselier van koning
Arthasasta ; Ezra 4: 8-23.
Rol, een van David's getrouwen tijdens den opstand van Adonia; 1 lion. 1: 8.
Rei, of Razi, natnen der rumen van Raga, of
Rages to Perzie (in Irak Adzjetni), 5 kwartier guar's
bezuidoosten Teheran. Te Re waren Ilaroen-alRazjid en de geneeskundige Razi gehoren ; het werd
verwoest door Gengis-khan. Het is thaws het dorp
Schach -A bdoelazim.
Reicha (Antoine Joseph), componist, geb.1770
te l'raag, Ieerling van Haydn en Mozart te Weenen,
als leeraar
kwarn 1799 naar Parijs, waar hij
bet coniponeeren hoogst verdienstelijk vverkzaarn
was, en 1836 st ierf.
Reichard (J oh. Georg.), als componist bekend
(met te verwarren wet Reichardt, zie 't volgende
art.) was de varier van R. (Christian Gottlieb), geb.
1758 te &Weitz,- gest. 1837 te Lobenstein, die
vooral bekend is als geograaf kaartenteekenaar
(Atlas der Allen Well en Thesaarus lopoyraphicus).
Reichardt (Joh. Friedrich), componist,
1752 te Koningsbergen, sedert 1775 kapelineester

Règnier-Desmarais,orR.-Desinarets(Fr a ncois Seraphin), fransch taalgeleerile. geb. 1632 te

Parijs, gest. alilaar 1713 als secretaris der Academie,
heeft zich verdienstelijk gemaakt door de uitgave
van den Dic!ionnaire de l'Acadernie, alsook dour zijne
Grammaire francaise (2 411n. Parijs 1676).
Itêgnier (Claude Ambroise), hertog van MasQa,
geb. 1746 to Blamont, gest. 1814, eerst ildsocuat te
Nancy, vervolgens afgevaardigde ter Constituante,
onderscbeidde zich in die vergadering door de gematigilheid en helderbeid van zijne adviezen, was
1795-1799 lid van den Raail der °misters, bevorderde de ornwenteling van 18 Brumaire, en werd,
na nog ettelijke hooge anibten bekleed te hebben,
1802 minister van justitie of opperrechter, leidde
in die kwaliteit de rechtsgedingen tegen Georges
Cation lal en Pichegru (1804), behield zijne portefeatile tot 1813, en nerd wen benoeind tot president
van bet Wetgevend Lichaam.
Reguier (Leg. Ang. Adolphe), philoloog en
taalgeleerde, geb. 1801 to Maintz, bekleedde ver-

adman's

Reich enau
to Berlijn, verloor die betrekking 1792, daar hij
door het in 't Iicht seven van zijne Vertraute Briefe
(2 din. Stamburg 1792). in verdenting kwam, een
voorstander van de fransche ornwenteling te zijn.
Sedert 1794 direeteur der saline te Halle, Wa g hij
vervolgens een tijdlang te Cassel werkzaarn als tooneeldirectenr, ging then sill Leven op zijne buitenplants hij Halle, en stied 1814.
Reichenau, 1) bekoorlijk gelegen eilandje in
het meet van Constans, behoort tot den badener
tneerkreis, en heeft 1500 hew oners. Voormalive Benedictijner gest icht 724; de abten van 11 waren
rijk s prinsen ; in 888 stierf ^ laar keizer Karel de
Dikke, en went er begraven; 1536 werd die abdij
aan het bisdorn van Con s tatts getrokken. — '2)
dorpje in 't Zwits. )(anion Granwhunderland, derdhall' umt gnarls bezuldw. Chur (Coire) aan den Rijn;
belcend door het institnnt, gestieht door borgemeester Tschartier, waar Lodewijk ['Hips (die 1830 toning der Franschen werd) under den aangenomen
naatn van Chabot werkzaarn eas als ouderwijzer
der fransche taal en letterkunde. — 3) bet °tide
Angia dives, stad in Ballet/11b n, kreis Koniggratz,
4) dorp
our gaans beoosten Solnitz; 4600 inw.
in Saksen, reg.-district Bautzen; 4000 inw.
Reichenbach, in het Voigtland, fabriekstad
in 't Saksische district Zv'ickan, aan den Saksischbeierschen spoorweg; 10,000 inw.; een half nor
gaans van R. loopt tie spoorweg; het kolossaalste
viaduct van gehee1Enropa's vasteland (het Golt zschdal). — 2) stad in prnis. Silezie, 12 a 13 uren
gaans beznidw. Breslau; 6400 inw.; teed veel in den
30-jarigeti oorlog (16 2-1648); bij dit IL be'ocht
Frederik II 16 Aug. 1762 cent . schitterende overwinning op de Oastenrijters order London. In 1790
werd hier tie Reichenbacher Conventie gesloten (tusschen Pruisen, Polen, Engeland, Holland en Oostenrijk),waarbij een elude aan het anglo-pruisisch bondgenootschap gernaakt, en tie handhaving van het
Turksche rijk tegenover Rusland's veroverzucht gewaarborgd werd, In 1813 le R. het snbsitlien-trectaat iussehen Rusland, Pruisen en Groot-Britannie.--3) in de Lausitz, stad in 't pruis. reg.-district Liegnitz; 1250 inw.
Reichenberg, tPjekisch Liberk, stad in den
boheenisehen kreis Bunt zlan, aan de Neisse, 12 uren
gaans benoordoosten Jung-linntzlan; 18,600 inw.
voornaaniste fabriekstad %an llohemen; overwinning
der Pruisen ep de Oostenrijkers in 1757.
Reichstadt, stad in den bobeemschen kreis
Runtzlan, 9 uren gaans henoordw. Blintzlan; 2000
inw.; eerst heerlijkheid, 1818 tot hertogdom verhey en, en door Oostenrijk's keizer Frans I gesehonken
aan zijnen kleinzoon (den zoon van Napoleon 1 en
Marie Louise).
Reichstadt (Francois Charles Joseph Napoleon, hertog van), zoon van keizer Napoleon I en
diens tueede vrotiw Marie Louise, geh. te Parijs 20
Maart 1811, werd bij zijne gehoorte geprociameerd
koning van Italie; Na de abdicatie zijus %oilers ten
zijnen behoe‘e (22 Juni 1815) ward er een oogenblik over gedarlit, hern ais keizer nit te roepen wider
den naam Van Napoleon 11; doch men liet spoedig
dit denkbeeld varen (nietternin is hij later wel degelijk als keizer aangemerkt ; zie het art. NAPOLEON II).
1)e keizerlijke jongeling werd toevertrotiwc1 Pan den
keizer van Oostenrijk, aan %liens hof hij opgevoed
weril, en die hem in 1818 den titel van Hering van
R.- schonk, benevens een regement ka‘allerie. Deze
jonge Prins, die bij zijne geboorte bestemd seheen
voor een zeer schitterende loopbaan, en die vervol-
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gens blijken gat van eenen schoonen aanleg, stied
echter reeds 22 Juti 1832 te Schtmbrunn aan de tering. Op zijnen dood werd door Barthelemy en Merl
het beroemde dichtstuk Le fits de l'homme vervaardigd.
Reid (Thomas), schotsch philosoof, geb. 1710
te Strachan in 't graafsehap Kincardine, werd 1752
aangesteld ais professor der wijsbegeerte te Aberdeen, en 1763 geroepen om dien leerstoel te bekleeden te Glasgow, waar die vacant was gelaten door
Adam Smith. Omstreeks 1780 legde hij het professoraat neder, OM zich aan het schrijven van zijne
werken te kunnen wijden. Men heeft o. a. van Item
Common Sense, waarin hij met veel belovaarnheid
bet scepticism ' s van Hume bestrijdt. De werken
van R. zijn in 't licht gegeven floor Dugald Stewart
(4 din. Edinburg 1804; dikwijis herdrukt).
Reiderland, voormalige landstreek heoosten
de prov. Groningen ; 't gedeelte van R., dat . tot die
prov. behoorde, is door den Dalian verzwolgen.
Reiderwolde, voormalig dorp benosten
prov. Groningen, tusschen de Ee en de Tjamme, was
een rijk en aanzienlijk dorp, dock werd in den watervioed van 1277 door den Dollart verzwolgen.
Reien, n.-brab. dorp. Zie R1JEN.
Reierkerk, oude naafi) van 't z.-boll. dorp
Ridderkerk.
Reiers, gallisch Yolk. Zie flEii.
Reiffenberg (Fred. Aug. Ferd. Th., baron
de), geb. 1795 te Bergen in Henegonwen, werd 1822
prof. der wijsbegeerte te Leuven, 1835 dito te Luik,
en reeds tort daarna bibliothecaris te Brussel. Talrijk zijn de gesehriften van 11., die Miter geen
groote historische waarde hebben door hunne vele
onnauwlieurigheden.
Reigate, stad in Engeland. Zie RYEGATE.
Reigersberg (Maria van). Zie REYGERSBERGli.
kleine volksstam in Gallia, in Narbonensis
2a, bij de Albiwci; hoofdplaats Reii (thans Riez).
Reikjavik, hooldstad van Usland, op de westkust, aan tie golf van Fale; 1000 inw.
Reil (Joh. Christian), geneeskuntlige, geb. 1759
te Rhanden in Oost-Friesland, gest. 1813 te Halle,
was professor te Berlijn, en werd tort voor zijnen
dond benoemil tot directeur-generaal der hospitalen
op den linkeroever van de Elve. Hu heeft en als
mensch en als geleerde een geacliten naarn nagelaten.
Rollie (Henri Charles Michel Joseph), fransch
maarschalk, geh. 1775 te trad 1792 in
dienst bij de fransche armee, nom vervoigens order
de republiek en order het keizerrijk deal aan al
de veldslagen, werd 1803 generaal, was eenigen
tijd adjudant van Napoleon I, en kommandeerde bij
Quatre-Bras en Belle-Alliance (1815) het tweede
arrnee-korps. In 1819 werd hij tot pair benoernd,
1847 tot maarsehalk, 1852 tot senatenr. 14 was
de schoonzoon van Massena, en stierf 4 Maart.1860
ais laatste van al de generauls van het -eerste kei-

zerrijk.

Reimann (Jac. Fred.), bihiiograaf, geb. 1668
te Groningen. gest. 1743, was rector van verschillende gyninasien, bibliotheearis van Maagdenburg,
laatstelijk predikant te Hildesheim in Hanover. Van
zijne verdienstelijke bibliogr. weiken noemen
inzonderheid lien Catalogns der manuseripten in de
bibbotheek te Weenen (1712).
Reimarus (Hermann Samuel), pbiloloog en
natuurkuudige, geh. 1694 te Hamburg, gest. 1765
aidaar, na gedurende 41 jaren professor der OHO"sophie aldaar geweest te zijn. Hij was de schwa-
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zoon en medewerker van J. Mb. Fabricius. Het meest
is hij bekend geworden als schrijver van de door
Lessing in 't Licht gegevene Wolfenbattelsche Fragmenten eines Ungenannten. Buitendien heeft hij zich
eenen geachten uaam verzekerd in de geschiedenis
der duitsche philosophie en letterkunde door: Die
vornehnzsten Wahrheiten der natarlichen Religion (6e
druk Hamburg 1792); Betrachtungen fiber die Kunsttriebe der Thiere (4e druk Hamb. 1798) ; Vernunftlehre (5e druk Hamb. 1790).
Reimerswaal (Remburswale, Romerswaal,
Rommerswale), voormalige stad op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, op den linker-Schelde-oever,
tegenover Schakerlo. In 1258 Iandde bier Otto III,
graaf van Gelder, om vrouw Aleid te bevechten. In
1449 werd aan R. door den 53en bisschop van
Utrecht het rechtsgebied over geheel Zuid-Beveland
geschonken. In 1520 werd R. door eenen brand geteisterd, waarbij ruim 300 huizen en pakhuizen in
de asch gelegd werilen. Bij den watervloed van 5
Nov. 1530, die geheel Zuid-Beveland overstroomde,
bleef de stad R. nog in stand; 1549 werd Spanje's
koning Filips II te R. gehuldigd, bij welke gelegenheld hij zijnen intrek had genomen bij Nicolaas
Kromvliet, een aanzientijk burger van R. In 1531
(14 Jan. en 15 Febr.) weder twee watervloeden,
waardoor al het land rondom de stad verdronk, zoodat R. in een eilandje herschapen was, slechts beschermd door den ringmuur, die 11-12 Jan. 1557
doorbrak, bij welken vloed een groot gedeelte van
R. vernield werd ; wat nog gespaard bleef, werd 31
Aug. 1558 door een bevigen brand geteisterd ; twee
nieuwe watervloeden (15 Febr. 1561 en 30 Sept.
1563) teisterden R. opnieuw; 1573 werd het, na
een kort beteg, door de Zeeuweu ingenomen, die,
geen kans ziende inn het tegen de Spanjaarden to
verdedigen, de stad in brand staken; 1574 werd R.
dan ook geheel ontmanteld, en hield op eene stad
te zijn ; 1631 werd het door de rneeste der nog aanwezige bewoners verlaten, die zich to Tholen gingery nederzetten; en 1634 werden op last der Algemeene Staten de straatsteenen van R. in openbare
veiling verkocht (opbrengst circa 1082 gulden). Bij
laag water ziet men nog de fundamenten van R.
Reims, of Rheims, het oude Renzi of Durocortorum, stad in het fransche dept. Marne, aan de
Yesle, 20 wijlen benoordoosten Parijs en 5 a 6 mijlen
benoordw. Chalons-sur-Marne; 40,000 inw.; geboorteplaats van Jovinus (romeinsch consul), Colbert, Gobelin, Pluche, Ruinart, Linguet, TronsonDucoudray, %Telly, Rob. Nanteuil, J. B. Lasalle, Drouet
d'Erlon, enz. — Het oude Durocortorurn was de
hoofdplaats der Heinen (Renzi). De Romeinen verhieven het tot hoofdstad van Belgica '2a; het werd
ingenomen en verwoest in 406 door de Vandalen,
in 452 door Attila. Clovis deed 496 zijne intrede in
R., en werd er door den heiligen Remi gedoopt. De
Merovingers schonken aan deze stad groote voorrechten. Onder de laatste Carolingers was R. een
graafschap, dat door Filips August verheven werd
tot hertogdom. in 1359 werd R. tevergeefs belegerd door Eduard III, koning van Engeland ; in de
volgende eeuw was R. in handen der Engelschen,
doch onderwierp zich aan Jeanne d'Arc 1429. De
Russen bezetteden R. 17 Febr. 1814. — De metropolitaan van R. was voorheen eerste hertog en pair
des koninkrijks, geboren legaat van den Heiligen
Stoel, priniaat van lielgisch Gallie, en aan zijne weardigheid (die reeds uit de 3e eeuw dagteekende, toen
R. een bisdom was, dat 774 aartsbisdom werd) was
uitslaitend het recht verbonden, om de koningen te

Reinhold
zalven. Van Filips August (1179) af, tot op de omwenteling van 1830, hebben Jan ook alle vorsten
van Frankrijk zich to R. laten zalven, nitgenornen
Hendrik IV, Napoleon I en Lodewijk XVIII. Verscheidene concilien zijn to R. gehouden.
Reinald, of Reinoud, geldersche vorsten, nl. ;
R. I, graaf van Gelderland en Zutphen, volgde 1271
zijn varier Otto H op, begon omstr. 1316 aan viagen
van krankzinnigheid to lijden, en stierf 1326. —
R. II, bijgenaaind de Zwarte, zoon en opvolger van
den vorige, geb. 1295, verkreeg dat 19 Maart 1339
't graafschap Gelre door keizer Lodewijk IV tot hertogdom verheven werd, en stierf 1343. — R. III,
zoon van den vorige, en diens opvolger als hertog
van Gelre en graaf van Zutphen, geb. 1332, is bekend door den onzatigen twist (Heeckerens en
Bronkhorsten) met zijnen broeder Eduard (zie dat
art.); in Aug. 1371, na Lien jaren gevangenschap,
op zijnen troon hersteld, stierf R. echter reeds 4
Dec. van dat jaar. Met hem eindigde de eerste dynastie der vorsten van Gelre, en nu kwam het huis
Gulik aan het bewind. — R. IV, van Gulik, hertog van Gelderland en graaf van Zutphen, volgde
1402 zijnen broeder Willem I op, had te oorlogen
met den Hollandsclien graaf Willem van Beieren,
had veel misnoegen binnenslands tegen zich, en
oorloogde tegen Utrecht, toe!' hij 1423 onverwacht
stierf.
Reinaud (Jos. Toussaint), fransch orientalist,
geb. 1795, sedert 1838 professor van het Arabisch
aan de .Ecole speciale des langues orientates" to
Parijs. Behalve de uitgave der Geographic van Albufeda (met Slane, 2 din. Parijs 1837-40) en van
den .11ariri" (met Derenburg, 2 din. Par. 1851-53)
zijn IL's voornaamste werken : Extraits des historiens
arches relatifs aux guerres des croisades (Parijs 1829);
Fragments arabes et persans relatifs a l'Inde (Parijs
1843); Relation des Voyages faits par les Arabes et
Persans dans l'Inde et it la Chine (2 dln. Parijs 1845);
Histoire d'artillerie (Parijs 1845).
Reinauwen, dorp in Utrecht. Zie RIJNAUREN.
Reineecius, duitsch Reineck, geb. 1541 in de
nabijheid van Paderborn, gest. 17.95, professor der
geschiedenis to Frankfort, later to Helmstedt, gaf
in 't Licht de oude kronijken van den monnik Witikind, van Dithmar, van Albrecht van Aix, enz., en
leverde onder den titel van Historia Julia, eene geleerde Geschiedenis der Chaldeers en der Assyriers.
— R. (Christian), saksisch godgeleerde, get). 1668
to Grossmählingen bij Zerbst, gest. 1752 als rector
van 't gymnasium te Weissenfels, heeft zich verdienstelijk gernaakt door 't bezorgen van verscheidone editien van den Bijbel, alsook door zijne bekende Janua Hebraicce linguce (Leipzig 1733; 8e
druk 1788).
Reinhard (Frans Volkmar), moralist en protestantsch predikant, geb. 1753 te Vohenstraus in
Beieren, gest. 1812, eerst professor te Wittemberg, later eerste hofprediker te Dresden, heeft zich alseen
uitstekend kanselredenaar doen kennen. Predigten
(35 din. Sultzbach 1793-1813; Supplementen,
Meissen 1825 en Leipzig 1833). Zijn System der
christltchen Moral (5 din. Wittenberg 1788-1815)
en Vorlesungen fiber die Dogmatik (4e druk Sultzbach 1818) doen hem kennen ais een geleeril denker.
Reinhold (Karel Leonhard), duitsch philosoof,
geb. 1758 te Weenen, gest. 1823 te Kiel, was nit
roomsch-katholieke ouders geboren, en ontving zijne
opleiding bij de Jezuieten, doch verliet 1783 WeeDen, en begaf zich naar Leipzig, waar hij de lessen
van Pinner bijwoonde, vervolgens (1784) naar
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Weimar, waar hij in den echt trail met de dochter
van Wieland. Door zijne geschriften noemt hij in de
geschiedenis der duitscbe philosophie eene eervolle
plaats naast Kant in.
Reinierskerk, 't zeeuwsche dorp Rengerskerke.
Reinmar, twee voorname minnezangers, nl.:
1) R. de Dude, leefde aan het hof van Leopold VII,
aartshertog van Oostenrijk, en tong 1217 met hem
ter kruisvaart naar het Heilige Land. Van zijne liederen treft men er verscheidene aan in de verzameting van Manesse, waarvan het manuscript bewaard wordt in de keizerl. bibtintheek te Parijs,
even als van eenen anderen R., 2) R. de Jonge genaamd, waarschijnlijk een zoon van den vorige.
Reisdorff, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 2 nren gaans beoosten Diekirch.
Reiske (Joh. Jac.), philoloog en orientalist,
geb. 1716 te Zerbig in Saksen,1748 professor, 1758
rector der Nicolai-school te Leipzig, gest. 1774. Hij
had te Leiden bet Arabisch geleerd, en daar vervolgens de geneeskunde gestudeerd, waarin hij 1746
den doctoralen growl bekwam. Hij heeft veel geschreven, en editien bezorgd van vele grieksche en
latijnsche klassieken. Bij al zijne werkzaamheden
vond hij eene krachtige medewerkster in zijne geleerde vrnuw Ernestine Christine R. (geb. 1735,
gest. 1798), die ook de door hem aangevangene
beschrijving van zijn eigen Leven voltooide en in 't
licht gaf.
Reissiger(Karl Gottlieb), componist, geb. 1798
te Velzig, leerling van Schicht, was sedert 1851
eerste hofkapelmeester te Dresden,gest.aldaar 1859,
leverde veel verdienstelijks, niet alleen menige opera,
maar ook kerk- en krijgsmuzlek, concert- en salonstukken, enz.
Reitdiep (het). Zie HUNSE.
Reitsum, Reisnm, Reidshem, Reysum, dorpje
in Friesland, 2 uren gaans bezniden Holwerd ; 80
inw. Genum, Lichtaard en R. worden ,de dorpen
der Vlieterpen" genoemd, als liggende bij eenige
hooge terpen, op welke eertijds, bij overstroomingen, de bewoners dier dorpen bet water plachten te
vlieden.
Reitz (Friedrich Wolfgang), duitsch philoloog,
geb. 1733 te Windsheim in Frankenland, gest. 1790
als professor der poezie en welsprekendheid te Leipzig en bibliothecaris der universiteit alaaar. Men
heeft o. a. van hem : De temporibus et modis verbi
Grceci et Latini (Leipzig 1766) en De prosodic"
Grcecce accenlus inclinatione (Leipzig 1791).
Rekem, stad in stam Benjamin; Jozua 18: 27.
Rekem, 1) een koning der Midianieten ; Num.
31: 8; Jozna 13: '21. — 2) een nit stam Juda;
I Chron. 2: 43, 44. — 3) afstammeling van Jozef;
I Chron. 7: 16.
Rekingen, luxemb. dorp. Zie RECK1NGEN.
Rekken, of Recken, dorp met 900 inw. in
Gelderland, aan de Berke!, langs de pruis. grenzen,
anderhalf nor gaans ten N. N. 0. van Groenlo.
Roland (Adrianus), nederlandsch orientalist,
geb. 17 Juli 1676 te Rijp in Holland, gest. 15 Fehr.
1718 als professor te Utrecht; zijn voornaamste
werk is Paltestina illustrata (2 dln. Utrecht 1714 ;
Neurenberg 1716), welk werk nog beden ten dage
onmisbaar is.

van St.-Germain in 1570 (was begonnen 1562), de
tweede door den vrede van Beaulieu 1576, de derde
door de onderwerping van Parijs 1594 en door het

Religie—oorlogen, zoo noemt men inzon-

derheid, in de geschiedenis van Frankrijk, de drie
oorlogen, die in de 16e eeuw gevoerd werden tusschen de Roomsch-katholieken en de Protestanten,
en die . beeindigd werden: de eerste door den vrede
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Edict van Nantes 1598. In den loop dier oorlogen
werden er verscheidene wapenschorsingen gesloten,
nl.: (in den len oorlog) 1563 (edict van Amboise)
en 1568 (edict van Lonjumeau); (in den 2en oorlog) 1574 de wapenschorsing van La Rochelle ; (in
den 3e oorlog) 1577 de wapenechorsingen van Bergerac en van Poitiers, en 1580 die van Fleix. —
De naam van R. wordt ook gegeven aan de oorlogen
van 1621 en van 1625-29, onder Lodewijk XIII,
zoomede aan den oorlog der Cevennen na de herroeping van het Edict van Nantes (1685).
Religie-vrede. Zie P. ASSAU.
Rellstab (Lud y' ig), duitsch romanschrijver,
geb. 1799 te Berlijn, eerst artillerie-officier, vervolgens leeraar aan de brigade-school, was echter
sedert 1821 (tot aan zijnen clood 1860) te'Berlijn
gevestigd, en heeft als schrijver, tooneeldichter, enz.
eenen geachten naam. Van de complete editie zijner
werden verscheen een nieuwe druk (24 din., 1860
—61). Het meest opgang heeft gemaakt zijn roman,
getiteld * 1812" (4 dln. Leipzig 1834; 5e dr. 1860).
Remagen, het Rigomagum der Romeinen, stad
in Pruisen, aan den Rijn, circa 10 uren gaans benoordw. Coblentz ; 2700 inw.; vele romeinsche oudheden ; in de nahijheid de Apollinarisberg met de
prachtige Apollinariskerk (sedert 1838).
Remalia, het hoofd van Samaria; Jezaia 7:
4-9 ; 8: 6.
Rembang, stad met goede haven op Java,
aan eenen diepen inham in Java's noordkust, 72
paler' bewesten Samarang, bewesten de slechts tot
Lassem (1 uur gaans van de zee) bevaarbare rivier
R., in de residentie R., welke ingedeeld is in 4
afdeelingen (R., Toeban, llodjo-Negero, Blora); de
eenige bevaarbare rivier in de resid. R. is de Solo.
Onk op Sumatra is eene ririer R. in de resid.
Palembang; zij outlast zich in de Moesie.
Rembrandt, of Rembandt van Rijn, een der
grootste historie- en portretschilders uit de Hotlandsche school, geb. 1606 bij Leiden, gest. 1669 te
Amsterdam.
Remberswale, oude naam van Reimerswaal.
Remen, Remi, y olk in Gallie, in Belgica 2a,
bewesten de Veromanduers en Suessionen, was ve)Or
Cesar een der voornaamste volkeren van Gallie geweest. Het grondgebied der R. was ongeveer bet
tegenw. fransche dept. Aube en het zuidgedeelte
van het dept. Aisne. De hoofdplaats was Remi of
Durocortorum (thans Reims); andere steden waren :
Durocatalaunum (thans Chalons) en Laudunum
(thans Laon).

Remerschen,

dorp in 't groothertogdom

Luxemburg, 5 kwartier gaans bezuiden Remich.
Remeth, stad in stam lssaschar ; Jozua 19:21.
Remi, y olk en stad. Zie REMEN.
Remi, naam van drie heiligen, nl.: 1) lat.
Rernigius, apostel der Franken, was gedurende 22
jaren aartsbisschop van Reims, doopte Clovis, bekeerde vele Franken, en stierf op 95-j. leeftijd in
533. Kerkel. gedenkdag 1 Oct. — 2) aartsbisschop
van Lyon (852) onder Lotharius I en Karel den
Kale; kerkel. gedenkdag 28 Oct. — 3) aartsbisschop van Rouaan, was een halve broeder van Pepijn
den Korte; hij stierf 771; wordt te Rouaan herdacht 19 Jan. en 15 Mei.
Remich, lat. .Remigium, stadje in 't grootbertogdom Luxemburg, op den linkeroever der Moezel, 3 uren gaans bezuidw. Grevenmacber; 2400

Remigius

Rene

inw. Nabij 11. op Witten Ponder(lag (11 April) 882
bloedige veldslag tusschen de Bissehoppeliiken (van
Metz en Trier) en 4Ie Noormannen. In 1552 vverd
R. geplunderd en verwnest door 41brecht van Brandenburg; 1637 en 1675 onderging 11. 'tzeifde lot
door de Franschen; 1792 (10 Nov.) werd eer, aanval der Franschen op R. afgeslagen door de Oostenrijkers.

phenicische oudheid resultaten aanhracht. Sedert
1862 is hij professor her Ilebreermsche tail aan 't
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Remigius, apostel der Franken. Zie REMI 1).
Remikemont, het nude Avendi castrum, stad

in 't fransche dept. der Vogesen, 6 nren gaans bezuidnosten Epinal, in een atingenaarn Ilal, aan e
Moselle (Moezel); 5'200 inw. Het I lraagt zijnen tewoordigen naam naar den heiligen Romaric, diell;er
in 620 eene later beroemd gewordene abdij stichtte,
welke nog in 1752 herbonwil werd door Anna van
Lotharingen: de kanonikessen dier abdij voerden
den titel van prinsessen des rijks.
Remo—Dawal, dorp op Java, ads.-re s id. Magelang ; 16 Fehr. 1830 bijeenkornst tussehen den
netlerl. kolonel Clerens en den hoofdinniteling Diepo
Ne goro, waarvan eene tijdelijke staking van vijandelijkireden het gevolg was.
Rèmois, voormalig fransch landschapje in
Champagne, vormde het grondgebied der stad
Reims; het is tbans het noordwest-gedeelte van het
dept. Marne.
Remonstranten. Zie ARMINIANEN.
Remphan, een afgod der Israelieten; Hand.
7: 43.
Rempt, bet geldersche dorp Rumpt.
Remus, broeder Yen Romulus. Zie Romur.us.
Rêmusat (Jean Pierre Abel), fransch orientalist, geb. 1788 te Parijs, gest. 1832 aidaar als professor aan 't College de France, heeft zich in hooge
mate verdienstelijk gemaakt jegens de studie der
oost-aziatische talon (inz. Chineesch, Thibetaahsch
en Mandzjoe). Van zijne vele verdienstelijke werken
noemen wij trier erikel .: Elements de la granzmaire
chinnise (1822) en Histoire du Bouddhisme (1836).
Rêmusat (Claire Elisabeth Jeanne de Grayer
de Vergennes, gravin de), geb. 1780, gehuwd met
graaf de R., die later prefect was van verschillende
departementen, alsook kamerheer van Napoleon I.
In 1803 werd zij benoemd tot staatdarrie %an keizerin Josephine. Zij was eene vronw met reel verstandelijke begaafilheid ; gest. Dec. 1821. Zij schreef
een Essai sur l'éducation des femmes (na haren dood
in 't licht gegeven door haren non. Parijs 1824).
— R. (Francois Marie Charles de), zoon nit het
buwelijk der vorige, geb. 1797 te Parijs, heeft zich
verdienstelijk doers kennen als advoeaat, publicist,
criticus en staatsman, was (miler Thiers 1840 minister van binnenl. zaken, na 1848 een der hoofden
van de Orleanistische partij, en deswege gedurende
een korten tijd in ballingschap. Voornaarnste werken: Essais de philosophic (2 din. Parijs 1834);
Abdlard (2 din. Parijs 1845); St.-Anselme de Canterbury (Parijs 1853); Bacon, sa vie, son temps, sa
philosophic (2e drnk Parijs 1858).
Remy. Zie REM1.
Renacum, op de landkaart van Pentinger,
waorschijnliik het tegenwoordige stadje Remich.
Renaix, stad in de belgische provincie OostVlaanderen, 3 uren gaans bezuiden Oudenaerde;

14,000 in*.

Renan (Ernest). fransch geleerde, geh. 27 Fehr.
1823 te Treguier in 't dept. Cedes-du-Nord, sedert
1856 lid van de...Academie des Inscriptions", deed
1860 op last van het gouvernement eene wetenschappelijke, reis naar Syrid, die inzonderheid voor

College de France te Parijs. Van jougs of aan bekend als een bestrijder ‘11) het hotter op kerkelijk
gezag afgaande geloof, gaf zijne openingrede (Fehr.
1862) aanleiding tot eenige dernohstratien. Door
geheel Europa werd zijn naam verrnaard door zijn
Vie de Jesus (2 (1111. Parijs 1863), dat, hoezeer verre
achtersiaande in degelijkireid van gehalte hg 'Das
Lehen Jesu" van Strauss (Lie STRAUSS), nietternin
een werk is, dat, voor de opperviakkigheid van den
franschen volksgeest nitmuntend gescinkt, eenen
grooten opgang maakte, en in schier tine tales van
Europa overgezet is. Van R.'s overige werken
noemen wij bijzonder: Histoire generale et systême
compare des longues sdmitiques (di. 1, 2e druk Parijs'
1858); L'Averroes et l'Averroisme (Parijs 1860);
De l'origine de langage (Parijs 1857); enz. Hij was
de schoorizoon Ian Ary Seheller, bij wiens ter aarde
bestelling R. tegenwoordig was te Dordrecht.
Renatus van Anjou. Zie RENE.
Rertcum, dorp ill Geideriand,circa 1 nor gaans
benosten Wageningen, aan den Arnhemschen straatweg; 900 inw.
Renchen, stall met 2200 inw. in 't grootherlogdom Baden, Milldeirijnkreis, 4 nren gaans
bermordoosten Otrenburg, aan de Rench (die hij
Kniebis ontspringt, en na 6 a 7 mijien loop in den
Rijn vast hij Memprechtslinfen). In d e e nabijheid van
R. de bergpas genaamd Rencherloch, naar Montecuculli in 1675 zegevierend het hoofd hood aan den
aanval van Turenne, en waar de Franscheo (miler
Desaix in 1796 de volsiagen nederiaag gaven aan de
Oosten rij kers.
Ronde, het °ride Arintha, stad in bet Napelsche, in Calabria Citeriore, derdhalf nor gaans benoordw. Cosenza ; 4800 lime
Rendsburg, stad in Holstein, aan de Eider,
8 nren gaans bewesten Kiel; 11,000 inw.; goede
haven ; het was de voornaamste wapenpiaats der
twee hertogdornmen Sleeswijk en Holstein, totdat
de vestingwerken Sept. 1852 door de Denen geslecht werden. Karel VII stierf te R. (let werd 1627
door de Keizerlijken, en 1643 door de Zweden ingenomen.
Rene, de heihige, in de 5e eenw bisschnp van
Angers, titans beschermheilige dier stud. Kerkelijke
gedenkdag 12 Nov.
Rene van Anjou, bijgenaamd .de goetle koning
Rend", geb. 1408 op het kasteel van Angers, was
de tweede zoon van Lodev% ijk II, hertog van Anjon,
grata van Provence, en titulair knning van Napels.
Hij werd grootgebracht door den kardinaal van Bar,
zijn oorn van moederszijde, die hem het hertop..41om
Bar nahiet (1430), en die hem liet trouwen met Izabella, de erfgenarne van het hertogdom Lotharingen.
In 1431 werd R. door dat Ithwelijk hertog van Lotharingen; loch bet bezit van het hert4gdom ward
hem hetwist door Antoine de Vanderp ool, neef van
den laatsten hertog, (lie kern versioeg, hem gevangen nam, en hem vijf jaren tang gevangen hield
(1431-36). Zijn brneder Lodewijk III van Anjou
gestorven zijnde (1434), erfde R. onk diets bezittingen (Anjou en Provence), zoomede diens rechten
op den troop van Napels. Hij begaf zich 1438 naar
Napels, viaar hij door een gedeelte der natie erkend
werd, en waar hij verscheitiene jaren regeerde ;
maar door zijne vehdheeren verraden, zag hij zich
genondzaakt te vinchten voor Alfons van Aragonie
(1442). Toen keerde hij naar Lotharingen terug,

waar hij eenigen tijd in vrede leelde; vervolgens

Rephaja

Renecom
den dood van zijne vronw (1452) deed hij afstand
van (IA hertngdom aan Jan, zijn oudsten zoon, en
ging in Anjou verblijf !louden. Van ^ lit hertogdom
zag hij zich kart daarna berooven door Lodewijk XI,
onder voorwerillsel, dat een van R.'s zone!' heel had
genomen aan de .Ligne du Bien-Publte''. Nu ging
R. zich vestigen in zip' graafschap Provence (1473),
en eindigde daar zijne levenstlagen (1480). R.'s
zuster, Maria van Anjou, werd de rrouw van Karel VII, en R.'s Margareta van Anjou,
trouwde met Hendrik VI. koning van Engeland. Bij
zijnen dood ging Provence, zoomede zijne aanspriak
op dell troon van Napeis, aan zijnen neef Karel van
Maine mere — R. II, hettog van Lotharingen,
geb. 1431, was een zoon vat, Ferry II, graaf van
Vaudernont, en Yolanda van Anjou, dochter van
Rene I. Als erfgettaarn van de reehten zijner moeder,
werd R. in 1473 herfog %au Lotharingen. De geldigheid van zijne reeliten everrlel werd betwist door
Karel den Stowe, hertog van Burgundie, die eenen
vijandeiijhen rival in Lotharingen kwain doen, R. II
nit N'anc'y verdreef, en hero noodzaakte eerie wijkplaats te zoeken bij de Zwitsers. Ditch na de nyderlager' van Karel den Stowe bij Granson en Montt,
kvtam R. II den !tering van linrgiindie aantasten, en
let erde hero slag bij Nancy, Waal' Karel zoo rarnpzaltg den dood rood (1477). Na den dood van
Maine (1481), niaakte Ii. 11 aanspritak op Provence,
en deed herhaalde malen pogingen orn zich ['wester
er van te waken, hetgeen hem critter niet mocht
gelukken. Ilij stierf 1508. In 1480 haven de Venetianen hem benoeind lot opperbevelhehher van
!mune troepen, en in 1485 had de napolitaansehe
adel hem de hroon van i\apels aangeboden.
Renecom, het geld. dorp Renenin.
Renee van Frankrtik,tweede ^ oeliter van Lodewijk XII, tronwde in 1528 met Hercules II, hertog tan Ferrara, beschertude tilin g en weienschap,
alsook het Protestantismus," verleende eene VV1)
plaats aan Calvnitts, hail CI. Marot tot secretaris,
keerde 1560 in Frankrijk temp . , vesttgde zich te
Montargis, veyklaarde zich openlijk ids Protestant,
en stierf 1375.
Renesse, dorp op het zeenwsehe eiland Schouwen, xeelal Benisse genoemd, 3 uren gaans benoordw.
Zwrikzee ; 500 tow. Naar 4 dit dorp voerde het aanzienlijhe geslaeht tier Heeren ran B. zijnen naam,
dat in ooze geschiedents eene belangrijke rod spirit
in ^ le 13e cent"; ook komen nog vier hide') Aian (lit
geslacht y our als met e-anderteekenaars Ian bet
Ve y bond der Edelen.
Renfrew, graafsehap in S g hotland, wordt ook
Strulh-gryle genoemd, k slechts 11 a 12 vierk.
mijien grout, heeft 178,000 bewoners, en worth besproeid door de Clyde. diet wordt begrensd door de
gra gschappen Dumbarton ten. N., Lanark ten 0.,
Ayr ten Z. en ten \V., de Golf van Clyde ten N. W.
floofdplaats is (le zeer onde stall R., derdhalf our
gaans bewesten Glasgow, met 3400 illW.
schilder. Zie GU!DO RENT.
Reni
Reni, havenstad in Moldavie, aan den Donau,
hiss( hen bet Kagoelmeer en de nitnatering van den
Proeth ; 7400 inw.; vestinp‘erken.
Renisse. Zie RENESSE.
Renkom, of Renkum. Zie RENCUM,
Rennel (John), engelsch geograaf, geb. 1742
te Chndleigh in Devonshire, dwnde fang als ingeMein' in Indie, keerde 1782 met rang van majoor
in Engeland terug, en stierf te Louden 28 Maart 1830.
Van zijne werken verdient inzonderheid melding:
The geographical system of Herodolits (Loud. 1800).
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Renuenberg (George van Lalaing, graaf van).
Zie 1,ALAING.

Rennes, het nude Condale of Redones, stad in
fransche dept. Ille-Vilaine, waarvan het de !loadplants ts, ligt aan tie samenvloeiing Ann de Ille en
de Vilaine On het voortnalige landsehap Bretagne),
44 mijien ten W. Z. W. van Parijs, heeft 40,01)0
inw., eene universiteits-acadenne, enz. Het is de
geboorteplaats o. a. van La Chalotais, Lanjninais,
La Motte-Piquet, La Bletterie, Ponllain do Pare et
de Ste. Foix, Lobineau, Tonrnernine, Robinet, Ginmind, Alex. en A manry Duval, lidratry, Carrd. Voorbeen "vas R. (le hoofdplaats van Bretagne, en voerde
den Wel van graalschap : bet werd met Frankrijk
vereenigd door het litmelUk van Anna van Bretagne
met Karel VIII. In 1356 wederstond het eerie belegering van de Engelschen, die door' Duguesclin genoodtialit ‘Nerden bet beleg op te breken. In 1553
Steidle Hendrik II te R. een parleinent in, dat ermaard rs geworden door de onalhankelijkheid, die
het aannarn.
Renneville (Constantin de), geb. te Caen
1650, gest. ()Instr. 1724, bekleedde verschillende
bet rehkingen onder Chamillard, [lie zijn beschermbeer vv as, wenll vervolgens bettcht, dat hij in vreemde
dienst stood als spion, en werd als zoodanig in de
Bastille opgesloten, %%Dar hij elf jaren gekerkerd
bieef (170'2- -1713); lien wen) hij gebannen , en
nom (le wuk 'mar Engeland. Men Iteeft Nan hem een
&rued de Voyages aux Lades orientates (1702) en
L'Inquis/tion francaise on Iltstoire de la Bastille
(Louden 1715).
Reno, lat. Rhenvs, rivier in Italie,.komt nit de
toskaansche Apetittijiten, benoordoosten Pistoja, en
volt na Id millet' loop in de Po, niet ter van Bondano. Op een etiannje tit deze Envier werd de overeenkonist gesInten toisehen Octavius, Antonius en
Lepidus (2e tritnnviraat).
Renc y, of Rhenoy, dorp in Gelderland, 2 uren
gaans he/Auden Culenhorg : 360 inw.; Iced reel bij
den watervioed van 50-31 Jan. 1809, waarbij o. a.
It; menschen het !even verloren.
Renswoude, fraai dorp in de prop. Utrecht,
3 uren punts benoorden
Rentang, Tandiong-Bentang, dorp op Java, in
^ Ikttict iNgassmart tier resid. Kadoe. Door 't instoner' (2 Fehr. 1834) Ian een gedeeite van den
Trio-Mojo werden 12 wontngen bedolven, waarbij
57 mensehen (vtaaronder 22 kinderen) den dood
vonden.
Renty, vlek in 't fransche dept. Pas-de-Calais,
5 a 6 nren gains bezuldw. St.-Omer; 1000 inw.;
in 1533 tot markizaat verheven door Karel V. Bij
werken 13 Aug. 1554 de Spanjaardeu verslagen
door Hendrik II.
Renum, nude warn van Rhenen.
Li stad in 't francche
REole (Iii),
dept. Gironde, 17 nreu gaansheznidoosten Bordeaux,
aan de Garonne; 4000 intr.; geboorteplaats der gebtoetlers Faucher ; was eene Testing tier Protestanten in de religte-oorlogen. Het parlement van Bordeaux werd dikvcijls verlegd naar la R.
Rephael, een zoon Nan Semaja ; I Chron. 26 : 7.
Rephah, afstarnmeling van Ephraim; I Citron.
7 z4.5.
Rephem, men dal in het land der .Rerhaielen;
Geri. 14: 5; 15: 20; Jozua 15: 8; 17: 15; 18: 16;
II Sam. 5: 18,22; 23: 13; I Chron.11: 15; 14: 9;
Jezata 17: 5.
Rephaja, vijf verschillende personen in bet
0. T.; 1Chron. 3: 21; 4:42; 7: 2; 9; 413 ;Nib. 3: 9.
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Repain

Repnin (Nicolaas Wasiljewitsj, prins), russisch generaal en diplomaat, geb. 1734, was een neer
van minister Panin. Hij diende in den 7-j. oorlog,
werd naar Polen gezonden om bevorderlijk te zip
aan de verkiezing van Stanislas Poniatowski (1764),
bleef in dat land als ambassadeur, stookte er regeeringloosheid en tweespalt aan tot op zijn Vertrek
(1768), werd vervolgens ambassadeur te Constantinopel, teekende als middelaar den vrede van Teschen (1779), versloeg de Turken 1789, 90 en 91,
vormde de blokade van Ismail, en teekende de preliminaries van Galacz. De wangunst van Potemkin
was oorzaak, dat R. te niidden van zijne roetnrijke
bedrijven teruggeroepen werd naar Rusland. H ij werd
daar de ziel van eene vereeniging tnisnoegden, die
meerendeels naar Merle werden gebannen; aan
hem werd echter het stadhouderschap in Litauen
toevertrouwd, en later werd hij bekleed met bet
opperbevel over de russisehe armee, die tegen Polen
uitgezonden werd ; doch reeds spoedig went hij als
opperbevelhebber vervangen door Suwarow; wordende hij (R.) toen gebezigd als ambassadeur in
Polen, in welke hoedanigheid hij Poniatowski tot
abdicatie bracht. Door Paul I werd R. tot veldmaarschalk benoemd, en naar Pruisen gezonden, om
den koning aldaar over te halen tot toetreding tot
de tweede coalitie tegen Frankrijk ; in die zemling
niet geslaagd, vie! R. in ongenade. Hij stierf 1801.
Reps, stad in Zevenbergen, aan de zich in de
Aluta ontlastende Schweissbach, 10 wijlen benoordoosten Hermanstadt ; '2600 inw.; is hoofdpl. van den
stool R. (10 vierk. mijlen met 25,000 bewoners).
Repton, stad in 't engelsche graafschap Derby,
derdhalf unr gaans beznidw. Derby; 2200 inw.;
in de Heptarchie hoofdstad van 't koninkrijk Mercia.
Requera, het oude Lobctum, stad in Spanje,
aan de satnenvloeiing van °liana en Xucar, 13 mijlen bezuidoosten Cuenca ; 11,000 inw.; rumen van
de oude stad Roquena.
Requesens (don Luis de Cuniga y), geb.
1526, groot-komtnandeur van Castilie, was de mentor van don Juan van Oostenrijk in den oorlog tegen
de MOOR!' der Alpujarres (1568-70), vergezelde
hem op den zeetocht naar Lepanto (15711, was
eenigen tijd bewindvoerder in het Milaneesche, en
werd toen als opvolger van den hertog van Alba naar
de Nederlanden gezonden (1573), waar hij, zonder
eenigszins de kansen van den oorlog te versmaden,
nogtans blijk gaf van gezindheid om te onderhandelen (1574). Hij heed de nederlaag te water bij
Reimerswaal, doch bevocht te land op Lodewijk van
Nassau de overwinning bij Mook (1574) in de nabijheid van Nijmegen, en kwam vervolgens bet beleg opslaan voor Leiden, Welke stad het hem echter
niet gelukte te bemachtigen. Hij had bet plan gevormd, mu alle gemeenschap tusschen Holland en
Zeeland of te snijden, door zich meester te maken
van de rivierwegen (Rijn, Maas en Waal). Dit plan,
dat de Netherlanders met een groot gevaar dreigde,
was op het punt verwezenlijkt te worden, toen R.
bij het beteg van Zienkzee (1576) door eerie ziekte
aangetast werd, waaraan bij stierf.
Requista, vlek in 't fransche dept. Aveyron,
9 uren gaans bezuiden Rhodez; 4200 inw.
Rereg,hoofdstad der Obotrieten ( Mecklenburg) .
Rosen, eene door Assur gebouwde groote stad
tusschen Nineve en Kalach; Gen. 10: 12.
Resena, thans Ras-el-Ain, star! in Mesopotamie,
aan den Chaboras. In 243 gaf Gordienus bier de
nederlaag aan Sapor.
Reseph, nazaat van Ephraim; I Chron. 7: 25.

Mlle!

Resins, stad in het Napelsche, aan de Golf van
Napels, derdhalf uur gaans bezuidoosten Napels,
paalt aan Portici, en is gedeeltelijk gehouwd op de
plaats van het nude Herculanum ; 11,500 inw.; beroemde wijnbouw (Lacrymw Christi).
Resinitr, sta.' in Zevenbergen, vierdhalf uur
gaans beznidw. Hermannstadt; 6000 inw.
,.. (I nZie
—.
Ressel(Jozef).
z It ESTEL
Ressen, of Reesen, dorp in Gelderland, 1 nur
gaans benoorden Nijmegen; '250 inw.; heed veel bij
den wmervloed van 1799.
Restauratie, fransch Restauration, onder dezen naatn verstaat men in Frankrijk de 15 jaren,
die er verloepen zijn taissehen den vat van Napoleon I en de Juli-ontwenteling (1814-18.70). gedurende welk tijdperk de Bourbons wetter regeer- '
den, hersteld op den troon van Frankrijk. Sotnwijlen noeutt men Eerste R. het korte tijdperk tusschen
de abdicatie te Fontainebleau en de Houderd Dagen
(5 April 1814 tot 20 Maart 1815); en Tweede R.
de regeering van Lodewijk XVIII en die van Karel X, aanvangende met de tweede abdicatie van
Napoleon (22 Juni 1815). — Onder de benatning
R. verstaat men ook bet herstel van de Stuarts op
den !root) van Engeland, en het tijdvak van !mune
regeering na dat herstel (1660 tot 1689).
Restel (Jozef), geb. 1793 te Chrudim in Bohemen, deed 1826 de eerste gelnkte proefnetningen
om de stoomschroef te bezigen ter voortstuwing
van schepen, op welke uitvinding hij 1827 in
Oostenrijk octrooi bekwam. Hij stierf 10 Oct. 1857
als intendant der oostenr. marine te Triest. In 1863
is hem ter eere te Londen een standbeeld opgericht.
Restitutie–edict, zoo noenit men inzonderheld het in den 30-j. offing 6 Maart 1629 door
keizer Ferdinand It tutgevaardigde edict, waarbb
aan de Protestanten bevel werd gegeven, om al de
onafhankelijke bisdommen en kerkelijke hezittingen,
die ze zich sedert het verdrag van Passau (31 Juli
1552) toegeeigend hadden, terug te geven (te restitueeren) terwiji de Gereformeerden van den Religievrede nitgesloten werden.
Restitutie–oorlog, de oorlog van Lodewijk XIV tegen Duitschland sedert 1694.
Resurrectie–mannen, zoo werden in Engeland de Lijkdieven genoemd, zijnde eene bende,
die heimelijk de pasbegravene lijken van de kerkhoven haalde, om die aan beoefenaars van de anatomie te verkoopen. Onder hen waren vele moordenaars. Zie BURKE (W.).

Retford, of Redford, stad in het engelsche
graafschap Nottingham, 11 a 12 uren gaans benoorden Nottingham, aan de Idle en het kanaal van
Chesterfield; 38,000 inw.
Bethel, stad in 't fransche dept. der Ardennen,
12 a 13 uren gaans bezuidw. Mezieres, aan de Aisne ;
7500 inw.; is eene zeer nude stad, en was sedert
den tijd van Clovis hoofdptaats van een graafschap;
het had eigene heeren in de 13e eeuw. In 1581
werd het door Hendrik 111 tot hertogdom verheven
ten behoeve van Karel van Gonzaga, hertog van Nevers. Mazarin, die bet gekocht hail, liet het verheffen tot een hertogdom-pairie (vandaar dat het genoemd werd R.-Mazarin). Turenne, die toen in opstand was, bemachtigde R. in 1650 ; (loch DuplessisPraslin heroverde bet nog in hetzelfde jaar, na den
maarschalk de nederlaag te hebben gegeven in den
slag van R. Op zijne beurt in opstand, maakte Conde
zich van R. meester (1652); en Turenne, die toen
weder in onderwerping gekomen was, ontweldigde
bet weder aan de Spanjaarden in 1653.

Rethra
Rethra, voornaamste residentie der goden bij
de slawische Wiltzen of Obotrieten; werd geacht
aan een meer te lingen, vier dagreizen van Hamburg.
Retiarien, lat. Betiarii, hij de Romeinen die
soon van gladiatoren, die tegen (le Myrmilionen
vochten. Ze waren gewapend met een net (ree),
waarin ze hunnen tegenstander trachtten te vaugen.
Zie MYRM1LLONEN.

Retimo,Retmo,Rethymno,het nude Rithymna,
havenstad ter noordkust van het eiiand Creta (Candia), 15 a 16 uren gaans hezuidw. Camila ; ward
1572 door de Turken verwoest; niettemin behielden
de Venetianen het tot 1647.
Retranchement, eigenlijk RetranchementCassandria, worth in de a andeling getneenlijk
het B. genoemd, en hij verbastering het Regement,
dorp met 350 inw. in Zeeland, 6 uren gaans bezuidw. Middellmrg en circa 1 uur g. benoorden
Sitti g ; is ontstaan doordien prins Maurits hier na
de inneming van Sinis (1604) eene schans liet opwerpen, die 1621, na den mislukten aanslag op
Kadzant (zie dat art.) nog meer versterkt werd.
Retz, lat. Ratiaslensis paps, voormalig landschap in het znitien van Bretagne, thans het zuidwestgedeelte van het fransche dept. Loire-Infdrieure,
had tot hoofdplaats Machecoul (andere steden in R.
waren: lidz6, Pornic en Paimboeuf).— Het behoorde
eerst tot Aquitanie, vervolgens tot Poiton, daarna
aan de familie Laval, werd 1581 tot hertogdompairie verheven ten behoeve van de familie Gondi,
en kwam 1676 aan de familie Villeroy.
Retz (Gilles de Laval, maarschalk van); zie
LAVAL. - R. (Albert de Condi, maarschalk van),
geb. 1522 te Florence nit italiaansche cinders, gest.
1602, kwam met Catharina de Medicis naar Frankrijk, klom onder hare bescherming spoedig op in
rang, stood in gunst bij Karel IX, Hendrik III en
Hendrik IV, en was schatrijk .toen hij stierf. Men
wil, dat hij en Tavannes den gruwelijken Bartholomerisnacht hatiden aangeraden, en dat hij (R.) Lomënie in de gevangenis had laten ombrengen, om
zich wester te kunnen maken van diens rijkdom.
In 1573 ontving hij den maarschalksstaf, zonder
blijk te hebben gegeven van krijgsmansdeugd. In
1565 was hij geltuwd met Catharina van Clermont,
wednwe van Jean d'Annebant, die hem de (destijds
baronnie) R. mode ten huwelijk bracht. — R.
(Pierre de Gondi, kardinaal van), vermaard bisschop
van Parijs, broeder van den vorige, geb. te Lyon
1535, gest. 1616. Beschermd door Catharina de
Medicis, werd hij eerst bisschop van Langres (1565),
vervolgens bisschop van Parijs (1570), wend kansetier en groot-aalmoezenier van Elizabeth van Onstenrijk (de gemalin van Karel IX), beheerder der
inkomsten van die koningin (na 1574), en volbracht
verscheidene zendingen te Rome onder Hendrik 111
en Hendrik IV. In 1587 werd hij tot kardinaal verheven. Zijne opvolgers op den bisschoppelijken zetel
te Parijs waren: Henri de Condi (zijn neef) en later
de verrnaardn kardinaal van Retz (zijn achterneef).
— R. (J. F. Paul de Gondi, kardinaal van), vermaard partijiloofd, achterneef van den vorige, geb.
te Montmirail 1614, zoos van Filips Emmanuel de
Gondi (Qeneraal tier galeien onder Lodewijk XIII),
werd reeds in zijne vroegste jeugd bestemd voor
den geestelijken stand, doch trachtte door het leiden
van een allerliederlijkst leven zijne familie terug te
brengen van dat voornemen, dat volstrekt niet met
zijne neigingen overeenstemde; eindelijk echter zag
hij zich genoodzaakt theologie te gaan studeeren,
en weldra onderscheidde hij zich als begaafd kansel-
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redenaar; in 1643 werd hij benoemd tot coadjutor
van den aartsbisschop van Parijs (zijn (tom Henri
de Condi), en werd eindelijk zelf aartsbissehop.
Aanvankelijk vervnlde hij de aan zijn ambt verbóndone plichten met veel ijver, en maakte zirh zeer
populair: dit gaf eenige bezorgdheid aan Mazarin,
en het (luurde niet fang of die twee manners waren
gezworene vijanden. De coadjutor bewerkte, nit
haat tegen den minister, de nitbarsting van de woelingen der Fronde (1649); long bestnurde hij den
volksgeest te Parijs, waar zijne vveisprekendheid en
bovenal zijne onbehrompene milddadigheid hem
eenen machtigen invloell had verschaft, en het geinkte hem zelfs, Mazarin te doen vervvijderen; hij
wees evenwel de gevaarlijkeaanbiedin gen van Spanje
van de hand, en was een (ler ursten, die weder
toenadering lieten btijken tot de regentes .Anna van
Oostenrijk ; ter belooning daarvoor (Having hij den
kardinaalshoell. Toen echter de rust hersteld was
(1652) werd R. in hechtenis genomen, zonder dat
het yolk y our hem in (le fires sprong; hij werd opgesloten te Vineennes, vervolgens overgebracht naar
Nantes, (loch hij wist middel te vinden om te ontsnappen, en nam de wijk eerst naar Spanje, toen
naar Rome, en van daar naar Brussel. Niet dan nadat hij afstand van zijn aartshisdom gedaan had, bekwam hij vergunning om naar Frankrijk terug te
keeren; als schadeloosstelling gaf men hem de abdij
van St.-Denis (16f44). Hij zeide toen voor goed
vaarwel aan de staatkunde, leidde een geregeld leyen, betaalde zijne schulden (die ruim een millioen
Defier!. guldens bedroegen, en Meld zijn verblijf on
eens te St.-Mihiel, dan eens te Commercy, waar
hij zijne gedenkschriften te bock stelde, dan eens te
St.-Denis, waar hij 1679 stierf. De Memoires van
R., even beiangrijk wat inhomi als wat stijI betreft,
werp en voor het eerst gedrukt 1717, later ook in
de ,Mdmoires sur l'histoire de France", en 1844
opnieuw afzonderlijk (2 dltjes).
Reuchlin (J.), philoloog, geb. 1455 te Pfortzhelm, gest. 1522 als professor der grieksche
en hebreenwsche talen te Tubingen, leverde o. a.:
Rttdimenta hebralca (Pfortzheim 1506); Lexicon
hebraicum (1512); De verbo miri/ico (Bazel 1494);
De arte cabbalistica (Hagenau 1517); enz. —
R. (Herm.), geschiedschrijver, geb. 1810 te Markgrôningen bij Stuttgart, werd 184'2 predikant te
Pfrandorf bij Tubingen, en leeft sedert 1857 stil te
Stuttgart. Men heeft van hem : Geschichte von
Port-Royal (2 din. Hamburg en Gotha 1839-44);
Leben Pascal's and der Geist seiner Schriften (11amburg en Gotha 1840); Geschichte von 'fallen (2 din.
Leipzig 1858-59); en Lebensbilder our Geschichte
des neuern Italien (3 din. Nordlingen 1860).
Reudnitz, dorp vlak bij Leipzig met 8 a 9
dnizend bewoners en verscheidene fabrieken, vormt
met de dorpen Volkmarsdorf, Anger en Crottendorf
den zoogenaamden Moestuin (Kohlgarten) van Leipzig, waarin eene menigte fraaie buitenplaatsen.
Reuel. Zie REHUeL.
Retima, bijwijf van Nahor; Gen. 22: 24.
Reunie—edict, de vrede, lien Hendrik III
den 21 Juli 1588 te Rouaan teekende met de Parijzenaars, na den zoogenaamden Barricaden-dag.
Reunion, in de eerste fransche omwenteling
(en ook weer sedert 1848) de ollicieele naam voor
het eiland Bourbon (zie dat art.).
Reits, fabriekstad in Spanje, vierdhalfuur gaans
bewesten Tarragona en anderhalf our van de zee;
28,000 inw.; de bloei van R. begon '2e heeft der 18e
eeuw. De titel Graaf van R. voert Prim ; zie Pam.

Reuse!

Reynier

Reusel, of fienzral, dorp in Noord-Braband, 4
uren gaans beznidw. Eindholen; 150 tow.; werd
1688 door de Fratischen afgebrand.
Reuss, rivier in Zwitserland, nntspringt in 't
kanton Uri op den St.-Gotthard, stroonit door het
Meer der vier kantons (VierwaldsIntter-riteer), en
valt, na 13 ntijlen loop, in tie Aar, bij Windtsch.
Reuss, t eesouvereine prinsdornmen in MischInnd, gevormd nit een gedeelte van bet voormalige
Voigtlend, tnsschen het koninkrijk Saksen en de
saksisehe herlogdommen. Seifert '27 Aug. 1616 is
het land van R. (in geheel circa 22 vierk. niijlen
met 1'26,000 bewoners) als hoven aangeduid in twee
linien gesplitst. — Het land der oudsle linie, of het
prinsdom R.--Greitz, oinlat circa 7 vierk.
met 42,500 hewoners, en heeft tot hoofiktad Greitz.
— Het land der jongste linie, zijnde het prinsdom
R.—Schleitz, is 15 vierk. mijlen grout met
Weitz.
85,500 bewoners, en heeft tot hoofdstad
Reuterdahl (Henrik), zweedsch kerkelijkgesehiedschrijver, geb. 1795 te Malmo, sedert 1844
professor te Lund, sedert 1855 (Int hersch) bIssehop
van Lund. Voornaantsle werk: Svenska hyrkans
hisloria (2 din. Lund 1838-50).
Reutlingen, stad in Wrirtemberg, ruim 8
uren pans bezruden Stuttgart ; 13,500 inw.;
velhron en bad-inriehting; zeer turtle stad, die in
1'240 door I%eizer Frederik 11 tot rijksstad verheven
Aver (Len 1803 aan %% iii
kwam. In 1247 weed
R. belegerd door Hendrik, landgraaf van Thuringen.
Reuvens (Lase. Jac. Christman), %erdienstelijk ondheidketiner, pelt. 1793 to 's-Hoge, 1818
prof. le Leiden, gest. 1837 le Rotterdam. Van zijne
werken %erdierien inzonderheid melding: Pertculunt
aniniadversionnin archaolegicaron ad cippos Punicos
?mini auliquarii (Leiden 1822) en Lefties a M.
Lelronne sur les papyrus bilingues et grecs (Leiden 1830).
Reuzengebergte. Zi p n.,IESENGEBIRCE.
Reval, of Revel, runs. Koly« an, hooldstad van
het russische gouvt. Esthland (in de landslaal aldaar beet bet Tallin), ligt can eerie belt der Golf
van Finland : 28,00(1 mw.; %ersterkte oorlegsha%en;
is gest icht 1218 door Waldemar II %an Denemarken;
speeltie eene y oorname rot als Hanle-stall; werd
1710 door Peter den Groote bij Rusland
Revel, naam van verscheidene steden, o. a.:
1) 'Lie REVAL. - 2) zie ric 2. RENEW,. - 3) in 't
fransche dept. Hin g e-Garonne, 6 uren gnarls lieoosten Villefratiche; 5600 inw.; dit R. beetle eeriijds
Bast ide de Laravroersterkt door Filips den Schoone,
werd in de Ilie eenw eerie %esting tier lingenoten,
en ontmanteld 1(129. Veel tradeel Iced deze stad
door de herroeping van bet Edict %an Nantes.
Revello, 1) stad in het Napelsche, I uric pans
bezuiden Lago-Negro; 5000 inw. — 2) R. of Revel,
stad in Piemont, 6 a 7 uren pans bertoortiw.Caneo;
6000 inw.; geboorteplaats van den geschiedschrijver Denina.
Revensberg, stad in Beieren, dezelfde als
Altnifilil.
Revere, marktvlek in Lornbardije, ann de Po,
6 a 7 uren gaans beznitloosten Mantua ; 8000 inw.
Revere (Giuseppe), ital. tooneeldiehter, geb.
1812 te Triest, leserde eerst bet drama Lorjiizino
de' Medici (Milian 1829), dat door %erscheidene
andere gevolgd werd.
Revolutie—corlogen, de oorlogen, die de
europeesehe mogentibeden Met het revolutionaire
Frankrijk voerden Ian 1792 tot 1802: daarop volgden de Napoleontische oorlogen (1805-15).

Reybaud (Marie Rod Louis), franseh letterkundige en publicist, felt. 15 Ang. 1799 te Marseille, bezorgtle oregew erkte edilien van reeds vroeger verschenene werken; zoo leverde hij o. eene
Disloire scientifique el militaire de l'expedilion francaise en Egypte (10 d In. met 2 a t lassen, 1850-36);
Dumont 4rUrville ' s Voyage odour dv monde (1855);
d'Orbigny's Voyage dans les deux Ameriqves (1835).
Men heeft ook tan hem (gezamenlijk met baron
Taylor) La Syri2, l'Egyple et la Palestine (1835
met pl.); la Polynesie (1843); een aantal andere
welenschappelijke werken, alsook eene menigte romans van R. laten wij owerrneld ; aileen nog noemen wij twee zijncr boeken, )lie grooten opgang
gemaakt hebben, rel.: Jerome Palvrol a la recherche
dune position sociale (3 din. 1843; laatste etlitkie
1854) en Jerome Pulurot 4 la recherche de la fliedleure des republiques (4 din. 1848).
Reyes (los). naam van verscheidene steden:
I) in Nlexico, dezelfde ale Acapulco. — 2) in Nieuw( = ranalla, aan den Gnalaiori en den San-Sehastian,
20 rnijlen bezniden Saida-Maria; geslicht 1550;
titans in venal. — 3) San-Sebastian de ins Reyes,
in Venezuela, ruim 8 triijlen bezuidw. Caracas; gesticht 1584.
Reygersbergh (Maria van), geb. 7 Oet. 1589
te Vere, waar haar verscheidene malen het
burgemeesterschap let Iced heeft, tronwlie 1608 mct
Hugo de Groot, die aan hare sciterpzinnigheid zijne
beIrk i ding nit Loevestem le flanker) had (zie het
art. Gnours), en stied 19 April 1653.
Reymersstok, not Riminerstek en Romerstork gespeld, dorp in nederlandsch Limburg; 500
inwoners.
Iteynaud (Jean Ernest), fransch philosoof,
gob. 1806 te Lyon, aan%aiikelijk ingenieur hij het
mijnwezen, beide meer en leer over tot het St.Sinioni behoorde 1848 ids lid der Constituante
tot de genial ig.de deinocraren, en wijdfle Lich sedert
diet' tijd geheel aan plidos. shriller). Voornaamste
werken Terre el ciel (Parijs 185i); Considerations
sur l'espril de la Co y le (Parijs 1847).
Reynier (Jean Louis Ebenezer), fran sch geDevon . geb. 1771 teLausanne, trad iii dien,t bij het
wapen der genie, werd 1794 in den veldtocht in
Holland brigade-generaal, diende order Moreau bij
de Rijn-artnee 1796, lergezelde Bonaparte naar
Eg y pte 1798, onderscheidde zich in den %eldslag bij
de Pyramieien, maalite den vehltocht in Syne merle,
versleeg eerie tnrksche armee van 20000 man bij
El-Arisj, en besliste tie overwinning hij
Eer de mord op Kieffer gepleegd werd, had R.
imoglooperide oneenigheden met Menon, en %edict
Egypte 1801; bij aim terngkeer in Frankrij k werd
hij gebannen. In 18115 teruggeroepen en met ecn
kommandement bekleed, had R. deel aan de verovering tan Navels en van CalabriY, werd minister
van oorlog te Napels, streed merle bij Wagrarn, in
Spanje, in linsland, weed bij Leipzig gevangen genomen (1813), en siierf le Parijs hurt na zijne invrijheidstelling (1814). Men heeft van hem eenige
geschriften over Egypte.— B. (Jean Louis Antoine),
broeder van den vorige, geb. 1762 to Lausanne,
vergezelde Napoleon naar Egypte, was sedert 1805
te Napels werkzaam in verscheidene hooge adininistratiew a.mbien, en keenle 1812 near Lausanne
terng, waar hij 17 Dee. 1824 Als geschiedschrijver en econonni heeft bij zieh doer bennen
o. a. door: De l'Egyple sous les Remains (1$07) en
door De reconomie publique et retrale des peoples
anciens.
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Reynolds

Rhemetalces

Reynolds (sir Joehna), engeleeh schilder, geb.
1723 te Plympton in 1 graaIschap Devon, gest. 1792
als president der academie van schoone kunsten te
Londen.
Reynosa, vlek in Spanje,nan den Ebro, 6 uren
gaans bennordonsten Aguilar; 2800 inw.
Reynsburg, dory. Zie RLINSBURG.
Reyssouse, rivier in 't fransche dept. Ain,
ontspringt in 't westen van het kauton Pont-d'Ain,
en ontlast zich, na ruirn 8 mijten loop, beneden
Pont-de-Vaux in de Saone.
Rezat, naam van twee rivieren in Beieren ; de
eene (Frankisehe R. of Beneden-11.) ontstaat nit de
diejte Rezathron hij I)achstetten, en duet Ansbach
aan ; de andere (Zw-abische R. of Boven-R.) outspringt 1)0 Weissenburg ; !widen vereeingen zich
bij Petersgmiind, en vornien dan de Rednitz. De
naar deze rivieren gennemile voormalige Bezatkreis
had Anshach tot bonfdplaats, en is hooflizakelijk de
tegenwoordige kreis Miitelfranken.
Rèzê, vlek in 't franselie dept. der BenedenLoire, 3 kmartier gaans beznidw. Nantes, was eertijds (under den naam van Batiaston) een ^ ler voornaamste ( ^ laatsen van het landschap Betz, en heeft
500 inw.
Rezeph, koninkrijk, verrneld II Kon. 19: 12;
Jezaia 37: 12.
Rezin, 1) 1{01-ling van Syriii; 1i Knn. 15: 37;
16: 5-9; Jezaia 7 : 1-8; 8: 6; 9: 10. — 2) een
der nethinim; Ezra 2: 48; Nell. 7: 40.
Rezon, zoon van Etjada ; I Kon. 11: 23.
Rezzonico. Zie -rLEMENTINUS Xill.
Rha, nude naam der Wolga.
Rhacotis, of Bahotis, de onrspronkelijke naam
van ALEXANDRIe in Egypte.
Rhadamanthus, zonn van Jupiter en Europa, was een der Brie rechters in de nnderwereld.
I3ij zijn op g arde had hij Dan de ondefnerningen van zijnen broeder Minos medegeholpen, en
bracht eene volkplanting Cretenzen naar Lyric,
naar hij aan de dour hem gestichte kolonie wijze
wetien gaf. Hij -was gehltwd met Alcmene, de weduwe van Amphitryon. Zijne rechtvaardigheid is even
vermaard ale zijne streugheid.
Rhadamistus, zoon van den iberisehen koning Pharasmanes trouwde met zijne nicht Zenobia;
hij wierp desniettemin zijnen schoorivader Mit hridates. koning van Armenie, van den tenon. Aangevallen door Vologestis, koning der Parthen, nam R.
de wijk naar de landen van zijiien varier: deze liet
hem verrnoorden anon 54 na Chr., onder voorwendsel, dat R. de hand had in een tegen hem beraanid
komplot.Terwiji hij nit Armenie vInetitteeenuogenblik op het punt zijode in Ithriden van den viiand
te vallen, dooretak hij eigenhandig zijne vrouw Ze!robin, en vv ierp haar lijk in den Araxes, orn haar
znodoende de vernedering der gevangenschap te
besparen. Dit onderwerp heeft Crebillon uitgewerkt
tot een zijner meesterstukken.
Rhades. Zie ADIS.
A
Zi e -RSACIA.
Rhagea.
Rhamnus, sled in Attica, aan de zee, beroernd door eenen tempel van Amphiarairs en door
een standbeeld van Nemesis, die hiernaar bijgenaamd wordt Baninusia.
Rhampsinit, ook Ramses genaamd, koning
van Egypte, regeertle na den Trojaanschen oorlog,
en leefile in de 19e eenw v. Chr. Hij bezat onberekenhare sehatten, en bouwde eenen tempel van Eta
te Memphis.

Rhasis, of Rhazes, arahisch geneeskundige.
Zie RAzt.
ithe, eiland. Zie Rt.
Rhea, eene gods!), die geidentifleeerd wordt
met Cybele en genoemd wordt de vronw van Saturnus. Zij was de m'eder van Jupiter, Neptimus, Pluto,
Vesta en Ceres. Bij de gel:-torte van lettere') zoon gaf
zij haven man eenen steen te slikken in [bats van
den pasgeborene: want Saturnus, wetende dat een
zijner zonen door het noodlet hestennt was om hem
van den Croon te stooten, had zich voorgennmen
hen dadelijk na de gehoorte te verslinden, en hen
znodoende onsehadelijk te oaken. Toen Jupiter
later Saturnus uit den Memel verdreven had, vergezelde R. haven man naar Italie, en was hem daar
op krachtdadige wijze hehtil l izaam aan de bevor(hiring van den landbonw en de goede zeden: vandaar dat 4 I e goutlen eenw not{ wet de Eeuw van B.
genoemd wordt.
Rheden, I) ^ orp in Gelderland, circa 2 uren
gaans beiroordoosten Arntiern, min de Last{ (een tak
van den Ilse!); 950 inw.
2) friesch dory; zie 't
art. HIED.
Rhegium. Zie REGGIO.
Rheims. Zie REIMS.
Rhein, dnit,che naamsvorm Your den Rijn.
Rheina-Wolbeck, gemediatiseerde heerIiikheid in Duitsehland, gedeeltelijk in 't prole. regeeringsdietriet Munster, gedeeltelijk in 'I Hanoversche, is 11 vierk. mijten groot, err heeft 12,000 bewooers
Rheinberg, stad in 't pruisische reg.-distr.
(en 9 wen gain's benoordw. de stad) Dusseldorf,
een half nut- g. van den linker Iiijn-oe%er; 3000
inw.; was tot in 't begin der 18e eenw eene sterke
vesting ; werd 158(i tevergerfe belegerd floor den
hertog van Purina, 1590 ingenomen door de Spanjaarden, 1597 heroverd door Prins Maurits, door
mien R. opnienw ingenornen werd 1601 ; in 1606
werd het hezet door Spinola; vervelgens in 1672
beinachtigt1 door Lodewijk XIV in persoon, werd R.
door de Keizerlijken ingenomen 1703 en dadelijk
daarop mit manteld.
Rheinfelden, stad in 't zwits. kanton Aargait, aan den Rijn, 7 uren gaans bpnoordw. Aargau;
2000 low.; behoorde in de middeleenwen aan het
his van Zwahen; Rudolf van Zwahen, die 1077 tot
tegenheizer gekozen werd, was graaf van R. De
Franschen, aangeloerd door de heringen van Bohan
en Ian Weimar, en de Ooetenrijhers, aangevnerd
door den beroemden Jan van NVeerdt, leverden
elkander twee ieldslagen bier in 1638: in den eersten bleef Jan van Weerdt merwinnaar, en werd de
hertog van Bohan doodelijk gekwelet; in den tweeden went Jan van Weerdt verslagen en gevnngen
genomen. In 1678 gaf Crdt j ui hier de nederlaag aan
de Keizerlijken. In 1744 werd 11. dcor de Franschen
onlmanteld.
Rhemetalces I, koning van Thrael, Dorn
en opvolger van liliescuporis was eerst diens
voopd geWeest. tinning geworden, verleende hij zijne
hulp aan de Ronieinen in linnnen oorlog tegen de
Dalmaten en tegen de in opstand gekomene pannonische natien, overwon hnonen aanvoerder, eu verdreef hem nit Maeedonio. Onistr. het jaar 10 na Chr.
stierf R., en zijn rijk werd gedeeld tneschen Bites'
cnporis III en Cotys V. — R. II, koning - tan
Thracie (19-46), opvolger van Rhescuporis III,
bezat aanvankelijk slechts diens gedeelte grondgebied, waaraan hij later ook, dat van Cotys V toevoegde.

Rhasena. Zie RASENA.
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Rhenen

Rhodope

Rhenen, zeer onde stad in Gelderland, anderhalf uur gaans hewesten Wageningen, nabij den
Rijn, op eerie hoogte. Nadal Frederik, paltsgraaf aan
den Rijn en verknren koning van Bohemen, in Nov.
1620 den slag bij Prang had verloren, werd hij (als
zone eener halve zuster van prins Maurits) in bescherming genomen door de Algemeene Staten, en
linos R. tot wonnplaats; hij stierf daar 1632, waarna
zijne weduwe (eene dochter van Jacobus I van Engeland) nog eenige jaren te R. is blijven wonen. In
Juni 1672 cinder sauvegarde der Franschen, werd
R. kort daarna door de Staatschen geplunderil en
door de meeste ingezetenen verlateri; in Nov. 1673
ontrnimden de Franschen de stad.
Zie VEENENDAAL
Rhenensch-Veen,
(Stiehl).
R ENOY
.e
-.
Rhenoy, geldersc liI adory.ZiZie
Rhensburg. Zie RIJNSRURG.
Rhense, dorp in Rijnpruisen nabij Coblentz.
Zie AMB1ATINUM.
Rhenurn, en Rhenns, lattinsche namen van
den Rijn. Vandaar Rheni- Ostiwin (= Rijnmond:
medium, middelste; occidentale, wester; orientale,
ooster).
Ithesa, een in Jezus' geslachtsregister; Luc.

gescheiden waren door den tEnns (de Inn), nl.
R. Prima, in het oosten (vnornaamste plaatsen:
Curia, Tridentum, Bregantium), en R. Secunda, in
het westen (hoofilplaats Augusta-Vindelicornm).
Rhetisohe Alpen. Zie ALPEN en Rune.
Rhiede, geld. dorp. Zie RHEDEN.
z.-.h.o...
_.e R
Rhiederkerk.
-K.
TDDERKER
11 aBurp.ZIP
Rhigas (Constantinus), een der bewerkers van
den Griekschen opstand, geb. 1753 te Vetestini in
Thessalia, vatte het plan op, om Griekenland van bet
juk der Turken te bevrijden, vormde tot dat einde
eerst te Bucharest, vervolgens te Weenen een geheim genootschap (zie HETIERIE), welks vertakkingen zich zeer ver uitstrekten. Na ook te Venetia
voor zijn gronte doei werkzaam geweest to zijn,
kwam hij 1797 tot hetzelfile einde, naar Triest, (loch
werd reeds spoedig, met nog acht andere Grieken,
door Oostenrijk opgeofferd en aan Turkije nitgeleverd; reeds onderweg werden zij in den Donau
verdronken.
Rhin, 1) Fransche naam voor den Rijn. —
2) rivier in 't pruisische reg.-district Potsdam, ontstaat uit het Ilans-meer bij Zechlin aan de meeklenburg-strelitzer grenzen, doorstroomt het Ruppiner-meer, wordt hij Fehrhellin bevaarbaar, en valt,
door bet Gulp-meer, nahij Rhinow in de Havel.
Rhinocolura, zeestad op de grenzen van
Syrie en Egypte, (loch behoorende tot laatstgenoemd
land, was eene ptaats ter verbanning. Zie EL-ARISJ.
RhipeOn. Zie RIPHEeN.
Rhodanus, ri vier in Gallie ; thans de Rhone.
Rhode, de dienstmaagd van Maria (de moeder
van Johannes Marcus); Hand. 1`2: 13.
Rhode—Island, de kleinste staat der noordamerikaausche Unie, tusschen Massachusetts ten N.,
Connecticut ten W., d en At lantischen Oceaan ten Z.,
bestaat nit vnornamelijk drie eilanden (waarvan het
grootste Rhode-Island of eigenlijk Aquetnek heat)
in de baai van Narraganset, en twee knststreken ten
0. en ten W. daarvan gelegen, is in 't goheel 49 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 175,000 zieten, wordt besproeid door de rivieren Pawtucket, Providence,
Pawturet, Pawcatuk en Wood, en heeft tot hoofdsteden Providence en Newport. In 1636 gecoloniseerd, nam R. in helangrijke mate deal aan den onafhankeldkheidsoorlog, doch word eerst in 1790 als
staat in (le Unie opgenomen.
Rhodes, fransche naamvnrm vnor Rhodus.
Rhodez, of Rodez, het onde Segodununi of Civitas Rutenorum, stall in 't fransche dept. Aveyron,
waarvan het de hoofdplaats is, ligt 15 uren gaans
benoordoosten Alby, aan den Aveyron, en heeft
11,000 inw. Het was aanvankelijk de hoofdstad der
Rutenen, wier naam het aangenomen heeft; in de
middeleeuwen was het de hoofdplaats van een graafschap, dat bestaan heeft tot in de 15e eeuw; Dourbon-VendOme, de laatste graaf van R., gaf de stad
aan Hendrik IV over, die haar aan de kroon trok.
Rhodogune, of Rodogune, dochter van Mitridates, den kilning der Parthen, werd in 140 v.
Chr. ten huwelijk gegeven aan Demetrius Nicator,
den koning van Syrie, desti ds in gevangenschap bij
de Parthen, die reeds vroeger gehuwd was met Cleopatra, de dochter van Ptolemefis Philometor. Dit
nicuwe hnwelijk maakte de jaloezie van Cleopatra
gaatute, en werd oorzaak van vele onheilen.
Rhodope, thans Despoto-dagh, bergketen in
Thracie, een zijtak yan den Hemus, loopt zuidwestwaarts naar de zee. Op den R. ontspringt de Hebras. — R. onder bet keizerrijk eene provineit
van de diocese Thracie ; had tot hoofdstad Abdera,
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3: 27.
Rhescuporis I, koning van Thracie in de
eerste eeuw v. Chr., dienrie afwisselend Pompeii's
en Brutus in de hurg eroorlogen. — R. II, zoon

van Cotys IV, regeerde van het jaar 16 tot het jaar
7 v. Chr. met een zijner broeders gezamenlijk, en
snetivelde in een gevecht tegen de Bessen. —
R. III, hroeder en opvolger van Rhernetalces I,
was Tiberius behulpzaarn om de Dalmaten en andere harbaren uit Macedonia te verdrijven. In het
jaar 10 na Chr. kwam hij in 't bezit van de helft
des rijks (het gedeelte van zijnen voorganger Rhemetalces), en liet Cotys V verrnoorden, om ook diens
heeft machtig te worden. Tot straf y our (lie misdaad
word hij (anno 14) van zijnen troo p gestooten door
Tiberius, die hem vervolgens ter flood liet hrengen.
— R. deze naam is ook gedragen door 6 koningen
van den Cimmerischen Bosporus. De drie eerste
regeerden in de le eeuw, de drie laatste in de 3e
eeuw.
Rhesus, koning van Thracie, zoon van den
stroom Strymon, kwam Troje te bulp in het laatste
jaar van het beleg. De stad zoo verlost worden, als
de paarden van R. het water van den Xanthus dronken ; doch den eigen nacht na zijne aankomst werd
R. gedood door Diomedes, die hem overrompelde in
zijnen slaap, terwiji Ulysses zijne paarden wegvoerde.
Rhetus, Rhmtus, 1) koning der Marrubiers in
Italie ; zie ANCHEMOLUS. - 2) bij de lat. dichters
een centaur, die op de bruiloft van Pirithoiis door
Dryas gekwetst werd, en zich redde door de vlucht.
— 3) een der giganten, ook Enrytus genaamd, word
gedood door Bacchus (liar. od. 2. 19. 23.). — 4) de
metgezel van Phinens, werd gedood door Perseus.
Rhetib, lat. .Rhcetia, thans Grauwbunderland
en een gedeelte van Valteline, van Tirol en van
Beieren, landschap in Cisalpijnsch Gallia, tusschen
Helvetia ten W. en Noricum ten 0., werd ten N.
begrensd door den Donau, en doortoopen door eene
keten der Alpen, welke keten uit dien hoofile Rhetische Alpen genoemd wordt. Uit R. schijnen de
Rasena herkomstig te zijn, die Etruria bevolkten.
Tiberius en4 Drusus veroverden R. in 't jaar 15 v.
Chr. In de 4e eeuw werd R. begrepen in de diocese
Italie, en vormde twee provincien, die van elkander

Ribagorza

Rhodope

Rhodope, eene vermaarde lichtekooi, geboortig uit Thracie, leefde ten tijde van Esopus, en was,
even als 110, in slavernij. Charax van Lesbos, de brooder van Sappho, kocht haar vrij, en hield haar een
tijdlang als bijzit. Zij ging zich metterwoon vestigen te Nancratis in Egypte, en won daar zOOveel
geld, dat zij op hare kosten eene pyramide liet
bouwen.
Rhodos. Zie RHODUS.
Rhodosto, stad in Turkije. Zie RODOSTO.
Rhodus, turksch eiland in de Middellandsche
zee, aan de zuidwestkust van Klein-Azie (in het N.
T. vermeld Hand. '21: 1), is circa 27 vierk. mijlen
groot (8 tuijlen lang en 3 mijlen breed), en bevolkt
met 34,000 zielen ; het werd '23 April 1863 zwaar
geteisterd door aardbeving. Behalve de hoofdstad
Rhodus (zie 9 regels lager) bevatte R. de steden
Camirus, Jalysus, en Lindus, die te zamen eenen
bond vorwden. De naam II. is afgeleid van bet grieksche woord rhodon, d. roos, en werd aan dit eiland
gegeven wegens de groote menigte rozen, die men er
vond. Aanvankelijk, toen het eiland nog zeer moerassig was, trof men er vele slangen aan, waarorn
bet dan ook allereerst den naain droeg van Ophiusa,
die later veranderd werd in Macara, d. i. de welgelukzalige. De hoofdstad R. op de noordoostkust des
eilands, met 20,000 inw. en twee havens, is gesticht
omstreeks den tijd van den Peloponneezischen oorlog (431-404 v. Chr.) door de verbondene steden
Camirus, Jalysus en Lindus. Gedurende eenigen tijd
was de stad R. onderworpen aan Athene, dock wierp
dat juk of tijdens den liondgenooten-oorlog, en
kwam spoedig tot een hoogen trap van bloei door
koophandel en door de beoefening van letteren en
kunsten ; te R. hield Protogenes zijne schilderschool,
en de Colossus van 11. (zie bet volgentle art.) is als
kunststuk wereldberoemd. Door Demetrius Poliorcetes wend R. in 305 v. Chr. belegerd, doch hij was
niet in staat het te bemachtigen. Na den slag van
Ipsus werd R. geheel en al onafliankelijk, en nam
toen nog sterker toe in welvaart en rijkdom. Rome
had R. tot bondgenoot in zijne oorlogen tegen Philippus V, in den oorlog tegen Antiochus Ill, en in
den grooten krijgstocht van Pompejus tegen de zeeroovers. Vespasianus ouderwierp R. in 71 na Chr., en
verhief het tot hoofdstad van de door hem gestichte
Provincie der eilanden. In 1310 vestigden zich de
ridders van St. Jan van Jeruzalem te R. na bet ontweldigt1 te hebben (1309) aan de grieksche Wars:
zij namen toen den naam van Ridders van Rhodus
aan. Tevergeefs deed Mahomed It pogingen om hen
van daar te verdrijven (1479); zij bleven er gevestigd tot de regeering van Stillman II, die zich eindelijk (1522) meester van R maakte na een nioeitevol
en vermaard beleg. Sedert (lien tijd hebben de Turken bet behouden. Ridders van R., (lie aanvankelijk de wijk genornen hadden naar Viterbo, werden
1530 gevestigd op het eiland Malta, hun tot dat
elude geschonken door Karel V; toen namen zij den
naam aan van Ridders van Malta, of Maltezer-ridders, onder welken naam zij het meest bekend zijn.
Rhodus (Colossus van), een groot standbeeld
van massief koper, aan den ingang der haven van
Rhodus geplaatst, en voorstellentle Apollo of de Zon.
Het was 70 vademen of 33 nederl. ellen hoog. Zie
overigens CoLossus.
Rhcetus, Zie RtIETUS.
Rhone, de Rhodunus der ouden, rivier in Zwitserland en Frankrijk, ontspringt in het Zwits. kanton Wallis tusschen de bergen Furca en Grimsel,
niet ver van de bronnen van den Rijn, loopt in wes-

909

telijke richting tot het meer Leman, doorstroomt
dat en verlaat het bij Geneve, baant zich dan eenen
weg door den Jura, loopt dan zuidwestwaarts tot
Lyon, en neemt daar eene zuidwaartsche richting
out zich eindelijk, na in 't geheel eene lengte van
140 mijlen afgelegd te hebben, te ontlasten in de
Middellandsche zee. De voornaamste rivieren, die
de R. in zich opneernt, zijn: (rechts) Ain, Saone,
Ardeche, Gard; (links) lore, DrOine, Durance. Van
Seyssel al is de R. bevaarbaar ; zij is onderhevig aan
veelvuldige overstroomingen. De voornaamste steden,
die de R. besproeit, zijn: (in Zwitserland) Sion en
Geneve; (in Frankrijk) Lyon, Vienne, Tournon, Valence, Viviers, Pont-St.-Esprit, Avignon, Tarascon,
I3eaucaire en Arles. De R. heeft hares naam gegeven
aan Brie departementen van Frankrijk (zie de volgende artt.).
Rhone (departement der), een dept. van Frankrijk, ligt tusschen de departementen &I.:Sue-Loire
ten N., Loire ten Z. en ten W., Isere ten 0., is gevorind nit een gedeelte der landschappen Lyonnais
en Beaujolais en ruim 49 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 663,000 zielen, ingedeeld in twee arrondissementen (Lyon en Villefranche), en heeft tot hoofdplaats Lyon.
Rhone (departement der Monden van de). Zie
MONDEN.

Rhone-en-Loire (departement van). Dit
tijdeus de fransche republiek gevormde dept. werd
onder het eerste keizerrijk in twee departementen
(1. Rhone, 2. Loire) gesplitst.
Rhon, of lion, ook Rheingebirge, eene bergketen,
15 uren gaans lang, bij 2 a 3 uren gaans breedte, in
't noordwest. gedeelte van den beierschen kreis Unterfranken, en in 't zuidgedeelte van het weimarsche
prinstlorn Eisenach. Op de R. ontspringen de Fulda
en de Ulster.
Rhoon, I) R., of Roon, dorp in Zuid-Holland,
vijfil(ialf uur gaans benoordw. Dordrecht; 600 inw.;
went 6 Fehr. 1489 geplunderd door de Hoekschen
uit Rotterdam ; later herhaaldelijk door brand geteisterd, o. a. grootendeels in de arch gelegd 1669;
leed veel door den watervloed Nov. 1775. — 2) R.,
dorp in Drenthe; zie RODEN.
Rhymnus, rivier in Sarmatie, vermoedelijk
de tegenwoordige Oeral.
Rhijn, rivier. Zie RIJN.
Rhyn, kleiue rivier in Pruisen. Zie Reis.
Rhindacus, of Lynne, kleine rivier in KleinAzie, ontspringende bij Miletopolis in Klein-Mysie,
en zich ontlastende in de Propontis.
Rhijnen, de stad Rhenen.
Rhijnswoude, het dorp Renswoude.
Rhijthem, zeeuwsch dorp. Lie RITTHEM.
Rianzares (hertog van). Zie Munoz (don Fernando).
Riazan, of Riaizan. Zie RJ.ESAN.
Ribadeneira (Pedro), een Jezuiet, geb. 1527
te Toledo, gest. 1611 te Madrid, was een der
eerste discipelen van Loyola, ijverde voor de uitbreiding van de Orde in Frankrijk, de Nederlanden,
Italie en Spanje, en is als schrijver inzonderheid bekend door zijne Levensbeschrijving van Ignatius van
Loyola (Madrid 1586; dikwijls herdrukt); zijne
Bloem der heiligen (Flos Sanctorum, Madrid 1599
en dikwijls herdrukt); en het tegen Macchiavelli gerichte werk Le Prince chrdtien (Antwerpen 1597).
Ribagorza, landschap in Aragonie, aan de
grenzen van Catalonia, strekt zich nit van de Pyreneën tot de Ebro, en bevat wet ver5cheidene viekken, doch is schraal bevolkt, de voornaamste pleats
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Benaverre.P Eertijds vormde 11. een graafschap, dat,
met Sobrarhe vereemgd, gedurentle eenige jaren den
naam droeg van koninkrijk. Zie SORRARBE.
Ribai, lilt slam Benjamin, was varier van
David's held Itbai ; 11 Sam 23; '29; I Chron.11: 31.
Ribeira, Bibeira-Grande, stad op het eiland
San-Nliguel; 8000 intv.; warme bronnen.
Ribemont, vlek in 't franeche dept. Aisne,
vierdhalf nor g a ails bezuidoosten St. Quentin; 2800
inw.; geboorteplaats van Condorcet.
Riberae, stad in 't franeche dept. Dordogne,
8 urea gaans benoordw. Perigueux, aan de Dronne;
3200 law.
Ribla, stad in het land van Hamad) (Syrie);
Num. 3i: 11; II Kon. 21: 33; 23: 6, 20, 21;
Jerem. 39: 5, 6; 52: 9, 10, 26, 27.
Ribnitz, stad in 't mecklenbrirgsche hertngdorn
Giistruw, 7 iiijlen ten N. N. 0. van de stad Giistrow;
4300 inw.
Ricardi, riviertje in op het grondgebiel
van Bologna. Aar) de R. behaalde Lorenzo de Medici
in 1466 eene 0%erwr oiling op de florenlijrische ballingen ; in lien slag, zegt men, werd viol het eerst
gebruik gemaakt van .le kanonnen op alfuiten.
Ricardo (David), engelsch staatliniehoullkundip, gel). 1772, had een aanzienlijk bankiersiontoor,
was seders 1807 lid van het. Lagerhuis (een Whig),
en stierf 1823. Van zijne werken is het voornarmiste
Principles of political economy and taxation (Londen 1817).
Ricasoli (Bettina, baron), italiaanech slantsman, get). 9 Mart 1809 te Florence, speelde reeds
in de jaren 1848 en 1849 eene vourname rot op het
staatstnotteel, als een warm vooretander van Italic's
onafliankelijkheid en eenheid. Vervolgens voorttlurend in de oppositie, trail hij eindelijk 1859, na de
verdrijving van den grout-hertog van Tosk tmee, op
als minister van himienlandeche taken (11 Mei), en
werd reeds Lori &aro (1 Aug.) tevens president
van den minteterraad. Na de inlij ving van TositaiTri
1860 tot ,gouvernenr-generaal benoeind, %verd hij
reels spuellig minister van !Armen!. Lakes in Sardinie, en kwani na den flood van Cavour aan het !mould
van het kabinet (Juni 1861) om echter reeds in
Mart 1862 ' tiaras te maken y our Ratazzi.
Riccia, 1) stad in het Napelsche, 5 uren gaans
beznidoosten Campohaese ; 4800 inw., zwavelhoudende bromic!). — '2) la Riccia, vlek in Ilea kerkelijken stoat, derdlialf our gaans bewesten Velletri, op
eenen berg, in dad nabijheid der plants, waar het oude
Aricia ge,taan heeft.
Riccoboni (Ludovica), ale tooneelspeler lang
bekend under den imam van Lelio, italiaanech tooneeldiehter, geb. 1677 te Modena, kwarn 1716 Haar
Parijs, Naar hij 1753 stierf. Van zijne werken !roeMen Wii: Hisloire du theatre holier (2 dln. Parijs
172 8 ). — R. (Antoine Francois), zoon van den
vorige, gel,. 1707 te Mantua, gest. 1772 Ic Parijs,
was insgelijks verdienstelijk tooneeld wirier en acteur.
Zijne vrouw : R. (Madame), geboren Marie Jeanne
Lahoras de Méziêres, gel). 1713 Ic Parijs, gest. aldaar
1792, was ale act rice en tooneeldichteres inegelijks
verilien e telijk. maar vooral geeetige romanschrifstet. . Hare Oeuvres complig es vortmlen aanvankelijk
8 dln. (Parijs 1786), (loch werden herdruld in 6 din.
1818 en in 9 din. 1826. Men moet Naar met %erwarren met hare schooninneder Helena Virginie Baletti,
genaamd Flaminia, de y ronw van Ludo% ico R., ook
advice en italutansche dichteres, en als zoodanig lid
der academies van Rume, Ferrara, Bulogna en Ye.
is
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Richard
Riceys (les), stad in 't fransche dept. Anbe,
aan den Laigne, vierdhalf uur goals beznitlen Barsur-Seine ; 3600 inw.; eene zeer or] le stall, die reeds
ten tijde der Romeinen bestund, en gesticht was door
de Bojers.
Richard I, bijgenaarrid Lveutvenhart, knning
van Engelawl, Loon en op y olger van Ilendrik II,geb.
1157, vergatite de laatete levensdagen zijus vaders
door driematil (1173, 83 en 89) Ile wapenen tegen
hem op te vatti!n. Overigens stood hij door zijne
buitengewone lichaarnskracht en nitstekende dapperheld m de algerneene schatt mg van zijne tijdgenooten
hunger aangeschreven, dan een der destips levende
prinsen. In 1189 koning geworden, toog hij eenige
'wander] later ter kruisvaart (1190), en was, infer
nog dan Films Atignet, de ziel van den Derden
kruistocht. Hij roaakte zich wester van het eiland
Cyprus (I I90), en vervolgens van Ptolemais; maar
reeds spoedig geraakte hij met Filips_ in onmiti, en
de twee koningen gingen van elkawler af. Aileen in
Palestina gebleven, gar R. ((ten den vrijen terigel aan
zijne wreedheid, en het '2500 krijgsge‘angenen tem
dood brengen. Bij Azor bevocht hij eene sehitterende
overwinning op eerie armee van 100,000 Mustilmannen ; Jerusalem durfde hij evenwel niet aantasten.
Door zijne houghartigheid maakte hij zich vele gander!, zoodat hij reeds spoedig nagenueg geheel alleen
stow! met zijne armee; en in weerwil dat hij wonderer] van dapperheld verriclitte,dmirde het niet lang
of hij zag zich gertoodzaakt, zich !net zijne troepen
weder in te schepen, zonder Paleetina veroverd te
behlren (1192). De vertnetelheid begaan hebbende
zijne troepen over het growlgebied van den hertog
van 0o:teurijk te later] trekker], (lien hij bij het beleg van St.-Jean-!'Acre beleedigd had, werd op
diens bevel gevangen getionien, en eerst na verlonp
van een jaar weder in vrijheid gesteld tegen betaling
van 250,000 mark zilver als loeprijs. Gednrende
(lien tijd trachtte zijn broeder Jan zich van den
troon van Engeland meeeter te maken ; (loch was
nauwlijks in zijn land terug, of hij vernietigde de
partij van ^ lieu broeder (1194), en tong vervolgens
ten uorlog tegen Fillps August, die getracht had
zich van Normandie meester te rnaken, en versloeg
zijne troepen bij Freteval; dock daarop kwam er
eene verzoening tusselien hen tot stand, en no leefile
R. eenige jaren in vretle. In 1199 echter kwarn hij
bet beleg opslaan your Chain .; in Limonein, ter] gevulge van een bijzonder geschil tnisrlien kern en
den vieornte van Limogee, en werd in April van dat
jaar geduod dour een pi l l nit de belegerde stall. Terwij1 R. door den hertog van Ooetenrijk gevangen
werd gehouden; bleef hem slechts een vriend in
waarlieid getrouw, nI. Blondel, die dan ook niet
rustle, voordat hij ontdekt had whir R. eigenlijk
gevangen zat. R. II, koning van Eugeland,
zoon van den vermaarden Zwarten Prins, geb. 1366,
was 11 jaren and toes hij den troon behloin 1577.
Zijne nrinderjarigheid was zeer wuelig; en toes hij
mf de teugels VW] het bewind voertle, toonde
zich zwak, onbestendig et] -verkwistend, Oe opstand
van Wal-Tyler (1382), de uithreiding en de beteugelmg van het WI. letkiritis zijn de voornaamste
trekkers %an zijne regeering. Zich naar Iceland begeven hebbende om eerier) opstand te deepen, list
hij zoydoentle vrij spel aan zijnen neer, den hertog
van Hereford, zoon van den hertog %an Lancaster,
die zich list kronen en den Damn domain van Hendrik IV (1399). Reeds kart ilaarna stied K. in de
gevangenis, naar men wit vermoord op last van 4..
nen neef. — R. III, koning van Eugeland, geb.
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14:',2, was de vierde zoon van Richard, hertog van
York, en was lang bekend under den [main van hertog van Gloucester. timelier van Eduard IV (den
eersten grills uit het huis van York, die op den tro( ^ n
heel). g,ezeten), ontiersteunde hij ^ ien wet alle kracht
tegen den aanhang van Hendrik VI, vermoordde in
overeensteinming met zijuen anderen broeder den
hertog van Clarence, den jongen zoon van den overwonnen koning, na den slag van Tewkesbury,(1471),
en trouwde vervolgens diens wednwe (tle'dochter
van Warwick). Ilij het zich benoemen tot regent of
protector in 1485, ow het bewind te voeren minter's
zijuen fleet Eduard V, en west het door allerlei huichelarijen en schandelijklieden zoo ver te brengen,
dot Ito melt meester nutakte van tlen trout', nauwlijks gekroond, liet hij dell jongen koning en diens
broeder in den Timer van Louden %ernmorden door
J. Tyrrel. lu weerwil van al zijile bekwaantheid en
beheinligheid, werd hij Inver en tneer het voorwerp
van algenteeneir afschuw, zoodat 110 nagenoeg alleen
stood, taco hij 1485 wend aarigeia4 door Hendrik
van Richmond (later Hendrik ‘11); hij werd
wonnen te Bosworth, wail hij deli loud vow!. Hij
was de laat-te koning tilt het tuns van York; cu de
troonsheklanining van Hendrik V11 maakte een elude
aan den oorlog der Twee Rozen.
Richard van York, wededinger van Hendrik i 1. Zle 1'4411K.
Richard I, hijgenaamd Zonder Vrees, hertog
van 'Normandie (J43--996), zoon van II' diem Langzwaard, was 10 Jaren 01111 bell zijn vader she& Hij
vie' 111 41e macht van Lodewijk d'Outremer, outsnal,te verschoien ill een voer hooi, werd iii het bezit van zip hertogdoin liersteld (lour Harald, en %vas
een der be%orderaars van de %when* van Hugo
Cepet. — R. II, bijgenitarnd de Goode, moon van
den vorige, hertog van Normandie (996-1027)
volgde voter] vader op, had vele bainenlandsche en
buitenlandsche oorlogen te voeren, die hij gelnkkig
ten etude bracht met den bijstand der uoordsche
koningen Lagnion en Olof, was de holidgenoot van
Robert II, koning van Frankrijk, en had tot opvolgee zijn oudsten zoon Richard III, die eeii ge inaanden later stierf, vergeven door zijuen hroeder Robert.
Richard van Cornwallis, won van Jan
zonder Land, lowing van Engeland, kocht zeer
de stenimen van vier ketirvorsten, en went als
Roornsch toning (koning van Duitschland) nageroepen 1257, terwiji de drie andere keurvorsten
AliOns den Wijze (van Castilie) beimeniden. In Palestina had R. zich voordeelig onderscheiden; oak
had hij aan zijnen broeder Hendrik III guede diensten bewezen in diens oorlogen tegen Fraiikrijk.
Sleeks tweeniaal Icwa m R. in Duitschland (1262
en 1268); den eersten keer heschonk hij koning
Ottukar van Bohemen wet de hcringdolunien Ottstenruk en Stierinarken; den tweeden keel . schafte
hij (in te gaan 12(i9) de vele toilet) af, die Ile fitjnvaart beleintnerden. Ilij werd nowt als keizer gekroond, en stierf 1287.
Richardson (Saintrel),engelsch romansehrijver, geb. 1b89 iii liet graidschap Derby, gest. 1761
als eigenaar eener boekdrukkerij, vestigde zijuen
roem met zijn zedekundigen rowan Pamela (Londe)) 1741); daarop volgde zijn Clarisse Harlowe
(8 din. Louden 1748) en Sir. Charles Grandison
(6 din. Louden 1 - 53). Van werken van II. vet.settee', vette complete editie (20 din. Louden 1783).
Richardson (sir Julio), geb. 1787 te Dumfries, inetgeal van Franklin op diens twee eerste
noordpool-expeditien, went 1840 inspecteur van

het marine-hospitaal, nam 1855 zijn ontslag nit de
zeedienst, en giug stil Leven. Eerie derde refs, die hij
1848-49 deed I n Franklin op te sporen, beschreef
hij in Boat voyage through flupert's Land (2 din.
Louden 1851). Gun voornaainste werk is echter de
Fauna Borealis Americana (4 din. Lond . 1829-37).
Richardson (James), schntsch reiziger, geb.
1809, was tang als zendeling werkzaam, ondernarn
1850, in gezelschap van de Duitschers Barth en
Overweg, eene olittlek'cingsreis naar Soedan, duck
stied' reeds 4 Maart 1851 in de nabijheid van lioeka.
Over zijne expeditie handelt Narratire of a mission
to Central Africa (2 Londen 1853). Litter zagen
het hat zijue Travels in Marocco (2 din. Londen
1839).
Richborough, het onde Butupitr, vlek in 't
engekche graarschap Kent, 3 kwartierg.benoordw.
Sand %,t
Richelieu (Armand Jean Diiplessis, I rtng
van), kardinaal en minister %an Lodewijk XIII, geb.
5 Sept. 1585 op het kasteel van Richelieu in Poiton, was de zoon van Francois Duplessis, kapitein
der garden van Hendrik IV, werd aanvatikelijk besterntl y our de krilgsuteast, (loch (Having de priesterwijding, en werd 1607 (op 22-j. leeftijd) hisschop vim Llicon, 1615 sahnoezerner der koninginnioeder Maria de Medici, die destijtis als regentes
alvermogend was, en die hens 1616 benoenitle tot
secretaris van staat your oorlog en binnenlandsche
zaken. In 1617 vergezelde Iiij de (toen in ongenade
zijiille) koningin-itioeder tutar Blois, zonder daardoor echter zelf in ongenaile te Vallen bij Lodewijk VII, en had vervoLens de moeiNke Utak, eene
verzoening te hewerken Ins:schen de woeder en dea
zoon, lietgeen heir noar weitsch gelukte. Ilij hracht
de tractaten van Angoulême (1620) en Angers
(1621) tot stand, en ontving ter helooning daarvoor den kardibaalshoed (1622). In 1623 kwaw hij
door de bescherming der knningin in den slantsraad, hijoa tegen den zin_ van Lotiewijk XIII, die
hem persoonlijk Met genegen was, en werd reeds
spoedig henoeind tot eersten ntinister. Dr's de marl
geworden, die het hoogste bew ind in handen had,
stelde hij zich in hooftizaak drie vourname punten
ten taak, die hij nowt nit het nog, verloor, nl.: de
staatkrindige macht van het Protestantismus in
Fraiikrijk te vernietigen; den trots en den geest
van weerspannigheid van den add te fimiken; en
het huis Nan Oostenrijk te vernederen. Allereerst
zijue krachten inspainiende tegen de Protestanteu,
ontnain hij him (1626) bet etlaud Re, herooftle hen
(1628) van him laatste bolwerk, La Rochelle, door
de haven van die stall te slutten tnet een rensaclitigen havendam, en vernietigde de utacht der Protestatiten d oor den vrede van Alois en het edict van
Mines (1(i'29); niettemin liet hij hun alle burgerlijke rechten en vrijheid van godsdienst-oefening,
zoo ook verhinderde zijne karainaalswaardigheld
hem nick, de Zweden te ondersteunen, orn aan de
1.0one:eh-kat holieke groote mogendlietlen, Spanje en
Oostenrijk, afbreuk te doen ten voordeele van Frankrijk ; de ,tnacht: der geestelijkheid werd door hem
gekortwiekt, en 1635 stichtte hij de Academie
Francaise, reeds 4 jaren vroeger (1631) was hij tot
hertog verheven. Ilij was het voorwerp, waartegen
nienigviddige ^ ainetrzweringen en kniperijeti gericht
waren; loch irij %%1st steeds zijuen invloed bij den
koning te behoudert, en wreekle zich mentginaal
blitedig op zijne vijandon; de kaiiiigiti ! vveduwe tog
zich door R. genoodzaakt, haar 114i0 ,!‘e zoeken in de
vlucht, en herhaalde malen was dtt ook het geval
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met hertog Gaston van Orleans. Onverpoosd, onvermoeid en aan bet ongeloofelijke grenzend was de
werkzaamheid van R.; maar hij was in de hoogste
mate een minnaar van praalvertoon : zoo het hij zich
midden in Parijs een prachtig paleis bouwen, dat
Palais-Cardinal genoemd werd — zijnde het tegenwoordige Palais-Royal — en dat hij bij zijnen dood
(4 Dec. 1642) legateerde aan Lodewijk XIII. Zijue
overige bezittingen, benevens naam en titel, werden
geerfd door zijn achterneef Armand Jean Duplessis,
den kleinzoon van Rene de Vignerod en een van R.'s
twee zusters. Men heeft van R. eenige theologische
geschriften ; wipers Histoire de la mere et du lils
(2 din. Amsterdam 1730); Mémoires van 1632 tot
1635, vormende dl. 7 en 8 der .Memoires relatifs a
l'histoire de France" (1823); Testament politique
du cardinal de R. (2 dIn. 1764); Journal de cardinal
de R. durant le grand orage de la tour (2 din. Anist.
1664); Lettres, instructions et papiers d'Etat du
cardinal de R. (1853 en
— R. (Louis Francois
Armand Duplessis, hertog van), niaarschalk van
Frankrijk, achterneef van den kardinaal en zoon
van Armand Jean (zie 13 regels hooger), geb. 1696
te Parijs, was eerst bekend onder den naam van
hertog van Fronsac. Op 14-j. leeftbd gehuwd en ten
hove gepresenteerd, maakte hij daar grooten opgang,
doch werd kort daarna, op verzoek van zijn eigen
vader, gevangen gezet in de Bastille, kwam eerst na
verloop van 14 maanden weder in vrijheid, en werd
toen adjudant van Villars. Onder bet regentschap
was It. de metgezel in al de liederlijkhedeu van den
hertog van Orleans, dikwijls ook diens tuedeminnaar, werd door dien prins tweemaal in de Bastille
opgesloten : eens voor een duel, en eens voor deelneming aan het komplot van Ceilamare. In 1725
werd hij, op de voorspraak der markizin de Prie (de
bijzit van den hertog van Bourbon), benoemd tot
ambassadeur te 1Veenen, en teekende 1727 de prelinnuarien tot eenen vuorde p ligen vrede. Hij diende
1otrelijk onder Berwick (1733), ontlerscheidde zich
bij het beleg van Kehl, werd 1738 marechal-decamp, 1744 gouverneur van Languedoc, diende
roetnrijk in Vlaantleren 1745, vooral in den slag van
Foutenoy, waaraan hij deel nam als luitenant-generaal. In 1748 door de Genueezen tot opperbevelhebber over hunne troepen benoemd, verloste hij
hen van de aanvallen der Engelschen, en werd, y our
zijne betoonde heldendaden, bij zijn terugkeer in
Frankrijk beloond met den inaarschalksstaf en benoeuld tot gouverneur van Guyentle en Gascogne.
Sedert 1757 opperbevelheltber der troepen in
buitschland, noodzaakte hij den hertog van Cornberland tot de conventie van Kloster-Seven (8 Sept.
1757), duck wierp eene smet op zijnen roetn door
de ongehoorde afpersingen en rooverijen, die hij in
bet Hanoversche pleegde. In 1758 moest hij zijn
kommando nederleggen, en leefde van toen of looter
voor hof-intriges. Hij werd gehouden voor den bemitinelijksten man van zijnen tijd, was driemaal getrouwd (den laatsten keer op zijn 84e jaar), was
vermaarti als verleider van vrouwen, duellant en
speler, en stierf op 92-j. leeftijd 1788. Hij was de
vriend en beschertner gevieest van Voltaire. —
R. (Armand Emmanuel Duplessis, hertog van),
minister onder Lodeuijk XVIII, was een kleinzoon
van den maarschalk, en geb. 1766. Hij etnigreerde
in 1789, begaf zich naar Rusland, diende met onderscheiding odder Suwarow tegen de Turkel', verwierf de genegenheid van keizerm Catbarina, vervolgens van keizer Alexander, en werd 1803 benoemd tot gouverneur van Odessa, eene toen pas in

hare opkomst zijnde kolonie, die zich under zijn
bestuur ontwikkelde tot eene aanzienlijke stad ; 18
maanden na die benoeming werd hij bekleed met
het gouvernement over geheel Nieuw-Rusland, waar
hij de beschaving invoerde. In 1814 teruggekeerd
naar Frankrijk, werd R. pair en opperkamerbeer
des konings, kwam in Sept. 1815 aan het hoofd
van het kabinet, en trok van zijnen invloed bij keizer Alexander partij ten voordeele van Frankrijk,
inzonderheid ook 1818 op het congres te Aken.
Niettemin werd hij reeds kort daarna vervangen
door Descazes, kwarn 1820 weder in diens plaats,
om in 't laatst van 1821 weder of te treden, en stierf
17 Mei 1822.
Richemont, I) dorp in 't fransehe dept. Moselle, derdhalf uur gaans bezuiden Thionville; 800
inw.; was voorheen eene belangrijke vesting. —
2) vlek in 't fransche dept. der Beneden-Seine, 5
men g. benoordoosten Neufchatel ; 1200 inw.; geboorteplaats van Simon Morin, die in 1663 als ketter
levend verbrand weed.
RiCheMOnt (Arthur van Bretagne, graaf van),
tweede zoon van Jan V van Bretagne, werd cantletable van Frankrijk (1424) onder Karel VII, verdreef de Engelschen uit Normandie en Guyenne,
werd hertog van Bretagne 1457 onder den naam
van Arthur
en stierf 1458. — R. (H. Tudor,
graaf van), zie HENDRIK VII (van Engeland).
Richepance (Antoine), fransch generaal, geb.
1770 te Metz, gest. 1802, weed 1796 tot generaal
bevorderd, nam deel aan verscheidene gevechten,
en besliste, door eene allerstoutste manoeuvre, de
overwinning in den slag van Hohenlinden. In 1802
benoemd tot kommandant van Guadeloupe, onderdrukte hij den opstand van dat eiland, doch stierf
kart daarna aan tie gele koorts.
Richer (Francois), fransch red tsgeleerde, geb.
1718 te Parijs, gest. 1790, heeft verscheidene nuttige verzatnelingen geleverd, o. a.: Arras notables
(1756); Causes celebres (22 din. 1772-88).
R. (Adrien), broeder van den vorige, geb. 1720 te
Avouches, gest. 1798, leverde verscheidene geschiedk. compilatien, o. a.: flies des hommes illustres
(2 dln. 1756); Vies des plus Mares marins (13 din.
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1784-89).

Richerus, Benedictijner monnik in het Mooster St.-Rentigius te Reims in de 10e eeuw, schreef
eene Geschiedenis van Frankrijk loouende van 888
tot 998, bet best in 't licht gegeven door Pertz in
dl. 5 der .Montunenta Germania; historica".
Richmond, naam van verscheidene steden:
1) in 't engelsche graafschap Surrey, vierdhalf uur
gaans beznidw. Londen, op den rechteroever van
den Teems; 7500 inw.; groot park; dit It. is eene
plaats van uitspanning voor de Londenaars; bet
droeg lang den naam Shene, en heeft zijn tegenwoordigen main ontvangen van koning Hendrik VII,
die y our zijne troonsbeklimming graaf van Richmond heette, en bier 1509 stierf. — 2) stall in 't
engelsche graafschap York, 16 uren gaans benoordw.
York ; 4300 inw.; prachtige ruine van eenen burg,
die gesticht was door Alain van Bretagne, eersten
graaf van Richmond en schuonzoon van Willem den
Veroveraar; die burg veranderde dikwijls van meester. Het graafschap Richmond, aan de kroon getrokken door Ilent i rik VIII, werd door dien knifing
tot hertogdom verheven ten beboeve van zijnen
natuurlijken zoon Hendrik, die zonder erfgenamen
stierf (1535); de titel van Hertog van R. behoorde
sedert aan de familie Lenox. p it R. is de geboorteplaats van Middleton. -- 3) hoofdstad van den

Richmond
noord-amerik. staat Virginia, aan den James-River,
tegenover Manchester, 20 mijlen bezuidw. Washington; 38,000 inw.; was Wens den grooten burgeroorlog (sedert 1861) de zetel van het gouvernement
der zuidelijke staten, en werd eindelijk 3 April 1865,
ofschoon door Lee even talentvol als dapper verdedigd, na eene bloedige worsteling ingenomen door
generaal Grant. — 4) stad in den noord-amerik.
staat Indiana ; 6600 inw. — 5) verscheidene andere
steden in de n.-amerik. Unie, o. a. in de staten
Pennsylvania, New-York, Maine, Missouri, NewHampshire, Vermont, Rhode Island.
Richmond (Charles Lenox, hertog van),
kleinzoon van Karel Lenox, den natuurlijken zoon
van Karel II bij de hertogin Ian Portsmouth, geb.
1735, gest. 1806, voerde eene warme oppositie tegen lord Bute, tegen G. Grenville (1763), werd
secretaris van staat in het kahinet Rockingham,
vervolgens (1781) president der gedelegeerden der
constitutioneele genootschappen van Groot-Britannie, die de parlementaire hervorming verlangden,
eindelijk grootmeester der artillerie (1782-95). -R. (Henri Tudor, graaf van), zie HENDRIK VII.
Richter (Jean Paul Friedrich), gewoonlijk
kortweg Jean Paul genoemd, duitsch humorist, geb.
1763 te Wunsiedel in Frankenland, gest. 1825 te
Baireuth, waar hij (blind geworden) de laatste jaren
zijns tevens sleet, en waar koning Lodewijk 1 van
Beieren hem een standheeld deed oprichten. Van
zijne Werken (65 din. Berlijn 1826-38 ; nieuwe
druk 33 din. 1840-1842) is vooral bekend de
Kalzenberger's Badereise (1809).
Richteren, of Rechters, bij de Hebreen de
bekleeders van de hoogste macht, zoowel opperbevelhebber der legers als hoogste magistraat tevens,
waarmede Eli en Samuel tevens de waardigheid van
boogepriester in zich vereenigden. De R. werden
door de volkskeus tot bun gewichtig ambt geroepen.
De regeeringsvorm der R. verving dien der Oudsten,
reeds kort nadat de Israelieten het Beloolde Land
in bezit genomen hadden (1554 v. Chr.), en dnurde
tot aan de instelling van het koningschap (1080 v.
Chr.). De geschiedenis van dat tijdvak van bijna vijf
eeuwen vormt in het 0. T. een afzonderlijk Boek
(het Boek der R.). ingedeeld in 21 hoofdstukken.
De R. die over Israel geregeerd hebben zijn:
1243-1237
1554-1514 Jephtha
Othniel
1237-1230
1496-1416 Ebzan
Ehud
1230-1220
1396-1356 Elon
Debora
1220-1212
1349-1309 A bdon
Gideon
1172-1152
A bimelech 1309-1306 Simson
1152-1112
1306-1283 Eli
Thola
1092-1080
1283-1261 Samuel
Jaw
In dat tijdvak (1554-1080) werd de regeering der
R. verscheidene males afgebroken, door de tijdelijke
onderwerping van de Joden aan vreemde overheersching. Die tijdperken van tusschenregeering zijn
in de geschiedenis bekend onder den naam van
Dienabaarheden ; ze zijn vijf in getal, nl.: 15141496, 1416-1396, 1356-1349, 1261-1243,
1212-1172. Behalve die vijf tijdperken is er nog
een interregnum van 20 jaren (1112-1092), welke
na den dood van Eli verliepen eer Samuel tot rechter gekozen werd.
Ricimer, romeinsch veldheer, van snevische
afkomst, van moederszijde een kleinzoon van den
gothischen koning Wallia, was consul in 459. Naar
willekeur beschikkende over het rijk, stiet hij Avitus
van den troon (456), liet Majorianus vermoorden
(461), schonk bet purper aan Libins Severns, liet
de verheffing toe van Anthemius tot bet hoogste
II.

hied
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gezag (467) en werd diens schoonzoon; doch reeds
kort daarna liet hij hem vermoorden, en verhief
Olybrius in zijne plaats. Veertig dagen daarna stierf R.
Rid s, het oude Nerlobriga, stad in Spanje,aan
den Xalon, 8 uren gaans benoordoosten Calatayud.
Ricord (Phil.), heelmeester, geb. 1800 te Baltimore, sedert 1831 chirurgin-en-chef aan bet
Hospital-du-Midi te Parijs, heeft eene europeesche
vermaardheid door zijne nasporingen aangaande
den card en de genezing van syphilitische ziekten.
Ridderkerk, dorp in Zuid-Holland, 2 uren
gaans benoordw. Dordrecht; 780 inw.; werd 16
April 1731 grootendeels eene prooi der vlammen.
Bidders, bij de oude Romeinen de leden van
eenen bijzonderen stand of orde, tusschen de patri.
tiers en de plebejers. Men last het bestaan der R.
opklimmen tot den tijd van Romulus; doch als et*.
kende stand (ordo equesler), die tusschen detfienaat
en het yolk stond, werd de ridderschap eerst in het
aanzijn geroepen 122 v. Chr. door de le y judiciaria
van C. Sempronius Graccbus. Het aantal der R. was
onbeperkt. Om in dien stand te worden opgenomen
moest men, onder de keizers, op zijn minst een vermogen van 400,000 sestertien bezitten. De R. hadden bet privilegie, op kosten van de openbare schatkist een paard (equus publicus) te houden, en een
gouden ring te dragen; bij de openbare spelen waren de 14 eerste zetels voor de R. Door Gracchus
(zie boven) werd hun de rechtsbedeeling opgedragen ; door Sylla (82 v. Chr.) werd hun de rechtsmacht ontnomen, doch Pompejus (70 v. Chr.) gaf
hun die terug, bun daarbij toevoegende de senatoren en de tribunen der schatkist. De R. waren tevens
publicans, d. pachters van de inkomsten en belastingen der rom. republiek. — In de middeleeu.
wen behoorde de titel van B. rechtens en uitsluitend
aan de adellijke personen van naam en tcapenhandel ;
doch om Bidder te worden moest men eerst de rangen van schildknaap en page doorloopen, en de verhaling tot R. ging met reel ceremonien gepaard,
om den 'ulster van dien titel te verhoogen. Zij hadden vele privilegien; waartegen zij zich bij eerie
verbonden, overal de onrechtvaardigheid te bestrijden, weduwen en weezen te heschermen en te verdedigen, en onvoorwaardelijk te gehoorzamen aan
de bevelen van hunne dame en van hunnen koning.
De tijd der kruistochten is het roemrijkste tijdvak
der ridderschap, die te niet ging te gelijk met het
leenstelsel. — Ms adellijke titel is die van Bidder
de laagste in rang, en staat onder dien van Baron.
— Later heeft men den titel van R. gegeven aan
alien, die tot leden van de eene or andere onderscheidings-orde benoemd zijn (II. van den Nederl.
Leeuw, R. van de Eikenkroon, R. van de Militaire
Willems-orde, R. van bet Legioen van Eer, R. van
den Konsenband, enz.).
Riduna, lat. naam van Alderney of Aurigny.
Ried, oudtijds Rheden, dorp met 250 inw. in
Friesland, I uur gaans benoordoosten Franeker, aan
het riviertje de R., dat ontstaat bij Berlikum in de
grietenij Menaldumadeel, welke grietenij er door
gescheiden wordt van Barradeel, totdat de R. in
Franekeradeel komt, daar tangs R. en Boer loopt,
dan znidwaarts tot Franeker, dan noordwestwaarts
longs Wynaldum, om zich door de Roptazijlte ontlasten in de Zuiderzee.
Ried, stad in Opper-Oostenrijk, 5 mijlen be*
zuiden Passau; 3800 inw.; is de hoofdplaats van
den inn-kreis; te R. 8 Oct. 1813 tractaat tusschen
Oostenrijk en Beieren, waarbij laatstgen. toetrad
tot den bond der gealliterden.
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Riedenesse

Riga

Riedenesse, oude naam van het zeeuwsche
Riederkerk, het dorp Ridderkerk.
, n.-brab. dorp Riethoven.
Riedhoven
Riego, voluit : Raphael del Riego y be-

tweede bewind door eene verstandige geestkracht,
en liet den beruchten roover Montreal ontboofden,
die met eene bende van 20 a 30 duizend man geheel
Italie onveilig maakte; doch het &mile niet lang of
R. verbitterde de gemoederen opnieuw tegen zich,
zoodat het yolk tegen hem in openbaren opstand
kwam (8 Oct. 1334), bij welke gelegenheid hij door
het gepeupel vermoord werd. Zeer bevriend was R.
met Petrarca. De lotgevallen van R. vormen het onderwerp eener opera van Richard Wagner.
Riesengebirge, d. Reuzengebergte, de oude
Asciburgius mons, bergketen in 't oostgedeelte van
Duitschland, op de grenzen van Bohemen en Silezie, en tusschen de stroombekkens van de Elve en
de Oder, is de noordwestelijke voortzetting van de ,
Sudeten, en sluit zich in bet westen aan de bergen
van de Lausitz aan. Het R. strekt zich uit over eene
lengte van 5 mijlen, bij eene hreedte van 3 mijlen.
De voornaamste pieken zijn : de Reiftrager (4172 vt.),
het Grosse Rad (4689 vt.), de Grosse Sturtuhaube
(4488 vt.), de Madelstein (4295 vt.), de Kleine
Sturtnhaube (4360 vt.), de Sehneekoppe (4955 vt.).
Op bet R. ontspringen de zich in de Oder ontlastende twee rivieren Neisse, de zich in de Five ontlastende Iser en Metau, de Elve zelve, en de Queiss.
Riestel, 't n.-brab. dorp Rixtel.
Riethem, 't zeeuwsche dorp Ritthem.
Riethoven, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans ten Z. Z. W. van Eindhoven; 90 inw.
Rieti, het oude Reale, zeer oude stad aan den
Velino, 8 mijlen benoordoosten Rome; 10,000 inw.;
werd geteisterd door de aardbeving van 1785.
Rietwijk, bij verkorting Rijk genaamd, voormalig dorp in Kennetnerland (prov. Noord-Holland),
had reeds ten tijde van graaf Filips den Schoone
veel land verloren door afkabbeling van het Haarlemmermeer, hetgeen derwijze toenam, dat men
zich genoodzaakt zag het dorp in 1647 meer noordwaarts te brengen ; doch ook dit nieuwe dorp werd
mettertijd weggespoeld.
Rieux, I) het oude Rivensis, stad in 't fransche dept. der Boven-Garonne, ruim 6 uren gaans
bezuiden %wet; 2000 inw. — 2) stad in 't fransche
dept. Morbihan, anderhalf uur gaans bezuidw. Redon; 3000 inw.
Rievers, zoo words door de landlieden in
Overijsel het dorp Yhorst genoemd.
Riez, het oude Reii of Albiceci, stad in 't fransche dept. Basses-Alpes, 8 uren gaans bezuidw.
Digne; 3500 inw.; geboorteplaats van den tooneeldichter Gaspard Abeille; was oudtijds de hoofdstad
der Reiers (Reii). Te R. werden twee concilien gehouden (439 en 1285).
Rif ... Zie RIPH.
Rifde, of Rijfde, eene plaats, die in de Ile
eeuw in Zuid-Holland lag op den rechteroever van
de Maas, tusschen Papendrecbt en Sliedrecht.
Riga, goed versterkte hoofdstad van het russische gouvernement Lifland, aan de Duna, 4 urea
gaans van de Golf van Riga, is na Petersburg de
voornaamste koopstad aan de Oostzee; 72,000 inw.;
de haven van R. ligt bij de vesting Dtinamtinde,
die den roond der rivier bestrijkt. In 1200 of 1201
gesticlit door den liflandschen bisschop Albert van
Apeldern, had R. fang souvereine aartsbisschoppen
en was de zetel vaa de Orde der Zwaardbroeders;
van 1237 tot 1522 behoorde het aan de Duitsche
Bidders, maakte zich toen onafhankelijk, kwam vervolgens aan Polen, daarna aan Zweden, en 1710,
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werker van den spaanschen opstand van 1820, geb.
1785 in de Asturten, streed 1808 tegen de Franschen en werd krijgsgevangen gemaakt, kwarn 1814
weder in vrijheid, en werd bij zijn terngkeer in
Spanje luitenant-kolonel van het regement der Asturien. Hij was een der voornaamste medeplichtigen
in de samenzwering van Cadix (1819), en toen
Quiroga en zijne andere tnetgezellen in hechtenis
werden genomen, stak R. de vaan van den opstand
omhoog, proclameerde de constitutie der Cortes
(1 Jan. 1820), bevrijdde Quiroga, doorkruiste Andaluzie, noodzaakte ten Iaatste Ferdinand VII de
Constitutie aan te net-nen, en werd benoemd tot
mardchal-de-camp en kapitein-generaal van Aragonie. In 18'23 door de constitutioneele partij bekleed
met het kommandement der te Malaga gestationeerde
troepen, hield hij Ballesteros tegen: doch tevergeefs
wilde hij ook de fransche armee tegenhouden, die
in aantocht was om hulp te verleenen aan Ferdinand. Genoodzaakt zijn heil te zoeken in de vlucht,
werd R. echter gevat, aan het gouvernement des
konings overgeleverd, en onderging 5 Nov. 1823 de
doodstraf. In 1820 had hij het patriotten-lied gemaakt, dat zijnen naam draagt.
Riek, oude naam van 't voormalige noordhollandsche dorp Rietwijk.
Riel, dorp in Noord-Braband, aan de Donge,
4 uren gaans bezuidw. Breda ; 300 inw.; geplunderd 1586 door de Staatschen en 1702 door de
Franschen.
Rienes, oude naam van 't dorp Renesse.
Rienzi (Cola of Nicolaas Gabrino, genaamd),
rorneinsch tribuun, zoon van eenen armen kroegbonder, geb. omstr. 1310 na Chr. ontving eene uitmuntende opvoeding, won als apostolisch notaris de
achting en liefde des yolks, en werd als woortivoerder aan het gezantscbap toegevoegd, dat afgevaardigd werd naar Avignon om Clemens VI te bewegen
zijne residentie weder te Rome te vestigen. Als yolkstribuun uitgeroepen '20 Mei 1347, proclameerde hij
eene nieuwe staatsregeling, verdreef de baronnen,
liet de handieten ter dood brengen, en oefende te
Rome eene dictatoriale macht uit. Hij had het reusaehtige, -plan gevormd, om van geheel Italie eene
repu ltg iek te maken, waarvan Rome het middelpunt
zon zijn. Perugia en Arezzo onderwierpen zich aan
hem, en meer andere steden waren bereid om dat
voorbeeld te volgen. Intusschen kwam de plattelands-adel tegen Rome oprukken met aanzienlijke
gewapende benders, die wel aanvankelijk afgeslagen
werden, dock die reeds spoedig den aanval hervatteden. De bevolking van Rome, reeds afkeerig van
den dictator, die de gemoederen tegen zich gest eind
had door zijne aantnatiging en dwingelandij, weigerde thins de wapenen op te zoodat R.
eerst de wijk nam in het kasteel San-Angelo, en
vervolgens de vlucht nam (1348) naar Praag, bij
keizer Karel IV. Deze leverde hem over aan Clemens VI, die R. ter dood meende te laten brengen,
dock zelfstierf (1352). Zijn opvolger Innocentias VI
kwam op den inval, om zijn gezag in den Kerkeltjken Staat te herstellen door de welsprekendheid
van den voormaligen volkstribuun, en benoernde
R. das tot senator van Rome onder de leidung van
zpen legaat kardinaal Albornoz. Met geestdrift
werd R. te Rome ontvangen (1354), kenmerkte

aan Rusland. Herhaalde malen is R. ingenomen en
door brand vernield, inz. 1812.

Rio•de-Machado

Rigny

Rigny (Henri Gauthier, graaf van), fransch
vice-admiraal, geb. 1782 te Toni, gest. 1835, sedert de groote omwenteling in dienst bij de marine,
werd 1822 kapitein, 1825 schout-bij-nacht, 1827
kommandant van de fransche vloot in de Middellandsche Zee, nam een werkdadig aandeel aan den
slag bij Navarino, en werd na de overwinning bevorderd tot vice-admiraal. Na de Juli-omwenteling
werd hij minister van marine (1831), ambassadeur
te Napels, en minister van buitenlandsche zaken
(1834).
RigOmez6. Zie AMSELFELD.
Rikah, armzalig dorpje in bet turksche pachalik Damascus, ter plaatste waar in de oudheid het
beroemde Jericho stond.
Rikstel, n.-brab. dorp. Zie R..IXTEL.
Rilland, voorrnalig aanzienlijk dorp (thans
gehucht met 300 inw.) op het zeeuwsche eiland
Zuid-Beveland, een half uur gaans benoordwesten
Bath, aan den rijweg van Goes naar Bath ; ging als
dorp te niet in den vloed van 5 Nov. 1530.
Rimburg, fransch Rimbourg, dorp in nederl.
Limburg, I uur gaans benoorden Kerkrade, met eene
brag over de Worms, die hier de grenslijn is tusschen Limburg en Prnisen.
Rimini, bet oude Ariminum, stad in de ital.
prov. (vroeger pauselijke legatie) For101 a 12 uren
gaans bezuidoosten Forli, aan de uitwatering van de
Marecchia in de Adriatische Zee ; 16,500 inw.. ka'
thedraal, waar in de oudheid een tempel van Castor en Pollux stond ; de van marmer gebouwde
haven van R. was beroemd. Cesar maakte zich van
R. rimester (49 v. Chr.) na zijnen ovei tocht van den
Rubicon. In 538 werd R. belegerd door Vitiges, koning der Oost-Gothen, en ontzet door Belisarius.
De stad R. maakte deel uit van de Pentapolis, die
aan de pausen werd geschonken door Pepijn. De
Malatesti heerschten over R. van de 13e tot de 16e
een-w ; bet was toen eene voorname koopstad ; in
1528 kwam R. weder aan den Pans.
Rimmerstok. Zie .R.EYMERSTOK.'
Rimmerswaal, oude naam van Reimerswaal.
Rimmon, 1) stad in stam Juda of Simeon;
Jozna 15: 32; 19: 7; Richt. 20: 45, 47; 21: 13 ;
I Chron. 4: 52; Zach. 14: 10. — 2) varier der twee
oversten van Isboseth ;11 Sam. 4 : 2, 5, 9. — 3) een
afgod der Syriers: II Kon. 5: 18.
Rimmon—Methoar, ook Nea genaamd ,stad
in stain Zebuton ; Jozua 19: 13.
Rimmon—Perez, een der legerplaatsen van
de Israelieten na hunnen uittocht nit Egypte; Num.
33: 19, 20.
Rimmono, stad in stam Zebulon ; I Chron.
6: 77.
Rimnik, twee steden in Walachije, nl.: 1) aan
de zich in den Sereth ontlastende rivier R., 17
mijlen benoordoosten Bucharest ; 2800 inw.; de
austro-russ. armee gaf hier 1789 de nederlaag aan
de Turken. — 2) aan de Aluta, 20 mijlen benoordyvesten Bucharest ; 3000 inw.
Rinaldi, pans Alexander IV.
Rindschleiden, dorp in 't groothertogdom
Luxemburg, vijfdhalf uur gaans westelijk bezuiden
Diekirch.
Rinesburg, voormalige zeer sterke stad in
Friesland, werd 1048 ingenomen door keizer Hendrik Ill. Volgens sornmigen heeft die stad nergens
antlers gestaan, dan ter plaatse van het tegenwoordige Rijnsburg, in de tegenwoordige provincie
Zuid-Holland.
Ringe-Lollum, het friesche dorp Lollum.
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RingkjObing, deensche stad op het schiereiland Jutland, aan den RinglijObing-Fjord, 10 mijlen
bezuidw. Viborg ; 1400 inw.
Ringsted, deensche stad op bet eiland Seeland ; 1700 inw.
Ringwood, het oude Regnum, stad in 't engelsche graafschap Southampton, 10 uren gaans bezuidw. Winchester ; 4(00 inw.; gewichtig in den
tijd der Saksen.
Rinna, een uit stam Juda; I Chron. 4: 20.
Itinsumageest, dorp in Friesland, i uur
gaans bezuidw. Doekum; 760 inw.; benoordw. R.,aan
de Ee,lag het inderiijd beroemde kloosterKlaarkamp.
Rinteln, stad in Keurhessen, aan de Weser,
12 a 13 mijlen benoordw. Cassel; 3300 inw.; had
van 1621 tot 1809 eene universiteit; werd 1633
____
ingenomen door de Zweden.
Riobamba, std in Ecuador, 24 mijlen bezuiden Quito; 18,000 inw.; aardheving 1797.
Rio-Bravo-del-Norte.ZieNORTE(Rio del).
Rio Colorado. Zie COLORADO.
Rio-de-Janeiro, hoofdstad van Brazilie,
residentie des keizers en tevens hoofdplaats der prov.
R. (860 vierk. mijlen met 1,200,000 bewoners),
ligt aan de uitwatering der rivier R. in de baai van
R., heeft 296,000 inw., eene universiteit, en is een
der drukst bezochte zeehavens van de wereld. De
stad R. is gesticht kort nadat de Portugeezen zich
in Brazilie hadden nedergezet, werd door de Hollanders bemachtigd in den oorlog van 1635-40,
dock door hen teruggegeven na den opstand, die de
dynastie van Braganza op den troon bracht. In 1711
werd R. verwoest door Duguay-Trouin. Van 1808
tot 1820 hield de koninklijke familie van Portugal
verblijf te R.
Rio—de—la—llacha, ook Nuestra-Setorade-los-Remedios genaamd, stad in Nieuw-Granada,
aan de uitwatering van den R. in de Caribische
Zee, circa 20 mijlen benoordoosten Santa-Marta;
werd door admiraal Fr. Drake aan de Spanjaarden
ontweldigd en verwoest 1596; nogmaals platgebrand 1820.
Rio—de—la—Plata, 1) republiek ; zie 't art.
ABGENTUNSCHE. - 2) een der grootste rivieren van
Zuid-Amerika, zijnde omstr. 320 mijlen lang,komt
nit de Serra de Mantequeira in Brazilie (MinasGeraes), doorstroomt onder den naam van Parana
het zniderdcel dier prov., scheidt de prov. Sao Paolo
van de provv. Goyaz en Matogrosso, vormt dan de
grenslijn tusschen Brazilie en- Paraguay, besproeit
vervolgens het grondgebied der Argentijnsche republiek als grenslijn tusschen de oostelijke staten
(Entre-Rios en Corrientes) en de westelijke. De R.
ontvangt de wateren van (rechts) Rio das Mortes,
Paranahyba, Rio Pardo, Paraguay, (en links) Rio
Verde, Tiete, Iguaza en lager Uruguay, welkelaatste
rivier bijna even groot is als de R. zelve. Bij BuenosAyres heeft de R. bijna 6 mijlen breedte, bij hare
uitwatering is zij 28 mijlen breed. De R. draagt
achtereenvolgend de namen Calcagui, Huapiche, Parana (als zij nit Minas-Gerpes komt),en eerst na hare
vereeniging met den Uruguay heel zij Plata-rivier
d. i. Zilver-rivier, welken naam haar geget en is door
Sebastiaan Cabot (16e eeuw), die een schat van zilver daarin gevonden had. VOOr hem beetle de B.
rivier van Solis (Solis-rivier), naar Diaz de Solis,
die haar ontdekt had.
Rio del Oro, rivier in Columbia. Zie het art.
ACUAR1CO.

Rio-de-Machado, riv. in Brazilie, Zie bet
art. JEUPARANA.
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Rio-Grande

Ristori

Ripon, het oude Rhidogonum, stad in 't enRio–Grande, 1) ook genaamd Rivier der
gelsche graafschap York, 8 a 9 uren gaans benoordw.
Naloes, rivier in Nigritie, ontspringt in Foetadialo,
York; 6200 inw.; in 1640 werd hier een wapenbesproeit Kade, het land der Landemans, en ontstitstand gesloten tusschen Karel 1 en de in opstand
last zich bezuiden Geba in den Atlantischen Oceaan.
zijnde Schotten.
— 2) naam van verscheidene rivieren in Amerika;
Ripperda (Wybout van), een friesch edelman,
zie GUA.PEY, VERMEJO, JUJUY. - 3) ook Hondo geberoemd als heldhaftige verdediger van Haarlem
naamd, rivier in den mexicaanschen staat Yucatan,
gedurende het beleg der Spanjaarden 1572 en 1573,
ontspringt op de grenzen van Guatemala, loopt noordwerd bij de eindelijke overgaaf der stad 16 Aug.
oostw., en valt na 50 mijl. loop in de baai van Hanover.
Rio–Grande, of Rio-Grande-do-Norte, oos- 1573 door de Spanjaarden onthoofd.
telijke westproviucie van Brazilie, tusschen Ceara
Ripperda (Johan Willem van),een groningsch
en Parahyba, 802 vierk. mijlen groot, met 190,000
edelman, ging na zijns vaders dood tot de Hervormde kerkleer over, ten einde meer leans te hebbewoners, hoofdplaats Natal of Natal-do-Rio-Grande
ben op het bekomen van ambten, en trad 15 Juli
(met 3000 inw.).
Rio–Grande–do– Sul, de zuidelijkste pro- 4704 in den echt met Alida Schellingwou, met wie'
bij eenigen tijd op zijn buitengoed Engelenburg
vincie van Brazilie, is 4059 vierk. mijlen groot, beonder Englum woonde. Reeds in 1715 ging hij als
volkt met 201,000 zielen, hoofdplaats Rio-Grande
buitengewoon gezant naar Spanje, verkreeg weldra
of Sao-Pedro-do-Sul.
Rio–Negro, 1) de voornaamste der zich in op zijn verzoek den titel van ambassadeur. In 1716
teruggeroepen, liet hij zijn gezin te Madrid, keerde
de Amazonen-rivier ontlastende rivieren, ontspringt
reeds spoedig ambteloos weder derwaarts, omhelsde
in Nieuw-Granada (in Columbia) op de oosthelling
der Andes, neemt den Cassiquiare in zich op, die er openlijk de leer der Roomsche Kerk, werd vervolgens spaansch gezant te W eenen, verheven tot
in gemeenschap staat met den Orinoco, en heeft
hertog en grande van Spanje, en weldra het hoofd
hare uitwatering beneden Mantias, na 310 mijlen
en de ziel van het spaansche bewind. Door zijn
loop. — 2) stad in Nieuw-Granada (in Cundinahoogmoed ten val gebracht en te Segovia in hechmarca), 9 mijlen bezuidoosten Santa-Fe-de-Antiotenis, had hij zijne ontvluchting te danken aan de
quia, aan den Rio-Negro (die zich in de Magdalena
hulp van eene spaansche dame, met wie hij de wijk
outlast; 13,000 inw. — 3) voormalige provincie
nam naar Holland ; doch hier niet best ontvangen,
van Brazilie, werd door de Portugeezen Solimoens
ging hij naar Marocco, liet zich daar besnijdeu en in
genoernd, en is titans 'eene comarca der prov. Para.
Rio–Verde, rivier in Brazilie, tusschen de de Mahomedaansche Kerk opnemen, werd de begunstigde minnaar der keizerin-moeder,en benoemd
proviucien Minas-Geraes en Pernambuco, valt na
tot eersten minister en opperbevelhebber der krijgs40 mijlen loop in den Rio-San-Francisco.
macht. Na haren dood genoodzaakt te vluchten,
Rioja, 1) een der westel0e staten van de At'nam hij de wijk naar Tetuan, werd daar schapengentijnsche republiek, is 1463 vierk. mijlen groot,
koopman, en stierf er 7 Oct. 1737.
slechts met 35,000 zielen bevolkt, en heeft tot hoofdstad 2) R., gesticht 1596, aan de Angualasta ;
Ripweiler, of Rupweiler, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 5 urea gaans bezuidw.
titans 3000 inw. — 3) landschap in Spanje, tusDiekirch.
schen den rechteroever van de Ebro en de Sierra
de Moncayo, maakt deel uit van de provincien Soria
Riquet (Pierre Paul de), geh. 1604 te Beziers
en Lagrao, wordt besprocid door de rivier Rio-Oja in Frankrijk, stainde of van Gerard Arrighetti, die,
uit Florence gebannen als aanhanger der Gibellijnen,
(waarnaar bet genoeind is en die zich bij Calahorra
in de Ebro outlast). Dit landschap is 6 mijlen lang zich in 1268 in Provence was komen vestigen. Door
Lodewkjk XIV krachtdadig gesteund, werd R. de man
en 4 a 5 mijlen breed.
Mom, 1) het oude Ricomagus of Ricomum, aan wien Frankrijk het Kanaal van Languedoc te
danken beelt, waardoor de Middellandsche Zee in
stad in 't fransche dept. Puy-de-Dome, 4 uren gaans
gemeenschap staat met den Oceaan. De voltooiing
benoorden Clermont-Ferrand ; 12,500 inw.; gevan het kanaal (dat eerst 1681 voor de scheepvaart
boorteplaats van Gregoire de Tours, Dancbet, Anneopengesteld werd) mocbt R. echter niet beleven,
Dubourg; enz.; was eertijds de hoofdstad van het
want hij stierf kort te voren (1 Oct. 1680.)
hertogdom Auvergne. — 2) Riom-lés-Montagnes,
stad in 't franscne dept. Cantal, 6 uren gaans beRisano, marktvlek in Dalmatie, aan de Adriatische Zee, 5 uren gaans benoordw. Cattaro ; 3000
noordoosten Mauriac, aan de Veronne; 2200 inw.
inwoners.
Rion. Zie RIONI.
Risehatairn (Kuschan-), koning van MesoRionero, stad in het Napelsche, in de Basilipotamie ; Richt. 3 : 8, 10.
cata, anderhalf a 2 uren gaans bezuiden Melti ;
10,000 inw.; aardbeving 1851.
Rissa, een van de legerplaatsen der Israelieten
Rioni, of Rion, de Phasis der ouden, rivier in na hunnen uittocbt nit Egypte; Num. 33: 21, 22.
Transcaucasie, ontspringt in Imerethie, loopt eerst
Ristori (Adelaide), beroemde italiaansche tooneelspeelster in alle genres, geb. 1821 te Cividale,
zuid-, dan westwaarts, scheidt Mingrelie van Goerte,
een dorpje in Friuli ; hare millers waren komedianen valt bij Poti in de Zwarte Zee na 30 mijlen loop.
Riouw, of Riouwsche eilanden, eerie groep tot ten van geenerlei . verinaardheid. Reeds op haar 4e .
jaar vervulde zij kinderrollen ; op haar 15e jaar benederl. 0. 1. behoorende eilanden in de Chineesche
gon zij hare eigenlijke loopbaan, die 1847 voor een
Zee, benoorden Sumatra, bewesten Borneo, en bekortea tijd afgebroken werd door haar huwelijk met
zuidoosten 't schiereiland Malakka. Het voornaamste
den jongen markies Capranica del Grillo. In 1849
is R., of Bentang, op welks noordwesthoek, aan de
debuteerde zij te Rome, tijdens het beleg voor de
Baai van R., eene stad R. Het behoort tot het reeeuwige stad opgeslagen werd : en weldra verliet zij
sidentschap Lingga ; zie dat art.
Riphath, kleinzoon van Japheth ; Gen. 10: 3. het tooneel, on' zich met eene voorbeeldelooze menitipheijn, of Rhipeen, Rhipeisch Gebergte, ook schenliefde geheel aan de verpleging van de gekwetsten in de hospitalen te vvijden, zoodat zij eerst
genaamd Hyperboreische M–grn, eene bergengroep,
in 1850 hare artistieke loopbaan hervatte. Verdie de 0 idea in het °Ilk. :ouitle Noorden plaatsten.

Riding
scheidene hoofdsteden in Europa heeft zij bezocht;
na 1860 ook de Nederlanden, waar zij o. a. de eer
had, uitgenoodigd to worden ten hove bij koningin
Sophia (gemalin van Willem III).
Rithma, een der legerplaatsen van de Israelieten na hunnen uittocht nit Egypte ; Num. 33 : 18, 19.
Ritter (Karl), duitsch geograaf, geb. 1779 te
Quedlenburg, 1820 prof. der geographic te Berlijn,
gest. aldaar 1859. Door zijn voornaamste werk
Erdkunde im Verhältniss zur Natur and Geschichte
des Mensehen (2e bewerking, dl. 1, Afrika [Berlijn
1822]; di. 2-19, Asien [1832-59]) is hij de
schepper geworden van de vergelijkende aardrijkskunde.
Ritthem, dorp op het zeeuwsche eiland Walcheren, 5 kwartier gaans bezuiden Middelburg, en
3 kwartier ten O. N. 0. van Vlissingen ; 200 inw.
Rivarol (Antoine, graaf), fransch schrijver,
geb. 1753 te Bagnols, geemigreerd 1792, gest. 1801
te Berlijn. Van zijne Oeuvres (5 dln. Parijs 1808)
verdient hier inzonderheid melding Discours sur
l'universalitd de la langue franfaise (Berlijn 1784),
— R. (Claude Francois, vicomte de), broeder van
den vorige, geb. 1762, gest. 1848, heeft zich onderscheiden als militair en als letterkundige. Van hem
Oeuvres littéraires (4 din. Parijs 1799).
Rivarolo, I) stad in de nabijheid van Genua,
aan de Golf van Genua ; 6000 inw. — 2) stad in
Italie, prov. Turijn, 4 uren gaans benoordw. Chivasso ; 7000 inw.
Rivas (Hertog van). Zie SAAVEDRA.
Rive—de—Gier, stad in 't fransche dept. Loire,
aan den Gier, 5 uren gaans benoordoosten St.Etienne; 13,000 inw.
Riviere—du—Loup, stad. Zie FRASERVILLE.
Rivoli, 1) het oude Ripula, stad in de ital.
prov. Turijn, vierdhalf uur gaans bewesten Turijn ;
5600 inw.; vorstelijk zomerpaleis, waar KarelEmmanuel I geboren werd (1572), en waar VictorAmedeiis II opgesloten werd na zijne mislukte poging om zijne kroon weder machtig te worden. —
2) vlek in het Venetiaansche, prov. Udine, circa 6
uren gaans benoordw. Verona, vermaard door den
beslissenden veldslag, waarin Bonaparte 14 en 15
Jan. 1797 de overwinning bevocht op de Oostenrijkers (onder Wurmser), en waardoor Italie in
handen der Franschen kwam. Massdna, die zich in
lien slag bijzonder had onderscheiden, werd deswege later door keizer Napoleon vereerd met den
titel van &Hog van R. De Piemonteezen ontweldigden R. aan de Oostenrijkers 10 Juni 1848.
Rixtel, of Rikstel, dorp in Noord-Braband, een
half uur gaans benoorden Helmond ; 130 inw.; oudtijds bestond hier, bij de kerk, een Tempelheerenklooster.
Rizik, verbasterde naam van Rijswijk.
Rizja, een nit stam Aser; I Chron. 7: 39.
Rizos—Nerulos (Jakowakis), geb. 1778 te
Constantinopel, was tot op de uitbarsting van den
griekschen opstand (waarvoor hij als lid der Hetwrie
ijverig gewerkt had) eerste minister in Walachije,
1828-31 onder Capodistrias in Griekenland werkzaam, later nog herhaalde malen minister, en stied
Jan. 1850 als gezant te Constantinopel. Behalve
treurspelen en dichtstukken, leverde hij : Cours de
lit terature grecque moderne (Geneve 1826)en Histoire
moderne de la Gréce (Geneve 1828).
Rizpa, een bijwijf van Saul ; H Sam. 3: 7;
21: 8-11.
Rizzio of Riccio (David), geboortig uit Turijn,
ging als musicus met graaf Moreto (den gezant van
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den hertog van Savoje) naar Schotland, en ward
1564 door koningin 'Maria Stuart aangesteld als
haar kapelzanger. De hooge gunst, waarin R. reeds
spoedig bij de koningin stond, maakte de jaloezie
gaande van hares tweeden gemaal Henri Darnley,
in weerwil dat R. oud en leelijk en gebocheld was ;
die jaloezie ging zoo ver, dat hij, in bet bijzijn der
in hoogen staat yan zwangerschap verkeerende koningin, in hare eigene kamer op Holyrood House, den
ongelukkigen R. liet vermoorden 9 Maart 1566.
Rjitsan, of Riazan, gouvernement in europ.
Rusland, circa 763 vierk. mijlen met 1,428,000 bewoners, heeft tot hoofdplaats de stad R. met 22,000
inw., aan de uitwatering van de Lebeda in den
Troebesj ; 9 mijlen van de stad R. ligt het dorp
Oud-R. (russ. Staraja-R.), dat voorheen eene belangrijke stad is geweest, en waar in den laatsten
tijd vele russische oudheden opgegraven zijn.
Roanne, het oude Rodumna, stad in 't fransche departement Loire, 11 uren gaans benoorden
Montbrison, aan de Loire, en aan den spoorweg van
Sievers naar Lyon ; 15,000 inw.
Roanoke, rivier in de noord-amerik. Unie,
ontspringt in Virginia, bij Christiaansburg, loopt
0. Z. 0. waarts, komt in Noord-Carolina, en valt
na 57 mijlen loop in de Golf van Albemarle.
Roatan, eiland in de baai van Honduras, naar
de kust van Guatemala, 5 mijlen van de noordkust
van den staat Honduras; goede haven; gewicbtig
militair punt ; sedert 1742 bezet door de Engelschen, en 1856 vrij vermaard onder de souvereiniteit der republiek Honduras.
Roberjot (Claude), was pastoor in zijne geboorteplaats Macon, toen de fransche omwenteling
uitbrak, waarvan hij met warmte de beginselen emhelsde. Hij trouwde, en werd na het Schrikbewind
ter Convertie afgevaardigd, vervolgens benoemd tot
commissaris bij de armee van Pichegrn, daarna ambassadeur bij de Hanze-steden, teen plenipotentiaris op het congres van,Rastadt (1798), waar hij en
zijn ambtgenoot Bonnier door Oostenrijkscbe huzaren vermoord werden, op bet oogenblik, waarop zij
de stad verlieten om naar Frankrijk terug te keeren.
Robert, bijgenaamd de Sterke, stamheer der
Capetingers, was volgens sommigen van Saksische
afknmst, volgens anderen een afstammeling van
Childebrand, den broeder van Karel Martel. In 861
werd hem door Karel den Kale het graafschap Parijs geschonken, vervolgens in 864 ook de Angevijnsche mark (het graafschap Anjou). Ofschoon
daar als onversaagd tegenstander van de Noormannen optredende, werd R. toch ten laatste door de
overmacht verpletterd en vond 866 den dood bij
Brissarthe in Anjou. Odo (Elides) en Robert I, zijne
zones, werden koningen van Frankrijk ; Emma,
zijne dochter, trouwde met Raoul van Burgundie,
die insgelijks den franschen Croon beklnm (923).
Robert I, koning van Frankrijk, tweede zoon
van Robert den Sterke en jongere breeder van Endes, werd 922 te Soissons tot koning verkoren, tegenover Karel den Eenvoudige, doch sneuvelde in
den slag van Soissons 923. Hugo de Groote was zijn
zoon, en Hugo Capet zijn kleinzoon. R. II, bijgenaamd de Vrome, koning van Frankrijk (9961031), zoon van Hugo Capet, werd door zijn vader
als merle-koning aangesteld 988, doch 998 door
den pans in den ban gedaan, omdat hij getrouwd
was met zijne nicht Bertha van Burgundie, die
daarop door hem verstooten werd, ten einde zich
met de Kerk te verzoenen. Nu trouwde hij met
Constantia van Arles, die hem zeer ongelnkkig
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maakte; tweemaal zag hij zijne zonen in opstand
komen op aanstoken van hunue moeder ; en vruchteloos was zijn verzet tegen keizer Koenraad H, die
aanspraak deed gelden op bet koninkrijk Burgundie
of Aries.
Robert, bijgenaamd de Onde, hertog van Burgundie, derde zoon van Frankrijk's koning Robert II, trachtte tevergeefs zijnen broeder Hendrik
den voet te iichten als troonopvolger, werd 1032
door dien broeder begiftigd met het hertogdom
Burgundie, en stierf 1075, na een leven, dat bezoedeid was door allerlei geweldenarijen. Hij was de
stamheer van de eerste Capetische dynastie in Burgundie, die eindigde in 1361.
Robert van Artois, bijgenaamd de Kloeke of
Dappere, broeder van den heiligen Lodewijk, vergezeide dien vorst naar Egypte, waar hij, in strijd
met 'skonin .s bevelen, den slag van Mansoerah
leverde (1250):
6 hij bevocht de overwinning, doch
sneuvelde hij het vervoigen van den vluchtenden
vijand. R. II van Artois, zoon van den vorige,
vergezelde den heiligen Lodewijk op diens tweeden
kruistocht (1270), ging daarna huip verleenen aan
Karel van Anjou, koning van Napels, en versloeg de
Aragoneezen ; hij gal ook de nederiaag aan de Vlamingen bij Fumes (1297), en sneuvelde in eenen
nieuwen veidsiag tegen hen bij Kortrijk (1302). —
R. van Artois, kieinzoon van den vorige, werd door
zijne tante Mahaut van zijn graafschap Artois beroofd, deed tevergeefs pogingen bij Frankrijk's koning Filips van Valois, om door diens machtwoord
in 't bezit van zijn graafschap te komen, en begaf
zich toen, um zich te wreken, naar Engeland tot
Eduard III, die op R.'s aanstoken aan Filips den
oorlog verklaarde, den titel aannarn van koning van
Frankrijk, en aan R. den titel schonk van graaf van
Richmond. Deze. R. stierf aan de gevolgen eener
wand, die hem 1342 toegebracht werd bij Vannes,
waar hij in de gelederen der Engelschen deel nam
aan den strijd.
Robert I, bijgenaamd de Duivel, hertog van
Normandie, tweede zoon van hertog Richard
volgde 1028 zijnen broeder Richard III op, die, naar
men wil, door hem uit den weg geruimd was door
middel van vergif. Hij dernpte verscheidene opstanden in zijn rijk, hersteide Boudewijn IV, graaf van
Viaanderen, in diens gezag, verleende zijnen bijstand
aan koning Hendrik I van Frankrijk tegen de opstandelingen, en trachtte de kinderen van Edmond
(Alfred en Eduard) te verdedigen, die van den engelschen troon uitgesloten waren door Canut. Om
voor de verkeerdheden van zijne jeugd boete te doen,
deed hij eene bedevaart naar Jeruzalern; op de terugreis stierf hij te Nicea (1035), vermoedeiijk door
vergiftiging. Hij liet slechts een natuurlijken zoon
na, den vermaarden Willem den Veroveraar, door
hem verwekt bij een burgermeisje te Falaise. —
R. II, bijgenaamd Kortheup, hertog van Normandie (1087-1134), oudste zoon van Willem den
Veroveraar, was in opstand gekomen tegen zijnen
vader, dien hij Wilde noodzaken Normandie aan hem
of te staan. Hij betwistte de kroon van Engeland
aan zijnen broeder Willem den Roode, doch zonder
het door hem gewenschte gevolg ; verpandde vervoigens zijn hertogdom aan dien broeder, ten einde
zich zoodoende de noodige middelen te verschaffen
om deel te nemen aan den Eersten kruistocht. Op
(hen tocht overlaadde hij zich met roem; doch van
zijne afwezigheid werd door zijnen jongen broeder
Hendrik gebruik gemaakt, niet aileen om den aan
hem vervallenen troon van Engeland te usurpeeren,

maar tevens om eenen vijandelijken inval in Normandie te doen. Door Hendrik verslagen bij Tinchebray en gevangen genomen (1106), werd R. opgesloten in het kasteel van Cardiff, ‘vaar hij 1134
stierf.
Robert d'Arbrissel, geb. 1047 te Arbrissel
bij Rennes, stichtte de orde van Fontevrault en de
abdij van dien naam (1103), en stierf na het concilie van I3augency (dat door hem bijgewoond was) te
midden van zijn apostoiisch werken, in de priorij
van Orsan, diocese Bourges.
Robert van Lincoln, bijgenaamd Groothoofd (Great-Head), in 't Latijn Capito, geb. in 't
laatst der 12e eeuw in 't engelsche graafschap Suffolk, uit geringe ouders, studeerde te Oxford, was
weidra een sienad der geleerde wereld, werd 1235
verheven tot bisschop van Lincoln, en stierf 9 Oct.
1253.
Robert Guiscard, d. i. de Wijze, de Looze,
hertog van Apulie, een der zonen Vail Tancred de
Hauteville (een normandisch edelman), begaf zich
1046 tot zijne broeders in Italie, nam bij Civitella
(1053) Leo IX gevangen, volgde Unfroy op als graaf
van Apulie (1057), veroverde Calabria, deed zich
door prins Nicolaas II den titel verleenen van Hertog
van Apulie en Calabria (1059), maakte zieh meester
van de prinsdornmen Salerno en Benevent, werd
door Gregorins VII in den ban gedaan, doch verzoende zich met dien pans, stak toen de zee over,
bemachtigde Corfu en Butrinto, versloeg AlexinsComnerms (1084), doch zag zich genoodzaakt naar
zijn eigen rijk terug te keeren, orn dat te beschermen tegen keizer Hendrik IV, verloste pans Gregorius VII die geblokeerd zat in bet kasteel SanAngelo, en bracht hem naar Salerno, waar zij beiden sties en kort daarna (1085). Hij werd opgevolgd door zijn tweeden zoon Roger; zijn oudste
zoon Boemond was slechts prins van Tarentum.
Robert I, prins van Capua en graaf van Aversa,
van normandische afkomst (1116-1120), volgde
zijnen broeder Richard II (van Aversa) op, en werd
zelf opgevolgd door zijn anderen broeder Jordanus
11. — R. II, zoon van Jordanus II, volgde 1127
zijnen vader op als prins van Capua en graaf van
Aversa, trachtte zich los te maken van de cijnsplechtigheid, aan de opvolgers van Jordanus I opgelegd
door de normandische koningen, versloeg Roger H,
koning van Sicilia, doch zag zich reeds spoedig door
de zijnen verraden en nit zijn rijk verdreven. In
1155 in zijr, gezag hersteld door Frederik Barbarossa,
viel hij echter kort daarna in handen van Willem I,
den opvolger van Roger, en vond een treurig uitelude.
Robert van Anjou, bijgenaamd de Wijze,
koning van Napels, derde zoon van Karel den Kreupele, volgde 1309 zijn vader als koning van Napels
op door de bescherming der pausen, met uitsluiting
van Charobert, den zoon van zijnen ouderen broeder.
Hij koos de partij der pausen tegen keizer Hendrik
VII, en werd na den dood van dien vorst door Clemens V benoemd (1313) tot rijksvicaris in Italie,
totdat er een nienwe keizer gekozen zou zijn. Robert regeerde 34 jaren over Napels, en stierf op
64-j. leeftijd (1343). Hij was bevrrend met Petrarca.
Robert de Courtenay, latijnsch keizer van
Constantinopel, volgde in bet laatst des jaars 1218
zijnen vader Pierre de Courtenay op, en voerde met
weinig gunstig gevoig oorlog tegen Vatatius, keizer
van Nicea. Eene dame tot vrouw genomen bebbende,
die reeds ten huwelijk was toegezegd aan een burgundisch edelman, zag hij deswege eene verschrik-
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Robert, naam van verscheidene kunstschilkelijke wraak nemen : die edelman schaakte, nl.,
ders. lnzonderheid melding verdient de landschapzijne vrouw en Sneed hear den neus en de lippen af.
R. (Louis Leopold), geb. 1794 te Laschilder
Dit voorval maakte zulk eenèn diepen indruk op R.,
Chaux-de-Fond, nabij Neufchatel, in Zwitseriand;
dat hij zijne hoofdstad ontvlood, en te Achaia ging
maakte 20 Maart 1835 te Venetic een einde aan
sterven (1228). Na zijnen dood riepen de fransche
zijn Leven door zelfmoord, uit wanhoop, dat hij de
edellieden Jean de Brienne, die van zijn koninkrijk
hand niet kon verwerven van eene dame, voor wie
Jeruzalem beroofd was geworden, om het rijk te behij eene onwederstaanbare liefde opgevat had.
sturen gedurende de minderjarigheid van BoudeRObOrtson(William),schotsch geschiedschrijwijn II.
Robert, bijgenaamd de Korte, keizer van ver, geb. 1721 te Brolhwick, gest. als predikant te
Edinburg 1793. Van zijne Works (8 dln. Londen
Duitschland, geb. 1352, was een zoon van Robert
1794 in 4 0 . of 10 dln. in 80.) noemen wij inzonderde Vasthoudende, paltsgraaf van Beieren, en behoorde
heid History of Scotland (2 dln. Londen 1759);
tot de Rudolfsche linie van het huis Wittelsbach;
History of the reign of the emperor Charles V (3
hij werd tot keizer gekozen in 1400, na de afzetting
dln. Londen 1769); History of America (Londen
van Wenceslas. Hij trachtte tevergeefs het Milanee1777).
scbe te heroveren, en verklaarde zich voor den tegenpaus Gregorius XII. Hij stierf 1410. Stephanus,
Robespierre (F. J. Maximilien Isid.), geb. 6
Mei 1758 te Arras, zoon van een advocaat, was zelf
de jongste zijner zonen, is de stamheer der thans
advocaat in zijne geboorteplaats, toen hij als agenog in Beieren regeerende dynastie. Door keizer R.
vaardigde naar de Staten-Generaal werd gezonden.
werd de Universiteit van Heidelberg gesticht.
Robert I, Bruce, koning van Schotland. Zie Reeds spoedig maakte hij als demagogiscb volksredenaar en als dagbladscbrijver grooten naam, sloot
BRUCE. - R. II, Stuart, koning van Schotland,
zich met Marat en Danton aan bij de Jacobijnen,
geb. 1316, voerde de teugels van het bewind gedudoor wier steun hij tot lid der Conventie gekozen
rende de gevangenschap van zijnen oom David II
werd (1792). Gezamenlijk met Danton leidde R.
(Bruce), volgde hem op den troo p 1370, bevestigde
het proces tegen Lodewijk XVI, verlamde de pozijn gezag in weerwil van de tegenkanting van Wilgingen der Girondijnen om den koning to redden,
liam Douglas, vernieuwde het bondgenootschap met
stelde in geheel Frankrijk het Scbrikbewind in,
Frankrijk, voerde oorlog tegen Engeland, won 1388
en zat onafgebroken in de Commissie van openbaar
den slag van Otterburn, die den vrede ten gevolge
welzijn, die geheel door hem beheerscht werd, en
had, en stierf 1390. — R. III, Stuart, won van
die dan ook hare bekrachtiging scbonk aan de verRobert II, volgde hem op in 1390. Aanvankelijk had
regaandst revolutionaire maatregelen. Hij bracbt 31
hij vele onlusten te dempen, en Hendrik IV, koning
Mei 1793 den genadeslag toe aan het federalismus
van Engeland, te bestrijden, die gewapenderhand
en aan de Gironde, en ontdeed zich reeds kort
zijne buldiging kwam eischen. Misnoegd over de
daarna (16 Germinal jaar II = 5 April 1794) van
uitspattingen van zijnen oudsten zoon David, slant
Danton, zijnen voor hem gevaarlijksten tegenstanhij dien op; doch de jonge prins stierf in de gevander. Daardoor alvermogend geworden, opende hij
genis, als slachtoffer van de snoode berekeningen
onderhandelingen met Oostenrijk, begon vastheid to
van zijnen oom, den hertog van Albany. Wanhopig
brengen in bet regeeringsbeleid, en wilde zelfs iets
over dit sterfgeval, natn R. de wijk naar het eiland
dat den schijn vau godsdienst had in het levee roeBute, en zond zijnen tweeden zoon (Jacobus I) naar
pen : tot dat einde liet hij door de Conventie het
Frankrijk, om hem te onttrekken aan den hertog.
bestaan van het Opperwezen en de onsterfelijkheid
Doch Jacobus werd door de Engelschen gevangen
der ziel proclameeren (18 Flordal = 7 Mei 1794);
genomen; op deze tijding stierf de ongelukkige vaook decreteerde hij open bare feestdagen, in overeender van verdriet (1406).
Robert van Geneve, twijfelachtige paus, stemming met den nieuwen staat van zaken. Doch
bij had den tijd niet om duurzaantheid to geven
was hisschop van Therouanne en kardinaal, toen hij
aan iets hoegenaamd. De gruwelijkste dwingelandij
(1378) onder den naam van Clemens VII tot pans
had hij op Frankrijk laten drukken, en zelfs zijne
werd verkoren door 15 kardinalen, die eenigemaanden vroeger Urbanus VI badden benoemd. Erkend ambtgenooten niet gespaard. Diegenen, die nog
leefden, gekrenkt door zijne aanmatiging, of bang
werd R. in Frankrijk, Spanje, Schotland en
voor zijne bedreigingen, vereenigden zich tegen hem;
terwijl de overige landen der Christenwereld Urbaen op voorslag van Tallien, stelde de Conventie (9
nus VI erkenden. Deze dubbele keus veroorzaakte
Thermidor) R. en zijne voornaamste aanhangers in
eene Lange scheuring, die nog bleef voortduren na
staat van beschuldiging. Ziende dat hij verloren
R.'s dood. Hij stierf in 1394 aan eene beroerte te
was, wilde R. vitichten ; doch hij werd gevat. Om
Avignon, waar hij zijnen zetel gevestigd had. Hij
bet schavot te ontgaan, zocht hij door zelfmoord een
worth door de Kerk met als pans erkend ; de naam
einde aan zijn levee to maken ; doch het pistoolClemens VII is door een ander gedragen.
Robert, naam van drie fransche geografen, nl.: schot, dat hij tot dat einde door een gendarme op
R. (Fr.), geb. 1737 te La Chartnéle bij Chalons- zich liet lossen, verbrijzelde slechts zijne onderkaak,
en den volgenden dag beklom bij het schavot, wear
sur-Saone, gest. 1819 in Saksen, is schriiver o.a.
hij met 22 zijner medebeschuldigden ter dood gevan een Dictionnaire geographique (2 dln. 1818).—
R. de Vaugondy (Gilles), geb. 1688 te Parijs, gest. bracht werd (10 Thermidor = 28 Juli 1794). Met
zijn dood eindigde het Schrikbewind ; en Frankrijk
1766, was de kleinzoon van Nic. Sanson. Men heeft
van hem eene Geographic Sam* (3 din. in 2 ban- begon tot verademing to komen. De Oeuvreschoisies
de Max. Robespierre zijn in 't licbt gegeven door
den 1747) en een Atlas universel van 108 kaarten
Laponneraye (4 dln. Parijs 1832). — R. (Angus(1758, in fol.). — R. de Vaugondy, zoon van den
tin Bon Joseph), broeder van den vorige, geb.1764
vorige, geb. 1723 to Parijs, gest. 1786, wasgeograaf
to Arras, aanvankelijk insgelijks advocaat aldaar,
des konings (Lodewijk XV) en van den hertog van
word to gelijk met R. geguillotineerd.— R. (CharLotharingen (Stanislas). Men heeft o. a. van hem
eene Gdographie ancienne (1766); een Essai sur lotte), zuster der beide vorigen, en steeds hunne beginselen afkeurende, was arm; door consul Bonahisloire de la geographie (1755); enz.
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parte werd haar een klein jaargeld toegelegd, dat
Naar zelfs onder de volgende regeeringen toegestaan
bleef tot aan haren dood.
Robidê van der Aa. Zie AA (v. d.).
Robin Hood, een rooverhoofdman in Engeland, leefde onder de regeeringen van Richard I,
Hendrik III of Eduard II, en maakte de bosschen
van het graaischap Nottingham onveilig. Historisch
is het bestaan van dit personage niet bewezen;
doch hij wordt in hooge mate gevierd in de engelsche volksballaden. Eene verzameling der balladen,
die uitsluitend op R. H. betrekking hebben, lererde
Gutch (2 dln. Londen 1847); ook is R. H. de held
van een der romans van Walter Scott.
Robinsonaden, onder dezen naam verstaat
men alle boeken, die de wonderlijke geschiedenis
van Robinson Crusoe verhalen, of navolgingen van
dien leveren, zooals die Inset Felsenburg en andere ;
vergelijk DEFOE en SELKIRK.
Roboam (Matth. 1: 7) dezelfde alsRehabeam,
zoon van Salomon.
Rob—Roy, d. Robbert de Roode, eigenlijk
genaamd Robert Mac-Gregor Campbell, befaamd
schotsch plunderaar, geb. omstr. 1660, was van
goede afkomst, en dreef lang bet vak van koeienkooper ; doch iijne koopmans-ondernemingen mien
tegen, waarop hij door de oninscbikkelijkheid van
den hertog vnu Montrose, die hem eenig geld voorgeschoten had, -geheel te gronde werd gericht. Om
zich deswege te wreken, begon R. verschrikkelijke
verwoestingen aan te richten op de Iandgoederen
van dien beer, en vervolgens ook op de gronden van
anderen ; ten laatste bracht hij het zoo ver, dat hem
eene jaarlijksche som als belasting opgebracht werd
door ieder, die van plundering verschoond wenschte
te blijven. Nij stierf vreedzaam zijnen natuurlijken
dood 1745. Zijn naam is in Schotland zeer popelair ; h0 is de held van een der romans van Walter
Scott.
Roca (Cabo di), het oude Magnum promontorium,
eene kaap, die de westpunt van Portugal vormt,benoordw. Lissabon.
Rocamadour, stad in 't fransche dept. Lot,
uren gaans benoordoosten Gourdon; 6000 inw.;
ruinen eener beroemde abdij, waar de reliquien van
den heiligen Amadour bewaard worden; in de oude
kerk te R. wordt de beroemde degen van paltsgraaf
Roland bewaard.
Roccamonfina, het oude Suessa Aurunea,
stad in het Napelsche, in Terra-di-Lavoro, derdhalf
uur gaans benoordw. Teano; 4500 inw.
Roceasecca, stad in het Napelsche, in Terradi-Lavoro, derdhalf uur gaans benoordw. Aquino;
2700 inw.; de eigenlijke geboorteplaats van Thomas
van Aquino.
Rowena, stad met den titel van prinsdom in
de ital. pray. Reggio-Calabria, aan de Tyrrheensche
Zee; 3500 mew.
Roch, de heilige, geb. 1295 te Montpellier uit
rijke ouders, gaf op 20-j. leeftijd alles wat hij bezat
aan de armen, en toog als pelgrim naar Italie, waar
destijds hevig de pest heerschte. Overal bracht hij
help en troost aan de pestlijders, doch werd te Piacenza zelf door de besmetting aangetast, en verschool
zich toen op eene eenzame plaats, om niet de smetstof aan anderen mede te deelen. In dien toestand
zou hij onbetwistbaar spoedig hebben moeten steryen; doch hij werd ontdekt door eenen hoed, die
toebehoorde aan zekeren beer Gothard, ten wiens
huize R. opgenomen, verpleegd en genezen werd. Na
verloop van eenige jaren keerde bij naar Frankrijk

terug, dat op dat oogenhlik in oorlog voor
spion aangezien, werd hij in hechtenis genomen, en
stierf 1327. Kerkelijke gedenkdag 16 Aug.
Rochambeau (Jean Baptiste Donatien de
Vimeur de), fransch maarschalk, geb. 1725 te Vendome, trad 1742 in dienst, werd 1747 kolonel,
de verovering van Minorca 1756 brigade-generaal,
1761 marechal-de-camp, vervolgens luitenant-generaal. Na zich dus in den Oostenrijkschen Successie-oorlog en in den Zevenjarigen oorlog loffelijk
onderscheiden te hebben, werd hij 1780 met een
hulpkorps van 6000 man naar Noord-Amerika gezonden, om de Amerikanen te helpen tegen de Engelschen, en droeg veel bij tot de capltulatie van
Cornwallis (1781). Na den vrede van 1783 in
Frankrijk teruggekeerd, werd R. met gunsten overladen; twee gouvernementen (Picardie en Artois)
werden hem opgedragen, en 1791 werd hij door Lodewijk XVI verheven tot maarschalk. In datzelfde
jaar benoemd tot opperbevelhebber van de Noorderarmee, trachtte hij tevergeefs de krijgstuclit onder
die troepen te herstellen, en legde reeds 15 Juni
1792 zijn kommando neder. Door Robespierre ter
dood veroordeeld, ontging hij dat lot slechts als door
een wonder, en stierf 10 Mei 1807. Men heeft van
hem Mdmoires (2 dln. 1809). — R. (Donatien Marie Joseph de Vimeur, vicomte de), zoon van den
vorige, geb. 1750, trad op 12-j. leeftijd in dienst,
vergezelde zijnen vader naar Amerika, werd 1792
(als marêchal-de-camp) naar St.-Domingo, 1793
naar Martinique gezonden, verdreef de Engelschen,
deed het republikeinsche gouvernement erkennen,
doch werd 1794 door groote overmacht genoodzaakt
te capituleeren. In 1800 bij de armee in Italie geplaatst, maakte hij den veldtucht in Tirol mede. Hij
vergezelde Leclerc naar St.-Domingo ; genoodzaakt
te capituleeren, werd hij aan de Engelschen overgeleverd (1803), bleef hun gevangene tot 1811, werd
als generaal hij de armee in Duitschland geplaatst,
en snenvelde 18 Oct. 1813 bij Leipzig.
Rochdale, marktvlek in 't engelsche graafschap Lancaster, 4 men gaans benoorden Manchester, aan de Roch (die zich in de Irwell ontlast) en
aan het kanaal van R.; 38,000 inw.; hoofdzetel der
flanel-weverij in Engeland.
Rochechouart, het oude Rupes Cavardi,
stad in 't fransche dept. Haute-Vienne, 11 uren
gaans hewesten Limoges; 4200 inw.
Rochefort, naam van verscheidene steden in
Frankrijk en een in Belgie, nl.: 1) in de belg. prey.
Namen, 11 uren gaans bezunloosten Namen ; 1800
inw.; was eertijds de hnofdstad van het graafschap
der Ardennen. — 2) R.-sur-Mer, lat. Rupifortium,
in 't fransche dept. der Beneden-Charente, 2 uren
gaans van hare uitwatering in den Atlantischen Ocepan, en 8 uren g. bezuidoosten La Rochelle; 22,000
inw.; bet is een der Brie groote oorlogshavens van
Frankrijk (de haven van R. weed 1666 gegraven op
bevel van Lodewijk XIV), vooral ook vermaard doordien Napoleon I zich bier 5 Juli 1815 aan boord

begaf van het engelsche linieschip 'Bellerophon";
ook als geboorteplaats van den zeeman La Galissonniére. In de lie eeuw was R. slechts een kasteel,
gebouwd op eene rots (vandaar de naam R.); werd
in de 13e eeuw door de Engelschen bemachtigtl, en
heroverd door Karel VII. — 3) R.-sur-Loire, vlek in
't fransche dept. Maine-Loire, aan de Loiret, in de
nabijheid van de Loire, vierdhalf uur gaans bezuidw.
Angers; 2600 inw. — 4) R.-en-Terre, plaatsje in 't
fransche dept. Morbillan, 8 uren g. beoosten Vannes;
750 inw. -- 5) plaatsje in 't fr. dept. Puy-de-Dome,
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opstellen over muziek staan in Ffir Freunde der
8 uren g. van Clermont ; 1600 inw. — 6) plaatsje
Tonkunst (2e druk 4 dln. Leipz. 1830-32).
in 't fr. dept. Jura, 2 uren g. van Dole ; 800 inw.
Rochefoucauld, of La-R., stad in 't fransche
Rochon (Alexis Marie), fransch sterrenkundept. Charente, aan de Tardouére, 5 a 6 uren gaans
dige en zeevaarder, geb. 1741 te Brest, gest. 1817.
benoordoosten Angoulême; 3000 inw.; gothisch
Men heeft n. a. van hem : Nouveau voyage ci la »ter
du Sud (1783); Voyages aux lndes-Orientales et en
kasteel der hertogelijke familie R. (zie het artikel
LA ROCHEFOUCAULD, blz. 344, dl. 2).
Afrique (1787); Essai sur les Monnaies anciennes
Rochejaquelein ,.a,._.e
7i L A R OCHEJAQUELEIN. et Modernes (1792).
Rochelle (la), bet oude Santonum portus of
Rochus, fransch heilige. Zie ROtH.
Rupella, havenstad in Frankrijk, hoofdplaats van het
Rockanje, of Rokanje, dorp in Zuid-Holland,
dept. der Beneden-Charente, aan eene golf van den
anderhalf nor gaans beznidw. Brielle; feed veel door
watersnond 1421 en 1665.
Atlant. Oceaan ; 18,000 inw.; geboorteplaats van 116aumur, Nicolas Venette, Billaud-Varennes, admiraal
Rockingham, marktvlek in 't engelsche
Duperrd. Aanvankelijk be hoorde R. aan de heeren
graafschap (8 uren gaans benoordwesten de stad)
van Mauldon, aan wie het ontweldigd werd door
Northampton ; 600 inw. Nabij R. een sterk kasteel,
Willem, laatsten hertog van Aquitanie en graaf van
gehouwd door Willem den Veroveraar, dat eenigen
Poitou; het was vervolgens de hnnfdstad van Aunis.
tijd de residentie is geweest der koningen van Engeland ; 1094 werd daar een vermaard concilie geDoor Lodewijk VIII werd het 1224 ontweldigd aan
de Engelschen, aan wie het bij het tractaat van Bre!louden, om uitspraak te doen over de geschillen
tigny teruggegeven werd ; in 1372 gaf R. zich over
(tusschen Willem den bode en Anselmus, iartsaan Duquesclin. In 1557 werd R. het bolwerk der
bisschop van Canterbury) betreffende de oppermacht
van den Pans.
Calvinisten; het werd 1573 tevergeefs belegerd door
den hertog van Ai'jou (Hendrik III); doch 1628
Rocky-Mountains, d. Rotsgebergten,
werd het door Richelieu ingenomen na een vereene groote bergketen in Noord-Amerika, is eene
maard beleg, dat 13 maanden geduurd had, en tervoortzetting van de mexicaansche Andes (Sierra
wij1 de haven afgesloten was geworden door een
Madre), doorloopt het gansche gebied der Verrensachtigen dam. Lodewijk XIV lief de vestingwereenigde Staten, alsook Britsch Noord-Amerika in
ken van R. weder in goeden staat brengen. De Enwestnoordwestelijke richtin . tot aan de kusten van
gelschen beproefden tevergeefs eene landing te R.
de Noorder IJszee (510 a '570
mijlen lengte), en
3
in 1757. Onder tie Restauratie gaf men den naam van
vormt de grensscheiding tusschen de groote cenSamenzwering van La R. aan het komplot van den
traalvlakte in het O., en de berglandschappen van
serjant-majoor Bories (zie BoniEs).
Opper-Californie, Utah, Oregon en Britsch Columbia.
Rochemaure, het wide Rupeinorus, stad in In de R. ontspringen eene menigte rivieren, o. a.
't fransche dept. Artiêche, aan de Rhone, vijfdhalf
(op de oosthelling) Missouri, Yellow-Stone, Platte,
uur gaans bezuidoosten Rivas ; 1200 inw.
Saskatchawan ; (op de westhelling) Oregon, Lewis,
Roches, 1) dorp in 't zwitsersche kanton Clark, Frazer.
Bern, aan de Birs, in een wild romantisch oord (de
Rocoux, dorp in de belgische provincie Lnik,
Drie Clasen van R.); 300 inw. — 2) R.-sur-Loire.
5 kwartier gaans benoordw. Luik ; 500 inw.; de
Zie LUYNES.
Franschen, aangevoerd door den maarschalk van
Rochester, 1) het ()ale Durobrivis of Roffa, Saksen, gaven bier 11 Oct. 1746 de voile nederlaag
stad in 't engelsche graafschap Kent, aan de Medway,
aan de Geallieerden.
11 uren gaans bezuidoosten Londen ; 17,000 mow.
Rocquencourt, dorp in 't fransche dept.
(met inbegrip van de voorstad Chattam 45,000 inw.);
Seine-Oise, 3 kwartier gaans benoorden Versailles;
bestond reeds voor de romeinsche verovering, doch
250 inw.; de Franschen, onder Exelmans, versloewerd niet van gewicht voor de regeering van Ethelgen bier 1815 de Pruisen.
bert. Veel heeft R. geleden door oorlogsrampen,
Rocroy, stad (en grensvesting) in 't fransche
door verscheidene branden en door de pest. —
dept. der Ardennen, derdhalf uur gaans van den
2) stad en invoerhaven in den noord-amerik. staat
linkeroever der Maas; 3300 inw.; werd 1537 verNew-York, aan den Genessee, die bier verscheidene
sterkt door Frans I; vervolgens door Hendrik II nitwatervallen vormt, vierdhalf uur gaans van hare
gelegd ; de Spanjaarden belegerden R., dat Coen
uitwatering in het meer Ontario; telde in 1820
ontzet werd door den hertog van Enghien (later de
Groote Conde), die eene schitterende overwinning
sleeks 1500 inw., heeft er thans 50,000; sedert
1850 universiteit der Baptisten.
op hen bevocht 19 Mei 1643.
Rochester (John Wilmot, graaf van), engelsch
Roda, nude naam van bet noordbrabandsche
dichter, geb. 1648 te Ditchley, was een vrouwenvlek St. Oedenrode.
verleider van d e ergste soort, en dientengevolge oud
Rodanborch, oude naam van 't stadje Aaren afgeleefd voor zijnen tijd, op 33-j, leeftijd gest.
denburg in Staats-Vlaanderen (prov. Zeeland).
1680. Van zijne Poems (2 din. Londen 1774) verRode-le-Due. Zie BOLDUC.
dienen vooral zijne geestige satiren opmerking.
Rodemack, vlek in 't fransche Moezel-dept.,
Rochlitz, 1) stad in Bohemen, 7 mijlen be- vierdhalf unr gaans benoordoosten Thionville; 1200
noorden Bidschow ; 2600 inw. —2) stad in Saksen,
inw.; eertijds vesting, en (tot 1492) de residentie
van machtige heeren. De Franschen maakten zich
aan de Mulde, 7 uren gaans benoordw. Cbemnitz,
van R. meester 1552 en 1630; doch eerst bij den
5000 inwoners; oud kasteel, welks twee torens de
.Rochlitzer Jupen genoemd worden. Kenrvorst Johan
vrede van Nijmegen (1678) kwam R. voor goed aan
Geoi g IV schonk de stad R. aan zijne bijzit Magdalene
Frankrijk.
Sibylle von Neitschiitz (geb. 1675, gest. 1694), die
Roden, of Rhoden, bij verkorting Roon, dorp
hij 1693 tot gravin van R. verhief.
'in Drenthe, 4 uren gaans benoordw. Assen.
Rochlitz (Friedrich), duitsch novellist en muRodenburg, 1) dorp in 't grootbertogdom
Luxemburg, 3 uren gaans benoordoosten Luxemburg
ziekkenner, geb. 1769 te Leipzig, gest. aldaar 1842.
Een Auswahl des Besten aus R.'s Schriften leverde
en derdehalf uur gaans bewesten Grevenmacher.
hij zelf (6 din. Zullichau 1821); zijne voornaamste. 2) oude naam van Aardenburg; zie RODANBOBEN.
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Roderbemricke

Roger de Beauvoir

Roderhemricke, oude naam van het Dren- 9 Jnni 1815 aan liet koninkrijk der Nederlanden
kwam. Door watersnood is 11. geteisterd 1643 ; door
ther ddorp Roderwolde .
Rodericum, lat. naam van Ciudad Rodrigo. fellers brand 16 Juli 1554 en 31 Mei 1665. Reeds
Roderik, of Rodrigo, laatste koning der West- in 1561 was R. door pans Pius IV tot een bisdom
Gothen van Spanje, was de zoon van een hertog
verheven, dat 1801 vereenigd werd met het bisdom
Luik.
van Cordova, Wien op bevel van den west-gosh. koning Vitiza de °opt] uitgestoken werden. Om die
Roerlo, het geld. dorp Rufflo.
Roeser, dorp in 't groothertogdom Luxemaan zijnen vader gepleegde barbaarschheid te wreburg, aan de Alzette, anderhalf uur gaans bezuiden
ken, vatte B. tie wapenen op, versloeg de armee van
Luxemburg, worth ook Rusere en Roseren gespeld.
Vitiza, en maakte zich meester van diens troon. De
zonen en bloedverwanten van de onttrnonden vorst
Roeskilde. stad op het deensche eiland Seeriepen de Arabieren te huip. Een arab. hulpleger,
land, 4 mijlen bewesten Kopenhagen; 4700 inw.;
Odder aanvoering van Tarik, landde in Spanje, en
oude kathedraal, in welke 20 koningen en koninginbemachtigde in 711 Calpd (Gibraltar), waarop B.
nen van Denemarken begraven liggen. Tot 1443 was
met een Leger van 90,000 man tegen die vreemde
R. de residentie der deensche koningen; 28 Febr.
overweldigers oprukte. De beide lepers vochten 9
1658 werd te R. een voor Denemarken nadeelige
dagen lang bij Xeres-de-la-Frontera; reeds den dervrede met Zweden gesloten.
den dag van den veldslag sneuvelde R.
Roesmaelen, nude naam van Rosmalen.
Roderlo, oorspronkelijke naam van het gelRoestam. Zie ROSTAM.
dersche dorp Rawl°.
Roetsjoek, stad in Bulgarije (europ. Turkije),
Roderwolde, dorp in Drenthe, 1 uur gaans 11 mijlen beoosten Nikopoli, aan den Donau ; 65,000
benoordnosten Roden ; 200 inw.
inw.; door de Russen ingenomen 1811 en 1828, en
Rodingen, dorp in 't voormalige hertogdom in laatstgenoemd jaar door hen ontmanteld.
Lotharingen, is het tegeuw. luxemb. dorp Reding.
Roey, verkort voor St.-Oedenrode.
Rodolph. Zie RUDOLF.
Rogelim, stad aan de grenzen van stain BenRodosto, bij de ouden Rhaedestus en Bisanthe, jamin ; in de nabijheid van R. lag eerie bron, geen hij de Timken Tekir-dagh, stad in europ. Turkije,
naamd Fontein van Rogel ; Jozna 18 :16 ; H Sam.
in Roemelie, 12 rnijlen beoosten Gallipoli, aan de
17 : 17, 27; 19 ; 31 ; I Kon. 1 : 9.
Zee van Marmora ; 18,000 inw.; door de Russen beRoger I, graaf van Sicilie, de jongste der 12
zet in 1829.
zonen van den Noorman Tancred de Hauteville, die
Rodrigo, koning der West-Gothen. Zie het 1052 uit Normandie naar Neder-Italie togen, verart. RODER1K.
overde 1060 Messina, hielp zijnen broeder RobertRodt, luxemb. dorp. Zie ROODT.
Guiscard vervolgens Calabrie veroveren, en stood
na diens dood (1085) aan het hoofd der NoormanRodumna, lat. naam van Roanne.
nen in Italie. Eerst na 28 jaren vol vermoeienissen
Roehel, het friesche dorp Rohel.
Roelevaartjesveen. Zie ROELOF-ABENDS- en oorlogsgevaren, was hij meester (1089) van geheel het eiland, uitgenomen de bergstreken in het
VEEN.
Roelof–Arends–Veen, dorp in Zuid-Hol- binnenland. Hij beschonwde dan ook Sicilie als zijn
land, derdhalf uur gaans beoosten Leiden en 3 kwareigendom ; aan zijnen neer stood hij Apulie af. Nadat
hij nog Malta veroverd bad, stierf hij 1101 te Mitier gaans benoorden Woubrugge ; 1300 inw.
leto, twee minderjarige zonen (Simon en Roger) naRoem (sultanaat). Zie KONIEH.
latende, onder voogdij van Adelaide van Montferrat,
Roemelie. Zie ROMELI6.
Roemerswaal, de voorm. stad Reimerswaal. zijne derde vrouw. — R. II, eerst graaf, vervolgens
Roer, duitsch Ruhr, rivier, ontspringt derdhalf koning van Sicilie, zoon van den vorige, geb. 1093,
uur gaans benoordoosten Malmedy op den Eifel in
was 8 jaren out toen zijn vader stierf, en werd grootde pruis. Rijnprovincie, stroomt langs Malmedy,
gebracht onder vongdij van zijne moeder Adelaide.
Duren, Gulik, enz., konit bij Vlodorp in nederl. LimZoodra hij meerderjarig was, ontweldigde hij Calabrie aan zijnen neef Willem (11'20), werd na diens
burg, loopt noordwestvvaarts door de gemeenten Vlodorp, Herkenbosch en Odilienberg, en vast bij Roerdood hertog van Apulie (1127), nam den titel aan
mond in de Maas, na 17 mijlen loop. — Onder van Koning der Beide Sicilien (1130), en liet zich
Napoleon I gaf deze rivier haren naam aan het
te Palermo kronen. Hij hield zich staande tegen keizer Lotharius en tegen den griekschen keizer Emdepartement der Roer, dat Aken tot hoofdplaats had.
Roermond, fransch Ruremonde,stad in nederl. manuel; hij voegde Amalfi en Napels bij zijn rijk.
Limburg, aen de samenvloeiing van de Roer met de
Bij tie scheming in de Kerk koos hij de partij van
Maas, 10 uren gaans benoorden Maastricht ; 4500
den tegenpaus Anacletus 11, en nam Innocentius II
gevangen, die, om weder in vrijheid te komen,
inw.; geboorteplaats van den geograaf Mercator (ofRAI formeel erkende als honing (1139). Daarna
schoon anderen beweren dat die te Rupelmonde
maakte R. 11. eenige veroveringen in Grieken=
geboren is). In 1290 werd R. versterkt door Otto III,
land (1145), en keerde toen zijne wapenen tegen
graaf van Gelderland ; 1572 door den prins van
Oranje aan de Spanjaarden ontweldigd (23 Juli),
Afrika, waar de macht der Noormannen zich onder
zijn bevvind aanmerkelijk uithreidde; hij stierf 1154.
doch 6 Oct. weder ontruimd, en 12 Oct. weder door
Door R. II werden op Sicilie ingevoerd de moerde Spanjaarden hezet ; 6 Juni 1632 door de Holtenders ingenomen, doch 3 Sept. 1637 heroverd door bezieboom (dien hij uit Grieketland derwaarts
bracht), de zijdeworm en het suikerriet.
de Spanjaarden; 7 Oct. 1702 verineesterd door de
Hollanders, 19 Jan. 1716 door hen ontruimd, en
Roger, graven van Foix. Zie Foix.
Roger, pausen. Zie CLEMENS VI en GBEGORIUS M.
aan 00stenrijk overgegeven krachtens bet Barrieretractaat; 1792 (Nov.) een oogenblik in bander) der
Roger d'Ubaldini. Zie n-BALDINI.
Franschen, doch 4 . 5 Mrt. 1793 door hen verlaten;
Roger–Ducos. Zie Ducos.
1795 echter met al de Oostenrijksehe Nederlanden
Roger de Beauvoir, gefingeerde naam van
bij de Fransche republiek ingelijfd, bleef R. aan
Edouard Roger de Bully, fransch letterkundige, geb.
1809 te Parijs, bekend door een aantal romans en
Frankrijk, totdat het door het Weener tractaat van

Rogers
stukken voor bet tooneel, deed 1835 eene reis door
Holland, van welke reis hij voor zijne pennevruchten veel partij heeft getrokken; hij tronwde omstr.
1840 met de tooneelspeelster Eldonore Leocadie
Doze, van wie hij in 1850 wettig gesrheiden is:
het geheele rechtsgeding ow deze echtscheiding is
door R. beschreven in verzen.
Rogers (Samuel), engelsch dichter, geb. 1763
te Louden, gest. 1855. Werken : Pleasures of menzorg
(1792),Human life (I819),Haly(1822),Recollections
of the table talk (Louden 1856).
Roggel, dorp in Nederl. Limbnrg,2 uren gaans
benoordw. Roermonde; 300 inw.
Rogliano, I) het oude Rublanum, stad in het
Napelsche, 4 uren gaans beznidoosten Cosenza, aan
den Savuto; 4500 low. — 2) stad op Corsica, op
de noordpunt des eilands, 7 uren gaans benoorden
Bastia ; 1500 inw.
Rogniat (Joseph, vicomte de), fransch generaal
der genie, geb. 1767 te Vienne in Dauphine, gest.
1840, diende onder Moreau (1800), rnaakte de veldtochten van 1805 tot 1807 mede, onderseheidde
zich bij het beleg van Dantzig als bataillonschef,
ging naar Spanje met den rang van kolonel, droeg
veel bij tot de inname van Saragossa, Tortosa, Tarragone, Saguntus en Valencia. In 1811 benoemd tot
divisie-generaal, werd hij 1813 bij de groote armee
geplaatst, en versterkte Dresden; 1814 kommandeerde bij de genie te Metz. Na de Restauratie werd
R. benoemd tot lid der krijgscommissie, vervolgens
tot inspecteur-gent. der genie, en 1830 tot pair.
Men heeft van hem eene Relation des sieges de
Saragosse et de Torlose (1814), en Considerations
sup l'art de la guerre (1818).
Rogoboio, dorp op Java, resid. Soerakarta ;
28 Jan. 1827 overwinning der nederl. troepen op
de muitelingen.
Rohan, I) stad in 't fransche dept. Morbihan
(in 't oude Bretagne), 7 uren. gaans benoordw.
Ploermel, aan de Oust; 1700 inw.; was eerst een
vicomte, en werd 1603 door Hendrik IV tot hertogdom-pairie verheven, ten behoeve van Hendrik,
vicomte van Bohan. — 2) .Rohan-Rohan, of Frontenay-l'Abattii, stad in 't fransch dept. Deux-Sevres,
derdhalf liar gaans bezuiden Niort ; 2000 mow.; werd
17U tot een hertogdorn verheven ten behoove van
Hercule Mdriadec de Bohan, prins van Sonbise.
Rohan, oud-aanzienlijk fransch geslacht, dat
men laat opklimmen tot de eerste souvereinen van
Bretagne, stamde at' van de graven van Porrhoet,
vicomtes van Rennes, door Main 1, den vierden zoon
van Eudo, graaf van Porrhoet, die omstreeks 1100
leefde, en die als erfdeel het grondgebied van Bohan
()Pl y ing met den titel van vicomte. Dit geslacht
heeft zich in verscheidene linien gesplitst, waarvan
de voornaamste zijn: Guémende, Montbazon, Soubise, Gid, Chabot ; en nit hetzelve zijn vele uitstekende personen voortgekomen. De leden der familie 11., eerst vicointes, daarna graven, droegen den
titel van hertogen, sedert Hendrik van R., de schoonzoon van Sully, tot hertog en pair verheven was
1603. Zij hadden den rang van prinsen, omdat zij
huune afkornst lieten opklimmen tot de wide koningen van Bretagne (door Conan I). Een hunner
had tot devies gekozen : ,,Koning kan niet, hertog
is beneden mij — Bohan ben ik". Hier volgen de
voornaamste personen uit dit geslacht: R.(Hendrik,
hertog van), geb. 1579 in het Gereformeerde geloof,
schoouzoon van Sully, verwierf de pairie met den
titel van hertog in 1603, den rang van kolonel der
Zwitsers en Grauwbunderlanders 1605. Hij werd

Bohan

923

na den dood van Hendrik IV het boofd der Calvinisten in Frankrijk, en voerde, in naam van zijue
partij, drie oorlogen tegen het gouvernement van
Lodewijk XIII (1620-22,1625 en 26,1627-29);
de laatste dier drie oorlogen eindigde ongelukkig
voor hem. La Rochelle, dat door hem verdedigd
werd, weed ingenomen door Richelieu, en R. zag
zich genoodzaakt Frankrijk te verlaten. Hij nam de
wijk naar Venetie. Die republiek koos hem tot veldbeer tegen Spanje (1631), doch bij bet verdrag van
Cherasco werd de vrede hersteld. In 1632 voerde
hij den oorlog van Valteline als aanvoerder der
Grauwbunderlanders, (loch voor rekening van Frankrijk. In 1635 zond Richelieu hem nogmaals derwaarts; R. veroverde toen dat landschap, doch ontruimde bet weder in het jaar daarna, waardoor hij
zich bet misnoegen van zijn gouvernement op den
hats haalde. Hij nam de wijk naar Geneve; ook daar
vervolgd, begat hij zich in Jan. 1638 in dienst bij
het leger van hertog Bernhard van Saksen-Weimar,
doch werd reeds 28 Fehr. bij Rheinfelden zwaargekwetst, en stierf Bien ten gevolge 13 April 1638.
Men heeft, onder andere geschriften, Memoires van
R. (over de Religie-oorlogen in Frankrijk, 2 dIn.
1644, en over den oorlog in Valteline, 3dln.1758).
— R. (Benjamin de), beer van Soubise, broeder
van den vorige; zie SOUBISE. - R. (Anna de), zuster der beide vorigen (1584-1646), gar in de burgeroorlogen bewijzen van grooten cooed, en was
een tijdlang krijgsgevangen. Zij kende Hebreeuwsch,
en beoefende de dichtkunst. — R. (Tapered
de), gezegd een zoon van hertog Hendrik van
R., werd in 't geheim in Holland grootgebracht;
titel word hem betwist door Margareta, de dochter
van Hendrik, en werd hem ontnomen bij arrest van
het parturient van Parijs (1646i, in weerwil van de
pogingen, die door zijue woeder, de hertogin-douairiere, in zijn belang aangewend werden. Hij koos
partij tegen het hot in de onlusten der Fronde, en
sneuvelde 1649, toen hij meerderjarig stolid to worden, en in verzet dock te komen tegen de zooeven
vermelde uitspraak van het parlement. R. (Lodewijk, prins van), genaamd Chevalier de Bohan,
zoon van Louis de Rohan-Guemende, geb. omstr.
1635, werd 1656 benoemd tot hertog van Montbazon, opperjagermeester, vervolgens kolonel der garden van Lodewijk XIV. 1-lij was een dapper man,
dock onteerde zijnen naam door allerlei schandalen ; hij schaakte hertogin Mazarin (Hortense
Mancini), en vornide zelfs plan om dat ook mevr.
de Montespan te doers. Rondow in schulden zittende,
smeedde hij, om aan geld te komen, een komplot
met een ondergescbikt ()Meier (Latreaumont) ow
Quilleboeuf aan de Hollanders over te leveren, en hun
zootloende toegang te verschaflen in Normandie. Dit
komplot ontdekt zijnde, or-Merging R.1674 de doodstraf. — R. (Armand Gaston de), kardinaal en
bisschop van Straatsburg, geb. 1674, gest. 1749,
was de vijfde zoon van den eersten prins van Soubise (nit de linie R.-Guernende). In 1701 benoemd
tot coadjutor van kardinaal Furstenberg, verving
hij dozen 1704 op den zetel van Straatsburg, werd
1712 kardinaal, 1713 groot-aalmoezenier van
Frankrijk, wijdde Dubois tot aartsbisschop van Kamerijk, en kwam 1722 in den raad van regentschap.
De titels van kardinaal en bisschop van Straatsburg
bleven na hem in zijne fawilie, en werden gevoerd :
1) door Armand de R., zijn achterneef (1717-56),
die hem 1749 opvolgde en meer bekend is onder
den naam van kardinaal Soubise; — 2) door Lodewijk Constantijn de R., neer der vorigen (1697—
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1779), die 1756 kardinaal Snubise opvolgde; — en
3) door Lodewijk Reinier Eduard, prins van R., neef
van Lodewijk Constantijn, geb. 1734, gest. 1803,
aanvankelijk onder den naam van prince Louis
bekend, en vermaard door zijne schandaalmakende
avOnturen. Reeds vroeg henoemd tot coadjutor van
zijnen oom, den bisschop van Straatsburg, ging hij
1772 als ambassadeur van Frankrijk naar Weenen,
doch leefde daar nitsinitend voor zingenot en vermask, en gaf aan 't oostenrijksche hof zooveel ergernis, dat de keizerin (Maria Theresia) bewerkte dat
hij teruggeroepen werd : niettemin werd hij bij zijn
terugkeer in Frankrijk (1774) groot-aalmoezenier
des konings, bisschop van Straatsburg (1779), en
eindelijk kardinaal. Zich latende verschalken door
intriganten, die hem omringden, liet kardinaal R.
zich in den waan brengen, dat koningin Marie Antoinette geen weerstand zou bieden aan zijne overspelige Insten, indien hij eene prachtige diamanten
halsketen (c ollier) voor haar kocht, dien zij zelve
niet had willen koopen, omdat de prijs haar veel te
hoog was. Hij kocht de bewuste keten, en stelde die
ter hand aan schurken, die hem iu den waan brachten, dat de koningin het geschenk aangenomen had
(zie Gravin LAMOTTE) ; doch daar hij niet in staat
was den ontzettenden koopprijs (1.600,000 !lyres)
te betaten, werd de zaak ruchtbaar, zoodat die zelfs
ter oore kwam van den koning, op Wiens bevel R.
in hechtenis genornen en bij het parlement in staat
van beschuldiging gesteld werd (1785) ; hij werd
vrijgesproken, doch verloor zijn ambt van aalmoezenier, en werd door Lodewijk XVI naar de abdij La
Chaise-Dieu gebannen. Eenigen tijd daarna bekwam
hij vergunning om naar zijne diocese terug te keeren. In 1789 werd hij door de geestelijkheid van
Hagnenau afgevaardigd ter Staten-Generaal, had daar
slechts een ongenhlik zitting, weigerde zijne goodkeuring aan de burgerlijke constitutie tier geestelijkheid, en nam de wijk. (1791) naar dat gedeelte van
zijne diocese, dat op den rechteroeTer van den Rijn
lag. Merkwaardig zijn de bijzonderheden omtrent
dezen R. voorkomende in de llfemoires van den abbe
George], die een tijdlang zijn grootvicaris en tevens de
bandlanger in al R.'s intrigen geweest was. —
Th-Guémenee (Jules Hercule Meriadec, prins van),
eerst genaamd Prins van Montbazon, fransch viceadmiraal, oudste broeder van den vorige, geb. 1726,
onderscheidde zich in de 2e helft der 18e eenw door
de overdadige pracht zijner huishonding, den schitterenden luister der partijën, die hij gaf, en zijne
ongehoorde geldverkwisting. Zijne vrouw (dochter
van den hertog van Bouillon, en gouvernante der
kinderen van Frankrijk) maakte ook van Karen kant
groote verteringen : zij eindigden 1783 met een
schandelijk bankroet, dat niet minder bedroeg dan
33 millioen francs; de liquidatie liep eerst in 1792
ten einde. Dadelijk in 1783 was R. in ongenade gevallen, en de prinses was uit hare ambten afgezet.
Zij stierf 1793 op het revolutionaire schavot.
—R.-Chabot
(Louis Francois Auguste, hertog van),
prins van Leon, kardinaal, geb. to Parijs 1788, gest.
1833, werd opgevoed in Engeland, werwaarts zijne
ouders geemigreerd waren, kwani reeds spoedig met
hen naar Frankrijk terug, sloot zich aan het hof van
Napoleon aan, en was vervolgens onder Lodewijk
XVIII ollicier bij de mousquetaires. Zijne vrouw, die
hij innig liefhad, verloren hebbende, zeide hij aan
de wereld vaarwel, omhelsde den geestelijken staat,
en werd reeds spoedig groot-vicaris van Parijs,aartsbisschop van Auch, vervolgens van Besancon (1829),
en eindelijk kardinaal (1830). Na de Jull-omwente-

ling gennodzaakt Frankrijk te verlaten, keerde hij
1832 in zijne diocese terug, waar destijds de cholera
woedde, en stierf kort daarna. Door zijne deugden
was doze 11. geheel en al het tegenbeeld van de twee
vorige leden zijner familie. — R. (Pierre tie), geb.
omstr. 1450 in Bretagne, gaf talrijke hewijzen van
gehechtheid aan Lodewijk XI, werd 1475 tot maarschalk van Frankrijk verheven, en is bekend onder
den naam van rnaarschalk Giê. In 1479 heroverde
hij in Vlaanderen al de plaatsen, waarvan Maximiliaan zich meester had gemaakt, ofschoon ze na den
dood van Karel den Stoute door Lodewijk XI aan
Frankrijk waren getrokken. Met even grooten lof
diende R. onder Karel VIII en onder Lodewijk XII;
doch der gemalin van laatstgenoemden vorst, Anna
van Bretagne, mishaagd hebbende, werd R. gevangen genet op het kasteel van Dreux (1508), en stied
daar 1513. — R. (Armand de), genaamd kardinaal
Soubise; zie Soumse. — R. (Ch. de), prins van
Soubise; zie SOUBISE. - R,-Montbazon (Marie de),
hertogin van Chevreuse ; zie CHEVREUSE.
Rohan—Chabot (Anne Louis Ferdinand,
hertog van), prins van Leon, fransch generaal, geb.
14 Oct. 1789, stamt of van eene oude familie uit
Poitou, die in 1645 de hertogen van Bohan nerving.
Hij maakte 1809 den tweeden oostenrijkschen veldtocht mede; vervolgens als adjudant van Napoleon
den veldtocht naar Rusland, werd gekwetst bij Kaloega, waar hij niet minder dan 13 lanssteken ontving, en werd 1813 eskadrons-chef. Na de Restauratie werd hij, met den rang van kolonel, aan het
huis van den hertog van Berri toegevoegd, word
1824 kommandant der hnzaren van de koninkl.
garde met den rang van marechal-de-camp, en bled'
dat tot tie Juli-omwenteling, toen hij den eed aan
de nieuwe dynastic weigerde, en dus nit het openbare leven aftrad.
Rohega, kleinzoon van Heber; I Chron.7: 34.
Rohel, eigenlijk Roode Hel, of Nyega, voormalig
dorp (thans gehncht) in Friesland, 2 uren gaans
beznidw. Heerenveen.
Rohillas, een tak der Paganen (de als veroveraars naar Indic gekomene Afghanen), die zich in de
16e eeuw in het oostelijk gedeelte van Delhi kwamen nederzetten, tusschen den Ganges en de Gogra,
in het landschap, dat naar hen den naam draagt van
Rohilcund, waar ze een machtig rijk stichtten. In
1774 werden de R. door den nabob van Oude (Audh),
die geholpen werd door de Engelschen, verslagen ;
in 1781 werd het grootste gedeelte van hun land
aan Oude toegewezen, en thans staat bet rechtstreeks
onder het gezag van Groot-Britannia.
Rohrau, vlek in Oostenrijk. kreis Unterwienerwald, 6 uren gaans bewesten Presburg; 500 inw.
gehoorteplaats van Haydn.
Rohtuk, district in Delhi (britsch 0. I.),
groot 64 vierk. mijlen, bevolkt met 377,000 zielen ;
hoofdplaats de stad R., aan het (9 mijlen lange)
Rohluk-kanaal en den weg van Delhi naar Hansee;
13,000 inw.
Roland, oudduitsch Hruodland, ital. Orlando,
de meestgevierde held uit de ridderromans en een
der patadijus van Karel den Groote, als Wiens neef
hij beschouwd wordt. Het beroemdst is hij geworden
door de legentle van zijnen dood (het Rolandslied),
Karel de Groote, die hem reeds henoemd bad tot
kommandeur der mark van Bretagne, nam hem mede
op zijnen veroveringstocht naar Spanje. Bij den terugkeer vial R. (heet het) in eene hinderlaag, die
horn in de Pyrenean, bij Roncevaux, gelegd was door
den verrader Ganelon: daar werd R. door eene ont-
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Roland de la Platiére
zettende Sarraceensche overmacht overvallen, en
sneuvelde met de gansche bloetn der fransche ridderschap (778). Deze legende werd reeds zeer vroeg,
zoowel bij Noord-Franscheu als Provencalen, het
onderwerp van volksliederen, en ging daaruit over
eensdeels in de Kronijk van Turpin, anderdeels
streeks de helit der 12e eeuw in den Roman de
Roland" (uitgegeven door Michel, Parijs 1837).
Meer afwijkend van de oorspronkelgke legende zijn
de italiaansche heldendichten der 16e eeuw, waaronder het beroetndste is de .Orlando furioso" van

Ariosto.
Roland de la P1ati6re (Jean Marie Bap-

tiste), eon der slachtofrers van de groote fransche
omwenteling, geb. 173'2 te Villefrauche bij Lyon,
was inspecteur-generaal van het fabriekwezen te
Lyon toen de omwenteling uitbrak, en stichtte daar
een Jacobijnen-club, werd in Maart 1792 door Brissot minister van binnenl. zaken, doch werd met verscheidene zijner ambtgeuooten reeds spoedig door
den koning ontslagen. Na den opstand van 10 Aug.
opnieuw tot minister van binnenl. zaken benoemd,
keurde hij de moordtooneelen van September ten
sterkste af, trachtte een dam op te werpen tegen de
overheersching der Bergpartij, hetgeen hem echter
Diet gelukte ; integendeel zag hij zich genoodzaakt
zijn ontslag te nemen, werd met de Girondijnen in
staat van beschuldiging gesteld, redde zich door de
vlucht, wist gedurende 5 maanden aan alle nasporingen te ontsnappen, en maakte 15 Nov. 1793, toen
hij de tijding vernam dat zijne vrouw ter dood gebracht was, zelf een einde aan zijn leven op den
grooten weg bij Rouaan. — R. d. 1. P. (Mahon
Jeanne Phlipon, mevrouw), echtgenoot van den vorige, geb. 1754 te Parijs, was de dochter van een
graveur, studeerde veel, en las vooral Plutarchus,
nit Wiens geschriften zij zich doordrong van republikeinsche denkbeelden. In 1780 trouwde zij met
den vorige, stuwde hem voort in den revolutionairen maalstroom, kwain met hem Haar Parijs, sloot
zich aan bij de partij der Girondijnen, en werd de
eigenlijke ziel van bet ministerie van binnenl. zaken,
waar haar man aan het hoofd stond slechts in naam:
meet dan hij, was zij dan ook gehaat bij de Bergpartij, en na den 31 Mei werd zij in hechtenis genomen. Reeds Bens had zij voor de Conventie te recbt
gestaan, beschuldigd van kuiperijen met Engeland,
doch was toen op hare schitterende rechtvaardiging vrijgesproken : ditniaal echter kon zij haar ongeluk niet ontgaan, en 8 Nov. 1793 werd zij onthoofd. Men heeft van haar lezenswaardige Memoires
(1795; verscheidene malen herdrukt).
Roland Rainutius. Zie pans ALEX. Ill.
Bolds, zeer ond dorp in Drenthe, 1 uur gaans
beoosten Assen; 670 inw.
Roldue, verkort van Rode-le-puc, den franschen naar! van 's-Hertogenrade.
Rollin (Charles), fransch geschiedschrijver,
geb. 1661 te Parijs, gest. aldaar 1741 als rector der
universiteit. Zone Oeuvres completes (30 din.) werden in 't licht gegeven door Letronne (bij FerminDidot 1821-25) en door Guizot (1821-27). Inzonderheid noemen wij daarvan de Histoire ancienne
(12 dln. Parijs 1730-38; dikwijls herdrukt, bet
laatst door Didot in 10 dln., 1846-49), en de
Histoire Romaine (9 dln. Parijs 1738-39; uitgeg.
door Didot in 10 dln., 1862).
Rollingen, twee dorpen in 't groothertogdom
Luxemburg, nl.: 1) weer bekeud onder den naam
van La Madelaine, ligt een half uur gaans bewesten
Pettingen; 280 law, — 2) aan den grooten Weg
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van Diekirch naar Luxemburg, 3 kwartier gaans
bezuidoosten Mersch. — en 3) een gehucht R., drie
kwartier gaans benoordw. Remick, door de beak de
Ausburg gescheiden van Asselt, waarmede het te
zamen 450 inw. telt.
Rollo, fransch Rollon, of Raoul, hertog van
Normandie, was een dier noorweegsche aanvoerders,
die gebannen werden door Harald Haarfager (875).
Aan het hoofd van zijne Noormannen liep hij de
kusten van Frankrijk af van 876 tot 911, bemachtigde Rouaan, en verkreeg in 911 van Karel den
Eenvoudige, bij den vrede van St.-Clair-sur-Epte,
met de hand van diens dochter Gisela, dat gedeelte
van Neustrie, dat sedert Normandie genoemd is,
benevens het ontniddellijke domein van Bretagne,
onder belling, dat bij Karel als zijn leenheer zou
erkennen, en dat hij zich zou laten doopen, hetgeen dan ook in bet volgende jaar plaats greep, bij
welke plechtigheid hij den naam ontving van Robert.
Hij regeerde verstandig, rechtvaardig en vreedzaam,
en stierf 920 (of 927), slechts den zoos nalatende,
nl. Willem I.
Rom, duitsche naamsvorm voor Rome.
Roma, 1) ital. en lat. naam voor Rome. —
2) eene oudromeinsche godin over al wat groeide,
later ook de godin der kracht en degelijkheid. Zij
werd afgebeeld als godin der overwinning, met symbolen van den landbouw en palladium ; somwijlen
ook met eene wolvin, die tweelingen zoogde, aan
hare voeten.
Roma, een der Zuidwester-eilanden van Banda
(nederl. U. 1.), behoort tot de Teralta-groep, en is
omringd door verscheidene onbewoonde eilandjes,
waaronder Klein-R., dat beoosten R. ligt.
Romagna, of Rotnandiole, lat. Romania, landschap in ltalie, vormde voor 1860 het noordgedeelte
van den Kerkelijken Staat en het aangrenzende gedeelte van Toskanen, en vomit titans in hoordzaak
de vier italiaansche provincien Bologna, Ferrara,
Forli en Ravenna. Onder het romeinsche keizerrijk
was de R. een gedeelte van Flaminia ; in de 6e eeuw
en na de longobardische overweldiging was de R. de
middelste provincie van bet Exarchaat; in 752 veroverd door den Longobard Astulf, werd de R. reeds
spoedig daarna (754) aan pans Stephanus 11 teruggegeven door Pepijn. Die schenking werd bekrachtigd en nog aanzienlijk vermeerderd door Karel den
Groote, die de R. tot een graafschap verhief. Dit
graafschap werd in 1221 door Frederik 11 aan twee
graven van Hohenlohe geschonken; in 1275, na den
val der Hohenstaufen, maakte de fatnilie de la Polenta zich van de R. rimester; in 1441 werd het
hun ten deele ontweldigd door Venetia. In 1501
werd de R. overweldigd door Cesar Borgia, die van
Alexander VI den titel ontving van Hertog der R.;
doch het werd hem 1503 ontweldigd door pans Julius II, daarin gebolpen door Lodewijk XII.
Romagnano, 1) marktvlek in Sardinie,circa
4 mijlen benoordw. Novara, eau de Sesia; 2700
inw. — 2) dorp in 't Napelsche, in Principato Citeriore, 4 mijlen beoosten Campagna ; 850 inw.
Romagn.ese, vlek in Sardinie, derdhalf uur
gaans ten nourdw. van Bobbin; 3000 inw.
Romain, fransche naamsvorm voor Romanus
en Romano.
Empire Ronzain = Romeinsch keizerrijk; ook:
(bet Heilige) Roomsche Rijk.
Romainville, dorp in 't fransche dept. Seine,
anderhalf uur gaans benoordoosten Parijs; , 1400
inw. Gevecht tusschen de Franachen en de Gealliterden 30 Maart 1814.
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Romamthi-Ezer

Romamthi —Ezer, een priester; 1 Chron.
4, 31.
Romano, I) stad in MoWavle, aan de vereeni-

Romanus

zijnen zoon Alexins. Onder de regeering van Michael
stond er een valsche Demetrius op, die in eenen
korten tijd vrij veel aanhang vond, doch spoedig
werd ge,at en opgehangen.
ging van de Moldavia en den Sereth, ruim 8 mijlen
hezuidw. Jassy; 1700 inw. — 2) dorp in de ital.
Romanow-Borissoglebsk,stad (of ei gen=
prov. Turijn, derilhalf uur gaans bezuidw. Ivrea ;
lijk twee steden) in het rnssische gouvt. Jaroslawl,
aan d e (Volga, 5 mijl. benoordw. Jaroslawl ; 5700 Jaw.
2100 inw. ; de oostenrijksche generaal Salfi vond
!tier den dood (1800), terwijl Bonaparte de overRomans, stad in 't fransche dept. DrOme, aan
de Isere; 10,000 inw. (was reeds in de 16e eeuw
winning op hem bevocht. — 3) stad in 't Venetiahnzeer welvarend, en telde Coen over de 12,000 inw.)
sche, 6 uren gaans hezuidoosten Bergamo, aan den
Serb); 3300 inw.; heeft haren naam geschonken
Romanus, naam van verscheidene heiligen,
nl.: 1) martelaar, was soldaat in bet romeinsche leaan een aanzienlijk Grbellijnsch geslacht, dat in de
12e en 13e eenw over de Trevisaansche mark
ger, en woonde als zoodanig den marteldood bij van
den heiligen Laurentius. wiens standvastigheid zulk
heerschte (zie EZZELINO).
Romanow, aanzienlijk russisch geslacht, welks eenen indruk op R. maakte, dat hij zich tot het Chris=
tendon bekeerde. Hij stierf zelf den marteldood te
stamheer Andreas, bijgenaamd Kobyla (d. i. de
Merrie), in 1341 nit Pruisen naar Moskou kwam,
Rome 258; kerkelijke gedenkdag 9 Ang.-2) stichwhar hij in dienst trail van grootvorst Simeon den
ter van de kloosters in het Jura-gebergte, eerste
aht van Condat (thans St. Claude), gest. 460, op
Trotsche. Zijn zoon Fedor, bijgenaamd Kosjka (d. i.
de Kat), had vijf zonen, van welke de vier linien R.,
70-j. leeftijd, werd in al zijne vrome handelingen
bijgestaan door zijnen broeder Inpicinus: kerkel.
Soechowo-Kobylin, Kal3tsjew en Sjerernetjew afstamden. Fedor's kleinzoon Zacharji liet twee zogedenkdag 28 Febr. 3) bisschop van Rouaan in
nen na, nl. Jakow (wiens afstarnmelingcn zich Za626, stamde of van een der oude frankische konincharjin-Jakowlew noernden), en Joerj (die door
gen. Volgens de legende verloste hij de omstreken
zijnen zoon Roman ['gest. 1543] d e stamheer werd
van Rouaan op miraculeuze wijk van eenen monder little Zacharjin Joerjew). De dochter van Roman,
sterdraak (Gargourile genaamd), ter gedachtenis
nt. Anastasia, trouwde 1547 met tsaar (wan IV, en
waarvan jaarlijks op Hemelvaartsdag eene processie
werd de moeder van tsaar Fedor I. De broeder van
werd gehouden, hij Welke gelegenheid tevens aan
keizerin Anastasia, nl. Nikita Romanowitsj (d. i.
eenen veroordeelde gratie en invrijheidstelling geRoman's zoon), trouwde met Eudokia prinses van
schonken werd. Deze stierf 639; kerkelijke geSoesdal, die afstamde van eenen broeder van Alexandenkdag 23 Oct. — 4) in de Russische kerk wordt
der Newsky, en uit dit huwelijk werden vijf zonen
29 Juli een heiligen R. vereerd, die in 1001 den
gehoren, van welke de oudste was Fedor, die door
marteldood gestorven is; doch deze IL is door de
Roornsch-Katholieke Kerk niet erkend.
tsaar Fedor I op diens sterf bed bestemd werd tot
troonopvolger; doch Boris Godoenow verbande of
Romanus (Gallesinus, pans onder den naam
vermoordde al de mannelijke leden der familie,alleen
van), zat slechts tien maanden op den Stoel van
nitgezonderd Fedor (die in de nabijheid van ArPetrus (R98), en wordt zelfs door velen niet als
changel monnik werd "onder den naam van Filaret)
pans medegeteld.
en diens zoon Michael. Door George Otrepjeff tot
Romanus (Jul.), schilder. Zie JULIUS ROMANUS.
metropoliet van Moskou benoemd, wist Filaret het
Romanus, vier byzantijnsche keizers, nl.:
daar zoo ver te brengen, dat de bojaren, die een inR. I, bijgenaamd Lacepenus, geb. in Armenie nit
hooding des lands op den troon verlangden, hunne
geringe °riders, had naam gemaakt in de legers
keus vestigden (1613) op zijnen zoon Michael (zie
onder Basilius en onder Leo. Groot-admiraal onder
10 regels lager). De dynastie Romanow regeerde
Constantijn, was hij aanvankelijk zooveel als voogd
van 1613 tot 1762, en eindigde met den persoon
over dien jongen worst. Hij liet hem tramen met
van keizerin Elizabeth, die kinderloos stierf; zij
zijne dochter Helena, liet zich tot mede-bestuurder
werd vervangen door de dynastie Holstein-Gottorp,
des rijks benoernen in 919, en sloot hem reeds spoedie door aanhuwelijking aan haar verrnaagschapt
dig geheel buiten bet bewind. Hij koos achtereenwas. (Karel Peter Ulrik, die na Elizabeth regeerde
volgens zijne eigene drie zonen (Christophorus,
onder den naam van Peter III, was een neef van
Stephanus en Constantinus) tot merle-bestnurders.
Hij kon de Bulgaren niet verdrijven, dan door aan
Elizabeth en zoon van eene zuster Hier keizerin,
nl. Anna, bertogin van Holstein-Gottorp, dochter
hunnen koning Petrus de hand te schenken van zijne
van Peter den Groote.) Voor de tsaars nit het huis B.,
kleindochter Maria (927); hij werd in 94i door
zie het art. RUSLAND. R. (Michael), tsaar of keizijne zonen Stephanus en Constantinus van den troon
zer van Rusland, zoon van Fedor Nikititsj, werd
gestooten en in een klooster gezet, waar hij 948
1613 door de te Moskou bijeengekomene Staten— II, kleinzoon van den vorige, zoon
vergadering tot tsaar gekozen, en had bij zijne troonsvan Constantinus VII en Helena, bracht zijnen vader
beklimming den naijver te bekampen van Zweden en
om het Leven door vergif, ten einde zelf op den troon
Polen. Na eenen korten oorlog sloot hij met Zweden
te komen (939), en stierf 963 tengevolge van zijne
den vrede van Stolbowa, waarbij hij Ingermanland
uitspattingen, of wel door vergif, dat zijne vrouw
en Carelie afstond aan Gnstaaf Adolf. In 1618 sloot
Theophano hem toegediend had. — bijhij een veertienjarig bestand met Wladislas, zoon
genaamd - Argyrus, een rijk en achtensvvaardig senavan den koning van Polen, die voorwaartsgedrongen
tor van Constantinopel, werd door Constantinus IX
was tot Moskou : de Polen bleven meester van de
tot schoonzoon en opvolger gekozen, en beklom
hertogdommen Smolensk, Severie en Tsjernigow,
1028' den troon. Ongeluklog in zijneondernemingen
in Welk bezit zij bestendigd werden bij den vrede
tegen de Turken (1030), wreekte hij zich daarover
van Wiasma (1634). Door de raadgevingen zijns
op zijne onderdanen, en dreef hen tot wanhoop
vadtts geleid, zon Michael B. het werk der beschadoor zijne wreedheden. Keizerin Zoe-, zijne gemalin,
ving in Bustand met bracht ter hand hebben ge-'• liet hem verniciordeti (1034), terwij1 hij een bad
Dome), indien niet een vroegtijdige dood (1645)
nam.
R. IV, bijgenaamd Dibgenes, was van
hem hadde weggerukt. hij liet den troon na aan
samenzwering overtuigd en ter dood veroordeeld,
25 :

Romaasow
toen keizerin Eudoxia, hem ziende, verliefd op hem
weal, en vervolgens met hem tronwde, in weerwil
van den ced, dien zij hares gemaal Constantinus IX
op zijn sterfbed had gezworen (1068). Tegen de
Turken, die door Alp-Arslan aangevoerd werden,
trok R. te velde, versloeg hen bij Tarsus (1069), en
drong tot in Perzie door; loch hij verloor eenen
heslissenden veldslag (bij Matizicertutn, 1071) en
viel in de handen van den turkschen vorst, die hem
op vrije voeten stelde tegen de belofte van eenen
hoogen iosprijs. In R.'s afwezigheid had Constantinopel een anderen keizer uitgeroepen, nl. Michael
VII, zoon van Eudoxia; R. deed vergeefsche pogingen om zijne kroon weder machtig te worden : hij
viel in de handen van Michael, die hem de oogen uit
lief steken ; eenige dagen daarna stierf R.
Romanzow (maarschalk), russisch veldheer,
(uit een geslacht, dat 1745 tot den gravenstand verheven werd), voerde den eernaam Sadoenaiskoi, d.i.
Overschrijder van den Donau, en was geb.1725. Hij
diende als generaal in den Zevenjarigen oorlog, en
onderscheidde zich vooral bij het beleg van Colberg
(1761). In 1769 werd hid als opperbevelhebber tegen de Turken nitgezonden, bevocht op eene
groote turksche overmacht twee schitterentle overwinningen (1770), bemachtigde Isrnailow, Bender,
Kilia, Akerman, Brahilow, vervolgens Giurgewo
(1771); na vruchtelooze onderhandelingen trok hij
opnieuw den Donau over, rukte voorwaarts tot
Sjoemla (Schumla), waar de grootvizier zijn hoo!dkwartier had, en noodzaakte hem ow den vrede te
vragen, die 1774 te Koetsjoek-Kainardzji geteekend
werd. Catharina 11 overlaadde hem met gunst- en
eerbewijzen, benoemde hem tot stadhouder van
Ukraine, riep hem vervolgens van dien post terug,
om hem met grootvorst Paul naar Berlijn te zenden,
en benoemde hem 1787 tot generaal der tweede
armee, die tegen de Turken uitgezonden werd. Doch
eindelijk tie aanmatigingen van Potemkin moede,
nam R. zijn ontslag, en stierf 1796. — R. (Nicolai
Petrowitsj, graaf), zoon van den vorige, geh. 1754,
onder Alexander I minister v. koophandel, 1807-11
minister van buitenl. zaken en kanselier des rijks,
een bestrijder van Engeland's invloed, verliet deswege 1812 het staatstooneel, maakte zich echter ook
toen nog hoogstverdienstelijk door het stichten van
bet naar hem genoernde museum, en stierf 1826.
Met zijnen broeder (graaf Sergei R.), die onder
Catharina H russisch gezant te Berl ijn -was, is 6 Fehr.
1836 de gra[elijke linie der familie H. uitgestorven.
Rome, lat. en ital. Roma, vroeger de hoofdstad
van bet Romeinsche rijk, werd reeds door de ouden
de Eeuwige stad genoemd, wordt ook in het N. T.
dikwijls vermeld, en is Mans de hoofdstad van den
Kerkelijken Staat en residentie van den Paus, en
heeft 197,000 inw. Op de beide oevers van den Tiber
gelegen, wordt R. ook wel de Zevenheuvelenstad
genoemd, als gebouwd op de bekende zeven heuvelen, van welke er vijf op den linkeroever der rivier
liggen, nl. de Viminalis, de Capitolinus, de Palatinus,
de Aventinus, de Coelius of Lateranus, met de daartusschen liggende vlakten van den Campus Martins
en het Velabrum; op den rechteroever liggen de
Vaticanus (niet tot het oude R. behoorende) en de
Janiculus (waar het tegenwoordige Trastevere). Het
oude Rome was veel grooter en volkrijker dan het
bedendaagsche. Het had zich allengs derwijze uitgebreid, dat bet, behalve de opgenoemde, nog 5
andere heuvelen in zich shoot, nt. de Quirinalis, de
Esquilinus, de Testaceas, de Citorius, de Pinch's. In
den eersten tijd van het keizerrijk moet bet over de
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millioenen inwoners geteld hebben. Het punt van
waar bet oude home zich van lieverlede uitbreIdslei
is de Palatijnsche berg, waar Romulus (volgegs'Oe
legende) de eerste stichting had begonnen-ornitt.
753 v. Chr. Aanvankelijk was R. slechts een schuilnest van roovers en bandieten : zeven koningen volgdewdaar elkander op in een tijdsbestek van 244 jaren'(111. Romulus, Nutria Pompilius, Tullus Hostilius,
Ancus Martins, Tarquinius Priscus, Servms Tullius,
Tarquinius Superbus). Reeds onder den 3en en 4en
dier koningen nam de stad meer en meer toe in gewicht ; maar vooral ender de drie laatste (men kan
dat het etruskische tijdperk noemen) werd R. machtig, rijs, sterk bevolkt: bet had toen reeds half Latium, een gedeelte van het land der Sabijnen, en
waarschijnlijk geheel Etrurie aan zich onderworpen.
De dwingelandij der Tarquiniussen liep uit op het
wegjagen van den koning en op de afschafling van
het koniugschap (509 v. Chr.). Toen werd R. eene
republiek, bestuurd door consuls, die slechts voor
den jaar werden gekozen. Deze ornwenteling werkte
eenigen tijd verlammend op de ontwikkeling van
R.; en de onafgebrokene twisten der twee standen
(patriciers en plebejers) besteudigde den toestand
van zwakherd op zijn tninst eene eeuw Lang, in welk
tijdsbestek men de Equen en Volksken eenen worstelstrijd op leven en dood zag voeten tegen R., dat
meer dan eens door hen op den rand van zijnen
ondergang gebracht werd. De instelling Tan het tribunaat (493) en de herhaalde uitbreiding, die aan
die instelling gegeven werd, bet decemviraat (451
—449), het militaire tribunaat herhaalde malen ingevoerd en weder afgeschaft (444-366), waren de
voornaamste gebeurtenissen in den inwendigen toestand van R. gedurende dat tijdsbestek. De Vejiers
(Veji) waren door R. ten onder gebracht (395)
toen de Gathers kwamen, de stad bemachtigden, en
baar nagenoeg totaal verwoestten (389 v. Chr.).
Door Manlius gered, en door Camillus weder opgebeurd na den aftocht der Galliers, hood R. tang wederstand aan nieuwe invallen ; al de nieuwe gallische legerbenden, die R. kwamen bedreigen, werden
of verslagen of tot den aftocht genoopt, en alle binnenlandsche onlusten werden onderdrukt.- De Samnitische oorlog, die vervolgens ontbrandde (343 v.
Chr.), en die, meer en meer een vreeselijk aanzien
krijgende, geheel Italie, van de Macra of tot aan de
punt van Rhegium, in een oorlogsveld herschiep, had,
in weerwil van de bondgenootschappen van Samnium, Etrurie en Umbrie, in weerwil van den tegenstand van Tarentum en de wapenen van Pyrrhus,
gees anderen afloop, dan dat R. meester werd van
die gansche landstreek (266), en dat de republiek
R. niet slechts de eerste mogendheid van Italie,
maar tevens een der grootste mogendheden van de
wereld werd: in dit tijdvak ziet men de krijgsmansdeugden en burgerdeugden te R. mtblinken met den
grootstmogelijken glans: dit is het tijdvak der Deciussen, der Fabiussen, enz. Eindelijk brengt R. zijn
wapengekletter buiten Italie: het tast Carthago aan,
en ontweldigt aan die mogendheid het westerdeel
van Sicilie (eerste Punische oorlog, 264-242 v.
Chr.); vervolgens, na aan datzelfde Carthago midden in vredestijd Sardinie outnomen, na op zijn
minst de heeft van Cisalpijnsch Gallie en een gedeelte van Illyrie veroverd te babel), voert . R. dew
tweeden Punischen oorlog tegen , Hannibal, is een
oogenblik in gevaar van te zullen bezwijken, ender
de slagen van dien . geduchten tegentiantler,(219.4
202 , V. maar eindigt met-Ineesterte worden
van het oosterdeel van Sicilie en tevens*van Spa*.
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grenzen te geven (Rijn, Donau, Zwarte Zee, Eu14.,tlemerste helft der volgende eeuw (201-146 v.
phraat, woes* van Afrika, Atlantische Oceaan) ;
Cbt,), ziet men R. den genadeslag aan Carthago
de provincien en het gezag zijn gedeeld tusschen
toebrengen (146), in Spanje meer en meer zijn geAugustus en den senaat. De republiek had bijna 5
zag oitbreiden en vestigen, Cisalpina en 111yrie nog
eeuwen (480 jaren) geduurd ; het keizerrijk was bebeter onder het juk brengen, Macedonie vernietigen
stemd om ruirn 5 eeuwen te duren, die zich gevoe(148) en Griekenland insgelijks (146), zoodat beigelijkst laten indeelen in vijf tijdvakken, t. w.: I) De
den herschapen worden in romeinsche wingevvesten ;
eerste eeuw van het principaat ; gedurige adoptien
de Seleuoieden van Klein-Azie worden verdreven en
geven • aan Augustus tot opvolgers vorsten, die alien
teruggedrongen tot over den Taurus. Varr146 tot
tot
ramp of tot afschuw zijn (Tiberius, Caligula,
133 worden Virrathus en Numantia overwonnen
Claudius, Nero) ; de dynastie van Cesar eindigt met
(Lusitanie en de Callareken komen onder het juk);
Nero, en drie usurpators (Galba, Otto, Vitellius) baomstreeks 125 v. Chr. begint zich in Genii de Ronen den weg voor de drie vorsten nit de flaviaanmeinsche provincie te vormen, die, snel-in uitbreische dynastie (Vespasianus, Titus,Doinitianus). Het
ding toenemende, zich reeds spoedig uitstrekt van
keizerrijk worth vergroot met Britannia. — 2) De
Toulouse tot Nizza; Nan 112 tot 101 waken de Rotweede eeuw van het principaat (96-193) wordt
meinen, na Jugurtha verslagen te hebben,zich meesgekenmerkt
door de echte wijsheid en goedheid der
ter van een gedeelte van Numidie, en verbrokkelen
vijf eerste vorsten (Nerva, Trajanus, Adriaan, Antobet overige gedeelte. Van dat tijdstip of is R. de eernines, Marcus-Aurelius, die alien elkander opvolgen
ste mogendbeid der wereld. Dock de kiem tot verdoor adoptie), en door de slechtheid van den zesval begint zich reeds te ontwikkelen: de krijgsmansden (Commodus, die erfelijk keizer is) ; wijders door
en burgerdeugden, die de kracht van het oude R.
uitgemaakt hebben, beginnen te verdwijnen ; de on- de meer en meer toenemende bomogeenbeid der
verschillende bestanddeelen des rijks, en door de
deugden en de weelde nemen toe ; in den toestand
schitterende en nuttige veroveringen van Trajanus
der romeinsche maatschappij wordt zedebederf meer
(Mesopotamia veroverd op de Parthen, Dacia op de
en meer een alledaagsch verschijnsel. De Gracchen
Barbaren). — 3) Militaire anarchie van 193 tot 284.
doer vergeefsche pogingen om in bet -lot der bevolDit
tijdvak splitst zich in drie tijdperken: het zuivere
king beterschap aan te brengen : zij bezwijken (133
Syrische, tot 235 (Septimius Severus, Caracalla, Ma—121), maar laten eene dernagogische partij achter
crinus, Heliogabalus, Alexander Severus); regeeringzich, die alle middelen ped acht om haar.doel te
loos, tot '268 (Maximinus, de Gordianen, Philippus
bereiken. Vandaar een aanhoudende strijd tusschen
Arabicus, enz., en eindelijk de dertig tirannen onde plebejers en de patriciers. Verscheidene gebeurder Gallienus); herstellend tijdperk, van 268 tot '284
tenissen, de twee Slaven-norlogen (in 133 en 104
(onderClaudiusll, Aurelianus, Tacitus, Probus,enz.).
v. Ct ..), de oorlog der Cimbren en Teutonen (113
De herhaalde verwoestingen, die de Barbaren eau—101), de oorlogeu tegen Mitbridates (88-64 v.
richten, kenmerken dit tijdvak; bet keizerrijk begint
Chr.), de dringende eischen der boudgenooten, die
te verzwakken. — 4) De eerste eeuw der echte, ware
het romeinsche stedenrecht verlangen, en die op de
monarchie (284-395): die begint met Diocletiaan,
afwijzing van bun verzoek de wapenen opvatten
en neemt met Theodosius haar einde; Diocletiaan
(Bondgenoolen-oorlog,90-88 v.Chr.), houden eenigeeft aan het rijk eene nieuwe staatsregeling : om
gen tijd dien strijd tusschen plebejers en patriciers
beter het hoofd Dan de Barharen te kunnen bieden
geschorst: dock nauwlijks is het gevaar geweken, of
stelt hij twee auguslussen en twee cesars aan. Van
die strijd wordt vinniger dan ooit hervat. Marius en
310 tot 325 (onder Constantinus) zegeviert het
Sylla zijn de hoofden der twee partijen, die met
Christendom en worth keizerlijke godsdienst. Reeds
elkander wedijveren in wetsverkrachtingen en gekort daarna (330) houdt Rome op de hooldstad des
welddadigheden: Sylla verschaft eindelijk (82 v.
rijks te zijn (welke rang overgaat op Constantinopel).
Chr.) de zegepraal aan de aristocratische partij, usurDe Barbaren warden dikwijIs terugged men ; maar de
peert het dictatorschap, en voert letterlijk een schrikgrenzen des rijks zijn reeds ingekrompen in Mesopobewind. Maar bij zijnen dood (78 v. Chr.) begint de
tamie, in Armenia, in Dade, en sedert 376 hebben de
strijd opnieuw, hetzij openlijk, hetzij bedektelijk en
Gothen,overwonnen door de Hunuen,zich nedergezet
in den vurm van samenzweringen (Catilina, enz.,
op romeinsch grondgebied. In dit tijdvak is het rijk
65-62 v. Chr.); wederom eenigen tijd gesust door
reeds in twee deelen gesplitst (onder Diocletiaan in
de instelling van bet eerste driemanschap of trium284, en onder de twee Valentinianussen van 364
viraat (Pompejus, Cesar, Crassus, 60-53), breekt
tot 376). — 5) De tweede eeuw van de ware mode strijd eindelijk uit tusschen Cesar en Pompejus
narchie (395-476). Werkelijke deeling van het
(49 v. Chr.); Cesar, de kampioen der democratische
romeinsche rijk in Oostersch rijk en Westersch rijk,
partij, houdt de overhand, maar wordt reeds spoena den dood van Theodosius (395) ; zegevierende
dig verrnoord (44 v. Chr.). De saamgezworenen
inval der Barbaren in het Westen : Alarik in Italie;
kunnen zich echter niet meester maken van bet bede Alanen, Sueven, Vandalen, Burgundiers, Franken,
wind ; zij worden bij Philippi overwonnen door het
enz., in Afrika, in Spanje, in Gallia; de Saksen in
tweede triumviraat (Octavius, Antonius, Lepidus),
Groot-Britannie : al die provincien, alleen Italie uiten bet duurt niet lang of alles bepaalt zich eenvougezonderd, gaan achter elkander voor het Westerdig tot de vraag, wie van beiden regeeren zal, Octasche rijk verloren ; en eindelijk wordt ook ltalie vervius of Antonius, De slag van Actium heslist die
overd en herschapen in een afzonderlijk koninkrijk
vraag ten voordeele van Octavius (31 v. (Ir.), en
onder Odoacer, die zich met verwaardigt den titel
aan hem verleent de senaat de titels van prins,augusvan keizer aan te nemen (476). In dit t4dvak is
tus en itnperator of keizer (29 v. Cbr.). Hier begint
Rome herhaalde main ingenomen : door Alarik in
het keizerrijk. De regeering van Augustus is een
410 ; door Genserik in 455; door Odoacer in 476.
tijdperk van volmaakte rust en van doortastende
Zwaar had R. ook nog te lijdeu in den oorlog, dien
reorganisatie: de tempel- van Janus is gesloten ;
Tbeodorik tegen de Herulen voerde, en in dien, wearreel is wear worden er nog ettelijke veroveringen ge-

maakt, dock dit geschiedt slechts ow aan bet rijk
natuurlijke (d, i. door de natuur zelve getrokkene)

door Justinianus aan de West-Gothen het bezit van
Italie trachtte te ontweldigen : Theodorik, lielisari-
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us, Vitiges bemachtigden achtereenvolgend de stad,
waar het zielental der bevotking hoe 'anger hoe
meer of-, en de algemeene eltende hoe 'anger hoe
meer toenam.
In het weder Grieksch gewordene Italie, waarvan
Rome reeds sedert 404 niet eens de hoofdstad meer
was (Honorius had dien rang aan Ravenna gegeven,
terwijI hij vluchtende was voor Alarik), werd Home
de hoofdplaats van een afzonderlijk hertogdom (het
hertogdom Rome), een der provinciën van de Pentapolis, en stond onder het gezag der exarchen ;
doch'de stadhouder van den exarch had er metterdaad minder te zeggen dan de pans. Onder Leo III
(den Beeldstormer) kwam de stad Rome met het
geheete hertogdom in opctand tegen het exarchaat,
en vormde feitelijk eene onaf hankelijke republiek,
die bestuurd werd door den pans (728) ; zich bedreigd ziende, beurtelings door de keizers van Constantinopel en door de Longobarden, riep R. den
bijstand in van de Frankische koningen. Na den ondergang van het exarchaat (752) en van het koninkrijk der Longobarden (774), werd Rome (stad
en hertogdom), dat Pepijn in zekeren zin aan den
pans had geschonken, door den zoon van dien
voort (Karel den Groote, die de schenking zijns
vaders had bevestigd) older de bescherming van
Frankrijk geplaatst. Doch under de zwakke opvolgers van Karel den Groote werd die bescherming
ingeroepen tevergeefs, en het gezag van de pausen
werd in Rome meer dan eens miskend of geheel op
zij geschoven door machtige partijen. In de 10e eenw
heerschte de familie van Marozia, die van 't pausdom
een schandelijken speelbal maakte, totdat Otto I
de orde kwam herstellen door de partijwoelingen
te onderdrukken (962). Niettemin hield Rome niet
op te woelen onder Otto II en III, en meer nog onder Hendrik H. Het kwaad had zip toppunt bereikt, toen Hendrik III daarin met krachtige hand
herstel kwam aanbrengen, doordien hij Rome onderwierp aan den wit der keizers, die voortaan pausen
aanstelden, door hen gekozen. Nu althans heerschte
er Teinheid van zeden op den pausetijken stoel ;
maar het duurde niet lang of de pausen, zagen zich
genoopt, de vrijheid van de Kerk en van Italie te
verdedigen tegen de keizers : Rome was met Milaan
de ziel van bet italiaansche verzet tegen het keizerlijk gezag. Ongelukkigerwijze, terwijI de pausen het
gezag der keizers bestreden, zagen zij menigmaal
hun gezag zelf aan het wankelen gebracht in Rome,
uit Welke stad zij nn eens door keizerlijke troepen
verdreven werden, dan weder vluchten moesten
VOOF machtige familien of voor demagogen. Door
Hendrik IV werd R. driemaal belegerd (1081, 82
en 83); hij nam de stad in (1084) en verdreef Gregorius VII. In de twisten van Innocentins II en
Anacletus II (1140, enz.) stelde Arnold van Brescia
te R. de republiek en eenen senaat in, en de stad
onderwierp zich eerst in 1149: Gregorius IX nam
de vlucht, toen Frederik Hop R. aanrukte (1241); de
edellieden, die in 1281 meester van R. waren, weigerden pans Martinus IV daar teontvangen; in 1347,
partij trekkende van des pausen afwezigheid (want
sedert 1309 resideerden de pausen te Avignon),
stichtte de befaamde Rienzi te R. de republiek; doch
die staat van za g en was slechts van zees korten duur.
De pausen werden echter niet onmiddellijk weder
meester van R.; en toen Albornoz daar (sedert 1364)
alles had voorbereid voor hunnen terugkeer (die
1377 plaats had), was het gezag echter tot in de
16e eetiw minder in handers van de pausen, dan Ian
de groote familién (Colonna, Orsino). Tegen het
II,

einde van de groote scheuring begon het wag 4er
pausen zich te herstellen : Alexander VI, Mini li en
de twee pausen Medicis (Leo X en Clemeos,VH,
1492-1534) brachten het gezag tot vastheid: MidderwijI werd R. bijna ingenomen stormenderhand
door Karel VIII toen hij Napels ging veroveren
(1495), en het werd dat werkelijk door den connétable de Bourbon (1527). Toen do heerschappij der
Spanjaarden in Italie er eindelijk de orde bersteld
had, nam R. eene andere gedaante aan. Door de pausen Julius II en Leo X was de stad reeds aanmerkclijk verfraaid ; hunne opvolgers, en voornamelijk
Sixtus V, ging op hun voetspoor voort. Meer dan
ooit werd R. toen de verzamelplaats van bedevaartgangers, reizigers, kunstbeoefenaars en geleerden.
De Fransche omwenteling bracht in dien toestand
eene stoornis. Berthier ontweldigde R. aan den pans,
en riep er de republiek nit (1798) ; bij den vrede
van Luneville (1801) werd R. aan Pius VII teruggegeven; dock in 1808 werd R., benevens het grootste gedeelte van den Kerkelijken Staat,doorNapoleon
ingelijfd bij het Fransche keizerrijk (het overige
werd toegevoegd aan het toen gestichte koninkrijk
Italie). Napoleon verklaarde R. tot tweede stad des
keizerrijks, maakte er de hoofdplaats van het Departement van den Tiber (of departement Rome) van,
en stelde het onder het bewind van eenen franschen
prefect. De gebeurtenissen van 1814 brachten de
pausen weder in R. terug, waar ze ongestoord hunne
macht bleven uitoefenen tot 1848, toen Pius IX zich
genoodzaakt zag nit R. te vInchten, waar de republiek uitgeroepen werd ; doch reeds in het volgende
jaar werd hij in zijn gezag hersteld door de fransche
wapenen, die hem zijn blijven beschermen tot 1866,
in Welk jaar bet fransche bezettingsleger eindelijk
uit R. werd teruggeroepen. Doch nauwlijks hadden
de Franschen zich verwijderd, of de bewegingspartij
in Italie, met Garibaldi aan het hoofd, besloot eene
poging te wagen, om R. te bemachtigen en het zoodoende te verheffen tot hoofdstad van het 1860 gestichte koninkrijk Italie. Die poging is echter door
de nieuwe geWapende tusschenkomst van Frankrijk
verijdeld (zie NOMENTUM), en het is niet waarschijnlijk, dat R. door wapengeweld tot hoofdstad van
Italie te maken zal zijn. Veeleer schijnt die gebeurtenis, die vroeg of laat plaats grijpen moet, voorbereid te worden fangs vreedzamen weg. Door de verhefting (1868) van een prins Bonaparte tot kardinaal, is het wel te verwachten, dat die kardinaal en
geen andere bij den flood van Pius IX door het conclave zal beschouwd worden als door den Heiligen
Geest aangewezen, om verkoren te worden tot Pius'
opvolger: als eenmaal een Bonaparte pans is, dan
waarschijnlijk zal bet pausdom niet !anger bij zijn
izon possumus volharden, maar afstand doen van de
wereldlijke macht, en zoodoende, R. als hoofdstad
aan Italie schenkende, een einde maken aan bet bestaan van eenen toestand, die zoo gevaarlijk is voor
de rust van geheel de wereld en zoo verderfelijk
voor het geluk van ontelbare huisgezinnen, Welker
vaders of zonen of broeders zich thans aan hunnen
natuurlijken werkkring onttrekken, om in den
vreemde te gaan strijden voor een op den duur even
onhoudbaar als onrechtvaardig belang.
In de groote tijdruimte, die er verloopen is s%dert
de stichting van Rome, is die stad achtereenvolgens
geregeerd door koningen (753-509 v. Chr.), door
consuls (509 v. Chr. tot 31 v. Chr.), door keizers
(31 v.Chr. tot 476 na Chr.) ; vervolgens, na de vow.-bijgaande overweldiging van Herulen en Gothen,
door hertogen, die onderhoorig waren son de emir59
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eben. van Ravenna, en eindelp door pausen tot op
den -iegenwoordigen tijd. Voor de naarnlijst van
laatstgenoemden, zie het art. PAUSEN.
Koningen.

v. Chr. 753 Tarquinins de Oude 61/i
Romulus
578
714 Serving Tullius
Numa Pompitius
671 Tarquinius de
Tullus Hostilius
639
Trotsche
534-509
Martins
Ancus
ans
Bonieinsclie Keizers.

284-305
Augustus
v. Chr. 31 Diocletiaan
Tiberius
na Chr. 14 Maximianus Hercu37
Caligula
les
286-305
Claudius I
41 Constantius Chlorus
54
Cesar 292
Nero
Augustus 305-306
68
Galba
Otto
69 Galerins Cesar 293
Vitellitts
Augustus 305-310
69
Vespasianus
69 Severus Cesar 305
Titus
Augustus
306
79
Domitiaan
81 Maximinus II, bijgen.
Nerva
96
Daza of Data
98
Trajanus
Cesar 305
Adriaan
117
Augustus 308-313
Antoninus
138 LiciniusAuguaus307-324
Marcus Aurelius en
Constantinus I 306-337
Lucius Vents
161 Constantinus II, ConMarcus Aurelius
stantius 11, en
alleen
169
Constans
337
Commodus
180 Constantius II en ConPertinax
193
starts
340
Didius Julianus
193 Constantius II alleen :350
Pescennius
Magnentius 350-353
Niger 193-195 Julianus de Afvallige 361
Albinus
193-197 Jovianus
363
Septimius Severus 193 Valentinianus I in
Caracalla en Geta
211
't Weston 364-375
Caracalla alleen
'212 Valens in't Oosten364-379
Macrinus
217 Gratianus in 't
Ileliogabalus
218
Westen
375-383
Alexander Severus 222 Valentinianus 11 in
Maximinus I
235
't Westen 383-392
De 2 Gordianussen 237 Theodosius'
Maximus, Pupienus
in 't Oosten 379
en Balbintis
237
alleen
392-395
GordianusIlldeVrome238
1Vestersch rijk.
Philippus de Arabier 244 Honorius
395
Decius
249 Valentinianus III
424
Gallus en Volusianus 251 Petronius Maximus 455
Ernilianus
253 Avitus
455
Valerianus
457
'253 Majorianus'
Gallienus
260 Libius Severus
461
(De 30 Tirannen).
Anthemius
467
Claudius II de Goth 268 Olybrius
472
Quintillus
270 Glycerius
473
Aurelianus
270 Julius Nepos
474
Tacitus
'275 Romulus AngusFlorianus
276
tutus
475-476
Probus
276
Oostersch rijk.
Carus
282 Arcadius, enz. (zie 't
Carinus en Nurneart. OOSTEINCEI RUE).
rianus
284
Rome (koning van).Zie REICHSTADT(hertOg van)
Romeinen. De bevolking van het Romeinsche
rijk.
Romeinsche Rijk (het). Onder dozen naam
heat men te verstaan het rijk, dat anno 29 v. Chr.
gesticht werd door Augustus, en dat ook onder zijne
opvolgers Uri machtig geheel bleef vormen tot op
Dtocletutan, of juister gezegd tot den flood van
heodosius (395 na Chr.), en dat, vervolgens gesplitst in Westersch rijk en Oostersch rijk (zie op

Romeinsche rijk
die beide namen) zich staande hield tot 476 n
het Westen, en tot 1453 in het Oosten. In /Wile
vernietigd door Odoacer, werd het keizerrijk hersteld door Karel den Groot? (800), op wiens afstam-

melingen de titel van keizer °verging. Die titel, die
in onbruik geraakt was na het uitsterven van de Carolingische dynast ie in Duitschland, werd weder aangenoinen door Otto I, toen hij meester was geworden van Italie; seder!, dien worst nam het Dnitsche
rijk officieet den titel aan van het Heilige Roomsche
rijk der Duitsche natie. Zijne opvolgers zijn den
titel van keizer van dat rijk blijven dragon tot 1806,
toen Napoleon een einde rnaakte aan het Duitsche
rijk en zelf den titel van keizer aannant. Wij laten
verder hierachter de geographische indeeling van het
Romeinsche rijk volgen, en verwijzen voor't historish
overzicht naar de artikels ROME, WEsrEasdu nuK
en OOSTERSCH RIDE.
Men moet, was bet Romeinsche rijk aangaat, wel
onderscheiden tusschen Italie en de wingewesten
(of veroverde lauden).
Italie onderging, hetzij onder Augustus, hetzij
voor en na hem, verscheidene wijzigingen in de indeeling, zooals dat te vinden is in ons art. 'nue.
VOOr Augustus waren de wingewesten: Sicilie (het

oudste van alien), Sardinie, Corsica, Hispania Citerior, Hispania Ulterior, Cisalpijnsch Gallie, Africa,
Transalpijnsch Gallie (eerst geuaamd Romeinsche
provincie van Gallie, totdat dit, door de veroveringen van Cesar tusschen de jaren 58 en 50 v. Chr.
geheel Cattle werd), Numidie (wingewest geworden
na den slag van Thapsus in 46 v. Chr.),
Achaia, Macedonia, Asia (d. het koninkrijk Pergamum), Cilicie. Syrie, Cyprus en Cyrenaica. — Augustus lijfde Cisalpijnsch Gallie bij Italie in, splitste
Hispania in drie provincien (Tarraconensis, Lusitanie, Betica), Cattle in vier (Narbonensis of de oude
Romeinsche provincie van Cattle, Lugdunensis of het
oude Celtica ingekrompen, Aquitanie of het oude
Aquitanie veel vergroot, en Belgica met de beide
Germanien); hij veroverde Egypte (anno 30),
Rhetie en Vindellcie, Noricum, Pannonie, Mesie (dat
bij in 2 provincien splitste). Overigens deelde hij
met den senaat tie wingewesten, en behield voor
zich de grensprovincien en de pas veroverde ; van
daar drie verschillende bestandtleelen in de algeheelheid des rijks (senatoriale provincien, keizerlijke
provincien, vasalstaten). De senatoriale provincien
waren Sardinie en Corsica, Sicilie, Narbonensis,
Betica, Macedonie, Achaia, Creta, Asia, Bithynie,
Cyprus, Africa, Numidie, Cyrenaica. De vasalstaten
waren tie koninkrijken Susa, Thracie, Bosporus,
Cappadocie, Comagene, Judea, West-Mauritanie,
Carle en Lycie. Al het overige was keizerlijke provincien. Later hadden in verscheidene provincien
weder onder-indeeiingen plaats, of er werden nieuwe
provincien in het aanzijn geroepen ten koste van
de overige; Gertnanica la en 2a werden afgescheiden

van Belgica ; Oost-Mauritanie werd gesplitst in Cesariensis en Sitifensis; Vespasianus schiep eene Provincie der Eilanden ; era.
Men bespeurde in het Romeinsche rijk, in weerwil
dat bet werkelijk stechts een grow, geheel was, zeer
duidelijk twee geheel van elkander verschillende wereltien: bet Oosten en bet Westen; en ieder van die
Letden splitste zich op zijne beurt ook weder in
tweeen: Italie en Gallie, Griekenland en K(ein-Azie.
Vandaar ten deele de tetrarchie van Diocletiaan.
Deze indeeling werd gewijzigd en verbeterd in de 4e
eeuw : toen vormde het geheele rijk vier prefecturen,
te zamen bestaande nit dertien diocesen, die zelven

Romeinsche rijk
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weder samengesteld waren nit honderd en eenige
pi ovincien, benevens Rome en Constantinopel, welke
twee steden geheel en al buiten de indeeling bleven.
Ziehier een overzicht, met inbegrip van ettelijke
wijzigingen, die plaats hadden in de 5e eeuw, en
waardoor het getal der diocesen op veertien, dat
der provincien op honderd en achttien gebracht
werd.

4) Prefectuur van het Oosten.

Mesie II.
Thracie.
Diocese van 1 Remimontus.
Thracie.
Rhodope.
f Europa.
Klein-Scythia.
Proconsu- Asia propria.
laat van
H
Hellespont.
Asia.
De Eilanden.

HET WESTERSCHE R1JK.

1) Prefectuur der Gallien.

i Britannia I en II.
Diocese van I Groot Cesariensis.
Flavia Cesariensis.
Britannia.
Valentia.
Belgica I en II.
Germanica I en II.
Lugdunensis LII,111 en IV.
Groot-Sequanensis.
d er Aquitania I en II.
Diocese
Gallia. <1 Novempopulanie.
Narhonensis 1 en H.
Viennensis (later inge, deeld in I en II).
', Grieksche Alpen.
Zee-Alpen.
I Tarraconensis.
Callecia.
Diocese van Carthaginensis.
Hispania. Lusitanie.
i Bwtica.
t Balearische eilandeu.
' Mauritania Tingitana.

Diocese
van
Asia.

Diocese
van
Italie.

1

HET OOSTERSCLIE R1JK.

3) Prefectuur van illyrie.

Dacie 1 en II.
Diocese van Mesie 1.
Dacie.
Dardanie.
Prevalitana.
Macedonia.
Diocese van Thessalia.
Macedonie. Epirus (oud en nieuw).
Achaia of Griekenland.
Eiland Creta.

Carle.
Lycie.
Vicariaat
< Pamphylie.
van
Pisidie.
Asia.
Lycaome.
s, Phrygien (de) (Pacati\ aansch en Gezond).
/ Isaurie.
/ Cilicie (later in tweeen).
' Plienicie (zeeprov. en Libanon-prov.).
Diocese of
graafschap , Syrie (Consulair, Salutair,en Phratesiaansch).
van het
Oosten. 1 Palestina I, 11, III en IV.
Arabic.
Osroene.
Mesopotamie.
\ Cyprus.
, Ilithynie.
t Honorias.

t

Diocese van H
PaePlItednaogpOnnietu. s.
Pontus.
Polemoniacisch Pontus.
Galatia 1 en II.
`Cappadoci
Cappadocia I en H.
1 en II.
Egypte propria.
Libya I en 11.
Diocese van i, Augustamnicum.
Egypte.
Arcadia of Heptanomis.

2) Prefectuur van Italie.

Rhetie I en II.
DioceseCottische Alpen.
van Italia Venetie.
Liguria.
propria.
Emilia.
ts Flarninia.
7 Tuscia en Umbrie.
( Valeria.
Picenuci Suburbicarium.
Diocese
Campania.
van
Samnium.
Rome. • Apulie en Calabria.
Lucanie en Bruttium.
Sicilia.
',‘ Sardinia.
\ Corsica.
Africa en Byzacene.
Diocese van c Numidie.
Mauritania (de) (CesaAfrica.
riensis en Sitifensis).
Tripolitana.
Noricum I en II.
Diocese van Pannonia I en H.
Valeria.
Illyrie.
Savie.
Dalmatie.
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Romeliö, of Rumenie, ook Romania, het RoemIly (d. i. Land der Romeinen) der Turken. Onder
dezen naam verstaat men somwijlen eene landstreek,
somwijlen een pachalik van bet turksehe rijk, met
zeer afwisselende grensbepalingen. Als landstreek
bevat R. nu eens het zuiderdeel van het oude Thracie
(bezuiden den Hemus), dan weder datzelfde Thracie, vergroot met Macedonia en Thessalia, of zelfs
met Albania. — Als pachalik of ejalet bevat It. de
.livahs Janina, Salonichi, Tricala, Scutari, Ochrida,
Avlone, Ghiustendil, ll-Bassan, Prisrend, Dukagin,
Oeskoep (Usk up), Delvi no, Velitsjterin, Cavala, Krusjevatz. Het livah Gallipoli wordt ook wel daartoe
gerekend, en somwijlen ook nog de livahs Silistria,
Widdin en Roetsjoek (in Bosnia en in Bulgarije).De
hoofdsteden van R. zijn Sophia en Monastir. Voor de
geschiedenis van R. zie THRACle, MACEPONle, enz.
Romilly, fransche steden : 1) R.-sur-Andelle,
dept. Eure,'6 a 7 raiilen benoordoosten Andelys,
nabij de Andelle ; 1200 inw.; voornaamste kopergieterij van Frankrijk. — 2) R.-stir-Seine, dept. Aube,
4 urea gaans beoosten Nogent-sur-Seine, aan eenen
arm der Seine; 3400 inw.; de oude abdij Selliéres,
waar 1778 het stoffelijk overschot van Voltaire bijgezet was, dat 1791 overgebracht werd naar het
Pantheon.

Rommersdorp, voormalig dorp in Zeeland.
Zie WULPEN.
Rommerstoek, limb. dorp. Zie REYMERSTOCK
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Romney

Bongo

ROMrtey (New-), stad in 't engelsche graafverscheidene godsdienstplechtigheden. Hij verdvveen
plotseling (715 v. Chr.) bij gelegenheid van een onschip Kent, 11 uren gaans beziridoosten Maidstone ;
1200 inw.; is een der Vijfhavens (zieC I NQUE-pORTS).
wetter (waarschiplijk werd hij vermoord door de
Romorantin, stad in 't fransche dept. Loir- senatoren, die zijne dwingelandij moede waren).
Cher, aan de samenvloeiing van Sauldre en MoranOverigens is alles, wat wij van R. verhaald vinden,
tin, 11 uren gaans bezuidoosten Blois; 7500 inw.;
zeer ouzeker; door sommigen wordt zelfs in twijfel
getrokken dat hij ooit bestaan heeft (zie NIEBUHR).
geboorteplaats van Claude, gemalin van Frans I;
was eertijds de hoofdstad van Sologne; werd 1356
Romulus Augustulus, spotnaam voor
Romulus Monzyllus Augustus, de Iaatste romeinsche
veroverd door de Engelschen (bij welk beleg voor
het eerst van belegeringsgeschut gebruik werd gekeizer, was een zoon van Orestes, veldheer der romaakt). Te R. werd 1560, op voorstel van kanselier
meinsche legers in Gallie; hij werd door zijnen vaL'HÔpital het vermaarde Edict van R. uitgevaardigd,
der op den troon geplaatst in 475, doch reeds in
waardoor Frankrijk bevrijd bleef van de Inquisitie.
het volgende jaar nit het gezag gestooten door OdoRomuald I, hertog van Benevent (662-77) acre, koning der Herulen, die hem in ballingschap
zoon van Grirnoald. Door de Grieken in Benevent
zond naar Campanie, met een jaargeld van 6000 livres
belegerd (663) bood hij kloeken wederstand, en
goad : zoo eindigde het Westersch romeinsche rijk:
werd ontzet door Grimoald, die nit zijne larder in
Roneaglia, dorp in het-parmesaansche, aan de
Lombardije kwam aansnellen. In 668 werden TarenPo, tusschen Piacenza en Cremona. In de omstreken
turn en Brindinsi door Romnald aan de Griekenontis eerie vlakte, die historisch verrnaard is nit de lie
weldigd. — R. II, zoon en opvolger van Gisolf
en 12e eeuw door het verblijf, dat de koningen van
(702-31), bemachtigde Cumw, en liet zijn rijk na
Duitschland daar hielden voor hunne kroning.
aan zijnen zoon Gisolf II. — R. (de heilige), geb.
Roncevaux, vlek in Sparkle, 8 uren gaans
omstr. 956 te Ravenna, stichtte 1012 het klooster
benoordoosten Pamplona, 1800 netted. ellen boven
Camaldoli in Toskanen, en werd abt daarvan; de
den spiegel der zee, in een dal der Pyreneen, waar
leden zijner orde werden daarnaarCamaldnlenzen ge(zegt men) de achterhoede der armee van Karel den
noemd. Hijstierf 1027 ; kerkelijke gedenkdag 7 Fehr,
Groote in de pan gehakt werd, in 778, waarbij pallsRomulus, stichter en eerste koning van Rome, graaf Roland het !even verloor.
ging door voor een zoon van god Mars en de vestaatRonciglione, stad in den Kerkel. Staat, ruim
sche maagd Rhea Silvia, dochter van Numitor, den
4 ureng.bezuidoost. Viterbo; 3600 inw.; was voorheen
koning van Alba. Hij kwam ter wereld gelijktijdig
een graafschap; behoort sedert 1647 aan de pausen.
met zijnen tweelingbroeder Remus. De oom van
Ronda, het oude Arunda, stad in Spanje, ruim
Rhea, nl. Amulius, liet haar levend begraven, omdat
8 mijlen benoordw. Malaga; 20,000 inw.; schilderzij hare gelofte van levenslange knischheid geschonachtig op eene hooge rots, die in tweeen gesplitst
den had, terwijl hij de tweelingbroeders op den Tiis door den Guadalvin of Guadiaro ; ijzingwekkende
ber te vondeling Het leggen: doch de rivier liet de
afgrond, genaamd de Tazo, met eene prachtige brug,
kinderen op het droge, en ze werden gezoogd door
die de gemeenschap tusschen de twee bergen daareene wolvin. Faustulirs, des konings veehoeder, vond
stelt. De stad werd 1485 ontweldigd aan de Mooren.
de klemen, min ze nude haar zijn huis, en liet hen
Ronde Tafel (Ridders van de), eene fabelgrootbrengen door zijne vrouw Acca Laurentia, zooachtige ridderschap, volgens de legenden van Grootdat R. en Remus opgroeiden onder veehoeders. Het
Britannia ingesteld in het laatst der 5e eeuw te York
geheim hunner geboorre ontdekt hebbende, nam R.het
door den christenkoning Uther of zijn zoon Arthur
besluit, Amulius te dooden en dan zijnen grootvader
(Artus), op aanrcden van den toovenaar Merlin.
Numitor, die door Arnulius van den troon was geDeze orde bestond aanvankelijk nit 24, later nit 50
stooten, daarop te herstellen. Vervolgens begon R.
ridders, aan wier hoofd de vermaarde Artus, en wier
met zijnen broeder Remus de stichting van Rome,
namen gegraveerd staan op eene ronde marmeren
joist ter plaatse, waar zij te vondeling waren gelegd
tafel, die sedert 1480 te Winchester bewaard wordt.
(753 v. Chr.). Eer de holm nog ver gevorderd was,
Robert Wace, die in de Ile eeuw geleefd heeft,
geraakten de twee broeders in twist, en R. doodde
schijnt de eerste geweest te zijn, door wien de label
zijnen broeder Remus. Dus alleen meester gebleven,
der Ronde Tafel in ornloop gebracht is.
maakte R. van zijne stad eene vrijplaats, zoodat
Rondkoppen, scheldnaam, dien de ridders
die reeds spoedig bevolkt werd met gevluchte slaver
en aanhangers van het Engelsche hof, gedurende
en allerlei deugnieten. Hij stelde openbare spelen in,' den burgeroorlog onder Karel 1 en tot onder Karel
en noodigde de naburige volkeren nit, die te komen
II, aan de Parletnentairen gaven. Het eerst word die
bijwonen, waaraan inzonderheid door:de Sabijnen genaam gegeven aan de in opstand zijnde Schotten, toen
volg werd gegeven: bij die gelegenheid liet R. al de
die den wapenstilstand van Rippon kwamen voorjonge vrouwen en dochters der toeschouwers met
schrijven: het vreemde gezicht van hunne geschogeweld aan hen ontnemen, en gaf die tot vrouwen
rene hoofden gaf aanleiding tot die benaming, die
aan zijne eigene onderdanen (749), Welke vrouwenlater uitgestrekt werd tot alle bestrijders van bet
roof ten gevolge had, dat al de omliggende volkeren
koningschap. Naderhand is de naam R. in dien van
aan R. den oorlog aandeden ; de meesten werden
Whigs veranderd.
echter door R. overwonneu en aan zijn gezag onderRonge (Johannes), stichter van het kerkgeworpen. Met de Sabijnen van Cures, die hij niet tot
nootschap der Dnitsch-katholieken, geb. 16 Oct.
onderwerping had kunnen brengen, trof R. in 745
1813 te Bischofswalde bij Neisse in Silezie, eerst
voor Chr. eene schikking, waarbij overeengekomen
kapellaan te Grottkau, vervolgens leeraar aan de
werd, dat bun koning Tatins en hij gezamenlijk
Laurahutte (eene groote ijzersmelterij),plaatste 1844
zouden regeeren over de twee vereenigde volken;
in de ' Saksische Vaderlandsche Blades" een open
doch het duurde niet lang, of R. wist zich van zijnen
brief aan bisschop Arnoldi (zie dien naam) over bet
ambtgenoot te ontdoen (739). Hij gaf eene snort
te kijk stellen van den rok zonder naafi van Chrisvan staatsregeling aan zijn klein rijk, deelde zijn
to y , en werd wegens dien brief geexcommuniceerd.
y olk in twee klassen in (patriciers en plejebers), beDaarop volgde eene reeks geschriften van H., die
noemde eenen senaat, stelde den trionifin, zoomede aan de Kerk van Rome een gevoeligen knak gaven,

Ronsard
doordien ze velen bewogen zich van die Kerk aC te
scheiden, en onder IL's leiding een eigen kerkgenootschap te vormen, bekend onder den naam van
(le Duitsch-katholieke Kerk.
Ronsard (P. de), beroemd fransch dichter,
geb. 1524, gest. 1585. Oeuvres, 4 dln. Parijs 1567,
verscheidene malen herdrukt ; Oeuvres choisies, Par.
1840; Oeuvres inedites, Par. 1855.
Roode Nuts, eene snort van mitts, waarmede
het beeld der Vrijheid getnoid was, werd in de Fransche omwenteling van 1789 tot herkenningsteeken
gekozen door de ergste heethoofden. De aanleiding
daartoe was deze. Eenige zwitsersehe soldaten, tegen
hunne ollicieren in opstand gekomen, waren naar de
galeien gezonden; (loch teen hun door tie Nationale
Vergadering kwijtschelding van straf was verleend,
kwamen ze naar Parijs terug met de roode mitts der
galeiboeven op, en werden in triomf ingehaald door
het gepenpel, dat zich insgelijks met zulk eene muts
tooide. Toen 't gepenpel zich 20 Juni 1792 van de
Tuilerien meester gemaakt had, werd Lodewijk XVI
gedwongen óók zulk eene muts op te zetten.
Roode Rivier, eng. Red River, naam van
verscheidene rivieren in Noord-Amerika, nl.: 1) ook
Natsjicotsjes genaamd, komt nit de Sierra-del-Sacramento in Nieuw-Mexico, scheidt Arkansas (staat der
Unie) van Texas, komt dan in Louisiana, en valt na
300 mijlen loop in den Mississippi, nabij de uitwatering van doze. — 2) ook Negracka genaamd, doorstroowt Nieuw-Mexico van het W. naar het 0., is 50
mijlen ling, en valt in den Arkansas.— 3) in Engelsch
Amerika, is een arm van den Assiniboine.
Roode Zee, of Arabische Golf, bij de ouden
Arabicus sinus, groote zeeboezem tusschen Egypte
en Abbyssini4 ten W. en Arable ten 0. en N., is
door de landengte van Suez gescheiden van de Middellandsche Zee, en staat ten Z. door de straat van
Bab-el-Mandeb in gemeenschap met de Indiscbe
Zee. Aan het noorder-einde splitst de R. zich in
twee zeeboezems, nI. Golf van Suez ten W. en Golf
van Akaba ten 0. Ten tijde der Ptolemeen en der
Romeinen was de R. de groote handelsweg. De B. Z.
is in het N. T. verineld Hand. 7: 36 en Hebr. 11 : 29.
Roodkerk, dorp in Friesland, derdhalf uur
gaans benoordoosten Leeuwarden; 120 inw.
Roodt, dorpen in Luxemburg :1) aan den Colpach, anderhalf uur gaans benoordw. Redingen. —
2) twee uren gaans bezuidw. Greventnacher.
Rooke (sir George), engelsch admiraal, geb.
1650 in 't graafschap Kent, gest. 1708, was viceadmiraal, vervolgens raad van prins George van Denemarken, eindelijk lord groot-admiraal, onder Willem en koningin Anna opperbevelhebber eener vloot,
ontwikkelde veel talent in de zeeslagen bij la Hogue
en bij Malaga, forceerde de estacade van Vigo (1702),
bemachtigde Gibraltar (1704).
Roomsch keizer en koning. Zie het art.
DUITSCH HONING.

Boon. Zie 1) RHOON en 2) RODEN.
Roordahuizum, dorp in Friesland, 2 uren
gaans bezuiden Leeuwarden ; 500 inw.
Roosebeke. Zie ROSBECQUE.
Roosendaal, vlek in Nd.-Braband, vijfdhalf
uur gaans bewesten Breda, en derdhalf nor g. benoordoosten Bergen-op-Zoom, aan den straatweg
tusschen die twee steden; 3000 inw.; nederl.-belg.
spoon.% eg. In 1572 (31 Mei) en 1687 (20 Mei) is R.
hevig geteisterd door brand, en 1703 verschrikkelijk
door de pest. — 2) geldersch dorp. Zie ROZENDAAL.
Roosteren, limb. dorp, aan, de Maas, tegenover de belgische stall Maaseyk ; 800 inw.

Rosa Bonheur
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Roothaan (Johannes Philippus), geb. te Amsterdam 23 Nov. 1785, studeerde eerst aldaar, ging
1804 naar Rusland, kvvarn daar in 't Jezuieten-huis
te Polotsk, was vervolgens ijverig in 't belong zijner
orde werkzaam, niet alleen in Rusland en Polen,
maar ook in Walliserland en Zwitserland, werd 1821
aangesteld als rector van 't Jezuieten-college to Turijn, en bekleedde die waardigheid tot 9 hill 1829,
toen hij verheven werd tot generaal der Jezifietenorde; als zoodanig was hij ijverig werkzaam tot aan
zijnen dood (8 Mei 1853 to Rome). Hij is de eerste
Nederlander, die generaal der Jezifieten geweest is.
Roowolde, verkorte naam van Roderwolde.
Roquelaure, vlek in 't fransehe dept. Gers, in
't onde Armagnac, 2 uren g. benoorden Anch;900inw.,
naar dit vlek draagt de familie
baron naam.
Roquelaure (Antoine de), maarschalk van
Frankrijk, gesproten nit eene oude familie uit Armagnac, die reeds bekend was in de 13e eeuw,
diende Jeanne d'Albret, koningin van Navarre, en
Karon zoon Hendrik, in den burgeroorlog. Toen Hendrik 1V koning was geworden, benoemde hij R. tot
grootmeester van zijne garde-robe (1589), tot gouverneur van Guyenne, en nom hem reeds spoedig
tot vertrouweling: R. be yond zich dan ook in bet
rijtuig bij den knifing, toen die vermoord werd. Lodewijk X1l 1 benoemde hem tot maarschalk van Frankrijk in 1615, en hij stierf 1625. — R. (Gaston J.
B., markies, later hertog van), zoon van den vorige
(1615-1683), onderscheidde zich in de veldslagen
van la Marfde (1641) en Henuecourt (1642), en bij
de belegeringen van Grevelingen, Bourbourg en Kortrijk, werd luit.-generaal, nam deel aan het beleg van
Bordeaux in den tijd der Fronde, werd 1652 verhey en tot pair en hertog, en 1676 beroemd tot gouverneur van Guyenne. Onder den titel van Aventures
diverttssantes du due de Roquelaure (Keulen 1727)
heeft men eene verzameling kwinkslagen en avonturen, die men hem toedicht. — R. (Ant. Gaston J. B., hertog van), zoon van den vorige, gouverneur van Languedoc, bracht de Cevennen tot rust
(1709), werd maarschalk van Frankrijk 1724, en
stierf te Lectoure 1739. Hij liet niet anders dan
dochters na, zoodat met hem bet geslacht R. uitgatierf.
Roquemaure, fransch vlek, dept. Gard, 7 uren
g. ten N. 0. Uzes; 4500 inw.; bier stierf Clemens V.
Ros, een zoon van Benjamin; Gen. 46: 21.
Rosa, schilder en graveur. Zie BADALLOCHIO.
Rosa (Salvator), beroemd italiaansch schilder,
geb. 1615 te Arenella bij Napels, verloor reeds vroeg
zijnen vader (een land meter),vormde zich bijna geheel
en al zeif, ging zich verder bekwamen to Rome
(1635), en bleef daar nog geruimen tijd onbekend.
Slechts door zich tooneelspeler te makers, en op een
liefhebberij-tooneel satirieke stnkken van zijn eigen
maaksel te speten, trok hij eindelijk de opmerkzaamheld (1639), en werd toen spoedig een gezocht personage. In 1647 kwam hij weder te Napels, waar hij
ijverig den opstand van Masaniello ondersteunde,
moest dientengevolge weldra vluchten, en nam de
wijk naar Rome, waar hij zich spoedig erkend zag
als eon schilder van den eersten rang. Door de satires, die hij gelijktijdig schreef, maakte hij zich zoo
vele vijanden, dat bij genoodzaakt werd naar Florence te vluchten, waar hij de bescherming der Medicis verwierf. Eerst in zijne laatste jaren keerde hij
naar Borne terug, en stierf daar 1673.
Rosa Bonheur (eigenlijk Rosalie Bonheur),
benoemde schilderes, geb. 22 Maart 1822 te Bordeaux,
waarhaar vader (Raymond Bonheur,gest. 1853) insgelijks een schilder van naam was.
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Rosalie

Rosalie, de beschermheilige van Palermo, dochvan eenen Heer van Roses, die afstainde van Karel
den Groote, leefde in de 12e eeuw. 4 zocht de afzondering in eene trot van den berg Peregrine) bij
Palermo, sleet daar hare dagen in de strengste godsvrucht, en stierf er in 1160. Kerkel. gedenk:lag 4
Sept.; (loch haar gedenkfeest wordt ook in Juli gevierd te Palermo, met grooten liiiiter.

Rosini

spoedig zocht zij haren tweeden man door middel
van vergif nit den weg te ruimen, ten einde te kunnen trouwen met den exarch Longinus; doch Helmichild noodzaakte haar, zelve het vergif te drinken,
dat zij voor hem hesternd had. De ital. dichter Alfieri heeft deze R. gekozen tot heldin voor een zijtier treurspelen.
Roseinonde Clifford, lajzit van Hendrik
It, koning van Engeland, die, om haar te vgwaren
Rosamunde. Zie ROSEMONDE.
Rosario, of San-Jose-de-Cticnta, ook wel kort- tegen de ja!,;er, ; 10 viiandigheden van zijne wettige
weg Cucuta genoemd, stad in Nienw-Granada, aan
gemalin (Eleonore van Guyenne), te Woodstock
eerie geheinizinnige woning voor R. liet bouwen,
den Rio-del-Oro, :50 inijIen henoordoosten Santaeene soort van doolhof. Hij verwekte twee zonen bij
Fe-de-Bogota. Hier vergaderde het eerste congres
hear; doch R. stierf zeer jong, omstr. 1173. Men
van Columbia (Mei 1821).
verinoedt dat Eleonore middel wist te vinden om in
Rosas, of Roses, lat. Rhoda, versterkte stad in
R.'s waning door te dringen en haar van het 'even'
Spanje, aan de Middellandsche Zee (Golf van Rosas),
te berooven. Deze R. is de hoofdpersoon eener opera
ruim 6 mijlen benoordoosten Gerona; 2600 mw.;
naar men wit gesticht door Rhodiers, werd door de
van Addison, de heldin van een dichtstuk van Briffaut, en van een treurspel (1826) van E. de BonneFranschen ingenomen 1645, 1693, 1795, 1808.
Rosbach, stad in de pruis. pron. Saksen, tus- chore.
schen Naumburg en Merseburg. In 1747 versloeg
Rosenau, I) hong. Rozno Banya, stad in Hongage, 7 uren gaans benoordoosten Gomor.; 5500
Frederik II Kier de Franschen, die aangevoerd werinw.; minerale hronnen. — 2) hong. Rosnyo, stad in
den door maarschalk Soubise, en deed ter gedachteZevenbergen, 3 urea gaans bezuidw. Kronstadt ;
nis van die overwinding eene gedenkzuil oprichten,
4500 inw.
die Napoleon, als overwinnaar der Pruisen, in 180t
omver liet halen.
Rosenmuller (Job. Christ.) ontleedkundige,
Rosbecque, vlaamsch Roosebeke, stad in de geb. 1771 bij Hildburghatisen, gest. 1820, was lang
professor der ontleed- en heelkunde aan de uniierbelgische provincie West-Vlaanderen, circa 4 uren
siteit van Leipzig; schreef verscheidene belangrijke
gaans benoordoosten IJperen ; 1600 inw.; Karel VI,
werken.
koning van Frankg k, versloeg bier in 1382 de tegen
hunnen graaf in opstand zijnde Viamingen.
Rosenplitt (Hans), een rninstreel. ZieHnirAcn.
Roses, stad in Spanje. Zie Roses.
Roscelin (Jean), lat. Ruscelinus, scholastisch
wijsgeer, geb. te Bretagne in het midden der 11e
Rosette, het Razjid der Arahieren, stad in Ncder-Egypte, hoofdplaats eerier provincie, aan den
eeuw, was kanunnik van Compiegne en leeraarde
wester Nijl-arm (den Bolbitijnschen Nijl-arm der
theologie in het klooster van die stad ; stichter van
(lden), derdhalf uur gaans van de uitwatering in
de secte der Nominalisten (zie dat art.).
zee, benoordoosten Alexandria en Aboekir; omstr.
ROSCOE) (William), engelsch schrijver, geb.
20.000 inw.; in de nabijheul rumen van het oude
1752 te Liverpool nit behoeftige ouders, gest. 1831,
Bolbitinum. In 870 werd R. gesticht door de Aravormde zich nagenoeg geheel zelf, was achtereenvolbieren ; het werd door de Fransehen bezet 1798; de
gend procureur, advocaat, bankier in zijne geboorteEngelschen deden 1807 eene vergeefsche paging om
stad, werd 1806 door Liverpool afgevaardigd naar
R. te bemachtigen. Het Opschrift van R. is een verhet Lagerhuis, en screed daar met warmte tegen den
ward gedenkstuk, dat t Pens de overweldiging van
slavenhandel. Behalve zijne dichtwerken en andere
Egypte door de Franschen (1799) ontdekt is; het
bistor. geschriften leverde hij eerie beschrijving van
is vervat in Brie talen, nl. Hieroglypen-schrift, Egyphet Leven en pontificaat van Leo X (Louden 1805;
tisch (zooals het in 't alledaagsche Leven gesproken
staat te Rome op den Index).
Roscoff, vlek in 't fransche dept. Finisterre, wordt) en Grieksch ; het dagteekent van het jaar
193 v. Chr., zijnde het tijdstip der troonsbeklimaan den Oceaan, 5 uren gaans benoordw. Morlaix ;
ming van Ptolemeiis V, bijgenaamd Epiphanes, en
3600 inw.; reede en haven; bier landde Maria Stuart
behelst al wat er gebeurd is gedurende de minderin 1558, Coen zij haar huwelijk kwam sluiten met
jarigheid van dien vorst. Dit gedenkstuk (dat thous
den dauphin (later Frans II).
Roscommon,stad in lerland, prov.Connaught, te Louden bewaard worth), verschafte aan Champollion den sleutel om de hieroglypen te ontraadseis de hoofdpl, van het graafschap R. (dat door den
len. In 1841 leverde Leltronne den Texte et la
Shannon besproeid, en door de graafschappen Leittraduction litterale de l'inscription grecque, met comrim, Longford, West-Meath, Sligo, Galway en Mayo
mentarien daarop. Door Lepsius werd in 1844 to
begrensd worth). De stad ligt 17 mijlen benoordw.
Philte een tweede exemplaar van dit gedenkstuk geDublin, heeft 3700 inw. en een kasteel (dat van
vonden.
1268 dagteekent).
Rosheim, stad in 't fransche dept. van den
Rosebecque. Zie ROSBECQUE.
Roselo, oude naam van 't n.-brah. dorp Reuse!. Beneden-Rijn, aan den voet der Vogesen, circa 6
Rosemonde, of Rosernunda, dochter van Cu- uren gains bezuidw. Strantshurg; 4000 inw.; gesticht in de 12e eeuw ; was voorheen eene vrije
nimond, koning der Gepieden, die door den Longogksstad; werd 1835 gedeeltelijk iernield door brand.
bardischen honing Alboinus verslagen en ter dood
Rosini (Giovanni), ital. dichter en letterkungebracht werd (567), werd genoodzaakt den overdige, geb. 1776 te Lucignano in Toskanen, gest.
winnaar te trouwen. Toen die barbaar haargedwon1855 als professor (sedert 1803) der ital. lettergen had nit den schedel haars radars te drinken,
kunde te Pisa. Behalve gedichten, romans, enz. heeft
waarvan Alboinus zich bediemle als bokaal, liet zij
men van hem: Sloria della pittura italiana (4 dln.
hem van het levee berooven door Peridefis, den gePisa 1838; 2e druk 1850); eene editie der complete
heimschgver van Helmichild of Almachide, haren
werken van Tasso; eene dito der Storia ditalia van
minnaar (573); aan dezen schonk zij vervolgens
Guicciardini (10 din. Pisa 1819).
hare hand, en vluchtte met hem naar Ravenna. Reeds

Roskild

Rossini

Roskild, stad in Denemarken, 9 limn gaans
bezuidw. Kopenhagen ; 2200 inw.; lioninkt. paleis ;
nude residentie der deensche koningen. Te R. werd
1658 de vrede gcteekend tussehen Ilenemarken en
Zweden, waarbij Schonen aanZweden afgestaan werd.
Roslin, stall in Schotland, uur gaans
beznidw. Edinburg; zeer rnerkwaardige gothische
kapel, in 1440 gestieht door William Sinclair, koning der Orcadisehe eilanden. In de nabijheid van
R. werd in 1302 door de Schotten drietnaal op den
(lag de nederlaag toegebracht aan de Engelsehen.
Rosmalen, dorp in Noord-Braband, 1 our
g. benoordoosten 's-Hertogenbosch ; 300 inw.; is zeer
out, en worclt onder den naam Rosmalia reeds in 't
begin der 9e eenw vermeld ; 1512 platgebrand door
de Gelderschen ; 1757 overstroomd ; 20 Juli 1767
geweldig geteisterd en gedeeltelijk verwoest door
onweer en hagelslag; watersnood 22 Febr. 1799,
Jan. 1809, 1 Jan. 1854.

rugkeer tot kapitein bevorderd (1834). Van 1836
tot 38 liet de admiraliteit hem wetenschappelijke
opnevningen doen lanes de kosten van Groot-Britanme en lerland; in 1839 ondernam hij eenc ontdekkingsreis naar de noordpool, die 4 jaren dutnde en
rijk was aan velerlei opnerningen (hij gat eene
b'eschrijving daarvan in het licht 1847). Zijne laatsie
ontdekkingsreis was (lie van 1848-49, ter opsporing van Franklin, op welken tocht de geheele Barlitisbaai door hem oppenomen werd met de grootstdenkbare nanwkeurigheid.
Rossano, het nude Bosciantnn, slat] in het Napelsche, in Calabria Citeriore, anderhalf uur gaans
A n de lonische Zee, 6 mijlen benoordoosten Cosenza ; 8000 inw.; geboorteplaats van pans Johannes
XVII. Gesticht door de(Enotriers, en weder opgebouwd door de Bomeinen, werd R. gecoloniseerd
door Totila, koning der Gott/en.
Rossem. lie llossum.
dorp. Zi
_.e –0X-ENISSE.
Rossenisse,
Rossi (Pellegrino), staathuishoudkundige en
diplomaat, gel). 1787 te Carrara in 't hertogdom Modena, sedert 1807 advocaat te Bologna, moest 1815
als franschgezinde vtnchten, en nam de wijk naar
Geneve; 1819 benoemd tot professor aldaar van 't
Romeihsche reek, werd hij reeds spoedig gekozen
tot volksvertegenwoordiger, was als zoodanig ijverig
werkzaam tot 1832, en ging toen naar Frankrijk,
als professor der staathuishondkunde aan 't College
de France. In 1844 tot pair en graaf verheven, ging
hij 1845 als fransch gezant naar Rome. N3 de Februari-omwenteling van 1848 door den pans dringend aangezocht, om het hoard van diens ministerie
te worden, bestoot R. eindelijk (14 Sept,) die gevaarlijke taak op zich le nemen, doch werd reeds 9
weken later (15 Nov.) op straat vermoord, terwij1
hij zich naar de Kamer der Afgevaardigden begat.
Rossini (Gioacchino) de beroemdste italiaansche componist van onzen tijd,bijgenaarndi,deZwaan
van Pesaro", in welke stad hij gehoren werd 29
Febr. 1792 nit ouders, die als kermismuzikanten
van de eene slat naar de andere trokken, in Welk
vak d e e kleine R. hun tot 1807 ter zijde stond met
zijne inderdaad heerlijke stem. Toen echter moest
hij (gelijk men bet noemt ' den baard in de keel krijgentle") °pilot/den met zingen, en hij ging itch in
bet l y ceum le Bologna toeleggen op bet componeeren. Reeds in 1808 werd er eene symphonic en cantate van R. ten gehoore gebracht(ilPiantod'armonia),
die algemeen voldeed. Het ontbrak hem niet aan bescherniers, en weldra verbaasde hij de wereld door
de vrtichtbaarheid van zijn talent. In 1815 werd hij
(op een jaarlijksch traktement van 6000 gulden nederl.) aangesteld, om nagenoeg uitsluitend te cornponeeren voor den schonwburg San-Carlo te Napels ;
daar sebreef hij die uitmuntende partijen voor de
schoone prima donna Colbrand (die 1822 zijne vrouw
werd, doch reeds spoedig van hem scheidde, en
1845 stierf). In 1823 ging R. naar Engeland, won
daar in 5 niaanden tips, met lessen en concerten,
over de 125 dutzend nederl. guldens, en kwam zich
toen te Parijs vestigen, ging 1836 te Bologna wonen,
kwam nog tweemaal naar Parijs (1843 en 1855),
vergezeld van zijne vriendin Olympe Pelissier, met
wie hij na den flood van zijne eerste vrouw in den
echt trad. Van 1855 tot 1860 hield R. te Parijs verblijf, onder geneesknndige behandelmg van zijnen
vriend dokter Civiale. Van R.'s schier ontelbare
operaas noemen wij inzonderheid Barbier de Seville,
Othello, Comte Ory, Guillaume Tell, Moise en Egypte,
Sentirantis,..enz.

Rospigliosi. Zic CLEMENTINUS IX.
Rosport, dorp in 't groothertogdom Luxem-

burg, aan de Sure, anderhalf uur gaans bewesten
Echternach; bestond reeds in de 7e eeuw (Ruzpurt).
Ross, I) stad in 't engelsche graafschap Hereford, aan de Wye, 5 uren gaans bezuidoosten Hereford; 4000 inw.; was vroeger belangrijker. Onder
den naam van .De Man van R." heeft Pope zekeren
John Kyrie verheerlijkt, zijnde een rijk inwoner van
R., die atom vermaard was wegens zijne liefdadigheld. — '2) stad in lerland, aan de Baai van Ross,
10 uren g. beznidw. Cork; haven, die bijna geheel
verzand is; de universiteit van dit R. was eertijds
benoemd. — 3) en 4) twee sleden in lerland (in
Wexford), naast elkander, en genaamd Old Ross en
New Boss. — 5) graafschap in Schotland, hevolkt
met 77,000 zieten, waaronder eenige clans (die van
Ross, Frazer, Mackenzie, Macky, Macrae, Monroe),
die nog het oude Gaelisch spreken. De hoofdplaats
is Tain; het graafschap R. grenst aan de volgende
graafschappen : Sutherland ten N., Inverness ten Z.,
Cromarty ten 0., en den Oceaan ten W.
Ross (sir John), engelsch zeevaarder, geb. 1777
te Balsarroch 'in 't graafschap Wigton, zoon van een
schotsch predikant, sedert zijn 9e jaar (1786) in
zeedienst, werd eerst 1801 tot luitenant bevorderd.
In den oortog tegen Frankrijk ontving hij 13 wonden, onderscheidde zich vooral hij Bilboa (1806) en
in de Oostzee (181'2). In 1818 nam hij deel aan
den tocht van sir Ed. Parry naar de Baffinsbaal; ondernam 1829 op eigene kosten een nienwen tocht
derwaarts, die tot Oct. 1833 duUrde, en waarvoor
hij met eerbewijzen (lit al'e deelen van Europa overladen werd. Van 1838 tot 1844 was hij te Stokholm
britsch consul-generaal; in 1850 (op 63-j. leeftijd)
ondernam hij voor eigen rekening een tocht ter opsporing van J. Franklin, werd bij zijn tertigkeer tot
schout-bij-nacht bevorderd, en stierf 1856. Men
heeft o. a. van hem de werken: Voyages of discovery
in search of a North-West passage (Londen 1819);
Narrative of a second voyage in search of a NorthWest passage (Londen 1854; appendix 1836); cen
uitmuntend Treatise on navigation by steam-engine
(Londen 1828); en de beschrijving van zijnen laatsten tocht, getiteld Sir J. Franklin (Louden 1855).
— R. (sir James Clark), engelsch zeevaarder, neef
van den vorige, geh. 1800 te Londen, trad 1812 in
zeedienst, onder de bevelen van zijnen oom, met
wien hij den eersten tocht van Sir Ed. Parry medemaakte (1818); vervolgens maakte hij al de tochten
van Parry mule tot 1827, daarop 1829-33 de ontdekkingsreis van zijnen oom, en werd na zijnen te-
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Rossum, of Rossem, dorp in Gelderland, aan
den Waaldijk, 3 urea gaans ten Z. Z. W. van Tiel
en 2 uren g. ten 0. van Zalt-Bommel; 1000 jury.;
1524 platgebrand door de Bosschenaars; 22 Dec.
1813 nabij R. hevig gevecht der Franschen en Pruisen.
Rossum (Maarten van), beer van Rossum en
Poederoien, geb. omstr. 1490, werd reeds jong als
stadhouder van Friesland aangesteld door Karel van
Egmond, hertog van Gelderland. Duch voor het
vreedzaam besturen van eene provincie niet geschikt,
legde hij die waardigheid reeds in 1519 seder, en
werd met het opperhevel over een leger hekleed,
waarmede hij zooveel afbreuk aan de Keizerlijken
deed, dat de hertog hem 1528 tot veldinaarschalk
verhief, en hem tevens het tiendedcel toelegde van
alle door R. te heffen brandschattingen: gees wonder, dat zijne tochten van toen af, meer nog dan te
voren, zich kenmerkten door plundering en brandsticking. Nog in datzelfde jaar 1528 overrompelde
R. 's-Gravenhage, en hield er jammerlijk hues. Nadat zijne poging om Schenck van Tautenburg bet
beleg van Hasselt in Overijsel te doen opbreken mislukt was, hield R. zich tang met krijgsbedrijven en
onderhandelingen-voeren in Oost-Friesland en de
Groninger Ommelanden op; trail na den dood van
hertog Karel in dienst bij diens opvolger Willem
van Cleve, viel met een leger in Braband, plunderde
en verbrandde een aantal dorpen, nam het slot Hoogstraten in, doch zag zijne aanslagen op Antwerpen en
Leuven mislukken. Naar Gelderland teruggekeerd,
nam hij stormenderhand Amersfoort in, toog toen
weder naar Braband, veroverde Helmond, plunderde
Eindhoven, verbrandde Vucht, en verspreidde overal
waar hij in aantocht was scbrik en angst. Toen Gelderland 1543 onder den schepter van Karel V kwam,
legde die keizer aan Maarten van R. een aanzienlijk
jaargeld toe; toen dan ook de oorlog met Frankrijk
weder uitbrak, viel R. met een leger in Champagne
en Picardie, alles op zijnen weg vernieleude te vuur
en te zwaard (1552). In het volgende jaar werd hij
door den keizer benoemd tot stadhouder van Luxemburg. In 1555 stond Maarten van R. wederom met
een leger aan de grenzen van Frankrijk, doch werd
door de pest overvallen, en stierf te Antwerpen. Het
zoogenaamde Duivelshuis te Arnhem, zijade thans
het stadhuis, is gesticht door Maarten van R.
Rostam (Roestam), de Hercules van Perzië,
was een zoon van Zai, vorst van Sedzjistan, en
stamde of van Dzjemzjid. Men laat hem Leven onder
verscheidene regeeringen, onder de laatste Pisjdadische koningen en onder de Kajanieden, en zelfs gedurende verscheidene eeuwen. Men schrijft hem eene
groote menigte heldendaden en gewichtige bedrijven
toe, die klaarblijkelijk (zoo ze werkelijk verricht
zijn) het werk moeten wezen van verschillende personen, die denzelfden naam hebben gedragen. De
laatste Bier helden leefde in de 6e eeuw v. Chr. Hij
had belangrijke diensten bewezen aan den perzischen
koning Kaikaoes II (Goetsjtasp); hij had dien vorst
bevrijd uit de gevangensehap bij de Arabieren, en
hij had de Toeraniers verdreven toen die Perzie
verwoestten; doch bij viel in ongenade, omdat hij de
leer van Zornaster niet Wilde aannemen, en ten gevolge van die weigering werd hij genoodzaakt oorlog te voeren tegen den zoon van Kaikaoes, met
name Isfendiar of Asfendiar, welke prins door hem
gedood werd in een hardnekkig tweegevecht, dat
twee dagen geduurd had. Daarop keerde R. terug
naar zijn eigen rijk (Sedzjistan); en later vond hij
op eenen krijgstocht, dien hij tegen Judie ondernam,
den dood, door het verraad van een zijuer broeders.

Rostam, perzisch veldheer, leefde in de 7e
eeuw na Chr., onder de laatste Sassanieden, plaatste
in 63'2 Wezdedzjerd III op den troo p , deed pogingen om de Arabieren terug te drijven, die een inval
in Perzid waren komen Moen om er den Islam te verbreiden, en sneuvelde 636 in een gevecht tegen hen.
Rostam—beyg, prins nit de turcoinaansche
dynastic van het Zwarte Lam, stiet zijnen neef Beisinkoer van den perzischen troon, en beklom dien
zelf (1490). Weinige jaren later werd hij op zijne
beurt zelf van den troon gestooten door een zijuer
neven, nl. Achmed (1497).
Rostam, zoon van een boer, werd pacha, vervolgens vizier van Soliman 11, trouwde met Mirmah,
de docker van dien sultan en van de befaamde
Roxelane. In den tvveed3n oorlog van Soliman tegen Perzid voerde 11. het opperhevel ; door zijne lasterlijke rapporten werd hij oorzaak van de rebellie
en den dood van prins Mustaplia; en met alle kracht
verzette hij zich tegen het, sluiten van -eenen vrede
tusschen de Porte en Hongarije. Hij stierf 1560.
Rostamieden (dynastic der), eene arabische
dynastic, die meester was over het kustland van
Afrika, van Tunis tot de straat van Gibraltar, werd
vernietigd in het begin der 10e eeuw door den
mahadi Aboel Kassem Mohammed ben Abdallab, te
gelijk met de dynastic der Aglabieten.
Rostergaast. Zie ROTSTEBGAAST.
Rostock, stad in 't groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, aan de Warnow, 4 oven gaans van
hare uitwatering in de Oostzee en ruim 16 urea g.
benoordoosten Schwerin ; 20,000 inw. In het jaar
329 was R. slechts een visschersdorp. In de 13 en
14e eeuw was bet eene heerlijkheid, vervolgens een
der bloeiendste Hanze-steden. Het is de geboorteplaats van Blucher (wien men er een standbeeld opgericht heeft); te R. stierf Hugo de Groot.
Rostopsjin (Theod., graaf), russisch generaal,
geb. 1765, gest. 1826, was gouverneur van Moskou
in 1812. Toen de Franschen Moskou binnenrukten
liet hij de stad in brand steken, welke maatregel een
der voornaamste bronnen van ellende werd voor de
fransche armee, die zich daardoor van alle hulpmiddelen beroofd zag. In 1814 nam R. zijn ontslag, hield
van 1817 tot 1825 verblijf te Parijs, waar hij 1823
in 't Licht gaf: La vdrild sur l'incendie de Moskou.
Rostow, steden in europ. Rusland : 1) op den
noordwest-oever van het Nero-meer, 8 mijlen bezuidw. Jaroslaw ; 6000 inw.; zeer oude stad ; was
tang de hoofdstad van een onafhankelijk tsjoedisch
rijkje, en werd 1237 veroverd en bijna geheel vernield door de Tartaren ; het behield echter zijne onafhankelijkheid tot 1328, toen het door grootvorst
Iwan Danilowitsj bij Rusland ingelijfd werd. —
2) R., of Sint-Dimitrica, koopstad aan den Don,
met 10,000 inw., 6 mijlen bezuidw. Nowo-Tsjerkask,
Roswinkel, of Roosewinkel, dorp in Drenthe,
8 uren gaans bezuidoosten Assert; 600 inw.
Rota, een gerechtshof te Rome, ingesteld in het
begin der 14e eeuw door pans Johannes XXII, om
uitspraak te doen over de kerkelijke zaken in al de
Roomsch-katholieke landen. De R. is samengesteld
uit elf geleerde geestelijken, die auditeurs der R. of
kapellanen van den Pans heeten, en die gekozen
worden nit de vier nation van Italic, Frankrijk,
Spanje en Duitschland. De naam IL, die oorspronkelijk rad of wiel beteekent, is aan dit gerechtshof
gegeven, volgens sommigen, omdat de zetels eenen
cirkel vormen, of, volgens antleren, omdat de vloer
der zaal, waar de R. hare zittingen houdt, een mozatek voorstelt in den vorm van eenen cirkel...
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Rota (Bernard.), italiaansch dichter, geb. te Napels 1509, gest. 1575. De beste editie zijner werken
is die van Mazio (2 din. Nape's 1726).
Rotello, napolit. stad in de Capitanata, 3 uren
gaans bezuidoosten Larino; 2000 inw.; naar men
wil gesticht van de bonwstoffen nit de ruinen van
Cliternium en van Teanum Apulum.
Roterodamum, lat. naam van Rotterdam.
Roth, stad in den beierschen kreis Rezat, 4
uren gaans benoordoosten Pleinfeld ; 2400 inw.; geboorteplaats van den philoloog J. M. Gessner.
Rothalnashem, oudtijds eene plaats in oils
land ; cinch men weer niet waar.
Rotharis, hertog van Brescia, vervolgens koning der Longoharden (636-52), had zijne verheffing tot den troon te danken aan Gondeberge,
Arioald's dochter, die met hem in den echt trad.
Hij veroverde Genua en Ligurie, daarna ettelijke
nog in de macht der Grieken geblevene gedeelten
van Friuli, vaardigde bet vermaarde Longobardische
wetboek nit (643), en liet den troon na aan zijnen
zoon Rodoald.
Rothenberg, duitsche naam van Rougemont.
Rothenburg, naam van verscheidene duitsche steden, 0. a.: 1) in Hessen-Cassel, aim tie Fulda,
9 uren gaans bezuidoosten Cassel; 3400 inw.
2) in Beieren, aan de Tauber, 8 uren g. benoordw.
Anspach; 6000 inw.; eertijds eene vri.j6 stad.
3) in Wurternberg, Zwartewoutlskrei g , 3 uren g.
bezuidw. Tubingen, aan den Necker; 5800 low.
4) in bet Hatioversche, landdrostij Stade, Buren gaans
benoordoosten Verden, aan de Wiimme; 1600 inw.
Rothenburg (Friedr. Rud., graaf van), pruisisch generaal, geb. 1710 op het kasteel van Netkau,
gest. 1751 te Pyrmont, hegon zijne loopbaan in dienst
van Spanje, en nam deel aan de bemachtiging van
Oran ; ging teen in fransche dienst over, en maakte
onder Berwick en onder maarschalk Asfeld de veldtochten van 1733 en 34 mede. In 1740 nam hij
dienst bij Frederik 11, die hem tot generaal-majoor
benoemde; hij onderscheidde zich in de veldslagen
van Chotusitz, Hohenfriedberg, Sorr, en werd met
de taak belast, om prins Karel van Lotharingen te
vervolgen.
Rotherham, stad in Engelantl, graafschap
York, derdhalf uur gaans benoordoosten Sheffield ;
20,000 inw.
Rotherhithe, dorp in 't engelsche graafschap
Surrey, op den zuidoever van den Teems, een half
our gaans van de brug van Louden ; 16,000 inw.;
praalgraf van Ly-boe, den vorst der Pelew-eilanden,
die 1784 te Louden stierf. Voor R. is de vermaarde
tunnel gegraven, die onder den Teems doorloopt.
Rotherthurm, bergpas in Zevenbergen, iii 't
Carpatisch gebergte en op de grenzen van Wallachile, 5 uren gaansbeznidoosten Hermanstadt, wordt
doorstroomd door de Aluta.
Rothesay. Zie ROTHSAY.
Rothiere (la), dorp in 't fransche dept. Aube,
4 uren gaans benoordw. Bar-sur-Aube; 250 inw.;
hardnekkig gevecht tusschen Napoleon en de Geallieerden 1 Feb. 1814.
Rothsay, of Rothesay, viek op de noordkust
van het eiland Bute (Schotland), aan eene groote
baai, 4 mijlen bewesten Glasgow ; 5400 inw.; bedrijvige visscherij; was oudtijds eene belangrijke stad,
en residentie der koningen van Schotland. In 1398
werd David, graaf van Carrick, oudste zoon van koning Robert 1II van Schotland, door zijn vader verheven tot hertog van R., van wien thans nog alstamrnTlingen in !even zijn.
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Rothschen—Salm, stad in russ. Finland, op
een eilandje, aan de nitwatering der Kymmene in de
Golf van Finland, 2 mijlen beznidw.Friedrichsharon;
uitinuntende haven ; kazernen voor 14,000 man.
Overwinning ter zee in 1790 door de Zweden op de
Russell.
Rothwasser, I) dorp met 2700 inw. in Moravie, 7 mijlen benoordw. Olmutz. — 2) dorp met
1500 inw. in den boheemschen kreis Chruditn, 4 uren
gaans ten N. N. 0. van Landskron.
Rothweil, of Boitweil, het nude Arts Flavitv,
nienw-!at. liottovilla, stall) in den wurtembergschen
Zwartewoudskreis, aan den Necker, 7 alien bezuidw.
Tubingen ; 3800 inw.; voorheen rijksstad; in 1643
ingenomen door de Franschen, bij welk beleg maarschalk Guebriant doodelijk gekwetst werd.
Rotna, nok Rotne of Rotnye, oude namen
van het friesAe dorp Bottum.
Rotomagus, stad in Gallic, in Lugduuensis
2a., bij de Veliocassen ; thans Batman.
Rotondo, de hoogste berg op Corsica, 3 uren
gaans bezuidw. Corte, is 2834 nederl. ellen hoog.
Rotrou (J. de), fransch tooneeldiebter, geb.
1609 te Dreux, gest. 1650 in zijne geboortestad, werwaarts hij zich begeven had om hulp te bieden,toen
Dreux door eene epidemie werd geteisterd, waaraan
R. in drie dagen bezweek. Men heeft van hem 23
stukken (treur- en blijspelen), waarvan het beste is
Venceslas, voor 't eerst vertoond in 1647. De beste
editie der Oeuvres van R. is die in 5 din. (Parijs
1820-22).
Rotstergaast, of Kleine-Gaast, voormalig
dorp (thans gehucht) in Friesland, 2 uren gaans ten
Z. Z. W. van Heerenveen.
Rotsterhaule (of kortweg : Hanle), voormalig dorp (thans gehucht) in Friesland, anderhalf uur
gaans bezuidw. Heerenveen.
Rotte (de), riviertje in Schieland, prov. ZuidHolland, ontstaat in de nahijheid van Moerkapelle
nit een waterplasje, genaamd de Wilk, en beet aanvankelijk Oude Lee, draagt dan den naam van het
Nieuwe Diep tot aan de Bleiswijksche Meren, waar
het, zuidwaarts loopende, den naam R. aanneemt, en
in de stad Rotterdam (die er naar genoemd is) eindigt in de stadsvest bij de Delftsche poort en in de
Oude haven.
Rotteek (Karl von), geschiedschrijveren staatsman, geb. 1775 te Freiburg in de Breisgau (in Baden), gest. 1840, werd 1798 professor der geschiedenis aan de universiteit van Freiburg, reisde eenigen
tijd om zijne kennis te verrijken, gal na zijnen terugkeer verscheidene belangrijke werken in het
licht, die zich kenmerken door hunnen liberalen
geest, werd 1806 benoemd tot staatsraad van den
hertog van Baden, vervolgens aangesteld als professor der rechtsgeleerdheid en staathnishoudkunde
te Freiburg, 1819 afgevaardigde der Universiteit bij
de eerste kamer van Baden, van welke vergadering
hij vice-president werd. Met kracht ijverde hij voor
de volksvrijheden (inzonderheid voor de vrijheid
van drukpers), zoowel in de Kamer als in zijn dagblad der Freisinnige; loch het duurde niet lang of
het gouvernement meende gevaar te zien in de
strekking van R.'s leeringen, en 1831 werd zijn
dagblad opgeheven en zijn cursus gesloten. De voornaamste werken van R. ziju : Allgemeine Geschichte
(9 din. Freiburg 1813-27); Allgemeine Wellgeschichte (4 din. Stuttgart 1830-34).
Bottom, oude naam van 't groningsche dorp
Bottum.
Rothenburg, de wurtetnb. stad Rothenburg.

Rotterdam
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Rotterdam, lat. Roterodamum, stad in 'GuiltHolland, aan (le Maas en de zich daarin ontlastende
Rotte Omar Welke R. genoemd is), ligt 5 kwartier
gaans beoosten Schiedam en vierdhalf uur gaans
ten Z. Z. 0. van 's-Gravenhage, is Ms koopstad de
‘vaardige en gelukkige mededingster van Amsterdam, en heeft omstr. 112,000 inw. Onder de groote
tnenigte voorname personen, die te R. geboren zijn,
treft men aan: Erasmus (op de Groote Markt is hem
een 10 vt. hoog metalen standbeeld opgericht; zijn
steenen standheeld werd 1572 door de Spanjaarden
vernield, omdat een priester bet 't beeld van een ketter noemde); Gijsbrecht Karel van Hoogendorp; chic
gouverneurs-generaal Ian Nederl. Indie (ni. Cornelis Jansen Speelman, Hendrik Swaardekroon, Johannes Siberg); verscheidene zeehelden (o. a. E. M.
Kortenaar, J. van Brakel, Corn. Tromp, Aart Jz. van
Nes); wijders de beroenide J. H. van der Palm ;
een aantal dichters (o. a. D. en J. van Hoogstraten);
eene groote menigte sehilders en knnstenaars; enz.
Waarschijniijit dagteekent de stichting van R. nit
het laatst der 9e eeuw, toen eene volkplanting der
Cotten zich in het nabijgelegene Krooswijk kwain
nederzetten en al spoedig de noodzakelijkheid inzag,
ow zich tegen overstroomingen te beveiligen door
de Rotte of te darntnen ; (lie waterkeering of darn in
de Rotte gaf haren naam aan It., dat door aanhouderide bijbonwing derwijze aangroeide, dat het reeds
in 1'272 door graaf Floris V met stedelijke privileglen werd beschonken, en reeds in 1580 werd R.
als zevende groote stad van Holland erkemi, out als
zoodanig (even als Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden, Amsterdam en Gouda) stem te hebhen in de
Staten van Holland. Achtmaal is H. nitgelegd of
vergroot, nl. omstreeks 1300, in 1358, omstr. 1365,
omstr. 1400, otnstr. 1575 (toen R. 1137 huizen
teide), in 1597, in 1609 (in 1641 werden de singels gegraven eu aangeleg(I), en eindelijk de aanzienlijke vergrooting en bijbouwing in de le helft
der 19e eeuw (het zoogenaamde Nieuwe Werk).
De voornaamste momenten nit de geschiedenis van
R. zijn : 10 Oct. 1428 bij verrassing ingenomen door
de tegenstanders van Jacoba van Beieren; oproer
met moord en doodslag wegens de duurte der granen Jan. 1439; den 21 Nov. 1488 onverhoeds bemachtigd door de Hoekschen, aangevoerd door den
22-jarigen jonker Frans van Brederode; in April
1572 op verraderlijke wijze ingenomen door de
Spanjaarden (onder Bossu), die er moordden,schoffeerden, plunderden en verwoesting aanrichtten, en
21 Jail de stad weder verlieten ; in 1672 herhaaldelijk oranje-gezinde en anti-fransche oproeren ;
geweldig oproer Sept. en Oct. 1690 tegen den sellout
en eenige regeeringsleden ; orangistische bnitensporigheden in 1783; den 19 Jan. 1795 werden de
fransche troepen te R. binnengeheald ; 19 Dec. 1813
wapperde weder de hollandsche viag van den toren.
In 1563 (10 Joh) werden 250 huizen totaal vernield en ruim 700 beschadigil door eenen fallen
brand, waardoor ook een 40-tal schepen eene prooi
der vlammen werd. Door den vloed van 14 Nov.
1775 werd nagenoeg geheel R. ontier water genet
en ontzaglijk veel schade aangericht ; ook in 1825
leed R. veel door den vloed.
Rottevalle, dorp in Friesland, 5 'wen gaans
ten 0. Z. 0. van Leeuwarden; ruim 800 inw.
Rotthem, oude naam van 't groningsche dorp
Bottum.
Rotti, een der Kleine Soenda-eilanden (nederl.
0. I.), in den Molukschen archipel, bezuidwesten
bet eiland Timor, tegenover Koepang, waarvan het

door de Struat Rotti gescheiden is. Het is van bet
N. 0. naar het Z. W. 9 nitilen lane en van bet W.
naar het 0. derdhalve miji breed. en bestaat nit 18
rijkjes, welker inboorlingen Rot tineezen genoeniti
worden. In 1845 werd R. door eaten orkaan geteisterd (21 cn 22 L‘pril), waarbij ruin( 70 men schen bet levee verloren.
Rotto, dorp in Italie (prow. Novara), 2 uren
gaans bezindoosten Verceil, en een half uur gaans
van de Sesia ; het Iigt ter plaatse van de nude
Camp!: Raudti, lvaar Marius de Cimbren vernie(igde
in 101 v. Chr.
Bottum, 1) dorp in Friesland, circa 1 uur
gaans beznolw. Heerenveen ; 180 inw.; de sans
bij It. werd in den winter van 1583 door Verdugo
veroverd. — 2) een der ontiste dorpen in Grotiiiigen, anderhalf uur gaans ten N. N. 0. van Onderdendam ; 200 inwoners; Kier eertijds de beroenide
Rottumer-abdij ; Zie ANNA-ELOOSTER.
Rottumeroog, eilandje in de Wadden, behoort tot de prow. Groningen, heeft anderhalf uur
gaans in omtrek.
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Rottweil. Zie ROTHWE1L.
Rouaan, eene bij ors burgerrecht erlangd
hebhende wanspelling voor ROUEN.
Roubaix, fabriekstad in 't fransche dept.

Nord, derdhalf uur gaans benoordoosten Rijssel
(Lille); 20,000 inw.
RoubaUd(P. Jos. Andre). priester -van Avignon,
geb. 1730, gest. 1792, gunstig bekend als staathuishondkundige en als iaalkenner. Men heeft o. a.
van !tern: Histoire de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amerique (15 dln. in 120 Parijs 1770-75, of 5
din. in 40); en Nouveaux synonymes francais (4 dln.
Parijs 1785 en 1796).
Roucher (J. Ant.), fransch dichier, geb. 1745
te Montpellier, geguillotineerd als slachtolier van
het Schrikbewind 7 Thermidor (25 Juli 1794).
Rouen, in 't Hollandsch geschreven Rouaan, bet
nude Rothonzagus, Rolomagus, Rudomum, stad in
Frankrijk, aan de Seine, is de hoofdplaats van het
dept. Seine-Inferieure, heeft 120,000 inw. en eene
schoone haven. Het is de geboorteplaats der gebroetiers Corneille, zoomede van Fontenelle, Pradon,
Daniel, Bochart, Basnage, Brnmoy, Satiation, J. Jouvenet; van road. Champmesie, mad. du Boccage,
mad. Leprince de Beaumont ; van Boreldieu, enz.
In den tijd der Romeinen was R. de hoofilstad der
Veliocassen, daarna hoofdplaats van Lugdnnensis 2a;
sedert de IX eeuw was het eerie legerplaats der
Noormannen. Dc hertogen van Normandije kozen
bet toen tot residentie, waardoor R. reeds spoedig
aangroeide tot eene groote stad. Voor het overige
deckle bet in de lotswisselingen van Nortnandije.
Door Filips August aan de Engelschen ontweldigd
in '1204, bleef R van lien tijd of aan Frankrijk
toebehooren, aileenlijk nitgezonderd een 30-jarig
tijdvak, namelijk van 1419, toen Hendrik V, koning
van Engeland, te R. zijneu intocht deed na eer y vetrnaarti beleg, tot 14:50, toen het met de rest van
Normandije weder aan Karel VII kwant (in dat
30-jarig tijdvak, ni. in 1431, had te R. de veroordeeling en terdoodbrengiug plants van Jeanne tl'Arc).
Het beleg van R. in 1562 was een der voornaamste
momenten nit den len religie-oorlog der Calvinisten ((le koning van Navarre, Ant. de Bourbon, werd
bij dat beleg doodelijk gekwetst). Hendrik IV belegenie R. in 1591, doe!) kon bet niet bemachtigen.
In 1596 werd te R. eene vermaarde vergaderitig
van Notabelen gehouden. lndertijd had R. een parlenient.

R ouer
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Rouergue, lat. Ruteni, oude provincie van het
fransche landschap Guyenne, was ingedeeid in 3
deelen, nl.: Comte, Graafschap (waarin de steden Rhodez, St.-Geniez, Entraignes), Haute-Marche
(steden: Ste.-Affrique), Basse-Marche (steden: Villefranche, St.-Antonin, Najac, Sanveterre.
Aanvankelijk begrepen in Aquitania la, in 1589 door
Hendrik IV aan de kroon getrokken, vormt R. thans
het dept. Aveyron.
stati in 't fransche
Rouffach, 1at. Aquw
dept. Haut-Rhin, 3 iiren g. bezniden Colmar, aan
Laud' en Ombach ; 4200 inw.; in de nabijheid 't kasteel van Isenbourg,residentie van verscheidene merovingische koningen. Vroeger was R. eene rijksstad ;
ingenomen en "geplunderd omstr. 1105 door Hendrik V, tegen Wien het in opstand gekomen was; het
teed veel in de oorlogen der 17e eenw, werd 1635
door de Keizerlijken, 1675 doorTurenne hemachtigd.
Rougemont, 1) stall in 't fransche dept.
Doubs, rutin 3 uren g. henoorden Baurne-les-Dames;
1600 inw.— 2) duitsch Rothenberg. stad in 't kanton
Massevaux van 't fransche dept. Haut-Rhin ; overblijfselen cener stad, die in de 14e eenw te niet gegaan is. — 3) dorp met 1200 inw. in 't zwitsersche
kanton Waadt, aan de Sane, 12 uren g.van Lausanne.
Rouget de 1'Isle (Joseph), vervaardiger van
de Marseillaise, geb. 1760 te Lons-le-Saulnier, gest.
1836 te Choisy-le-Roy, was 1789 oflicier der genie,
en omhelsde met wartnte de nieuwe begrippen.
1792 te Straatsburg in garnizoen, maakte liij daar
in Uri nacht het geheele lied, en bracht het op noten y our het muziekkorps, dat met de vrijwilligers
uit Straatsburg zon oprukken. Reeds spoedig werd
dit lied populair in Frankrijk, en het werd door de
Marseillansche vrijwilligers gezongen, (lie 10 Aug.
oprukten naar de Tuilerien (vandaar (le benaming
-Marseillaise, d. Marseillaansche marsch). Onder
Melte streed R. in de Vendee, en werd gekwetst bij
Quiberon. Men heeft van R. nog eene verzameling
gedichten (Parijs 1797) en de Muziek voor vijftig
Chants francais van verschillende (Parijs 1825).
Rouher (Eugene), fransch staatsman. geb. te
horn 30 Nov. 1814, onder keizer Napoleon III herhaalde malen minister van justitie.
Roumelie. Lie ROMELle.
Roumois, klein landschap in het oude Normandie, behoort titans tot de fransche departetnenten Seine-Inferieure en Eure. Het heette R. naar de
stad Rouaan (ofschoon die niet er toe behoorde); de
voornaamste plaats in R. was Quilleboeuf.
Rousay, een der Orcadische eilanden.
Rousseau (J. B.), fransch lierdichter, geb.
1671 te Parijs, gest. 1741 nabij Brussel, in welke
stad hij o. a. eene bijeenkomst had met Voltaire, sedert Welk moment die twee geslagene vijanden
waren. Complete editie der Oeuvres van R. (5 din.
Parijs 1820); de beste editie zijner Oeuvres choisies
is die van I)idot voor den dauphin (1790). R. was
de zoon van een sehoentnaker, en had de dwaasheid
zich daarom over zijne afkomst te schamen.
Rousseau (Jean Jacques), beroemd fransch
denker en schrijver, geb. 171'2 te Geneve, waar zijn
varier horlogemaker was, heeft in zijne Confessions
met eene onberispelijke waarheidsliefde zijnen levensloop tot bet jaar 1765 te bock gestcld. Mevrouw
d'Epinay, met wie hij te Parijs in ongeoorloofde
betrekking stond, liet 1736 in bet dal van Montmorency de verrnaarde bnitenplaats Ermitage voor
hem bouwen, waar R. zijne Nouvelle Heloise, zijn
Contrat social en zijn roman Emile schreef, Welke
waken eenen verbazenden opgang maakten ; dock
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wegens laatstgenoemd deistisch bock, dat te Geneve
door heillshanden verbrand werd, vaardigde bet
parlement van Parijs een bevel tot inhechtenisneming tegen 11. nit, waarop hij de wijk nam roar
Motiers-Travers in het prinsdom Neufchatel, waar
hij, als Arinenier vermornd, een tigang den kost
won met voters maken, en n:ddelerwiji geschriften
in gereedheid bracht ter verdediging van zijnen
Emile. Door nieuwe moeilijkheden geuoodzaakt
Zwitserland to verlaten, nani hij de gastvrijheid
aan, lirroo boin op Wootton in het
engelsche graatsdiap Derby, waar hij eenige maanden doorhracht, (loch toen met Hume in onmin geraadte (1766), waarop hij Engeland weder verliet,
en naar Frankrijk terugkeerde; daar het men hem
oogInikend toe, en na op vele plaatsen verbiijf to
hebben gehouden, kwam hij 1770 weder te Parijs,
waar hij bet voorwerp werd tier algetneene oplettendheid. Doch zijne gezondheid was in het: oog
loopend lijdelide; in 1778 hood graaf Girardin hem
het bekoorlijke huitengoed Ermetionville tot verblijfplaats sari, loch R. had pas twee maanden daar
de rust van het gennegelijke huiteuleven gesmaakt,
toen hij 3 Juli 1778 bijna plotseling stierf (zie
ERMENONVILLE). In 1794 werd zijn gebeente overgebracht naar bet Pantheon ; en Geneve, waar men
ce p s zijne werken door henishanden liet verbranden,
heeft hem in onze eeuw een standbeeld opgericht.
Van de vele edition van R.'s werken is (le volledigste
die van NInsset-Pathay (23 din. Parijs 1823-26).
Rousselaar,voorm.dorp in Staats-Vlaanderen,
prow. Zeeland, verdronk bij den orkaan 16 Nov.1377.
Rousselaer, stad in Belgic, prov. West-Thanderen, 4 uren gaans benoordw. Kortrijk ; 10,000 inw.
Roussillon, 1) oude province en groot-gouvernement van Frankrijk, in het zuiden, grensde ten
N. aan Languedoc, ten W. aan het graafschap Foix,
ten 0. aan de Middellandsche zee, en ten L. aan
Spanje. Het was ingedeeld in: 1) het eigenlijke R.,
of graafschap B., en 2) fransch Cerdagne; de hoofdstad was Perpignan. Titans vormt R. bet departement der Oost-Pyreneen. Het ontleende zijnen naam
aan de nude stad Buscino, maakte onder de Rorneinen deel nit van Narbonensis la, en werd reeds
vroeg een graafschap van de Marke van Spanje; later word dat graafschap vereenigd met het graafschap Barcelona, en ander (lien naam werd het bij
Aragonie ingelijfd, toen het huis van Barcelona over
laatstgennetnd land regeerde. In 146'2 kocht Lodewijk XI de graafschappen R. en Cerdagne; maar in
1493 gaf Karel VIII het ban Ferdinand van Aragonie
terug. Eerst in 1642 kwam R. door verovering weder onder Lodewijk XIII, en bij den vrede der Pyreneen (1659) hlcef het voor good aan Frankrijk topbehooren. — 2) stall in 't fransche dept. Isere, aan
de Rhone, 5 uren gaans bezuiden Vienne. In 1564
vaardigde Karel XI hier de vermaarde ordonnantie
uit, waarbij bepaald werd, dat het jaar voortaan den
len Januari zou aanvangen, en niet nicer, gelijk tot
dusverre, met Paschen.
Roussy, voormalige heerlijkheid in 't voormalige hertogdom Luxemburg; de boofdplaats was bet
dorp Roussy-la-Bourg, dat titans tot het fransche
Moezel-departetnent behoort, derdhalf uur gaans van
Thionville ( Diedenhoven) ligt, en 200 Jim. heeft.-Het daaraangrenzende dorp Rou ssy - le- V Wage, in het
tegenw. groothertogdom Luxemburg, heeft 600 inw.
Routiers, rooverbenden, die zich (1147) in
Frankrijk vormden, nadat Lodewijk VII ter kruisvaart getogen was. Ze werden (1183) vernietigd bij
Dun-le-Roi door de Pacifici, de confrerie van den

940

Rouveen

timmerman Durand, nit Puy. — De naam R. werd
later ook aan andere benden gegeven o. a. aan de
Brabancons, de Ecorcheurs, enz.)
Rouveen, in de wandeling Roveen, dorp in
Overijsel, 3 uren gaans noordelijk beoosten Zwolle;
1500 inw.; geheel overstroomd Febr. 1825.
Rouvres, viek in 't fransche dept. Cute-d'Or,
nabij de Onehe, 3 uren gaans bt'znidoosten Dijon,
heeft zijnen naam gegeven aan Philippe de Rouvres,
den laatsten hertog nit het eerste Capetinger huis
van Bourgondie.
Rovato,stad in 't Lomb.- Venetiaansche, anderhalf mu gaans benoordoosten Chiari ; 5000 inw.
Roveen. Zie Ron VEEN.
Rovere (della), italiaansch geslacht van allergeringste afkomst, schijnt voortgesproten nit eene
visschersfamilie te Savona. Dit geslacht heeft aan de
Roomsch-Kath. Kerk twee pausen geschonkeu, nI.
Franciscus della R., die den naam aannam van Sixtus IV, en Julianus della R., die den naam aannam
van Julius H. (Er was nog eene andere familie della
R., die niet van Italiaansche afkomst, maar een tak
van bet fransche geslacht Duroure was; zie DuROUSE). De vnornaamste leden van het ital. geslacht
R. zijn: R. (Johannes della), neef van Sixtus IV en
broeder van Julius V, was prins van Sinigaglia en
Mondavio, trouwde met de dochter van Frederik,
hertog van Urbino. — R. (Franciscus Maria I della),
zoon nit bet huwelijk van den vorige, werd hertog
van Urbino bij den dood van Guid'Ubaldo I, zijnen
oom van moederszijde. Hij was opperhevelhebber
over de troepen van zijnen oom Julius H, (loch ondervond vcel tegenspoed, hetgeen hij toeschreef aan
de bemoeiingen van kardinaal Franciscus Alidosi;
hij doodle dien kardinaal, onderwierp vervolgens
de Romagna en bet grondgebied van Ferrara aan het
gezag van den pans, werd door Leo X van zijne landen beroofd (1516), doch bekwam die terug bij
Leo's dood (1522), en werd nit den weg geruimd
door middel van vergif (1538), op last van P. L.
Farnese, den zoon van Paulus — R. (Guid'Ubaldo _della), zoon van den vorige, en hertog van
Urbino (1538-74), onderscheidde zich door niets
antlers, dan door zijne buitensporige zucht voor zingenot, en door de verregaande strengheid, waarmede
hij zijne tegen hem opgestane onderdanen strafte.—
R. (Franciscus Maria H della), laatste hertog van
Urbino, geb. omstr. 1551, was de schrijver van verscheidene werken, en verschafte aan den natuurkundige Aldrovandi de middelen, om zijn kostbaar museum te stichten. In 1623 zijn eenigen zoon (Frederik Ubaldo) verloren hebbende, die gestorven was
aan de gevolgen van een allerlosbandigst leden, deed
R. in 1626 alstand van zijn hertogdom aan den Pans,
en stierf 1631, slechts eerie kleindochter nalatende,
die in den edit trail met Ferdinand de Medicis.
Rovere (Guid'Ubaldo Bonarelli della), italiaansch letterkundige en diplomaat, geb. 1563 te
Urbino, behoorde niet tot de familien B., die in bet
vorige art. vermeld zijn. Ilij stierf 1608. — R.
(Prosper Bonarelli della), zijn broeder, stichtte de
Academie der Caliginosi (1624), en stierf 1659.
Rovere (Joseph Stanislas), fransch demagoog,
geb. omstr. 1748 in Venaissin, had onder Jourdan
Coupe-7'ete een kommandement in het dept. Vancluse (1791), werd door de Monden N an de Rhone
afgevaardigd ter Conventie, ging het Schrikhewind
invoeren in het zuiden van Frankrijk, verliet de
partij van Robespierre, zoodra die gevallen was,
doch werd niettemin 18 Fructidor gedeporteerd
naar Sinnamary, waar 14 1798 stierf.
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Roveredo, duitsch Rovereith, lat. Roboretunt,
stad in Tirol, aan de Etsch, 5 uren gaans bezuiden
Trento ; 7700 inv.; Academie degli Agiati (d. i. der
Welgestelden). Van 1416 tot 1609 behoorde R. aan
de Venetianen,vervolgens aan Oostenrijk ; werd 1796
door de Franschen ingenomen, na eene door Bonaparte hevochtene schitterende overwinning.
Rovigno, of Trevigno, bet Dude Rivonium of
Rovinunz, stad in 111yrie, nabij de zee, 11 mijlen bezuiden Triest ; 10,000 inw.
Rovigo, bet mule Rhodigiunt, stad in Lombardije, aan de Adigetto, 8 mijlen hezuidw. ;
7000 inw.; was lang een gehucht, dat Buonvico
of Bodigo heette; later werd het de hoofdplaats
der provincie Polesine de R. (zie POLES1NE)
Rovigo (Savary, hertog van). Zie SAVAR Y.
Roville, fransch dorp, dept. Meurthe, 6 uren g.
bezuiden Nancy, aan de Moezel; 600 inw.; modelboerderij 1822 aangelegd door Matibieu de Dombasle.
Roxane, perzische vrouw van groote schoonheld, dochter van den satraap Oxyartes, werd ten
huwelijk genomen door Alexander den Groot° ; bij
diens dood zwanger zijnde, schonk zij later het leven
aan Alexander, bijgenaamd Aigus. Geholpen door
Perdiccas, liet zij Statira (eene andere weduwe van
Alexander) ter dood hrengen, en maakte gemeene
zaak met Olympias tegen Arrhidefis en Eurydice;
vervolgens stelde zij zich onder bescherming van
Polysperchon, sloot zich in Pydna op bij de aankomst
van Cassander, werd door dien veldheer gevangen
gehonden na den moord van Olympias, zag Karen
zoon als koning-alleen uitroepen na het verdrag ven
311, maar werd met hem te gelijk reeds spoedig ter
dood gehracht door Cassander.
Roxburgh, bet oude Marcheniunt, dorp in
Schotland, in het graafschap R., op een schiereiland,
dat gevormd wordt door de Tweed en den Teviot,
ligt 5 kwartier gaans bezuidw. Kelso, en heeft 1000
inw. Op 3 kwartier gaans afstands van dit R. stond
eertijds eene machtige stad R., die de residentie geweest is van verschenlene schotsche kouingen, en
die in 1550 gesticht werd, krachtens een tusschen
Engeland en Schotland aangegaan verdrag. — Het
graafschap R., ook genaamd Teviotdale, d.
van den Teviot, worth begrensd door de graafscbappen Berwick ten N. en N.W., Dumfries en Selkirk
ten Z.W. en IV., Cumberland ten Z., heeft omstreeks
46.000 bewoners, en tot hoofdplaats Jedburgh.
Roxelane, ook bekend onder den naam van
Khoerrem, Bijzit, eerst de bijzit, vervolgens de
vrouw van Soliman II, was aanvankelijk slavin geweest ; zij was gehoortig nit Galicie of Rood-Rusland (vandaar Naar naam Roxelane). Moeder van
Bajazet, van Selim II en van de sultane Mirmah, gaf
zij deze hare dochter tot vrouw aan den befaamden
Roestam, met wiens hulp zij de twee zonen, die Soliman bij eene andere vrouw had, ter dood liet brengen, ten einde den troon te verzekeren aan hare
eigene kinderen. Zij stierf in 1557.
Roxenisse, dorp (of juister gezegd kleine gemeente) in Zuid-Holland, op Goedereede-en-Overflakkee, belent ten W. en N.de schorren tegen't Brouwershavensche gat. Oudtijds lag bij R. het dorpje de
Biome Kamer, dat omstr. 1570 te niet gegaan is.
Roxolanen, lat. Roxolani, een yolk in curopeesch Sarmatie, tusschen den Borysthenes en den
Tanals.De R. schijnen ontstaan te zijn nit de ineensmelting van twee volkeren, van welke het eene de
Alanen geweest moeten zijn, terwijl het andere den
naam moet hebben gedragen van Ros of Rossz (de
vermoedelijke voorouders der Russen).
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Roy, verkorte naam voor St.-Oedenrode.
Royan, het oude Novioregunz, stad in het

diens rechten geerfd, welke rechten in 1385 door
het parlement erkend waren. Richard van York, een
kleinzoon van Edmond, den eersten hertog van
York, en een zoon van Anna Mortimer, de erfdochter van het finis Clarence, stak het eerst de vaan
van den opstand op in 1450. ilij trok partij van de
ontevredenheid, die in Engeland veld won wegens
het verliezen voor en na van al de fransche provincial, die Hendrik VI genoodzaakt werd to ontruimen. Aanvankelijk overwiunaar te St.-Albans (1455)
en to Northampton (1460), Iced Richard de nederlaag en sneuvelde te Wakefield (1460) ; maar zijn
zoon Eduard, gesteund door Warwick en door de
graven tilt het zuiden des lands, zette den worstelstrijd voort, rukte op London aan, werd daar (Maart
1461) als koning uitgeroepen onder den naam van
Eduard 1V, behaalde to Towton eerie overwinning,
waarbij hij Hendrik VI gevangen nam (1461), dien
hij opsloot in den Tower van Louden. Na eenen
nieuwen worstelstrijd, vvaarin het voordeel no aan
de eene zijde was, dan aan de andere, bleef Eduard
van York eindelijk meester van den troon, en liet
lien bij zijnen dood overgaan aan zijne kinderen,
die onder voogdij gesteld werden van hunnen oom
Richard, hertog van Gloucester. Doze liet eerst zijne
neven ter dood brengen, en toen zich zelven als koning uitroepen (1483) onder den naarn van Richard
111; loch hij maakte zich z456 gehaat, dat het gansche land tegen hem in opstand kwam. Hendrik
Tudor van Richmond, uit het huis Lancaster, kwam
hem aantasten, behaalde de overwinning van Bosworth op hem, doodde hem eigenhandig, en beklom
zelf den troon (1485). Doze vorst, in de geschiedenis bekend onder den naam van Hendrik VII, was
door zijne moeder een afstammeling der familie
Lancaster, en trouwde na zijne overwinning met
Elizabeth van York, de dochter van Eduard IV; zoodoende vereenigde hij de rechten der twee families,
waardoor aan den oorlog een einde gemaakt werd.
Zie HENDRIK VI, HENDRIK VII, EDUARD IV, en

fransche dept. Charente-Inferietire, 6 uren gaans
bezuiden Mareqnes, aan de uitwatering der Gironde;
2800 inw.; kleine haven ; in 1622 werd R. ingenomen en bijna geheel verwoest door Lodewijk XIII.
Royans, of Royanez, voormalig fransch land-.
schapje (en markizaat) in Dauphine, op den rechteroever van de Isere; hoofdpl. Pont-en-Royans. Titans
maakt R. deel nit van de departementen Isere en
DrOme.
Royaumont, dorp in 't fransche dept. SeineOise, 6 uren gaans benoorden Parijs en anderhalf
uur g. benoordw. Luzarches. °tide abdij der Cistercienser orde, gesticht 1227 door den heiligen Lodewijk; de gebonwen dien abdij zijn tegenwoordig ing,ericht tot katoenspinnerij. — Onder den naam van
Bijbelvan R. kep t men eene verzarneling prenten,ontleend aan het 0. en N. Testament, met ophelderenden
tekst daarbij. Dit bock, veelal toegeschreven aan
Lemaistre de Sacy, is eigenlijk het werk van Nicolas
Fontaine, die het in 1694 your het eerst in 't licht
gaf under den gefingeerden naam van Royaumont,
prior van Sombreval.
Roye, stad in het oude Picardie (titans in 't
fransche dept. Somme), aan de Aare, vierdhalf uur
gaans henoordoosten Montdidier; 2400 inw.; was
indertijd een der steden, waarvan Karel de Stoute
en Lodewijk XI elkander het butt betwistten ; na
er eerst afstand van gedaan te hebben, herovertle
Lodewijk XI bet in 1475. Elf belegeringen heeft
R. uitgestaan, driemaal is het geteisterd door de
pest, en tweemaal werd bet grootste gedeelte van R.
vernield door brand.
Royer (Louis), nederl. beeldhouwer, geb. 2
Aug. 1793 te Mechelen, gest. 5 Juni 1868, de vervaardiger van de standbeelden van Rembrandt (te
Artist.), Willem den Zwijger (te 's Hare), Laurens
Coster (te Haarlem), Vondel (te Amst.), de Ruiter
(te Vlissingen), enz.
Royou (Jacq. Corentin),fransch geschiedschrijver, geb. 1745 te Quimper, gest. 1828 te Parijs. Behalve treurspelen, enz., heeft men van hem : Precis
de l'Histoire ancienne d'apres Rollin (4 dln. 1802);
Histoire romaine jusqu'd Auguste (4 dln. 1806) ;
Hisloire des empereurs romains (4 din. 1808) ; Histoire du Bas-Empire (4 dln. 1803) ; Histoire de
France depuis Pharamond (6 dln. 1819).
Rozen (Oorlog der Twee), de burgeroorlog, die
Engeland verwoestte in de 15e eeuw, ontstond uit
den naijver der twee familial Lancaster en York,
die elkander den troon betwistten, en werd Oorlog
der Twee R. genoemd, omdat de strijilende partijen
elk eene roos tot herkenningsteeken hadden gekozen : de aanhangers van den hertog van York droegen eene witte roos, die van Lancaster eene ronde.
Het huis van Lancaster, gesproten uit den derden
zoon van Eduard III, namelijk Jan van Gent, hertog
van Lancaster, bezat den troon, sedert Hendrik van
Lancaster (koning onder naam van Hendrik IV)
dien ontweldigd had aan Richard II, den zoon van
den Zwarten Prins en kleinzoon van Eduard III
(1399). Dit huis had reeds drie koningen aan Engeland gegeven (nl. Hendrik IV, Hendrik V en Hendrik VI), toen het huis van York to berde kwam
met zijne rechten op den troon. Het huis van York
stamde of van Edmond Langley, hertog van York,
zijnde wel is waar slechts de vierde zoon van Eduard Ill, doch deze tak had zich vermaagschapt met
de familie Clarence, die afstamde van Lionel, den
en had
tweeden zoon van dienzelfden Eduard
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III.
Rozendaal, 1) vlek in Noord-Braband; zie

RICHARD

ROOSENDAAL. - 2) dorp in Gelderland, 1 uur gaans
benoorden Arnhem, met onderhoorige gehuchten
(Terlet, Imbosch, Plagdel) 600 inw. Bezuiden R.
het Huis-te-R., eertijds jachtslot der graven (later
hertogen) van Gelderland, werd 1482 na een beteg
van 14 dagen beinachtigd door den hertog van Cleve;
in 1505 veroverd door Filips (1 van Spanje) en 1511
heroverd door Karel van Egmond (sedert 1492 hertog van Gelder), werd het Huis-te-R. in 1516 door
dozen verpand aan Gerrit van Scherpenzeel. Anderhalf uur g. benoord. het dorp 't Rozendaalsche bosch.
Rozenkamp, lat. Campus Rosarum, voormalig
premonstr. nonnenklooster in Fivelgo, prov. Groningen ; werd 1248 door het doorbreken van den
zeedijk overstroomd, 1262 geteisterd door aardbeving en watervloed, in de beeldstormerb gedeeltelijk vernield, en na de reductie van 1594 voor afbraak verkoeht.

Rozenkruis-ridders, de leden van een
geheim genootschap, die de geheimenissen der na-

turn- wilden doorgronden met behulp van een licht,
dat zij in zich zelven hadden. Als stichter hunner
broederschap noemden zij een duitsch edelman, met
name Rosenkrculz, d. Rozenkrnis, die gezegt1 werd
over de honderd jaren geleefd te hebben (1378—
1484), en die van zijne reizen naar Turkije en Arable ternggekeerd was, in bet bent van wonderlijke
geheimen. Waarschijulijk klimt het ontstaan der R.
niet hooger op, dan tot de 17e eeuw, en was km

Ruad

Rudolf

eigenlijk opperhoofd zekere J. Valentijn Andrea!
(oinstreeks 1614). Het doel der II. was de bevordering van die wetenschappen, die tot nut van het
menschdom strekken, en voornarnelijk de geneeskunde. Maar zij vervielen in de dwalingen van tooverij en gondmakeq, beweerden den steen der wijzen gevonden te hebben, en werden op het Iaatst
gehouden voor kwakzalvers. Zij verbreidden zich
vooral in Duitschland in het begin der 17e eeuw.
Volgens de meening van velen heeft er nooit een
genootschap van R. bestaan; door anderen worden
de R. verward met de Kabbalisten, met de Theosofen, met de volgelingen van Paracelsus. Wat daarvan zij, men vindt, !wane leerstellingen uiteen gezet
in de Con[essio Rosece Crucis, in 1615 in 't Licht gegeven door J. V. Andrew, en in eenige geschriften
van Robert Fludd. De B. werden ook genoemd
Iltuminaten, ImmorteIlen, Invisibelen. — De naam
van R. is tegenwoordig een titel in de Vrijmetselarij
voor de leden van een der hoogere graden.
Ruad, het Aradus der widen, een tot aziat.
Turkije behoorend eilandje in de Middellandsche Zee,
aan de trust van Svrie, ten zuidwesten (en in de
nabijheid) van Tortosa.
Ruben, oudste zoon van Jacob, weerhield zijne
broeders, toen ze Jozef wilden vermoorden, en overreedde hen, dat ze Jozef zouden nederlaten irr eenen
put, waarbij hij zich heimelijk voornam, hem later
stil daaruit te zullen hales. De afstammelingen
van R. vormden den stam Ruben, en bezaten van
het Beloofde Land dat gedeelte, dat beoosten de
Doode Zee en den Jordaan tusschen tie rivier Jabok
en de beck Anion lag, ten zuiden van den stam
Gad. Hunne provincie grensde aan het land der Ammonieten, vormde de zuidoostpunt van Palestina,
en bevatte de bergen Nebo en Abarim. De afstammelingen van R. heeten Rubenieten in het 0.1.
Rubenach, dorp in Rijnpruisen, 3 kwartier
gaans benoorden Coblentz ; 800 inw.; toen de hertog van Brunswijk op het punt stonc! (Aug. 1792)
eenen inval in Frankrijk te doen, had hij te zijn
hoofdkwartier; tut R. schreef hij zijne befaamde
proelarnatie aan het Fransche yolk.
Rubenieten. Zie ..UBEN.
Rubens (Petrus Paulus), beroemd vlaamsch
schilder, geb. 1577 te Keulen (of te Siegen in Nassau), uit aanzienlijke en welgestelde ouders, werd
aanvankelijk opgeleid your het rechtsgeleerde yak,
loch liet die studien varen, om zich op de schilderkunst toe te leggen, nail, eerst les bij Otto Vamius,
en giug toen naar Italie (1600), hield achtereenvolgend verbliif te Rome, Florence, Mantua, Geuua,
keerde ornstreeks 1610 naar Vlaantleren terug, en
had weldra zooveel naam gemaakt, dat hij door
aartshertog Albertus naar Brussel geroepen werd,
en vervolgens door Maria de Medicis naar Parijs,
waar hij het Luxemburg-paleis met zijne schilderstukken versierde (1620); maar hij woonde den
meesten tijd zijns levens te Antwerpen, vervulde ook
verscheidenediplomatieke zendingen naar Jacobus 1,
koning van Engeland, naar Filips IV, koning van
Spanje, en naar de republiek der Zeven Vereenigde
Provincien. Hij stierf 1640. — R. (Menus), zoon
van des vorigen broeder, geb. 1614, gest. 1657,
onderscheidde zich door zijne kennis van talen, en
door zijne bekwaarnheid in geschied- en penningkunde. Men heeft van hem: Regum et imperatorum
romanorum numismata (Antwerpen 1654): De re
vestiarid veterum (Antw. 1665).
Rubicon, lat. Rubico, thans Fiumesino of
Pisatello genaamd, eene zich in de Adriatische Zee

ontlastende kleine rivier in Italie, scheidde Cisalpijnsch Gallia van het eigenlijke Italie. Het was aan
alle romeinsche veldheeren verboden daze rivier
over te trekken aan het hoofd van een leger om
Italie binnen te rukken : overtocht van Cesar met
zijne armee over den R. was het openhare bewijs,
dat hij in opstand vvas tegen zijn vaderland, en was
dan ook bet begin van den burgeroorlog (anno
49 v. Chr.).
Rubrieatus, 1) rivier in Hispania Tarraconensis ; thans de Llobregat. — 2) eene zich in den
Bagradas ontlastende rivier in Mauritania; thans de
Seiboeg..
Rubruquis (Wilhelmus van Rnvsbroeck, genaarnd), een cordeher, geb. omstr. 1230 in Braband,
word 1253 door Lodewijk IX naar Tartarije gezdnden, om daar het Evangelic te prediken, of eigenlijk
om betrekkingen aan te knoopen met de Mongolen.
Hij bezocht den khan Batoe, en vervolgens den
groot-khan Mangoe, bekwain vergunning om in tegenwoordigheid van lien vnrst eene disputatie to
houden met nestoriaansche priesters en met imams,
hetgeen eater tot geenerlei resultaat leidde; hij
keerde tern met eenen brief van den groot-khan
aan den koning van Frankrijk in bet Heilige Land.
Na zijnen terugkeer vestigde hij zich in het klooster van Acre, en stelde daar het verslag op van zijne
reis, in den vorin van eenen Brief aan den heiligen
Lodewijk. Die brief, uit het Latiju in het Engelsch
vertaald, is opgenomen in de verzameling van Hackluyt en in (lie van Pnrchas, en werd uit het Engelsch
in het Fransch vertaald door Bergeron (Parijs 1629).
In 1293 leefde R. nog.
Rilekert (i riedrich), duitsch dichter en taalgeleerde, geb. Mei 1789 to Schweinfurt, gest. Febr.
1866 te Gotha, eerst prof. der oostersche talen te
Erlangen, 1840 geheim regeeringsraad en professor
te Berlijn, sedert 1846 stil levende op zijn landgoed
Neusesz bij Coburg, is een der uitstekendste lierdichters van Duitsehland. Verzamelde Gedichten (6
dln. Erlangen 1834-38); Gedichten (12e druk
Stutgart 1860); Die Weisheit des Ifrahmanen (5e
druk Leipzig 1863); enz. De door hem nagelatene
werden over oostersche taal- en letterkunde, waarin B. eene specialiteit was, beloven veel degelijks
voor de wetensehap.
Ruephen, of Rukven (Rukveen), dorp in
Noord-Braband, 3 uren gaans bezuidwesten Breda;
450 inw.
Rudesheim, vlek in het Nassansche, aan den
Rijn, 6 (iron gaans bezuidwesten Wiesbaden; van
alle Rijnwijn-soorten is die van R. de beste.:
Rudim, Limns Rugge of Rotigliano, stad in Japygie, bij (le Salentijnen, tusschen Hydruntum en
Brundusium; is de geboorteplaats van Ennius.
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Rudolf van Groningen. Zie AGRICOLA.
Rudolf, naam van twee duitsche keizers, nl.:
R. I, geb. 1 Mei 1218, oudste zoon van graaf Al-

brecht IV van Habsburg, word 1273 tot Roomsch
keizer verkoren, en 28 Oct. van dat jaar als zoodamig te Aken gekroond. Hij overwon 1278 Alen tegen
hem in verzet gekomen toning Ottokar van Bohemen, die in den slag op het Marchfeld sneuvelde.
In 1291 stierf IL I to Germersheim (20 Sept.),
werd to Spiers hijgezet, en had tot opvolger Adolf
van Nassau. — R. II, geb. 18 Juli 1552, zoon van
keizer Maximiliaan 11, word 1572 honing van Hongarije, 1575 van Bohehen-i, en 12 Oct. 1576 keizer,
waarna hij zijnen residentie hoofdzakelijk te Praag
hield, zich bijna uitsluitend bezighoudende met geleerdheid, voornamelijk met alchirnie en astrologie,

Rudolf van Zwaben

Rugiland

en de regeeringszaken verwaarloozeade. Tycho Braila
en Keppler leaden aan zijn hof; door hem Het hij
den loop tier sterren herekenen, welke berekertingen
hem ter eere de Rudolfiincehe Tafelen genoemd
zijn. Hij stierf ongehuwd 30 Jan. 1612, en werd
opgevolgd door zijn broeder Mathias.
Rudolf van Zwaben, tegenkoning van
Hendrik IV, zoun van graaf Kuno van Rheinfelden,
schaakte en trouwde Mathilda, de mister van keizer
Hendrik IV; hij bekwarn 1058 het hertogdom Zwaben, doch werd reeds 1060 weduwnaar. Aanvankelijk hield hij de zijne van den keizer, doch nam 1076
deel aan de besluiten der vorsten-vergadering te
Tribur, en werd 15 Maart 1077 te Forcitheim tot
koning gekozen, 26 Maart te Maintz gekroond, tioch
door den t,truggekeerden Hendrik in den rijksban
gedaan. Wel bevocht R. overwinningen bij Mellrichstadt (7 Aug. 1078), Fladenheim (27Jan. 1080)
en MOlsen nahij Merseburg (15 Oct. 1080); doch in
laatstgen. slag werd hij zoo gevaarlijk gekwetst, dat
hij reeds den volgenden dag te Merseburg stierf.
zijne rechterhand was afgehouwen.
Rudolfijnsche Tafelen. Zie RUDOLF II.
Rudolstadt, hoofdplaats van het prinsdom
Schwartzburg-Rudolstadt, aan de Saale, 8 uren gaans
bezuiden Weimar; 4300 inw.
Rueda, spaansch dichter. Zie LOPE DE R.
Rueemd, oude naam van 't geld. dorpDrumpt.
Ruel, of Rueil, het Rolalgensis van Gregorius
van Tours, eene gemeente met ouistr. 4000 inw. in
het fransche dept. Seine-Oise, 3 uren gaans bewesten Pat*, en derdhalf uur g. benoordoosten Versailles. In de 9e eeuw schonk Karel de Kale deze
plaats aan de abdij van St.-Denis, die haar bezat
tot 163i, toen R. aangekocht werd door kardinaal
Richelieu, die er een fraai kasteel lief bouwen, waar
't hof verblijf Weld in de onlusten van de Fronde.
In de kerk van R. een gedenkteeken ter eere van
keizerin Josephine. Ouder de"gemeente R. behooren
de kasteelen van Malmaison, Buzanval en Boispreau
(het eerste was de residentie van keizerin Josephine).
Ruerlo, geld. dorp. Lie RUURLO.
Ruffee, stad in 't fransche dept. Charente, 6
mijlen benoorden Angoilletne; 3200 inw.; beroemd
zijn de terrines de Ruffee (getruffeld wild); het is
eene zeer oude stad, was eerst baronie, toen vicomte,
en werd 1588 markizaat. In 1258, 1304 en 1327
eoncilien te It.
Ruff° (graaf). Zie CASTELCICALA.
Rufia, of Ruphia (Roefia), de nude Alpheus,
voortiaainste rivter in Morea, outspringt in Arcadie,
vormt de grensscheiding tusschen de nomarchien
Elis en Messene, en outlast zich (bevaarbaar) in de
lonische Zee.
Rutinus, minister van Theodosius I en van
Arcadius, geb. °Instr. 350 te Elusa in Aquitanie,
maakte naam als advocaat of rechtsgeleerde, beviel
Theodosius, die hem medenarn naar Constantinopel,
werd groottne-ster van diens paleis, daarna consul,
gaf den rand tot de slachting te Thessalonica (390),
deed Tatianus den prefect van het pretorium ombrengen, en maakte zich van diens ambt weester (392),
usurpeerde bij den flood van Theodosius (395)
de voogdij over Arcadius, keizer van het Oostersche rijk, en maakte zich algemeen verafschuwd
door zijne misdaden en door zijne dwingelandij. Hij
had hoogloopende geschillen met Stilicho, den voogd
van Honorius, keizer van het Westersche rijk, die
zijn gezag over het gebeele rijk wilde uitbreiden.
Om zich op Stilicho te wreken, zegt men, riep hij
de Gothen to hulp, (lie groote verwoestingen in het

rijk aanrichtten. Door allerlei kuiperijen had R.
het zoo ver gebracht, dat zijne dochter de vrouw
stond to worden van Arcadius, welk plan echter door
Entropins verijdeld werd. Toen de troepen van Stilicho de stad Constantinopel binnenrukten, werd
R. door den gothischen velditeer Gainas, die daartoe
aangehitst was door Stilicho, voor de oogen van
Arcadius oingebracht (Nov. 395).
Rufus, een der eerste Christenen ; Marc. 15:
21 ; Itom. 16: 13.
Rufus, d. i. de Roode, romeinsche toenaam.
Rufus (P. Rutilius). Zie Ittmitus,
Rufus (C. Musonius). Zie MUSON1US.
Rufus Festus, of Sextus Rufus, latijnsch
geschiedschnjver, was een consulair personage, en
lcefde omstr. het jaar 370 na Chr. Men heeft van
hem: De historid romand libellus (ook getiteld
Breviariunz rerum gestarunz populi romani), zijnde
slechts eene opsomming van de otnwentelingeq en
gedurige vergrootingen des rtiks, en Be regiiinibus
urbis Bonus, eene soort van catalogus der monumenten van Rome. Beide geschriften zijn in 't licht
gegeven door G. Munnich (Hanover 1815).
Rugahuizen, of Ringehuizen, dorp in Friesland, 5 uren gaans ten Z. Z. W. van Sneek; 50 inw.
Rugen, een tot Pruisen (Pommeren) behoorend eiland in de Oostzee, slechts door een smal
kanaal van het vasteland gescheiden, is 7 mijlen
fang, bij 5 a 6 mijlen breedte, bevolkt met 34,000
zielen, en heeft tot hoofdplaats Bergen. Het eiland
R. was de bakermat der Rugiers (zie dat art.) en de
hoofdzetel der eerediensten van Hertha en Svautovit.
In 1168 werd R. bemachtigd door den deenschen
koning Waldemar I, die er de afgodsbeelden uitroeide. In tie 14e eeuw kwam R. aan de hertogen
van Pommeren, en in 1648 aan Zweden. In 1807
werd R. in becit genomen door de Franscben, en in
1814 word het toegevoegd aan Pruisen.
Rugenwalde, pruisische stad (in Pommeren)
aan de Wipper, 7 uren gaans benoordoosten Koslin;
4300 inw.; kleine haven.
Rugewert,onde naam van't gron.dorpGrijpskerk.
(P riorij).
or.. _.e
Rugge
7.i no. in –LIZABETII-KLOoSTERS.
Ruggieri (Cosmo), sterrenwichelaar nit Florence, kwain naar Frankrijk ten tijde van Maria de
Medicis, die hem raadpleegde, en unt y ing van die
vorstin de abdij van St.-:Mahe in Bretagne. In 1574
werd R. beschuldigd van deelnerning aan eon komplot tegen Karel IX, en veroordeeld tot de galeien,
van welk vonnis hem eehter, op dringende voorspraak der koningin-moeder, gratie verleend werd.
In 1597 beschuldigd van eerie nieuwe sawenzwering
(teFen Hendrik IV), gelukte bet hem anderwaal
eene veroordeeling van zijn hoofd of te wenden. Hij
stied 1615. Hij had almanakken in 't Hat gegeven,
die zeer verrnaard waren. — R.; zie UBALD1NI.
Rugitirs, lat. Rugii, een germaansch yolk,
schijnt aanvankelijk het eiland Rugen, in de Oostzee, en de aangrenzende kuststreek bewoond to
hebben. In de 5e eeuw stichtten de R. in ZuidGermania een rijk, dat bestond nit het tegenwoordige Moravie en uit Oostenrijk benoorden den Donau. Dat rijk, naar hen Rugiland genoemd, werd
vernietigd door ()dome, omstreeks 487. Na de vernietiging van Odoacre's rijk door de Oost-Gothen
(495), werd Rugiland de wijkplaats der Herulen. In
518, of wellicht reeds vroeger, kwamen ook de Longobarden zich in dat land netierzetten, en verdrongen de Herulen van daar naar Scandinavie. Omstreeks
dien tijd verdwijnt de naam Rugiland.
Rugiland. Zie RUGWRS.
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Ruhnkenius

Runen

Rullus (P. Servilius), volkstribitun in 63 v.
Ruhnkenius (David), in 't Duitsch Buhneken,
Chr., bond eene akkerwet aan, die strekken moest
beroemd philoloog, geb. 1723 te Stolpe in Pommeren, gest. 1798, was de helper van Hemsterhuys te
on) ten behoeve van het yolk te verkoopen het oude
domein der koningen van Macedonia, de ommelanLeiden voor de Grieksche taal (1757-61), vervolden van Cart hagena in Spanje, Carthago, Corinthe,
gens professor der geschiedenis en welsprekendheid
en al de N'eroveringen, die buiten Italie gemaakt
aida p r, en eindelijk bibliothecaris der academie
waren sedert Sylla. Dit wets-ontwerp was zeer po(1771). Aan eene veelomvattendegeleerdheid paarde
hij een voortreffelijken Latijnschen stiji. Van zijne
pulair; niettemin gelnkte het Cicero, destijds consul, het y olk door zijne welsprekendheid zoo ver te
vele werken noemen wij slechts: Historia crilica
brengen, dat het de voordracht van R. verwierp.
oratorum gracorum (1768); Opuscula (2 dln. LeiRum, of Rumn, eiland, een der Hebrieden, heden 1823).
Ruhr, 1) rivier in Pruisen, ontlast zich in de zuiden het eiland Skye; hoofdpl. Kinloch.
Rumelingen, dorp met 650 inw. in 't grootMaas; zie BOER. - 2) rivier, die in Westfalen (dishertogdom Luxemburg, 4 a 5 wren g. zuidelijk betrict Arenberg) ontspringt, een noordwestwaartwesten Luxemburg.
schen loop heeft, de rivieren Lenne, Moene en Wolni
Itumenie. Zie ROMELle.
in zich opneemt, en zich, na 25 mijlen loop, bij
Rumilly, stall in Savoje, vierdhalf uur gaans
Ruhrort in den Rijn ontlast.
Ruhrort, stadje in de pruis. Rijnprovincie, aan beznidw. Annecy ; 3400 inw.
de vereeniging van de Ruhr met den Rijn, 6 uren
Rummel, of Rommel, de nude Ampsagas, rivier in Algerie, loofa langs Constantine, en valt begaans benoorden Dusseldorf; 4000 inw.
oosten Boegia in de Middellandsche Zee, na 20 mijRuige—Lollum, friesch dorp. Zie LoLLum.
len loop.
Rui116,naain van een aanlal dorpen en gemeenRump, d. i. Romp, spottende benaming, die
ten in Frankrijk ; het voornaamste R. is B-sur-Loir,
in bet dept. Sarthe, met 1600 inw., ruim 5 uren
in Engeland gegeven werd aan het overschot van het
long-parlement, toen het in 1659, na de abdigaans hezuidwesten Saint-Calais.
Ruinen, of Runen, lat. Runa, dorp in Drenthe, ca tie van Richard Cromwell, hersteld werd. Dit parlement, uit onistreeks 70 leden bestaande, duurde
3 uren gaans benoordoosten Meppel; 1200 inw.;
slechts een jaar, en werd toen opgeheven door gefel door brand geteisterd 4 April 1842. De voorneraal Lambert, zooals bet long-parlement in 1653
malige Abdij-le-R., bewoond door Benedictijner
opgeheven was door Olivier Cromwell.
monniken, was het oudste klooster in Drenthe; het
Rumph (George Everard), Rumphitis genaamd,
bestond reeds in 't begin der 1 1 e eeuw; werd segeb. 16'26 in Hanau, bracht in zijne jeugd Brie Caren
dert de 13e eeuw, behalve door de monniken, ook
in Portugal door, trad toen in nederl. dienst bij de
door nonnen bewoond, doch omstr. 1330 verplaatst
Oostindische Compagnie, was gedurende 45 jaren
naar Dic keninghe .
Ruinerwold, dorp in Drenthe, anderhalf uur voor de Compagnie werkzaam op A mboina, en stierf
1693. Aan R. heeft men verscheidene uitmuntende
gaans benoordoosten Meppel; 1400 inw.; wordt in
werken te danken, ni. een Aniboneesch Kruidboek,
eene pauselijke but van 1561 genoemd Bleijenslein,
48 jaren na ft.'s dood in 't Latijn vertaald door
want de vroegere naam was Blijden-Stede (bij verJ. Burman, en getiteld Herbarium Aniboinense (7 dl.
bartering Blusten).
in fol., Amsterdam 1741-45); wipers een werk
Ruirlo, het geld. dorp Ruurlo.
over schaalvisschen, horens en schelpen, getiteld
Ruisehe Vliete . Zie R USSCHEN - VLIETE .
Ruisdael. (Jac.), hollandsch schilder uit Haar- Amboinsche Bariteitkamer (A mst. I 705; 2e dr.1741);
India litterala, bevattende R.'s briefwisseling met
!ern, gel). 1636, gest. 1681 ; inz. landschappen en
vele geleerden in Oost-India (in 't Licht gegeven
zeestukken. — R. (Salomon), oudste breeder van
door R.'s leerling Vaientijn); en eene Geschiedenis
den vorige, geb. 1616, gest. 1670, insgelijks landvan de vestiging der Nederlanders op Arnboina.
schapschilder, doch minder bekwaam.
Rumpt, of Rempt, dnrp in Gelderland, aan de
Ruiter (Herman de). Zie RUYTER.
Ruiter (M. Az. de, en Engel de). Zie RUYTER. Linge, 4 uren gaans bewesten Tiel ; 550 inw.; werd
1672 door een handvol dapperen met goad gevolg
ven. Zie R UCPHEN .
Rukveen, of Rukven.
Rulhiere (Claude Carloman de), fransch let- verdedigd tegen de overmacht der Franschen; veel
leed R. in den watervloed van Jan. 1809.
terkundige, geb. 1735 te Bondy bij Parijs, gest.
Rund, oude naam van 't geld. dorp Drumpt.
1791, was adjudant van maarschalk Richelieu in
Gnyenne, vervolgens secretaris van baron Breteuil,
Rundzjet—Sing, koning van Lahore, geb.
1762 te Lahore, nit een geringen stam, gest. 1839,
die hem medenam toen hij ads gezant naar Rusland
onderscheidde zich in menig gevecht tegen de Enging (1760), in walk land R. van nabij de omwengeischen, werd door zijne landgenooten tot opperteling van 1762 kon gadeslaan, waarvan hij eene
hoofd verkoren in 1800, ontrukte zijn land aan de
beschrijving leverde (1765), die echier niet in 't
eng,elsche overheersching, en werd in korten tijd
Licht kon verschijnen zoo lang Catharma II leekle.
meester van een uitgebreid grondgebied, dat den
tlaarop werd R. met de taak belast ow, tot leering
Pendzjab, Moeltan, Kasjmier, Pesjawur en een gevoor den dauphijn (later Lodewijk XVI), eene gedeelte van Afghanistan omvatte. Hij ontving de
schiedenis te schrijven van de Poolsche onlusten,
fransche generaals Allard en Ventura bij zich, door
terwijI hem daarvoor een jaargeld van 6000 francs
wie hij zijn lager op europeesche wijze diet organitoegelegd werd ; hij bereisde Duitschland, Pruisen
seeren en aan krijgstucht gewenuen, waardoor zijne
en Polen, om bouwstoffen te verzamelen y our dit
troepen niochten zegevieren. Duch na den dood van
belangrijke werk, dat eerst na zijnen dood in het
B. werd zijn rijk bet tooneel van omwentelingen en
licht verseheen. In 1787 werd hij lid der Franburger-oorlogen.
sche Academie. De voornaamste werken van R.zijn :
Runen, 't drenther dorp Ruinen.
Eclaircissemenis sur la revocation de l'edit de Nantes
Runen, de schrijfteekens der oude Germanen,
(1788); Histoire de l'anarchie de Pologne (4 din.
ontleend aan bet Griekseh-phe nicische alphabet,
1807 en 1809; zijnde dit orivoltooid gebleven);
oorspronkelijk 15 in . getal, werken in Scandinavie,
Oeuvres diverses (2 dln . 1819).

Rungpoor
alsook door de Gothen en Angelsaksen vermeerderd
(lilfilas bedient zich in zijne Bijhel-vertaling van
25 B.). Door de invoering van het Christendom
werden de R. verdrongen door bet Latijnsche alphabet. Het Runenschrift, bewaard geble\en op vele
gedenkstukken der oudheid, heeft zeer p eel geleerden bezig gehouden (Wilhelm Grimm, Liljegren,
Kemble, Worsaae, Munch, Mullenhoti, Liliencron,
Dietrich, Zacher, enz.).
Z iie—
ANGPOER.
Rungpoor. Z
Runnymead, (Imp in Engeland, graafschap
Surrey, 2 wren gaans bezuidw. Windsor; in 1215
vermaarde conferentie tusschen koning Jan en de
engelsche baronnen, die hem dwongen het Groot
Charter te onderteekenen.
Rupecula. Zie IIUPELLA.
Rupel, rivier in Belgie, prov. Antwerpen, ontstaat bij Rumpst, 2 wren gaans benoordoosten
Mechelen, wit de vereeniging van de Dijle en de
Nethe, en valt na een noordwestwaartschen loop van
circa 2 mijlen in de Schelde, tegenoverRupelmonde,
ruim 3 urea gaans bezuidw. Antwerpen. Zie DIJLE.
Rupella, of Rupecula, verlatijnschte naam van
La Rochelle.
Rupelmonde, stad in Belgie, prov. OostVlaanderen, aan de Schelde, tegenover de uitwatering der Rupel, 4 urea gaans benoordoosten Dendermonde; 2800 inw.; naar men wil geboorteplaats
van den geograaf Mercator.
Rupen I, honing van Klein-Armenia (Cilicie
en Cappadocia) van 1080 tot 1095, was de stichter van de -Rupenische dynastic, die tot in de He
eeuw in Armenia geregeerd heeft. — R. II, koning van Cilicisch Armenia van 1174 tot 1185, deed
afstand van den troon ten behoeve van zijnen broeder Livo of Leo.
Rupeniers (dynastie der). Zie RUPEN.
Rupert (Robert van Beieren, genaamd prins),
zoon van den keurvorst paltsgraaf Frederik V (die
gehuwd was met de oudsie dochter van koning Jacobus I van Engeland), en neef van Karel I, was
een der voornaamste veldheeren van dien vorst in
den burgeroorlog, nam deel aan den slag van Edgehill bij Warwick (1642), deed het beleg van York
opbreken (1644), maar verloor de veldslagen van
Marston-Moor (1644) en Naseby (1645), gaf Bristol aan Fairfax terug, deed in 1649 verscheidene
pogingen in lerland in het belang van het koningschap, zag zich met eerbewijzen overladen bij de
restauratie, en werd admiraal met Monk (1666). In
1679 onttrok hij zich aan het staatstooneel, om zich
uitsluitend te wijden aan natuur- en scheikundige
proefnemingen. Hij stierf 1682. Door Karel II was
hij verheven tot graaf van Holderness en hertog van
Cumberland.
Rupertsland, of Hudsonsbaai-Territorium.
Zie IIUDSONSBAAI.
Rupertus, de heilige, apostel van bet Christendom in Duitschland in de 7e eeuw, doopte hertog
Theodoor II van Beieren, en verschafte, het Christendom aldaar de zegepraal, stichtte later het bisdom Saltzburg, \Naar bij 717 stierf. Hem ter eere
stichtte graaf Thun, aartsbisschop van Saltzburg,
in I 701 de(1 802 opgehevene) litipertvs-orde. Kerkel.
gedenkdag van S. 27 Maart.
Ruphia, rivier. Zie RUFIA.
Ruppin, een klein meer in Pruisen (in Brandenburg); aan dat meertje 1) de stad Nieutv-Ruppin
met 8500 inw., 7 mijlen van Potsdam, en 2) tegenover die stad het plaatsje Oud-Ruppin met 1500
inwoners.
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Ruremonde, fransche naam van Roermond.
Rurik, of Hoerik, sticker van het Russische
rijk, was een aanvoerder der Waregen (zeeschuimers
op de oevers der Oostzee). In 861 te bulp geroepen
door de bewoners van Nowogorod, verleende hij
hun bijstand tegen roofzuchtige naburen, doch
maakte zich reeds spoedig van het hoogste gezag
meester, en bracht hen, die hij geroepen was te Iso,17
schermen, onder zijn juk. Ilij strekte zijne
wit over Polotsk, Rostow, Moerom, enz., en Atagi
den titel aan van grootvorst. Hij stierf in 879, zijn
rijk nalatende aan zijnen zoon Igor, onder voogdij
van zijnen neef Oleg. De dynastie van B. zat op den
troon van Rusland tot in bet laatst der 16e eeuw.
Zie RUSLAND.
Rusadir, thans Melilla, haven in Mauritania
Tingitana, nabij de kaap, die denzelfden naam draagt.
Zie MELILLA.
Rusafa, stad met 8000 inw. in Spa*, aan
den Guadalquivir, bezuidoosten van en dicht bij
Valencia.
Ruscino, thans Perpignan, of beter Tour-deRoussillon, hoofdstad der Sardonen, een yolk in Narbonensis la, in het oosten, nabij de Middellandsche
Zee en de uitwatering van den Telis (thans Tet).
Naar deze stad ontviug het orriliggende landschap
later den naam Roussillon.
Rusellw, Owls Rosella, stad in Etruria, met
ver van de kust en van den Umbro, tusschen Vetulonia en Cosa, was waarschijnlijk een der 12 etruskische lecomonien, en werd 294 v. Chr. ingenomen
door Posthumius.
Rusicada,stad in Numidie; thans Philippeville.
Rusland, of het Russische rijk, wat grondoppervlakte betreft bet grootste rijk van den gaitschen aardbol, hoofdzakelijk in Europa en Azle
(strekt zich ook in Amerika wit, zie dl. 1, biz. 182,
kolom 2, Russisch Amerika genaamd), grenst ten
N. aan de IJszee, ten 0. aan den Grooten Oceaan,
ten Z. aan bet Chineesche rijk, Turkestan, de Caspische Zee, Perzie, aziat. Turkije, de Zwarte Zee,
europ. Turkije, ten W. eau Moldavia, Oostenrijk,
Pruisen, de Oostzee, Zweden en Noorwegen. Het
beslaat (ongerekend Russisch Amerika) van 34 tot
250 gr. 0. lengte en van 372 tot 78 gr. N. breedte,
eene oppervlakte, waarvan:
in Aziat R 262,746 vierk. mijlen.
in Europ. 11. (met inbegrip
van Polen en Finland)
99,262
in Caucasie
8,034
te zamen 370,042 vierk. mijlen.
Europ. R. is over het algemeen vlak ; alleen in
bet Z. heeft men de Carpaten en den Caucasus met
de gebergten in de Krim, en in het 0. de Oeral(Ural-) of Poyas-Bergen, die Europ. R. Vail Siherie
scheiden ; van dit laatste (Siberie) is bet oostgedeelte een waar Lergland, dat doorloopen wordt
door de veel vertakkingen hebbende ketenen van
den Altai, de sajanische Ertsgebergten en bet alpenland van Daurie. Een groot gedeelte van R. bestaat wit steppen ; in bet N. vindt men groote moerassen (toendras) en woestijnen. Ook de land- of
binnenmeren beslaan eene aanzienlijke oppervlakte;
zoo o.a. in Europa : 't Ladoga-, 't Onega-,'t Peipus-,
't Ilmen-meer, en de vele meren van Finland; in
Azie : 't Aral-, 't Baikal-, 't Balkasj-meer. De voornaamste rivieren van B. zijn: Weichsel, Duna en
Newa, die tot het Oostzee-gebicd behooren ; Onega,
Dwina, Mesen en Petsjora, in Europa ;01.)i (met de
lrtisj), Jenisei, Lena, Kolyma en Indigirka in Azle,
uitloopende naar de Liszee; Oeral (Ural) en Wolga,
60
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Iijke lotswisselingen. De Hunnen, Alanen, Bulgaren,
tot het gebied der Caspische Zee behoorende ; en
Khazaren zetteden er zich neder, en werden achDon, Dnieper en Dniester, behoorende tot het gebied
tereenvolgend weder van daarverdreven.Intusschen
der Zwarte Zee. De voornaamste van al die rivieren
werden er ornstreeks de 6e eeuw eenige steden geis de Wolga. Sedert 1849 werd ook het stroomgesticht, o. a. Groot-Nowogorod en Kiew. Eindebied van den Amur (voor Oost-Siberie van aanbelijk, in 862, verschenen Waregische opperhoofden;
lang) aan het gezag van S. onderworpen. De bevoldock slechts een hunner (Rurik) stichtte een duurking van R., volgens de telling van 1858 ruim 74
zaam rijk: hij regeerde te Nowogorod ; zijne nakomillioen zielen, is thans (1868) veilig op 80 millimelingschap verspreidde zich snel over een gedeelte
oen menschen te schatten, waarvan slechts een zesvan Zuid-Rusland en over Galicie, vestigde zich te
tiende gedeelte in Aziat.-R.; het dichtst bevolktzijn
Kiew, deed Constantinopel beven, en verhief zich
`,de Middelste streken van Europ.-R. Die bevolkiug
• it samengesteld uit eene groote verscheidenheid
tot eenen hoogen trap van bloei onder Wiadimir den
- *an (meer dan 100) natien, waaronder bet SlawiGroote (die in 988 het Christendom onder de Russche ras heerschende is, zijnde omstr. 60 millioen
sen invoerde) en onder Jareslaw I. Maar twee verderfelijke instellingen (het senioraat en de apanages)
zieien sterk (daartoe behooren omstr. 54 millioen
Russen, wijders Polen, ',panders, Koerlanders,
kwamen gedurig het grondgebied verbrokkelen ert
Litauers; tot het finsche ras, dat in Europ. R. zeer
binnenlandsche oorlogen verwekken : behalve Kiew,
verbreid is, hehooren de Finnen, Esthlanders, Lapdat destijds de ware hoofdstad des rijks en de resipen (Laplanders), Tsjeremissen, Tsjoewasjen, Perdentie van den grootvorst was, bestonden er vermiaken, enz.; dan volgen Duitschers en Grieken,
scheidene andere vorstendommen onder prinsen van
Tartaren, en de woeste Caucasische stammen, eindeden bloede, dat wil zeggen onder rechtstreeksche
lijk eene menigte Borden (Mongolen, Kaimukken,
afstammelingen van Rurik (zoo: Nowogorod,Polotsk,
Samojeden, Korjeken, Kamtsjadalen, Tsjoekotsjen,
Smolensk, Tsjernigow, Perejaslaw, Tmoetarakan,
Aleoeten, enz.). Er worden dan ook eene menigte
Halicz, Twer, \Vladimir of Wlodimierz, Soezdal, en
verschillende talen in R. gesproken; het Russisch
eindelijk Moskou, gesticht in 1147). Middelerwijl
zelf is slechts een tak van het Slawisch. Naar de
hielden de invallen uit het Oosten steeds aan, en
kerkgenootschappen ingedeeld, waartoe ze behoomen zag overweldigingen aarrichten door de Peren, telt de Orthodoxe of Russisch-Grieksche Kerk
tsjenegen, door de Oetsen of Polowtsen, en eindelijk
67 millioen belijders, de Rootnsch-katholieke 31 mildoor de Mongolen. Deze laatsten, onder aanvoering
lioen, de Protestantsche 21 millioen, de Mahomevan Toesji, trokken in 1224 de Wolga over, maakdaansche 4 million, de Joodsche 21 millioen, en
ten zich meester van een gedeelte van Zuid-Rusland,
daarbij komt eindelijk nog , millioen Heidenen. De
en stichtten het groote rijk van Kaptsjak of van de
algemeene hoofdstad van R. is St.-Petersburg, in
Louden Horde. De zoon van Toesji, met name Batoe,
1703 gesticht door Peter den Groote; vroeger was
bemachtigde in- 1240 Kiew; reeds spoedig erkenden
dat Moskou. De administratieve indeeling van 11.
Podolie, Volhynie, Oost-Galicie zijn gezag, en de
(behalve Polen in 5 gouvernementen, en Finland in
russische vorsten van het noorden werden zijne va8 districten) bestond in 1864 uit 49 gouvernemensallen. Aileen die van Moskou voegde den titel van
ten in Europa, 5 gouvernementen en 3 territorien
grootvorst. Nowogorod, dat reeds eene poging gein Caucasie, 4 gouvernementen en 7 territorien in
daan had om onafhankelijk te worden, verklaarde
Siberie. De gouvernementen zijn weder ingedeeld
zich herhaalde malen tot repuhliek, en bewees feitelijk slechts zelden gehoorzaamheid aan den grootin districten of arrondissementen. De indeeling in
Groot-IL, Klein-R., Nieuw-R., West-R. (waarin
vorst van Moskou; rnaar het betaalde schatting aan
Wit-R. of de gouvernementen Minsk, Mohilew, Wide Mongolen. Deze slavernij der Russen duurde in
tebsk), de Oostzee-Provincien, de tsarendommen
voile kracht honderd vijftig jaren lang (1240-1389).
Kazan en Astrakan, Transcaucasia en Siberie, is
De burgeroorlogen der Mongolen en der Tartaren,
slechts een uitvloeisel der historische ontwikkeling
en de weerstuit der veroveringen van Tamerlan, vervan het Russische rijk. De regeeringsvorm is de onlichtten het juk ; maar Moskou werd nog meer dan
beperkte monarchic: de keizer noemt zich Aileeneens bedreigd en geplunderd, en eerst in 1481 verheerscher alter Russen, tsaar van Polen en grootloste de groote lwan 111 eindelijk Moscovie van het
vorst van Finland, en vereenigt in zijn persoon de
juk der Tartaren. Diezelfde vorst had Nowogorod,
hoogste wetgevende, uitvoerende en rechterlijke
Pskow, Biarmie onderworpen, en eenaantal vorstenmacht, en is tevens het opperhoofd der Russische
dommen, o. a. Severie, tot een geheel vereenigd ;
kort daarna voegde hij het westen van Siberie daarKerk.
Geschicdenis. — De ouden hebben van R. niet
aan toe. Wasili IV en lwan IV, zijne opvolgers, waantlers gekend dan het zuidgedeelte van Europ. R.,
ren altijd in oorlog met Polen, met de Duitsche Riddat zij zeer onbestemd bedoelden met de benamindens, en met Zweden ; zij veroverden Kazan en Astrakan; maar Iwan deed tevergeefs pogingen om
gen SarmaliJ en Scythia, en waar zij, behalve de
Sarmaten, ook lieten wonen de Roxolanen, Jazygen,
Upland machtig te worden. In 1598 stierf de dyAgathyrsen, Hippomolgen, Cimmeriers, Tauren,
nastie van Rurik nit, en Boris Godoenow usurpeerde
Meoten, enz. Reeds in de eerste eeuweu van het
den troon : vandaar een tijdvak van woelingen (1605
Romeinsche keizerrijk werd het gansche land overen vervolgens), waarin de Polen en de Zweden elkweldigd door de Slawen, de oorspronkelijke bewoander het bezit van R. betwistten, dat al dien tijd
ners van Noord-Rusland. In de 3e eeuw van het zijnen ondergang nabij scheen; de verheffing van
keizerrijk onderwierpen de Gothen bijna al de volMiclwl Romanow (1613) maakte aan dien beklakeren, die tusschen de Oostzee en de Zwarte Zee
gelijken toestan4 een einde. Onder dien tsaar en
woonden, en stichtten tusschen de Njernen, ded
iijue twee opvolgers beurde R. zich langzamerhand
Dnieper, de Wolga en den Don een groot rijk, dat
op, en heroverde Severie, waarvan de Polen zich
Europeesch Rusland bevatte. Dat rijk werd in 376
meester gemaakt hadden. Peter de Groote (1682—
omvergeworpen door de Hunnen, en Zuid-Rusland
1725) zette het aangevangen werk voort, gaf R.
was vier eeuwen lang een doortocht voor al de barsteun aan de Oostzee, aan de Caspische Zee en aan
baren uit bet oosten en een tooneel van onophoudede Zwarte Zee, stichtte Petersburg, zag Polen in
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verval geraken, fnuikte de macht van Zweden, en
mengde zich in de algemeene staatkunde van Eurcipa. Deze voorspoed hield op voort te gaan, maar
ging ook niet achteruit, onder zijne opvolgers (die,
te rekenen van 1762 af, vorsten waren uit het huis
Holstein-Gottorp, en met het huis Romanow slechts
door huvvelijken verbonden waren); doch Catharina II (1763-1796) bracht R. tot den hoogsten
trap van luister, veroverde Klein-Tartarije, Litauen,
lioerland, Caucasie, en verwierf de helft van Polen
(bij de deelingen van 1772 en 1795). Haar zoon,
Paul I, nam deel aan de coalitie tegen Frankrijk, en
zond zijne legers tot in Zwitserland (1799). Onder
Alexander I, in weerwil van eene aanhoudende vvorsteling met Frankrijk (die slechts afgebroken werd
door den vrede van Tilsit, 1807), in weerwil van
den veldtocht van 1812 (waarin Moskou door de
Russell zelven aan de vlammen prijsgegeven werd),
vergrootte R. zich met Finland, Oost-Bottnie, Bessarabia, Georgie; in 1815 maakte het zich meester
van op zijn minst twee derdegedeelten van GrootPolen (dat in 1807 aan Pruisen ontnomen was door
Frankrijk am er het groothertogdom Warschau van
te maken, en waarvan in 1814 slechts een derdegedeelte aan Pruisen teruggegeven werd), en maakte
daarvan het Koninkrijk Polen (1815). Nicolaas I
heeft aan zijne veroveringen toegevoegd perzisch
Armenia en eenige landstreken bij de uitwatering
van den Donau ; zijne legers, zegevierend over de
Turken, trokkeri den Balkan over, en stonden op
Constantinopel aan te rukken, toes de interventie
der europeesche mogendheden hem daarin verhinderde (1829); niettemin heeft hij Turkije aantnerkelijk verzwakt, door merle te werken tot de
onafhankelijkheid van Griekenland ('1820-27), en
door nagenoeg geheel Servie, Walachije en Moldavia
vrij te maken, die zich onder zijne bescherming
stelden. De opstand der Polen 1830-31 maakte het
hem mogelijk, Polen geheel en al tot eene russische
provinCie te maken. De hulp, die hij 1832 aan Turkije verleende tegen Mehemed-Ali, verschafte hem
het tractaat van-llunkiar-Skelessi (8 Juli 1833). In
het caucasische bergland gelukte het echter niet, de
Tsjerkessen te beteugelen. Na de omwenteling van
1848 trok R. van de woelingen in Walachije partij,
om de Donau-vorstendommen binnen te rukken, en
verkreeg daardoor het tractaat van Balta-Liman
(1 Mei 1849). Aan Oostenrijk verleende R. in 1849
hulp tegen de Magyaren. Terwijl in de turksche
zaken R. en Engeland elkander bestreden, vereenigden beiden zich met de overige groote mogendlieden in de deensch-holsteinsche zaak tot het protocol van Louden 8 Mei 1852. De tijd gekomen achtende, om eindelijk de turksche kwestie tot eene oplossing te brengen, began keizer Nicolaas den Russisch-oosterschen oorlog (zie dat art.) en bracht
zoodoende (1853-56) eene groote ramp over R.
en over geheel Europa ; doch nog vacir het einde
van lien oorlog stierf hij (2 Maart 1855) en werd
opgevolgd door zijnen zoon Alexander II, die 9 Sept.
1855 het sterke Sebastopol moest zien vallen, en
den oorlog beeindigde door den vrede van Parijs
30 Maart 1856. De belangrijkste momenten uit
geschiedenis onder dezen keizer (die 7 Sept. 1.
te Moskou gekroond werd) zijn : de hervorming van
de rechtsbedeeling (oekaze 1 Jan. 1864) en de opheffing van het lijfeigenschap (3 Maart 1863); en
de groote opstand van Palen Febr. 1862, die eerst
na ruim twee jaren allerbloedigst strijden beteugeld
werd. —
flier volgt de naamlijst der vorsten van B.

Grootvorsten of Tsaars.
1. Dynastic van Rurik.
(1) Te Kiew (behalve Rurik I).
Rurik I, eerst met Sineoes en Troewor,
later alleen
862
Oleg, eerst rijksbestuurder
879
Igor, zoon van Rurik
913
Olga, zijne weduwe
945
Swjatoslaw I
964
Jaropolk I
973
%Vladimir I
980
Swjatopolk I
1015
Jaroslaw I
1019
Izjaslaw I (lweeniaal weggejaagd)
1054-78
Wzeslaw
1067
Swjatoslaw II
1073-76
Wzewolod I
1078
Swjatopolk II
1093
Vladimir II
1113
Mstislaw I
1125
Jaropolk II
1132
Wjaitsjislaw
4137
Wzewolod II
1138
Igor II
1146
Izjaslaw II
1146-54
Joerje (d. i. George) I Dolgoroeki, Iterlog
van Soezdal 1125, van Moskou 1147,
eindelijk van Kiew
1149-57
(2) Scheming, die 86 jaren duurde.
(Twee of meet Grootvorsten)
Te Kiew.
Te Moskou.
Rostislaw I
1154--62 Andreas 1, Bogoljoebski.
1154-75
Izjaslaw III Davidowitsj
1156-67
Mstislaw II 1167-70
Gleldoerjewitsj1168-72
Jaroslaw II
1175-77
Izjaslawitsj 1172-75 Michel I
1179 WzewolodII1,1177-1212
Romanus I
Swjatoslaw1I1,1179-93
Rurik lI
1193-1209
Romantis II Van
• Halitsj 1193-1206
Wzewolod Ill 1206-12
1213-38
Mstislaw III 1212-24 Joerje II
\Vladimir HI 1230-39 (Constantijn)1217-18
• Jaroslaw II WzeMichael I Wzewolodowilsj 1238-40
wolodowitsj 1239-40
(3) Tv Wladiniir tot 1339,
en vervolgens to Moskou.
Joroslaw 11 Wzeivolodowits j, gaat voort te re1240
geeren
1247
Swjatoslaw 111 Wzewolodowitsj
1249
Andreas Jaroslawitsj
1252
de heilige Alexander 1 Newski,
1263
Jaroslaw Ill Jaroslawilsj
1272
Wasili (d. Basilius) 1
1276-94
Dmitri (d. Demetrius) I
1294-1304
Andreas II
1295
Daniel
1304
Wasili van Soezdal
1304-19
'Michael II van Deer
1319
Joerje III
1323
Dmitri II van Twer
1326
Alexander II van Twer
1328
Iwan I Kalita
1340
Simeon de Trotsche
1353
[wan II
1359
Dmitri III van Soezdal
1362
Dmitri 1V (of III bis) Donski
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1389
Wasili II
1425
Wasili III de Blinde
1462
Iwan III de Groote
1505
Iwan IV
Iwan IV de Geduchte (neernt den titel aan
'1533
van tsaar)
1564
Fedor I
I. Overgang tot de Romanows.
I 598
Boris Godoenow
1605
Fedor lI
Dmitri V of IV (Gregorius Otrepjeff, onder
1605
den valschen naam van Dmitri)
1606
Wasili V Sjoeiski
1610
Wladislaw Wasa, van Poke
111. Dynastic Bonzanow.
1613
Michael III
1645
Alexis I
Fedor IIl (ook genaamd
doch verkeerdelijk) 1676
Iwan IV en Peter I, de Groote
1682
1686-89
Sophia, nzede-regentes.
1689
Peter 1, de Groote, alleen
1725
Catharina I, weduwe van Peter
1727
Peter II, kleinzoon van Peter
1730
Anna hvanotvna
1740
Iwan VI
1741
Elizabeth Petrowna
IV. Dynastie Holstein-Gottorp.
Peter III, van Holstein-Goltorp, neef -van Eli1762
zabeth
Catharina II, van Anhalt-Zerbst, zijne weduwe 1762
1796
Paul I, hun zoon •
1801
Alexander I (ook genaamd Alexander III)
Nicolaas
1825
Alexander II
1855
Rusland (Aziatisch). Zie SIBERIe.
—U-LAND.
Zie
s
Rusland (Europeesch), .e
Rusland (Groot-). Zoo noemde men eertijds
eene groote streek van Europeesch R., welko zich
uitstrekte van de IJszee tot den Don en de Caspische Zee, en het gansche noorder- en middeldeel
van het tegenwoordige R. bevatte. De hoofdstad was
Moskou -(waarnaar het ook wel Moskavie of Land der
Moskovieten genoemd werd).
Rusland (Klein-), eene streek van het oude
Rusland, zich uitstrekkeude bezuidwesten Groot-R.,
bevatte de tegenwoordige gouvernernenten Kiew,
Tsjernigow, Pultawa, Sloboden van Ukraine.
Rusland (Nieuw-), een gedeelte van ZuidRusland, bevattende de laatst veroverde gouvernementen Kherson, Jekaterinoslaw, Tauris, Donsche
Kozakken, Bessarabie.
Rusland(Rood - ), landstreek tusschenKlein-R.
ten N. 0., Klein-Polen ten N. W., Hongarije ten Z.,
bevatte de palatinates Lemberg, Cheirn en Belcz, en
kwam grootendeels overeen !net het thans aan Oostenrijk behoorende Galicie; het noorderdeel van
Rood-R. is thans begrepen in Point. Na een onalhankelijk hertogdom geweest te zijn, kwam dit landschap onder het juk eerst van Rusland, toen van
Hongarije, daarna van Polen, en werd bij de eerste
deeling van Polen (1772) bijna geheel toegewezen
aan Oostenrijk.
Rusland (Wit- en Zwart-). Zoo noernde men
voorheen twee streken van Litauen : de eerste, oostelijk, bestond uit de tegenwoordige russische gouvernementen Smolensk, Mohilew en Witebsk; de
andere,westelijk, bevatte tie gouvernementen Grodno,
Minsk, enz. Deze landen, land onafhankeNk, werden
1569 met bet overige van Litauen ingelijfd hij Polen,
en kwamen bij de eerste deeling van Polen (1772)
cruder het juk van 11,1,1:it'd.

Russchen—Vliete, later Ruische-Vliete genaamd, eene plaats in Zeeland, die in de 12e en 13e
eetitv dikwijls vermeld wordt, altijd gezamenlijk met
Oostburg.
Russell, of Russel, een oud normandisch geslack in Engeland, eerst sedert Hendrik VIII suet
rijkdom bedeeld, voerde sedert 1550 den graventitel, en sedert 1694 lien van Hertogen van Bedford. Voornaarnste parsonen: R. (William), gel).
29 Sept. 1639, stood aan het hoofd der oppositie,
die 1672 het Kabaal-ministerie omver wierp, en
bleef ook daarna nog de ziel der oppositie. Min of
nicer betrokken in de samenzwering van het Ryehouse tegen Karel II, werd R. deswege ter flood
veroordeeld, en onderging 21 Juli 1683 zijn vonnis.
Na de troonsbeklimming van Willem III werd dit
vonnis vernietigd, R.'s nagedachtenis gerehabiliteerd, en R.'s vader verheven tot Hertog van Bedford.
— R. (Edward), engelsch admiraal, neef van den
vorige, geb. 1651, gest. 1727, ward wegens de overwinning, die hij bij kaap La-Hogue 19 Mei 1692 op
de franselte vloot bevocht, tot Graaf van Orford
verheven. — R. (lord John), britsch staatsman,
geb. 19 Aug. 1792, derde zoon van den 1839 gestorvenen zesden hertog van Bedford, kwam 1813
in het parlement, werd 1830 lid van het ministerie
Grey, dreef 1831 met grout talent tie aannerning
van de verrnaarde Reformbill door, was vervolgens
met slechts korte tusschenpoozen in al de whigministerien de ziel van het kahinet, en stolid zoo
ook van 1846 tot 20 Febr. 1852 als premier en
eerste lord der schatkist aan het hoofd van het door
hem gevormde iviglr-ministerie; evenzoo zat hij in
de coalitie-ministerien van 1855 en 54 ; van 8 Fehr.
tot 13 Juli .-1855 vertegenwoordigde hij Engeland
bij de Conferentien te Weenen, aauvaardde 18 Juni
1859 in bet ministerie Palmerston weder de portefeuille van buitenl. zaken, en werd 1861 als Graaf
R. van Ardsalla tot peer verheven.
Russell (William Howard), engelsch historicschrijver, inz. verslaggever van historische gebeurtenissen aan den Times en andere groote dagbladen,
die hem daartoe uaar de plaatsen zelven zenden orn
van zulke gebeurtenissen (oorlogen, enz.) ooggetuige te zijn ; geb.1821 te Dublin. Eene europeesche
vermaardheid hebben rijue werken: The expedition
to the Crimea (Louden 1855) en My diary in India
(Londen 1860).
Russen, het Russische yolk.
Russie, fransche uaam voor Rusland.
Russinen. Zie RUTHENEN.
Russisch-Duitsche Oorlog. In weerwil
van de samenkomse te Erfurt (1_808) tusscheri de
keizers van Rusland en Frankrijk, werd reeds in
1809 eene verkoeling tusschen die twee vorsten
merkbaar; daarop volgde de inlijving van Holland,
een gedeelte van Berg en Westfalen, de steden Bremen, Hamburg en Lubeck, waardoor Frankrijk zijne
grenzen verplaatste tot aan de Oostzee, en waardoor
Rusland zich in menig opzicht gekrenkt voelde;
toen Rusland zich daarop onttrok aan bet Continentaal systeem van Napoleon, besloot deze tot den
oorlog 24 Juni 1812 trok Napoleon met eene armee
vats 500,000 man de Njernen over; na de bloedige
,,Vslagen hij Smolensk, bij Borodino en aan de
Moskwa, rukte hij Moskou bitmen (14 Sept.); door
den verschrikkelijken brand aldaar (zie Moskou),
door ontberingen van allerlei aard, en door het
strenge jaargetijde, werd Napoleon genoodzaakt tot
den terugtocht, die hij den overtocht van de Berea (zie dat art.) oversloeg tot eene ware vlucht ;
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6 Dec. 1812 naar Parijs snellende, verliet Napoleon
zijne armee, dat wil zeggen het treurige overschot
daarvan, dat 14 Dec. de Njemen overtrok op den
terugtocht. De duitsche bondgenooten van Napoleon
maakten van deze ontzettende ramp, die Frankrijk
trof, gebruik, om het juk der fransche overheersching of te schudden; 27 Fehr. 1813 sloot Pruisen
een verbond met Rusland, en vêrklaarde 16 Maart
aan Frankrijk den oorlog. Met een nieuw leger rukte
Napoleon op den verhondenen vijand aan, won de
veldslagen bij Grossgorschen (2 Mei) en Bautzen
(20 en 21 Mei), waarop de wapenstilstand van
Poischwitz gesloten werd, die van 4 Juni tot 16 Aug.
duurde. Zweden en Oostenrijk sloten zich aan Pruisen en Rusland aan, Engeland verbond zich tot het
verstrekken van subsidien, en 17 Aug. opende Blucher de vijandelijkheden. Het krijgsgeluk had de
fransche vanen verlaten : de eene slag voor en de
andere na werd door de Franschen verloren, de volkeren-slag bij Leipzig (zie LEIPZIG) noodzaakte hen
tot den terugtocht, waar zij door de Geallieerden
op den voet werden vervolgd tot in hun eigen land,
waar door Napoleon de gevechten bij Bar-sur-Aube
(24 Jan. 1814) en bij La Rothiére (1 Fehr.) verloren, daarna wel is waar weder eenige overwinningen bevochten werden ; dock de veldslag van Parijs
(30 Maart) besliste over Napoleon's lot: 4 April
deed hij gedwongen afstand van den trout, en 20
April 1814 vertrok hij naar Elba ; doch reeds 1 Maart
1815 landde hij weder in Frankrijk, betrad 20 Maart
weer de Tuilerien, maakte zich met leeuwenmoed
gereed tot den reuzenstrijd, waartoe geheel Europa
zich tegen hem verbond, versloeg Blucher bij Ligny
16 Juni, doch teed 2 dagen later eene totale nederlaag, waardoor hij zijn spel reddeloos verloren zag ;
22 Juni deed hij andermaal afstand van den troon,
7 Juli rukten de Geallieerden weder Parijs binnen,
9 Juli beklom andermaal Lodewijk XVIII den franschen troon, en de tweede vrede van Parijs (20 Nov.
1815) was het einde van den R.-D. 0.
Russisch—Oostersehe Oorlog.Het overwicht van Rusland in het Oosten, waardoor het bestaan van het Tnrksche rijk altijd in gevaar zweeft.
was lang en is nog een punt van bezorgdheid voor
de europeesche groote mogendheden. Het protectoraat, dat Rusland's keizer, als opperboofd van one
grieksch-katholieke Christenen, over de belangen
van die Christenen ook buiten Rusland wenscht uit
te oefenen, moet nu en dan aanleiding geven tot
moeilijkheden : zoo verklaarden Rusland (31 Mei)
en Turkije (7 Oct.) elkander wederkeerig den oorlog in 1853 ; de Turksche vloot werd 30 Nov.1853
door den russischen admiraal Nachimow vernietigd,
en nu besloten Engeland en Frankrijk tot eene gemeenschappelijke gewapende interventie, tot welk
einde die twee mogendheden 12 Maart 1854 een
verbond met Turkije sloten. Na eenige vruchtelooze
krijgsvertooningen tegen en onderhandelingen met
Rusland, werd besloten tot krachtige doorzetting
van den oorlog; de Krim moest bet oorlogstooneel
worden (vandaar dat de R.-0. 0. ook bekend is onder den naam van Krim-oorlog): 14 Sept. landden
de engelsche en fransche troepen in de Kalamitabaai bij Eupatoria, 20 Sept. leden de Russen eene
bloedige nederlaag aan de Alma, daarop begon de
belegering van Sebastopol (het voornaamste bolwerk
van Rusland's macbt aan de Zwarte Zee); middelerwiji verloren de Russen nog den bloedigen veldslag
bij Inkerman (5 Nov. 1854), en Rusland toonde
zich tot onderhandelen bereid. In het voorjaar van
1855 werd echter met de belegering van Sebastopol

krachtdadig voortgegaan; 17 en 18 Juni werd die
vesting met ongelooflijke krachtsinspanning aangetast ; 16 Aug. werd aan de Russen slag geleverd aan
de Tsjernaja ; en daarop volgde 8 Sept. de bestorming van de verdedigingswerken Redan en Malakof, waardoor het lang als onneembaar beschouwde
Sebastopol na een beleg van 349 dagen in banden
der Geallieerden viel. Middelerwijl had Mjoerawjeff
in Azle met goed gevolg tegen de Turken geageerd,
en de gewichtige vesting Kars, sedert 18 Juni door
hem belegerd, genoodzaakt na eene kloeke verdediging 28 Nov. te capituleeren. Van weerszijden echter
werd naar den vrede verlangd, en 30 Maart 1856
werd die definitief te Parijs geteekend.
Russniaken. Zie RUTHENEN.
Rustam, of Roestam. Zie ROSTAM.
Rilstow (Wilhelm), uitstekend militair geschiedschrijver, geb. 1821 in de mark Brandenburg,
sedert 1838 pruisisch officier, moest Juni 1850 zijn
behoud zoeken in de vlucbt (gerechtelijk vervolgd
voor zijn geschrift Der deutsche Militeirstaat), trad
toen in Zwitsersche dienst, maakte 1860 als kolonel
den veldtocht van Garibaldi in het Napelsche mode,
en beeft een aantal helangrijke zoo historische als
krijgskundige werden geschreven.
Rutenen, tat. Ruteni [niet te verwarren met
RUTHENEN ; zie dat art.], een yolk in Gallic, in Aquitania la, tusschen de Arvernen, de Cadurcen en de
Arecomicen ; ze bewoonden bet tegenwoordige fransche landschap Rouergue, en hadden tot hoofdstad
Segodunum, later Ruteni (thans Rhodez). Aanvankelijk bezaten zij ook het landschap, dat later Albigeois genoemd is (zie Atm); doch in 106 v. Chr.
door de Romeinen verslagen, verlieten zij dat landschap, hetwelk toen aan de Ronzeinsche provincie
getrokken, en sedert .Ruteni provinciales genoemd
werd.
Ruth, eene moabitische vrouw, was gebuwd
met Machlon, een der zonen van Elimelech en Naomi.
Na den dood van baron man vergezelde R. hare
scheontnoeder naar Bethlehem, word daar de vrouw
van den rijken Boaz (een bloedverwant van Elimeloch), en baarde hem Obed (die later grootvader
word van konin cr David). De historic van R. wordt
in het 0. T. verhaald
in een afzonderlijk book, volp
gende op dat der Richteren.
Ruthenen, ook Russinen en Rossniaken genoemd [niet to verwarren met RUTENEN ; zie dat
art.], een slawische volksstam. De R. zijn meerendeels landbonwers, wonen in Galicie, Noord-Hongarije, Podolie en Volhynie. Zij spreken eene eigene
tail, die verschilt van het Russisch (zijnde dit hunne
schrijftaal). Het zielental der R. wordt geschat op
13 millioen menschen, waarvan 3 millioen onderdanen van Oostenrijk zijn.
Rutilius (P.) Rufus, gob. omstr. 150 v. Chr.,
giug als veldheer met Metellus den oorlog medemaken in Numidie, werd consul 105 v. Chr., herstelde de misslagen van zijnen ambtgenoot Mallius,
aan Wien de Cimbren de nederlaag gegeven hadden,
en vormde een geheel en al strijdvaardig leger voor
Marius. In Azie de knevelarijen der ridders, die
pachters waren, willende beteugelen, werd hij valschelijk door hen aangeklaagd, en op die aanklacht
veroordeeld tot ballingschap (92 v. Chr.); hij nam
de wijk naar Stnirna, waar hij stierf.
Rutilius Lupus, rom. rhetor onder Augustus, schrijver van De figuris sententiarum, in licht
gegeven door Ruhnkenius (Leiden 1768), door
Frotscher (Leipzig 1831) en door Jacob (Lubeck

1837).
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Rutilius Numatianus (Claudius), romeinsch dichter uit de 5e eeuw, heeft eene van 417
tot 420 volbrachte reis door Gallie beschreven in
een dichtstuk, getiteld Itinerarium of De redilu, opgenomen in de .Poetae latini minores" van Wernsdorf, ook dikwijls afzonderlijk, o. a. door Zumpt
(Berlijn 1840).
Rutland, graafschap in Engeland, ruim 7 vierk.
mijlen met 22,000 bewoners, en Oakham tot hoofdplaats, ligt tusschen de graafschappen Lincoln,Northampton en Leicester.
Rutthem, zeeuwsch dorp. Zie RirrnEm.
Rutulen, lat. Rutuli, een volkje aan de krtst
van Latium ; hunne hoofdstad was Ardea. Onder
hunnen koning Turnus oorloogden de R. tegen Encas.
Nadat het koningschap in Rome afgeschaft was (zie
ARDEA), worden de R. zelden weer genoemd.
Rutupiee, thans Richhorough, of misschien
Sandwich, stad van Britannia la, in Cantium, was
vermaard door zijne nesters.
Ruurlo, dorp in Gelderland, 4 uren gaans bezuidw. Zutphen, aan den straatweg van dear naar
de pruis. grenzen ; 460 inw.
Ruvo, twee steden in het Napelsche: 1) lat.
R
- ubi of Rubia, in Terra-di-Bari, 7 uren gaans bezuidoosten Barletta ; 3500 inw.; in 463 verwoest
door de Gothen. — 2) in Basilicata, 4 uren gaans
benoorden Muro ; 2500 inw,
Ruygewerd, oude naam van het groningsche
dorp Grijpskerk.
Ruys, klooster. Zie SAINT-GILDAS DIC RUYS.
Ruysch (Frederik), ontleed- en kruidkundige,
geb. te 's-Hage 1638, gest. 1731. Het anatomisch
kabinet van R., in 1693 bezocht door tsaar Peter I
en 1717 door dien vorst aangekocht, werd de grondslag van het groote naturalien-kabinet te St.-Petersburg.
Ruysselede, stad in Belgie, prov. Westbenoorden Thielt ; 6000 inw.
Vlaanderen, 2 uren
Ruyter (Herman de), de held van Loevestein.
Zie LOEVESTEIN.
Ruyter(Michiel Adriaanszoon de),nederlandsch
zeeheld, geb. 24 Maart 1607 te Vlissingen, begon
zijne loopbaan als scheepsjongen, doorliep alle graden tot den rang van luitenant-admiraal-generaal,
tot welken rang hij opklom touter door zijne veelzijdige verdiensten: onverschrokkenheid en tegenwoordigheid van geest, weergalooze dapperheid en
meesterlijk beleid, rechtvaardigheid en nederigheid,
in een woord al de deugden, die een waarlijk groot
man vormen, vindt men in R. vereenigd ; hij is een
der grootste zeehelden, die ooit geleefd hebben. In
korte trekken is zijne loopbaan te schetsen als volgt :
als kapitein deed hij acht tochten naar kommandeerde als schout-bij-nacht (1645) het smaldeel,*dat tegen de Spanjaarden uitgezonden was, in
1652 de vloot, die Holland tegen Engeland uitzond,
ondersteunde op meesterlijke wijze Tromp in zijne
drie gevechten tegen Blake (1653), en bracht aan
de Barbarijsche zeeschuimers gevoelige slageri toe
(1655). Vervolgens naar de Sond gezonden, om Denemarken bij te staan tegen Zweden, versloeg hij
tweemaal de zweedsche vloot (1659), werd door
den deenschen koning tot den adelstand verheven en
met eene medallic aan eene kostbare gouden keten
vereerd, benevens een jaargeld van 2000 gulden,
terwijl hij bij zijne terugkornst in Holland bevorderd werd tot vice-admiraal. In 1664 deed hij een
nieuwen tocht tegen de Barbarijsche zeeroovers.
Zijn roam steeg ten top door zijne heldendaden in
den oorlog van 1665---67 tegen Engeland, en in

Rijkssteden
dien van 1672-76 tegen Frankrijk. In eerstgen.
oorlog zijne overwinning 11 Juni 1666 op de engelsche vloot (vierdaagsche zeeslag); zijn vermaarde
aftocht zonder den schip te verliezen 4-5 Aug.
1666, na met slechts 8 schepen een hardnekkigen
strijd te hebben gestreden tegen 22 groote angelsche schepen ; zijn tocht naar den Teems in Juni
1667, toen hij zelfs Londen deed sidderen. In laatstgen. oorlog vooral zijne schitterende overwinning bij
Kijkduin, 21 ug. 1573, op de vereenigde vloot der
Engelschen en Franschen. In 1675 naar Messina
gezonden, om Duquesne te noodzaken de blokade
van die haven op te heffen, deed hij weder wonderen van dapperheid, doch werd doodelijk gekwetst,
en stierf dien ten gevolge te Syracuse (29 April
1676). — R. (Engel de), zoon van den vorige,
geb. 1649 te Vlissingen, volgde zijns vaders voetspoor in dapperheid en heldendeugd, doch stierf
reeds in 1683 els vice-admiraal van Holland en
West-Friesland.
Ruzvurt, het luxemb. dorp Rosport.
Rybna, russ. stad, dezelfde als Ostrogozjsk.

Rijekevoort. Zie RIJKEVOORT.

Rijekholt, fransch Ricquelt, dorp in nederl.
Limburg, I uur gaans bezuiden Maastricht ; 200 inw.
Rijderkerk, 't zuidholl. dorp Ridderkerk.
Rye, 1) stad in Engeland, graafschap Sussex,
een der Cinque-Ports, aan de uitwatering van de
Rother, vierdhalf uur gaans benoordoosten Winchelsea ; 4000 inw.; was eertijds versterkt. — 2) R.
of Ryes, eene pleats in 't fransche dept. Calvados,
2 uren gaans benoordoosten Bayeux ; 2000 inw.
Ryegate, stad in 't engelsche graafschap Surrey, 7 uren gaans beoosten Guilford ; 3500 inw.
Rye—House komplot, eene samenzwering,
die in 1683 in Engeland gesmeed werd onder de
regeering van Karel II, om den koning en diens
broader (den hertog van York, later Jacobus II) te
vermoorden. Zekere kolonel Ramsay was daarvan
het hoofd, althans in naatn. De saamgezworenen
hielden hunne bijeenkomsten op eene buitenplaats,
die aan een homier toebehoorde, Rye-House genaamd ; doch het komplot ward ontdekt, ear bet tot
uitvoering kwam. Te gelijk ontdekte men eene andere samenzwering, waarvan Monmouth de ziel was,
en die waarschijnlijk ten doel had, zich van bet andere komplot als werktuig te bedienen. In het komplot van Monmouth warden Algernon Sydney en
William Russell betrokken, die beiden gevat, ter
flood veroordeeld en geexecuteerd warden.
Rij6n, dorp in Noord-Braband, derdhalf nor
gaans benoordoosten Breda ; 300 inw.
Rijerkerk, 't zuidholl. dorp Ridderkerk.
Ryfo, rivier. Zie ALPHEUS.
Rijk, oude naam van het noordhollandsche dorp
Rietwijk.
Rijkevoort, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur gaans ten N. N. W. van Boxmeer ; 500 inw.
dorp. Zie WOUD.
Rijke-Woud,
Rijks-Ewijk, geld. dorp. Zie EMIL
Rijkssteden, Reichssliidte (in 't Fransch genaamd Villas Impdriales), ook Vrije steden genaamd,
zoo heetten in het Duitsche (Heilige Roomsche)
Rijk die steden, die rechtstreeks onder den keizer
stonden, overigens hunne eigeae souvereine regeering hadden, en stem uitbrachten op den rijksdag.
De R. vormden twee Banken ter vergadering van den
rijksdag, genaamd Bank van den Rijn (bestond in
de 18e eeuw nog uit 14 steden) en Bank van Zwaben
(bestond in de 18e eeuw nog uit 37 steden). De
eerstgen. Bank vertegenwoordigde den Rijnbond,
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aanvankelijk gevormd (1247) door de 4 steden
Maintz, Keulen, Worms en Straatsburg, en later aangegroeid tot meer dan 60 steden op de beide Rijnoevers ; de tweede Bank vertegenwoordigde den
Grooten Bond of Zwabischen Bond, in 1380 gevormd
door de Zwabische steden, waartoe later ook die van
Fran kenland toetraden. Bij rijksdeputatie-besluit
van 25 Febr. 1803 werd de souvereiniteit van al die
steden opgeheven, behalve van Hamburg, Augsburg,
Neurenberg, Lubeck, Bremen en Frankfort aan den
Main; in 1806 verloor Augsburg de privilegien van
vrije stad ; hetzelfde werd ten gevolge van den Rijnbond ook het geval met Frankfort en Neurenberg;
in 1815 werd Frankfort als vrije stad hersteld, doch
1866 bij Pruisen ingelijfd.
Rylsk, stad in europ. Rusland, gouvt. Koersk,
aan den Sem, 14 mijlen bwesten Koersk ; 7600 inw.;
had tot in de 13e eeuw eigene vorsten.
Rymer (Thomas), engelsch geschiedschrijver,
geb. omstr. 1650, gest. 1713, tot historiograaf der
kroon benoemd, deed onvermoeide nasporingen in
bet archief van den Tower, en gaf eene belangrijke
verzameling stukken in het fiat, gewoonlijk genaamd Acta van Rymer (20 dan. in fol. Louden 1704
en v.). Hij stied terwijl dl. 15 ter perse was. De
titel is volait: Fwdera, conventiones, litters et cujus-

860 doodloopt in bet zand der duinen (zie KATW1J11).
De geheele lengte van den R. bedrcagt 156 mijlen.
Naar den R. dragen (of droegen vroeger) verscheidene landstreken hunnen naam, waarvan wij bier
de opsomming laten volgen:
a) Fransche departementen..
I) Rijn (dept.du Bas,Rhin, d. i. van den Beneden-),
gevormd uit den Neder-Elzas en een gedeelte van
Lotharingen, is ruim 90 vierk. mijlen groot, met
580,000 bewoners, ingedeeld in vier arrondissementen (Straatsburg, Schlettstad of Scbelestadt,
Zabern of Saverne, en Weissenburg), en heeft
tot hoofdpiaats Straatsburg.
2) Rijn (dept. du Haut-Rhin, d. i. van den Boven-),
gevormd uit den Opper-Elzas en de voormalige
rijksstad Mulhausen, is circa 70vierk.mijlen groot,
met 517,000bewoners, ingedeeld in drie arrondissementen (Colmar, Altkirch, en Mort of Belfort),
en heeft tot hoofdplaats Colmar.
Vroeger had men nog:
3) Rijn (dept. des Bouches du Rhin, d. i. der Monden van den). Zie n°. 3 van 't art. MONDEN.

cumque generis acta publica inter reges Anglia? et
alios imperatores, reges, etc. ab anno 1101. Er zijn

nog 3 andere edition van hetzelfde werk, ni. (in 2
dan. fol.) Londen 1727-35, (in 20 din. 4 0 of 10
din. fol.) 's-Gravenhage 1739-45, en (uitgegeven
op last van het Paden-lent) Londen 1816.
Rijn, lat. Rhenus, de voornaamste rivier van
Duitschland, ontstaat in het zwitsersche kanton
Grauwbunderland hoofdzakelijk uit drie beken,vormt
van Reineck tot Constans het meer van Constans,
vervoigens het Zeller- of Beneden-meer (Untersee);
dit laatste verlatende, scheidt de R. Baden van Zwitserland, en bereikt Schaffhausen en Bazel, onderweg (links) de Aar opnemende. Van Bazel noordwaarts loopende, scheidt de R. de fransche departementen Boven-R. en Beneden-R. van Baden, dit
laatste vervoigens van Rijnbeieren, doorstroomt dan
bet groothertogdom Hessen, vormt de grensscheiding tusschen dit en Nassau, verder tusschen Nassau en Rijnpruisen : tusschen Lahnstein en Coblentz
neemt de R. zijnen loop door Rijnpruisen langs Coblentz, Keulen, Dusseldorf en Emmerik, en komt,
beneden laatstgen. stad, bij Schenkenschans, in de
nederl. prov. Gelderland, en verdeelt zich een weinig verder (bij Pannerden) in twee armen. De zuidelijke arm, Waal genaamd, loopt langs Nijmegen,
Tiel en Zait-Bommel, tot Woudrichem, vereenigt
zich daar met de Maas, te gelijk den naam aannemende van Merwede (zie MERWEDE en MAAS). De
noordelijke arm van den R., splitst zich bij Westervoort weder in twee armen, van welke de rechter
onder den naam van Nieuwen Llsel tot Doesburg
loopt en zich daar met den Ouden IJsei vereenigt,
om vervoigens nit te loopen in de Zuiderzee. De bij
Westervoort ontstaande linkerarm behoud t den naam
van R., loopt tangs Arnhem, Wageningen, Rhenen en
Wijk-bij-Duurstede, en splitst zich bier nogmaals
in twee armen, van welke de linker den naam Lek
aanneemt (zie LEK), terwij1 de rechter onder den
naam van Krommen R. naar Utrecht stroomt, en
zich daar ten vierden male in twee armen splitst,
van welke de rechter Vecht heel (zie VECHT), terwij1
de linker, Dude R. genaamd, door Woerden en
Leiden loopt, om zich vroeger bij Katwijk in de
Noordzee te ontlasten, doch reeds sedert bet jaar
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4)Rijn–en–Moezel (dept. de Rhin-et-Moselle,

d. i. van), na den vrede van Lunhville (1801)
gevormd uit gedeelten der keurvorstendommen
Keulen, Trier, enz.; had tot hoofdpiaats Coblentz,
en maakt thans deel uit van Rijnpruisen.
b) In Holland.
Rijnland, of Rhijnland, voormalig baljuwschap, grootendeels in Zuid-Holland en voor een
klein gedeelte in Noord-Holland gelegen. Onder dit
baijuwschap behoorden:
Leiderdorp,
Soeterwoude,
Stompwijk met Wilsveen
Alphen-en-Rietveld,
en Tedingerbroek,
Oudshoorn en Gnephoek,
Voorburg,
Aarlanderveen,
Zoetermeer en Zegwaard,
Rijnzaterwoude,
Leimuiden en Vriese- Benthorn,
Nd.en
Zd. Waddinxveen,
koop,
Middelburg ,
Kalslagen,
Sluipwijk,
Kudelstaart,
Zevenhoven en Noorden, Sassenheim,
Nieuwveen en Uiterbuurt, de Vennep.
c) In Duitschland.
1) den Badener Oberrheinkreis, circa 74 vierk. mijlen, met 346,000 bewoners; hoofdplaats Freiburg.
2) den Badener Mittelrheinkreis, circa 76 vierk. mil,
met 470,000 bewoners ; hoofdplaats Carlsruhe.
3) den Badener Unterrheinkreis, circa 65 vierk. mijl,
met 356,000 bewoners; hoofdplaats Mannheim.
Vroeger had men :
4-6) drie kreisen van het Duitsche rijk, genaamd
Oberrheinische,KurrheinischeenNiederrheinische;

7) de Pruisische provincie Niederrhein;
8) den Beierschen Bheinkreis (zie PALTS).
Zie wijders de artt. RIJNBEIEREN, R1JNHESSEN,
RLINPROVINCIE, RIJNPRUISEN.

Rijn (Confederatie van den), Rheinische ConfOderation, Rheinische Allianz, het verbond, dat de
drie geestelijke keurvorsten, de bisschop van Munster, de koning van Zweden, Palts-Neuburg (zie
NEUBURG), de hertog van Luneburg, Hessen-Cassel en
anderen 14 Aug. 1658 te Frankfort sloten, naar het
heette om zich te vrijwaren tegen de inkwartiering
van vreemd krijgsvolk, doch inderdaad om zich aan
Lodewijk XIV (die 15 Aug. als medelid van den
Bond aangenomen werd) aan te sluiten tegen keizer
Leopold I. Na den vrede der Pyreneen (1659) hield
deze alliantie van zelf op te bestaan.— De Confederatie van den B., 12 Juli 1806 met Napoleon I
sangegaan ; zie DUITSCULAND, dl. I, biz. 896, kolom 2.

Rijnbeieren

Saadi

Rijnbeieren, het bewesten den Rijn gelegene
gedeelte van Beieren. Lie MALTS en BEIEREN.
Rijnbond. Zie RUN (Confederatie van den).
Rijnegom, het geld. dorp Rencum.
Rijnhessen, een der drie provincien van 't
groothertogdom Hessen, op den linkeroever van den
Rijn, circa 25 vierk. mijlen, met 235,000 bewoners,
en Maintz tot hoofdplaats; behoorde van 1801 tot
1814 aan Frankrijk.
Rijnkom, bet geld. dorp Rencum.
Rijnkreise. Zie onder RIJN.
Rijniand, baljuwschap in Holland. Zie onder

Rijperkerk, dorp in Friesland, 2 uren gaans
benoordoosten Leeuwarden ; 400 inw.
Rijsbergen, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans bezuidw. Breda; 700 inw.
Rijsenburg, dorpje in de prov. Utrecht, bestaat eerst sedert 1808, is aan weerszijden van den
Arnhemschen straatweg gebouwd, ligt 4 uren g. ten
Z. Z. W. van Amersfoort, en heeft 300 inw.
Rijshoven, 't noordbrab. dorp Riethoven.
Rijsoord, florp in Zuid-Holland, 1 uur gaans
benoordw. Dordrecht; 150 inw.
Rijssel, in 't Fransch genaamd Lille, oudtijds
lisle, lat. inside, stad in het fransche Noorderdepartement, 11 a 12 uren gaans ten N. N. 0. van
Arras; 80,000 inw. In 1007 gesticht door Bolidewijn IV, graaf van Vlaanderen ; ingenomen en ver7
woest 1053 door keizer Hendrik III, in 1213 door
Filips-Au ciust, in 1296 door Filips den Schoone;
behoorde' daarna achtereenvolgend aan de huizen
van Burgundie, van Oostenrijk, en eindelijk van
Spanje. Aan laatstgen. huis ontweldigd (1667) door
Lodewijk XIV, die het 1708 weder verloor, doch
bij den vrede van Utrecht (1713) terugbekwam. De
Oostenrijkers boinbardeerden R. in 1792, doch konden bet niet bemachtigen.
Rijssen, stad in Overijsel, aan de Regge, circa
3 uren gaans bezuidw. Almelo; 3200 inw.
Rijswijk, 1) dorp in Zuid-Holland, eon groot
kwartier gaans bezuidoosten 's-Gravenhage; 2800
inw.; werd 1489 door de lloekschen geplunderd en
gebrandschat. Op het Huis-te-R. (ook genaamd
Huis-te-Nieuwburg), werd 20 Sept. 1697 het vermaarde tractaat ( Vrede van R.) gesloten tusschen
Frankrijk eenerzijds, en Dui tschland's keizer, Spanje,
de Nederlanden en Engeland andererzijds, waarbij
deoorlo
o. van 1688-97 heeindigd werd, en LoTtewijk XIV in 't bezit bleef van Straatsburg en al de
rijkssteden in den Elzas, doch al de andere door
hem gemaakte veroveringen teruggaf. Een geheirn
artikel bepaalde, dat de Roomsch-katholieke godsdienst overal, waar die door Frankrijk sedert 1622
in Duitschland veld had gewonnen, onaangetast zou
blijven. — 2) dorp in Noord-Braband, een half uur
gaans bezuidoost. Woudrichem ; 350 inw. —3) dorp
in Gelderland, 2 uren gaans benoordw. Tiel ; 500
inw.; bij den vloed van Jan. 1809 liep dit R. onder
water. — 4) men heeft den naam R. ook gegeven
aan eene wijk der stad Batavia op Java.
Rijthoven, 't noordbrab. dorp Riethoven.
Rijzenburg, 'L utrechtsche dorp Rijsenburg.
Rzescow, stad met 7000 inw. in oostenrijksch
Galicie, aan den Wislok, 18 a 19 mijlen bewesten
Lemberg, is de hoofdplaats van den kreis R. (83
vierk. mijlen ; 290,000 zielen).
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Rijnpalts. Zie RIJNBEIEREN.
Rijnprovincie. Zie RIJNPRUISEN.
Rijnpruisen, of de Rijnprovincie, de weste-

lijkste provincie der pruisische monarchie, ruim 487
vierk. mijlen groot, met 3,217,000 bewoners, ingedeeld in de regeeringsdistricten Keulen, Dusseldorf,
Coblentz, Aken, Trier, Sigmaringen ; hoofdpl. Keulen.
Rijnsaterwoude, dorp in Zuid-Holland, 1
our gaans benoorden Woubrugge, en circa 3 uren
g. benoordoosten Leiden; 500 inw.
Rijnsburg, dorp in Zuid-Holland, I uur gaans
benoordw. Leiden, en een kwartier g. beoosten Katwijk-binnen ; 1800 inw.; had in 1574 en 1575 veel
te lijden van de Spanjaarden, na de omwenteling
van 1787 van de zoogenaamde Oranje-klanten. De
rijke en vermaarde Abdij van R. was gesticht 1133
voor adellijke maagden door Petronella van Saksen,
weduwe van Floris den Vette en zuster van keizer
Lotharius II, en werd door de Spanjaarden verwoest
tijdens het gedenkwaardige beleg van Leiden. De
abdis van 11. was altijd eene vrouw van hooge geboorte en werd, zelfs door koningen en vorsten, met
eerbied behandeld; men groette haar altijd met eene
kniebuiging (o. a. keizer Karel V boog de knie voor
haar op den openbaren weg, en wachtte met opstaan
tot zij hem ophief). De nonnen, nooit meer dan 40
in getal, waren van den oudsten adel en van echten
betide; ze werden geen .zusters" genoernd, maar
juffers, des middags om 12 urn waren hare geestelijke ptichten afgeloopen, na den middag rnochten
zij zich met 's lands edelen vermeien, met Jansen,
rijden, euz. Christiaan II, koning van Denemarken,
zegt men, hield gedurende een half jaar verblijf in
de abdij van R.
Rijnswoude, 't utrechtsche dorp Renswoude.
Rijnzaterwoude. Zie RIJNSATERWOUDE.
Rijp (de), dorp in Nd.-Holland, 2 uren g. bezuid.
oosten Alkmaar; 2000 inw.; door brand geteisterd
6-7 Jan. 1654, 11 Nov. 1657, 25 Juli 1674.
2) verkorte naam voor 't groningsche dorp Zeerijp.
— 3) verkorte naam voor het friesche dorp Dronrijp.

S
S als romeinsch gelalmerk beduidt 90 ; root een
streepje er boven (S') 90,000.
S op geldstukken beteekent, dat ze geslagen zijn:
(Fransche) te Troyes, (Spaansche) to Sevilla.
St. als verkorting = Sint, Saint, Sanct, cnz.
welk woord voor persoonsnamen beteekent 'de
heilige", en voor geograpbische namen, dat zoodanige
plaats aan den beilige van dien naam is toegewijd.

Saabs. Zie BOSCHJESMANNEN.
Saad-Eddin-Mohammed, ook genaamd

Koggia (Kodzja) Effendi, turksch geschiedschrtiver,
gest. 1600; men heeft van hem eene geschiedenis
der 12 eerste turksche sultans, in 't Itatiaansch vertaald door Vicente Battuti (le gedeelte Weenen
1646 ; 2e gedeelte Madrid 1652).
Saadi, beroemd perzisch dichter, gob. 1184 te

Saaksum
Sjiraz, gest. 1291. Zijn Gulistan (d. Rozenhof) is
verscheidene malen vertaald, in 't Fransch het laatst
in »Pantheon Francais" (1838), in 't Duitsch door
-Graf (Leipzig 1846). De Pastan (d. Boomgaard)
van S. is in 't Duitsch vertaald o. a. door Graf (Jena
1850). De Pend-Nameh (d.
Goede Raadgever)
verscheen in 't Engelsch vertaald (Calcutta 1788)
en in 't Fransch door Garcin de Tassy (1822).
Saaksum, dorp in Groningen, 3 uren gaans
benoordw. Groningen; 350 inw.
Saaksumhuizen, dorp in Groningen, 6 uren
gaans benoordw. Appingedam; 200 inw.
Saalabbin, grensstad in stain Dan; Jozua
19: 42. Zie SALatm.
Saalbim, dezelfde stad als Safilabbin ; Richt.
1: 35; I Kon. 4: 9. De bewoners werden genoemd
Saeilbonieten ; II Sam. '23: 32; I Chron. 11: 33.
Saale, naam van 3 duitsche rivieren, ni.:
t) de Frankische S. ontspringt bezuiden Bombild
in Beieren, en valt bij Gmfinden in den Main, na 15
mijlen loop.
2) de Saksische of Thuringsche S. komt uit bet
Fichtelgebergte in Beieren, doorstroomt Reuss, Meiningen, Schwartzburg-Rudolstadt, Weimar, wordt
bij Naumburg bevaarbaar, neemt Unstrnt, Bode, Elster, Urn, Wipper, enz. in zich op, en valt na circa 49
mijlen loop te Saalhorn bij Barby in de Five.
3) de Saltzburger S. komt aan de grens van Tirol
uit het Sterren-meer (Sternsee), en valt beneden
Saltzburg in de zich in den Inn ontlastende Saltzach.
Saalfeld, 1) stad in Saksen-Meiningen, aan de
Saksische Saale, derdhalf uttr gaans bezuidoosten
Rudolstadt; 4600 inw.; prins Lodewijk van Pruisen
sneuvelde hier 10 Oct. 1806 tegen de Franschen.
Vroeger was S. de hoofdstad van het prinsdom S.
(8 vierk. mijlen), dat 1826 aan Meiningen kwam.
— 2) stad in 't pruis. district Koningsbergen, aan
bet flawing-meer; 2600 inw.
Saane, of Sarine, rivier in Zwitserland (Berner
Bovenland), besproeit Gessenai, Gruyere, Freiburg,
en valt na 20 mijlen loop in de Aar, bij Oltigen.
Saanen, duitsche naam van Gessenai. Zie het
art. GESSENAI.
Saaph, zoon van Jochdai; 1 Chron. 2 : 47, 49.
r.v.er. Zie S ABRE.
Saar,zi
SaAraIna, stad in stam Juda; Jozua 15: 36;
I Sam. 17: 52; 1 Chron. 4: 31.
SaarbrUck, of Saarbrticken, fransch SarreBruck, lat. Sacrce pons, stad in Rijnprutisen, aan de
Saar, mini 8 mijlen van Trier; 12,000 inw.; gesticht
in de 10e eeuw; behoorde eerst aan de bisschoppen
van Metz, had vervolgens eigene graven (1237), en
kwam 1380 aan bet huis Nassau. Ingenomen door
de Franschen, kort daarna door de Keizerlijken, die
de stad in brand staken (1676); in 1794 bij Frankrijk ingelijfd, en tot 1814 hoofdpl. van het Saardepartement ; werd 1815 aan Pruisen gegeven.
Saardam, somwijlen voor Zaandam.
Saar-departement. Zie in SARRE.
Saargemtind. Zie SARRECUEMINES.
Saarluis, fransch Sarrelouis, lat. Arx Ludovici
ad Saram, grensvesting van Pruisen tegen Frankrijk,
aan de Saar, 6 mijlen bezuidoosten Trier; 7500 inw.;
geboorteplaats van Ney; gesticht 1680 door Lodewijk XIV ; aan Frankrijk ontnomen door de traktaten van 1815.

Saar-Union, of Sarre-Union, duitsch Saarwerden, stad in 't fransche dept. Beneden-Rijn, aan
de Sarre, 9 uren g. benoordw. Saverne ; 3700 inw.;
gevormd nit de 2 steden Bouquenon (Bockenheim)
en Neufsarverden (NeuNieuw] Saarwerden).

SabeIsmus
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Sa'asgaz,kamerling van Abasveros;Esther 2: 14.

Saatz, Saaz, boh. Zatec, stad in Bohemen, aan
de Eger, ruim 8 mijlen hewesten Praag; gesticht in
de 8e eeuw; thans 8000 inw.; is hoofdpl. van den
kreis S. (57 vierk. mijlen; 240,000 zielen).
Saatzig, kreis in pruis. Pommeren, ruim 22
vierk. mijlen met 63,000 zielen ; hoofdpl. Stargard.
Saavedra. Zie CERVANTES-SAAVEDRA.
Saavedra(Angelo de),hertog viRivas,spaansch
staatsman, geb. 1791 te Cordova, 1836-37 minister van binnenl. zaken, 1843-48 zaakgelastigde te
Nape's,
te l'arijs ; is een der voornaamste
spaansche dichters onzer eeuw. Zijn meesterstuk is
El moro e.vposito (2 dln. Parijs 1834).
Saavedra-Paxardo (Dingo de), geleerd
spaansch priester, heeft uitgemunt als staatsman en
als geschiedschrijver; geb. 1584 te Algezares in
Marcia, gest. 1648 te Madrid als lid van den hoogen raad van Indie. Men noemt hem den spaanschen Tacitus. Obras complelas (Antwerpen` 1677
—78,1 dl. in fol.; Madrid 1789--90,10 din. in 8°);
daaronder eene »Geschiedenis van het rijk der Gothen in Spanje" (afzonderlijk 7 dln.).
Saba, eiland, een der hollandsche Kleine Antillen, benoordw. St.-Eustachius; ontdekt 1492 door
Columbus; 1772 geteisterd door een orkaan, dito
1819; heeft omstr. 1400 bewoners; werd door de
Engelschen genomen 1781 en 1801.
Saba (St.-), hertogdom. Zie HERTZEGOWINA.
Saba, hoofdstad van het Alua-rijk op Meroe.
Saba, of Sabea, voormalig laudschap in ZuidArabic, welks hoofdstad Marib titans nog als dorp
bestaat, bij de Grieken Mariaba hest, en in welks
ruinen 1844 nasporingen gedaan zijn door den franschen geleerde Joseph Arnaud. In den Bijbel beet
dit landschap Scheba (zie SCHEBA), en de koningin
van S., waarvan in den Bijbel melding gemaakt wordt,
beet bij de Arabieren Balkis.
Sabadell, bloeiende fabriekstad in de spaansche prov. Barcelona, aan den Ripoll ; 14,000 inw.
Sabara (Villa Real do), stad in Brazilie, prov.
Minas-Geraes, 11 a 12 mijlen benoorden Villa-Rica,
aan de rivier S.; 7000 inw.
(Anger.
Sabaria, stad in Pannonia 2a; thans Stein-amSabart, het Sabrota der ouden, in de middeleeuwen Tripoli-Vecchio, stad in het rijk Tripoli, 8
mijlen hewesten Tripoli, was de hoofdstad des rtjks
voor de arabische overweldiging.
Sabathai-Sevi, een valsche messias, geb. te
S-nirna in 1625, was de zoon van een makelaaa: Na
in Turkije en in Europa gereisd te
hij 1665 te Jeruzalem, knoopte daar kennis a;9 met
zekeren Nathan (een Jood), die hem openlijk'als
Messias erkende, en zich zelven uitgaf voor den
Voorlooper. Zij hadden weldra een grooten aanhang,
en waren op het punt eene omwenteling in Metros-7.
ten te doers plaats grijpen, toen S. to midden van.
zijnen triomf in hechtenis genomen werd op last
van lijuperli, minister van Mahomed IV. Yoor- den
sultan gebracht, bekende S. dat hij een bedrieger
was, ontging zoodoende de terechtstelling,,en stierf
in vergetelheid 1676.
Sabatino, een meer. Zie BRACCIANO.
Sabaudia, middeleeuwsche naam van Savoie.
Sabazio, een meer. Zie BaAccIANo.
Sabbethai, een leviet ; Ezra 10 ; Neb. 8 enli.
Sabea, of Saba. Zie SABA.
Sabeers, 1) de bevvoners van Saba,
vermeld Job 1: 15 en Jezaia 15:14. — 2Y:o
biers; zie SABEiSMUS.
SabeIsmus, de sterrendienst, d. de anabid-

Sabelli

Sabta

ding van zon, maan en sterren, eene godsdienst, die
vöOr Mahomed's tijd zeer verbreid was in Arable,
Syrie, Perzie en Indio. Het S. ontleende zijnen naam
aan de bewoners van Saba. onder wie deze godsdienst
ontstaan scheen ; vandaar dat de sterren-aanbidders
met den algemeenen naam van Sabeêrs bestempeld zijn.
Eene dergelijke godsdienst heerschte in geheel ZuidAmerika vOtir de verovering door de Spanjaarden.
Sabelli, dezelfde naam als Sabini. Zie
Sabellianen, aanhangers van Sabellius.
Sabellianismus, de leer van Sabellins.
Sabouicus (Marc. Ant. Coccius), ital. humanist, &b. 1436 te Vicovaro, als prof. der welsprekendbeid te Venetie gest. 1506. Van zijne Werken
(4 deelen. Bazel 1560) is het voornaamste de
Historic Veneta (nieuwe druk Venetie 1718).
Sabellius, presbyter van Ptolemais omstr. het
midden der 3e eeuw, leerde dat de Drieéenheid Gods
slechts als beeldspraak verstaan moot worden. Zijne
aanhangers, de Sabellianen, vooral talrijk in Italie
en Mesopotamie, werden in de 4e eeuw onderdrukt.
Sabianen, of Christenen van Sint-Jan, eene
secte in Perzie. De S. beweren, dat bun geloof gesticht is door Johannes den Dooper, en dat zij afstammelingen zijn van de Joden, die in de 7e eeuw,
tijdens den inval der Mahomedanen in Syrie, uit Jeruzalem verdreven zijn. Hunne godsdienst is een samenraapsel van leerstellingen der Joden, Christenen
en Perzen. In de 17e eeuw bestonden de S. uit omstreeks 25 duizend gezinnen.
A
Sabiers. Zie
Sabina (monte di Santa), de tegenw. naam
van den Aventijnschen berg.
Sabina (Julia), achternicht van Trajanus, werd
aan Adriaan ten huwelijk gegeven door tusschenkomst van Plotinus en tegen den zin van den keizer.
Adriaan behandelde haar slecht, en noodzaakte haar
eindelijk (138) den gifbeker te drinken. Na haren
dood liet hij haar echter goddelijke eer bewijzen.
Sabine, rivier in Noord-Amerika, ontspringt
in het noordoosten van Texas, vormt de grensscheiding tusschen Texas en Louisiana, en ontlast zich,
na 100 - mijlen loop, door het kustmeer Sabine-Lake
in de Golf van Mexico.
Sabini, lat. naam der Sabijnen.
Sabinianen,romeinsche rechtsgeleerden eener
bijzondere school, stonden tegenover de school der
Proculianen ; zij noemden zich S. naar hun hoofd,
Masurius Sabinus, een leerling van C. Ateius Capito.
Sabinianus, pans van 13 Sept. 604 tot 22
Febr. 606, beval dat de geloovigen naar de kerk
geroepen moesten worden door 't gelui van klokken.
Sabinum, het landgocd van den dichter Horatins, aan de grens van het oude Land der Sabijnen,
in het tegenw. dal van Licenza, vijfdhalve mijl van
Tibur (Tivoli); in de nabijheid de heldere bron Bandusia, die, de beek Digentia vormde.
Sabinus (Alter), het land der Sabijnen.
Sabinus (Aulus), romeinsch dichter, vriend
van Ovidius. Hij heeft Epistolce geschreven, waarvan
er slechts Brie tot ons gekomen zijn ; doorgaans vindt
men ze achter de .Heroiden" van Ovidius (beste
editie van Lers, 2 dln. Keulen 1829-30).
Sabinus (Flavius), oudste broeder van keizer
Vespasianus, was onder Vitellius prefect van Rome,
kwam om het Leven bij den opstand der legioenen
van Mesie en Pannonie (69 na Chr).
Sabinus (Massurius), rechtsgeleerde , ten tijde
van Tiberius, stichtte de school der Sabinianen.Zijn
werk De jure civili is veelvuldig gecommentariderd.
Sabinus (Julius), een gallisch edelman, gebo-

ren in bet land der Lingonen (thans land van Langres), nam den titel van cesar ,aan in 't begin der
regeering van Vespasianus. Om de vervolging van
den overwinnaar to ontgaan, verschool hij zich in een
gewelf onder den grond, onder eene buitenplaats, en
liet nitstrooien dat hij dood was. Zijne vrouw Epopina, die niet in het geheim was, was troosteloos,
totdat haar man haar deed weten waar hij zich schuil
hield. Zij ging hem opzoeken, en bracht later in dat
onderaardsche bol twee kinderen to gelijk ter wereld.
Negen jaren lang bleef S.'s schuilplaats onopgespoord ; doch door de drukke bezoeken van zijne
vrouw word die eindelijk ontdekt. Hij werd gevat,
in ketenen geklonken, en naar Rome opgezonden met
zijne vrouw en twee kinderen. Tevergeefs trachtte
Epopina het hart van Vespasianus te vermurwen,
door zich aan zijne voeten te werpen, en hem op de
twee kinderen to wijzen, die zij onder den grond gebaard had : de keizer had de wreedheid de twee kleinen te gelijk met S. zelven ter dood to laten brengen.
Sabioneello, of Sabionero, schiereiland van
Dalmatie, aan de Adriatische Zee, tegenover de eilanden Meleda en Curzola. Op de znidwestkust het
dorp S., 11 mijlen benoordw. Ragusa.
Sabionetta, voormalig prinsdom in Lombardip, in de ital. prov. Cremona, 1708 aan den hertog
van Gonzaga, 1746 aan den hertog van Parma, kwam
1814 aan Oostenrijk. De stad S., aan de Po en den
Oglio, tusschen Cremona en Mantua, heeft 7000 inw.
Sabiren, lat. Sabiri, yolk in Zuid-Sarmatie. In
de 5e en 6e eeuw woonden de S. nog bezuiden den
Koeban (maar benoorden den Caucasus); omstreeks
de helft der 6e eeuw kwamen ze zich nederzetten aan
de Desna en in de omstreken van den Dnieper, in
het land dat naar hen Seberie of Severie genoemd
is. Omstreeks 618 verleende Heraclius woonsteden
in Mesie aan Slawen uit Severie (Sclavi Seberenses):
men weet niet of dat een gedeelte van deze S., dan
wel andere S. geweest zijn. Overigens moet men
de Severiers of S. niet verwarren met de Serviers.
Sabis, lat. naam van de Sambre.
Sable, stad in 't fransche dept. Sarthe, aan
Sarthe en Erve, ruim 6 uren g. benoordw. La Flêche;
4600 inw.; eertijds versterkt ; werd in 869 bemachtigd door de Noormannen ; gaf zich in 1589 aan Hendrik IV over. Men noemt Vrede van S. een verdrag,
1488 gesloten tnsschen Karel VIII en Bretagne.
Sables d'Olonne (Les), stad in 't fransche
dept. Vendee, vijf kwartier gaans bewesten Olonne,
is gebouwd op een zandgrond (vandaar de naam);
5500 inw.; kleine zeehaven, aan welke verscheidene
privilegien verleend werden door Filips van Comines, graaf van Olonne. Gesticht is S. in de 10e eeuw
door spaansche visschers; in 1570 werd S. door de
Gereformeerden bemachtigd ; 1696 ontmanteld door
de engelsch-holl. vloot, doch later weder versterkt.
Saboe, I) rijkje aan de Goudkust, schatplichtig
aan Adorn ; hoofdpl. Saboe, — 2) stad ter westkust
van 't eiland Gilolo (Moluk. archipel).
Saboego, stad op 't moluksche eiland Gilolo ;
werd in 1611 door de Spanjaarden aan de Nederlanders ontweldigd, doch later teruggegeven.
Saboen (Kust van), de eilanden Groot-Karimon,
Saboen, en eenige andere in de Indiscbe Zee, welke
aan de oostzijde Straat Saboen vormen.
Sabra°, eiland (Moluk. a h i 1) 7i_.eASabrina, thans Severn, rivier in Britannia 2a,
ontlastte zich bij Isca in het Sabrinw iEstuarium (kanaal van Bristol).
Sabta en Sabteeha, twee zonen van Kusch ;
Gen.10 : 7 ; 1 Chron. 1: 9.
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Sabijnen
, Sabijnen, oudtijds een yolk in Italie, naburen
tier Romeinen, met wie ze dikwijls in oorlog waren.
De eerste oorlog der S. ontstond door den Sabijnschen maagdenroof (zie het volgende art.); de
laatste greep plaats na de bemachtiging van Rome
door de Galliers: in dezen oorlog overwonnen, werden de S. bij Rome ingelijfd. Zij kwamen in opstand
tijdens den Samnitischen oorlog, maar werden spoedig tot onderwerping gebracht. De Samnieten waren
een y olk van Sabijnschen oorsprong, en werden
daarom Sabelli (d. i. Kleine Sabijnen) genoemd.
Het Land der Sabijnen lag tusschen de Apennijnen,
den Anio, den Tiber en Etrurie, had tot hoofdstad
Cures, en was ingedeeld in S. dezerzijds Cures en
S. generzijds Cures; andere:steden der S. waren Reate,
Crustumerium, Collatia, Spoletium.
Sabijnsche Maagdenroof. In het jaar 4
na de stichting van Rome verordende Romulus openbare feestelijkheden, waartoe de naburige volken ter
bijwoning uitgenoodigd werden. Dit middel had Romulus verzonnen om zich op zijne naburen te wreken, die geweigerd hadden hunne jonge dochters
met zijne onderdanen te laten trouwen ; want midden in de feeslbedrijven liet hij, op een gegeven teeken, zijne weerlooze gasten overvallen door zijne onderdanen, die ieder de vrouw namen, welke bun op
het oog het best beviel. Daar de Sabijnen verreweg
het talrijkst waren opgekomen, heeft men lien vrouwenroof S.-M. genoemd. Deze daad gaf aanleiding
tot een ooriog; d.och de vrouwen, door hare Romeinsche mannen zeer goed behandeld, wierpen zich
tusschen de strijdenden, en bewerkten zoodoende
eene verzoening tusschen de beide volken.
Same, een Yolk in aziatisch Scythie, benoorden
Scythie ; naar de S. heette de jaartelling, die aanving
78 jaren na Christus.
Sacania, zoo noemde men in de middeleeuwen
dat gedeelte van Morea, hetwelk het oude grondgebled van Sicyon, Corinthe en Argos bevatte.
Sacatepequez, of San Juan de S., stad in
Guatemala, 5 miji.benoordoost.Guatemala; 3000 inw.
Sachar, I ). varier van een held David's; I Chron.
11: 35.— 2) zoon van Obed Edom ; I Chron. 26 : 4.
Sacchini (Antonio Maria Gasparo), ital. violist
en componist, geb. 1734 te Napels, gest. 1786 te Parijs. De voornaamste zijner operaas is Oedipus.
Sacedon, bet oude 7'hermida, stad in de spaansche prov. Guadaiaxara, nabij den Taag, 6 a 7 uren
g. benoorden Huete; 2700 inw.; in de nabijheid de
beroemde bronnen La Isabella.
Sachalin, of Saghalie, eiland. Zie CARAFTO.
Sachs (Hans), duitsch dichter, geb. 5 Nov.
1494 to Neurenberg, was meester schoenmaker in
zijne geboortestad, gest. 25 Jan. 1576. Hij is de
voornaamste en tevens de vruchtbaarste dichter van
zijnen tijd. De (gedeeltelijk :eigenhandige) manuscripten zijner werken (vastelavond-spelen, vertellingen,kluchtdichten, enz.) bevinden zich te Dresden,
Leipzig en Zwickau (13 dln. in fol. in het rijks-archief). De eerste (789 nommers bevattende) verzameling zag 1558 te Augsburg het licht (3 din. in
fol.); eene tweede verzarneling bevat nog 580 nommers (5 din. Augsburg 1570-79). Minder volledig
is de kemptener editie (5 din. in 4°., 1612-17).
Eene levensbeschrijving van Hans S. werd o. a. geleverd door Hoffmann (1847).
Sachsen, duitsche spelling voor Saksen.
Sacile, stad in Lombardije, nabij de Livenza, 8
mijl. bezuidw. Udine ; 4000 inw.; Eug. Beauharnais
werd hier 1809 teruggeslagen door aartsbertog Jan.
Sackville, familie. Zie DORSET.

Sado
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Sacrament. Door Luther was het dogma der
Roomsche Kerk behoudcn, dat bij het S. des Nachtmaals brood en wijn veranderen in het waarachtige
vleesch en blued van Christus ; dat dogma werd door
Zwinglius verworpen : de aanbangers van Luther
werden daarom Sacramentarissen genoemd; en de
twist over dit punt met Zwinglius, Calvinus, Carlostadt, lEcolarnpadius en anderen wordt genoemd de
Twist der Sacramentarissen; die twist brak openlijk
uit 22 Aug. 1524, en eindigde met de scheuring tusschen de Geeeformeerde en de Protestantsche Kerk.
Sacriportus, plaats in Latium, bij deVoisken,
niet ver van Signia, is vermaard door eene Overwinfling van Sella op de partij van Marius (82 v. Chr.).
Sacrovir (Julius), een Eduer, bracht met Julius Florus de Galliers in opstand onder Tiberius,
werd anno 21 bij Autun verslagen, en maakte toen
zelf een einde aan zijn leven.
Sacrum Nemus, d. Heilig Bosch, (loch
het kan ook beteekenen: Vervloekt Bosch), volgens
Tacitus het bosch. waar Claudius Civilis de voornaamsten der Batavieren ter vergadering bijeen riep.
Over de ligging van dit bosch loopen de gevoelens
der geleerden zeer uiteen.
Sacrum Promontorium, oude naam van
verscheidene kapen, o. a. van Kaap St.-Vincent.
Sacy (Antoine Isaac Silvestre, baron de), kortweg Silvestre de Sacy genaamd, geleerd orientalist,
geb. 21 Sept. 1758 te Parijs (waar z4tivader notaris was), sedert 1795 professor aldaar,- -sedert 1832
ook lid van de Kamer des pairs, stichttenmstr. 1822
het Aziatisch genootschap, en stierf 21 Febr. 1838.
Hij had rechtsgeleerdheid gestudeerd, dock bijna zonder meester bijna alle oostersche talen aangeleerd.
Van zijne werken noemen wij: Grammaire arabe (2e
druk 2 din. Parijs 1831): Chrestomathie arabe (2edr.
3 dln. Par. 1826) en Anthologie grammaticale arabe
(Parijs 1829). De catalogus van zijne kostbare bibliotheek besloeg 3 din. (Parijs (1841-44).
Sadao, rivier in de portugeesche prov. Alemtejo, ontspringt ruim 3 mijlen bezuiden Ourique in
het Algarvische gebergte, heet in 't bovengedeelte
van Karen loop Sado, en valt na 25 tnijien loop in
den Atiantischen Oceaan nabij Setubal.
Saddleworth, fabriekplaats in West-Riding
van 't engeische graafschap York ; 20,000 inw.
Sadducee6n, eene niet zeer talrijke secte onder de Joden, gesticht in de 3e eeuw v. Chr. door
zekeren Zadok; de S. verwierpen alle overlevering,
geloofden noch aan engelen noch aan de onsterfeNkheld der ziel, en hielden de volmaking in 'de deugd
onbestaanbaar met al wat naar beperking van den
vrijën wil zweemde. In de 2e eeuw werden de S.
staatkundige partij, en waren altijd bestrijders van
de Phariseeen. Onder de regeering van Hyrcanus I
en van Aristobulus I stonden de S. op het toppunt
van hunnen invloed. Hun aanhang verminderde later, zoodat ze geheel en al te niet gingen ; doch in
de 8e eeuw herleefde de secte der S. onder den
CARAlETEN.
naam van Careeers of Caraieten.
Sado (Hugo de), provencaalsch edelman, leefde
in de 14e eeuw, en is bekend ale echtgenoot van
Petrarca's Laura (zie LAURA). - S. (Donatien Alphonse Francois, markies de), een afstammeling uit
de familie van den vorige, geb. 2 Juni 1740 te Parijs, diende eenigen tijd in den 7-j. oorlog, nam
1766 zijn ontslag als kapitein der kavallerie, en trad
in den echt met jufvrouw Montreuil, een toonbeeld
van deugd. Hij zelf was juist het tegenovergestelde.
Ter dood veroordeeld wegens gifmengerij en sodomie (1772), verkreeg bij verandering van die straf in
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levenslange gevangenschap, zat eerst te Vincetines,
daarna in de Bastille, eindelijk te Charenton ; door
de Omwenteling kwatn hij 1790 weder op vrije voeten, en gaf toen de door hem in de gevangenis geschrevene verfoeilijke romans in het Hat: Justine
(4 dln. Parijs 1791); Aline et Valcourt (Parijs 1794);
Juliette (6 din. Parijs 1796). Bonaparte, consul geworden, liet den eerloozen markies weder naar Chabren"o•en ; zijne afschuwelijke hartstochten
renton
bleven hem beheerschen tot aan zijnen dood ; hij
stierf op 75-j. leeftijd 2 Dec. 1814 in 't krankzinnigen-geslicht.
Sadder, eene brusselsche familie, die vele nitstekende koperoraveurs' voortgebracht heeft: de
voornaamste is 'S. (Hans), geb. 1550 te Brussel,
gest. 1610 te Venetie.
-A ADI.
Sadi, perz.sc..h h Zie
7i S
Sadiletus, een pseudoniem. Zie ALSTEDICS.
Sadok, of Saduc, 1) stichter van de naar hem
genoemde joodsche secte; Zle SADDITEE6N.- 2) een
in Jezus' geslachtregister; Matth. '1: 14.
Sadowa (Slag van). Zie GITSCHIN.
Sadrach. Zie m-ESACTI.
Saeftinge, of Saaftinge, :ook Saslinge, voormalig dorp in Sta gs-Viaanderen, prov. Zeeland, werd
1532 door de .zee verzwolgen. Het Land van S., in
1574 gedeeltelijk ren 1583 geheel verdronken, 1805
gedeeltelijk weder bedijkt en drooggelegd, aan het
SaeflingOr-;4at, dat in de Wester-Schelde uitloopt.
Stemund "Sigfusson, d. Stemund zoon
van Sigfus, geb. op Lisland omstr. 1056, sedert
1076 priester,. gist. 1133, schreef n. a. de Levens
der nooriveggsche koningen van Harald Haarfager
tot Magnus den Goede '(gest: 1047). Twijfelachtig
is bet, of hij de oudste Edda verzameld heeft; zie
het art. EDDA.
Saenredam, oude spelling voor Zaandam.
Stabicula, stad in Hispania Tarraconensis;
thans Alcira.
Seetabis, steden in Hispania: 1) in Carthaginensis ; nu Xativa. — 2) in Tarraconensis ; nu Alcoi.

Zie SAvH..
Saf
Safet, of Saphet, tegenwoordige naam van het
oude Bethulia.
Saffarieden. Zie SOFFARTEDEN.
Safd, of Azaffi, lat. Ilusupis, stad in Marocco,
aan den Atlantischen Oceaan, 17 mijlen benoorden
Mogador; 14,000 inw.; door de Portugeezen bemachtigd 1508, door hen verlaten 1641.
Safi, stad in Marocco. Zie SAFFI.
Saftleeven, schilders. Zie 7-ACTITLEVEN.
Saga, oud-noordsche godin, personificatie der
legende of vertelling.
Sagan, stad in pruis. SiletiC. aan den Bober,
9 a 10 mijlen benoordw. ,Liegnity,- 10,000 inw.;
overwinning der Russen op -:de Pruisen in 1759,
Sedert 1397.was S. de hoofdpi. *an' het prinsdom S.
(22 vierk. mijlen, met thans 60,000 bewoners).
Sage, vader van een held David's; I Chr. 11: 34.
Saghalie, eiland. Zie CARAFTO.
Sagonte, fransche naamsvorm voor Saguntus.
Sagontia, stad in Hispania Tarrac.; nu Segovia.
Sagra, kleine rivier in Bruttium, tusschen het
land der Locren en dat der Crotoniaten. De Locren
bevochten op deze rifler eene schitterende overwinning op de Crotoniaten.
Sagres, versterkte kleine havenstad in de portugeesche provincie Algarve, aan den Oceaan, 8 uren
gaans bezuidw. Lagos; gesticht in 1416 door Hendrik den Zeevaarder, die lang daar gewoond heeft.
Sagunt, duitsche naamsvorm voor Saguntus.

Sainctes
Saguntus, of Saguntum, voormalige stad in
Hispania, op de oostkust, benoorden Valencia, nabij
de plaats waar thans Murviedro ligt, gesticht door
Grieken van het eiland Zacynthus (Zante) in vereeniging met eenige Rutulen. Bloeiend door zijnen
.koophandel, en na den len Punischen oorlog bondgenoot geworden van Rome, werd S. in vollen vrede
aangetast door Hannibal, en, ofschoon de bevolking
zich met wanhopigen moed verdedigde, '219 v.
Chr. door hem bemachtigd en verwoest, hetgeen
oorzaak werd van den Zen Punischen oorlog. Waar
S. gestaan heeft bevocht Suchet 25 Oct. 1811 eene
overwinning, bataille de Sagonte genaamd.
Sahara, de groote woestijn in het binnenland
van Noord-Afrika, berekend op 700 mijlen lengte
hij 200 mijlen breedte, met inbegrip van de oasen
120,000 vierk. mijlen groot, grenst aan Maghreb
ten N.; ten Z. aan Senegambie en Soedan, ten W.
aan den Atlantischen Oceaan, ten 0. aan Nubie,
enz. De verzengende samoem, die tusschen half Juni
en 21 Sept. dikwijls waait en veelal doodelijk is
voor al wat Leven heeft, is van al de winden in de
S. het gevaarlijkst. De bevolking der S. bestaat deels
nit geimmigreerde arabische stammen, deels uit den
Berberen-stam (Toewarik of Tuarik) en de geheel
daarvan verschillende Tibbo (in het 0.). Oudtijds
werd de S. bewoond door de Garamanten en de Getulen. Van de Enropeanen, die de S. bereisd hebben,
noemen wij inz. Lyon, Oudney, Denham, Clapperton, Laing, Caillid, enz.
Saharaim, afstammeling van Benjamin; I
Chron. 8 : 8.
Saharanpoer, stad met 40,000 inw. in het
britsch 0. I. district S. (102 vierk. mijlen; 802,000
bewoners), prov. Agra.
Sahazima,stad in stam1ssaschar; Jozua 19:22.
Sahel, eene slechts door Kabylen bewoonde
bergstre4ktlangs de kust van Algerie, prov. Constantine ; voornaamste haven Dzjidzjeli.
Said, arabische naam van Opper-Egypte.
Saida, I) het nude Sidon, stad in Syrie ; zie
SEIDA. - 2) eene plaats in Algerie, prov. Oran, aan
den noordrand der Sahara, was in de oorlogen der
Franscheu tegen Abd-el-Kader een belangrijk punt.
Said—Pacha, onderkoning van Egypte (1854
—63), geb. 1822, vierde zoon van Mehemed-Ali,
volgde Juli 1854 zijnen neef Abbas-Pacha op, en
voerde wet is waar groote hervormingen in, doch
de algemeene toestand van Egypte werd daardoor
niet merkbaar veranderd ten goede. Hij had te Parijs opleiding genoten, en was dan ook zeer
Franschgezind; in 1862 bezocht hij Parijs en Londen, verteerde in beide steden fabelachtige schatten,
doch stierf reeds kort daarna (18 Jan. 1863), en
werd opgevolgd door zijnen neef lsmael-Pacha.
Saigon,Saigun,bij deCochinchineezen Thaigone,
stad en haven in bet koninkrijk Annam, sedert 1860
hoofdstad van het aan Frankrijk afgestane grondgebied aldaar, ligt aan een hoofd-arm van den Meikong,is duchtig versterkt, en heeft 180,000 inw.
Saii, of Essui (Essuers), een yolk in Gallie, in
Lngdunensis 2a, tusschen de Carnuten ten 0., de
Viducassen ten W.; de hoofdstad der S. was Saii
(thans Sdez).
Saima, een meer in Finland, vormt met vele
daarin uitloopende en daaruit ontstaande waterarrnen eene aaneenschakeling van meren, die 24
mijlen breed en omstr. 80 mijlen lang is, bevat vele
eilanden, en staat in gemeenschap met bet Ladogameer en met de Golf van Finland.
AINTES
Sainctes, fransche
f
h stad.
d Zie
Zi S_.

Saint

Saksen

Saint, in 't Hollandsch Sint, beteekent Heilig,
en is het predicaat van een aantal persoons- en geographische namen ; de belangrijkste worden vermeld op ST.-.
Sainte,. in 't Hollandsch Sinte, beteekent Heilige, tie vrouwelijke vorm voor Saint. Zie op STE.-.
Saintes, het oude Mediolanum, later Santones
(dat in 850 verwoest werd door de Noorrnannen),
stad in bet fransche dept.'der Beneden-Charente,
aan de Charente, 9 mijlen bezuidoosten La Rochelle;
12,000 inw.; vele romeinsche oudheden. De heilige
Lodewijk versloeg hier in 1242 de Engelschen ; veel
iced R. in de religie-oorlogen ; er werden verscheidene concilien gehouden. Het was vow heen de hoofdplaatS van Saintonge, van 1790 tot 1810 dito van
't dept. der Beneden-Charente.
Saintes (les), twee fransche eilandjes, aan de
zuidkust van Guadeloupe, ook Boven den wind en
Onder den wind genaamd ; een der veiligste en
grootste reeden van West-Indic. Ze werden 1493
ontdekt door Columbus, die ze los Santos noemde;
1648 bezet door de Franschen, die ze zoo duchtig
versterkten, dat ze Gibraltar der West-Indian" genoemd plachten to worden. Van 1794 tot 1809 bezet door de Engelschen, die de fortificatien slechtten ; in 1814 kwameu de S. aan Frankrijk terug.
Saintonge, lat. Sanlones, voormalige provincie van Frankrijk (in 't westen), had Saintes tot
hoofdplaats, en vormt thans met Aunis het grootste
gedeelte van het departement der Beneden-Charente.
Sais, beroemde stad der oudheid in Egypte,
waarvan aan den Rosettischen Nijl-arm nog rumen
aanwezig zijn, (genaamd -Sa-el-hager). Te S., dat
nabij 'het Butus-meer lag, een prachtige tempel
van Neith-Isis, weike godin daar vereerd ward in
de gedaante van een gesluierd beeld. Uit S..waren
de Brie Saitische konings-dynastien herkomstig (de
24e, 26e en 28e van Manethon).
Saitische Nijlarm (de) stelde den arm
Agathodwmon in gemeenschap met het Butus-meer.
Sajanische Bergen, een gedeelte van het
Altai-gebergte in 't zuiderdeel van 't russ. gouvt.
Jeniseisk (Siberia).
Sakara. Zie S_AMARA.
Sakaria, de oude Sangarius, rivier in aziat.
Turkije, in Anatolie, ontlast zich na omstr. 60 mijlen loop in de Zwarte Zee.
Sakatoe, stad in Nigritie, in 't rijk Haoessa ;
100,000 inw.; gesticht 1805 door den fellatah-scheik
Othman Danfodio, als hoofdstad van het rijk, dat
hij gesticht had door de verovering van Goeber,
Kano, Haoessa, Cobbi en een gedeelte van Nifrd. De
engeische reiziger Clapperton bezocht S. in 1823 en
1826, en stierf aldaar 1827.
Saken, y olk. Zie SACJE.
Sakjamoeni, de vierde incarnatie van Buddha.
Sakka, dorp in de Batta-landen, op bet nederl.
0. I. eiland Sumatra ; in de nabijheid van S. werden 28 Juni 1835 twee noord-amerikaansche zendelingen (Ilenry Lyman en Samuel Munson) door
cure gewapende Batta-bende overvallen, vermoord,
en orgegeten.
Sakkara, stad of dorp in Neder-Egypte, aan
den rand der woestijn van Libye, in de nabijheid de
rumen van het oude Memphis en de grootste der
vole necropolen, die zich aan den kant van het Nijldal uitstrekken van Aboe-Roasj tot Dahsjoer: men
vindt daar vele mummies, elf pyramieden (waarvan
een gezegd worth over de zeven duizend jaren oud
te, zijn) en eene vermaarde sphinx, die het hoofd
kedivanikoning Thoetmosis XVIII.

Saksen, lat. Saxones, een duitsch yolk, waarvan het eerst melding wordt gemaakt door Ptolemefis als van eenen germaanschen volksstam, die
aan den benedenloop van de Elve woonde. In de
3e eeuw echter worden de S. vermeld eenen volkeren-bond, die zich uitstrekte van den BenedenRijn tot Holstein, en waarin de namen Cherusken,
Angrivariers, Chauken, Bructeren, enz. verdwenen
zijn. Even als hunne naburen (de Denen) geduchte
zeeschuimers, maakten zij zich op hunne lichte roofschepen gevreesd tangs de kusten van Gallic en Britannia ; en met de hulp der S. rnaakte Carausius zich
in 287 van bet gezag in Britannia meester. Vier
saksische aanvoerders stichtten daar vier rijken der
Heptarchie (zie dat art.); en ook in Duitschland
breidde hunne 'flack zich nit; met de Franken in
bondgenootschap, vernietigden zij in 531 het rijk der
Thuringers, en verlegden de zuidergrens van hun
grondgebied tot aan de Unstrut. Te rekenen van
Ciotarius II af, waren de S. schatplichtig aan de
Franken, tegen wie se echter herha:dde malen in
opstand kvamen. Heidenen zijnde, aanbidders van
Odin, van Irmensul, enz., noemden ze zich rechtstreeksche afstammelingen van de Asen, waren in
de hoogste mate afkeerig van het Christendom, en
vooral onder hunnen aanvoerder (dux) Wittekind
toonden ze zich even bittere als gevaarlijke vijanden
der Franken. In negen beroemde kqgstochten
echter (771-795) bracht Karel de Groote hen tot
onderwerping, noodzaakte hen zich to laten doopen
(785), gaf hun strenge wetter) (de Saksische Wet),
stichtte in bun land acht bisdommen (o. a. die van
Osnabruck, Bremen, Paderborn, Munster) en wees
hun de Eider als grenslijn aan. Hun grodndgebied
was toen ingedeeld in Westfalen, Efigerland, Oostfalen (het oostgedeelte van dit laatste was het land
der Noord-Albingers). Deze staat van zaken duurde
voort tot het verdrag van Verdun (843).
Eerste Herlogdom Saksen (843-1180).
Reeds Wittekind was in den onafhankelijkheidsoorlog hertog (dux) der Saksen genoemd ; maar
onder keizer Lodewijk den Duitscher ontving graaf
Ludolf formeel de hertogelijke waardigheid, en
werd zijn grondgebied erkend als een der zes hertogdommen van bet keizerrijk: zoo ontstond het
Hertogdom Saksen. Ludolf's kleinzoon Hendrik werd
duitsch koning ; Otto de Doorluchtige, die ook Thuringen verwierf, werd als Otto de Groote duitsch
keizer, en stond omstreeks 960 het hertogdom af
aan Herman Batting, in wiens geslacht bet bleef tot
1106. Onder hem stonden de tegen Slawen en Denen opgerichte markgraafschappen, zooals Meissen,
Oost-Saksen, Noord-Saksen, Sleeswijk. Na het uitsterven van het saksische keizershuis (1024) waren
d3 saksische heeren de hardnekkigste vijanden der
frankische en zwabische keizers, zooals dit vooral
onder de keizers Hendrik 1V en Frederik I duidelijk
bleek. Toen bet geslacht Billung uitgestorven was
(1106) met hertog Magnus, werd Lotharius, graaf
van Supplinburg, hertog van S.; en 1125 duitsch
keizer geworden, schonk hij 1127 het hertogdom aan
zijn schoonzoon, den welfischen hertog in Beieren,
Hendrik den Trotscbe, aan wien het in 1138 ontnomen werd door keizer Koenraad III, die het aan
den ascanischen Albrecht den Beer gal; deze bezet
reeds de Noordmark, waaraan de mark Brandenburg
werd toegevoegd, toen hem in 1139 bet hertogdom
S. weder ontnomen werd, ten behoeve van Hendrik
den Leeuw, die nu S. en Beieren vereenigde en het
eerstgenoemde aan de noord- en oostzijde aanmerkelijk vergrootte door zijne overwinningen op de
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Slawen. Na zijnen afval in den veldtocht van Legnano (1177) werd Hendrik door keizer Frederik in
den rijksban gedaan (1180), en 't groote hertogdom
S. werd in een aantal kleine leenen verbrokkeld.
Tweede Hertogdom Saksen.
Uit de verbrokkeling van het eerste hertogdom
S. ontstonden de twee aartsbisdommen Maagdenburg en Bremen, de acht bisdommen Minden, Verden, Paderborn, Munster, Hildesheim, Halberstadt,
Merseburg, Naumburg, het paltsgraafschap Saksen,
Meissen, Thuringen, het land van Mecklenburg (dat
Hendrik de Leeuw nogtans als zijn particuiier eigendom beschouwde), bet hertogdom Pommeren, het
hertogdom Westfalen (dat aan den aartsbisschop
van Keulen overging), Eichsfeld (waarvan de aartsbisschop van Maintz zich meester maakten; en Lubeck, de voormalige hoofdstad van S., werd rijksstad. Hendrik de Leeuw behield niets anders dan
de landen, die later bet hertogdom Brunswijk vormden. Doch er werd ten behoeve van Bernhard van
Ascanie of Anhalt een nieuw hertogdom Saksen gevormd, bestaande uit het grondgebied van Wittenberg en van Lauenhurg, benevens de suzereiniteit
over Holstein. Dit 2e hertogdom S., tech reeds zoo
klein, kromp nog aanmerkelijk in, toen het Ascanische huis zich in 1260 in twee linidn splitste : de
oudste linie S.-Lauenburg, de jongste S.-Wittenberg. Laatstgen. linie verwiet f het burggraafschap
Maagdenburg, 't graafschap Brehna, enz., terwijll 355
door keizer Karel 1V de waardigheid van keurvorst
verleend werd aan den hertog van S.-Wittenberg.
Keurvorstendont Saksen.
Toen de linie S.-Wittenberg uitgestorven was
(1423) kwam dat kleine hertogdom, benevens de
keurvorstelijke waardigheid, aan het huis Wettin in
Meissen en Thuringen, en het hertogdom S., daardoor met verscheidene landen vergroot, grensde nu
aan Hessen, aan Brandenburg, aan de saksische
hertogdommen. Het had tot hoofdplaats Dresden,
en was ingedeeld als volgt :
hoofdpl. Wittenberg.
I. Electorale kreis
Langensaltza.
II. Saks.-Thuringer kreis
III. Markgraafschap Meissen,
weder ingedeeld in :
1. De 4 baljuwschappen
Meissen.
van Meissen
2. 't grootbaljuwschap
3,
Dresden.
Dresden
3. tien andere baljuwTorgau.
schappen
Leipzig.
4. de kreis van Leipzig
5. de kreis van 't ErtsFreiberg.
I
gebergte
6. de kreis van 't Voigtflatten.
land
en IV. Hertogdom Saksen-Lauenburg ,een oud dui tsch
hertogdom tusschen de hertogdommen Mecklenburg,
Luneburg, Ratzeburg, Holstein, enz. De hoofdpl. was
Lauenburg; andere steden Ratzeburg en %Alen,
doch overigens was dit (zie hierboven) in 1260
gevormde hertogdom zeer klein. Tot 1689 behoorde
het aan de oudste linie van 't Ascanische huis, kwam
na verschillende lotswisselingen aan Hanover, 1815
aan Denemarken, 1865 aan Pruisen (zie LAUENBURG).
Inmiddels had 1485 tusschen de zonen van keurvorst Frederik den Zachtmoedige (Ernst en Albrecht) eene deeling plaats gehad (zie ALBERTINISCHE
en ERNESTINISCHE LINIE), waarbij aan Ernst de keurvorstelijke waardigheid en slechts de Electorate
kreis benevens het Thuringsche land verbleef, zoo-

krompen was. Zijn zoon en (1486) opvolger Fredederik de Wijze oefende niettemin eenen grooten
invloed nit op de zaken van Duitschland, was bij
afwezigheid des keizers in diens plaats rijksbestuurder, stichtte 1502 de universiteit van Wittenberg,
begunstigde met alle kracht de Kerkhervorming, en
had in groote mate aandeel aan de vorming van den
Schmalkaldischen Bond. Zijn opvolger Johan de
Bestendige (1525--32) was almede een krachtig
voorstander van de Luthersche beweging ; doch aan
diens zoon en opvolger, Johan Frederik de Grootmoedige, werd na den slag bij Muhlberg (24 April
1547) benevens het hertogdom Saksen tevens de
keurvorstelijke waardigheid ontnomen, die nu door
Karel V aan een afstammeling der Albertinische linie
geschonken werd, natnelijk aan Maurits van Saksen,
zoon van hertog Hendrik den Vrome. Ofschoon hij
aan Karel V zijne verheffmg had te danken, bleef
Maurits luthersch, en handhaafde bestendig de protestantsche vrijheden. In den Dertigjarigen oorlog
stonden de keurvorsten van S. nu eens aan de zijde
van Zweden, dan weder aan die van Oostenrijk. In
1697 ging keurvorst Frederik August I tot de Roomsche Kerk over, om als koning August II de kroon
van Polen te aanvaarden, hetgeen hem in aanhoudende oorlogen wikkelde met Zweden ; om daaraan
het hoofd te kunnen bieden nam hij Rusland en
Denemarken tot bondgenooten, hetgeen niet belette
dat de Zweden onder Karel XII een inval in Saksen
cleden en hem gevoelige nadeelen toebrachten. Onder
zijnen zoon Frederik August II (August Ill als koning van Polen), die hem 1733 opvolgde, werd Saksen door graaf Briihl in den Oostenrijkschen successie-oorlog, in den Silezischen oorlog en eindelijk
nog in de rampen van den Zevenjarigen oorlog gewikkeld, in welken laatsten oorlog S. door de Prui,..sen bezet werd. Het zwaar geteisterde S. had groote
hehoefte aan den tijd van rust, die nu volgde onder
den waardigen keurvorst Frederik Christiaan (6 Oct.
tot 17 Dec. 1763), den ;regent Xaverius (1763—
68), en keurvorst Frederik August (zie dl. I blz.
1101), die, in Pruisen's oorlog tegen Napoleon meegesleept, 11 Dec. 1806 den vrede van Posen moest
koopen door toe te treden tot den Rijnbond, waarvoor hij door Napoleon verheven werd tot koning
van Saksen. Ziehier de naamlijst der
Keurvorsten van Saksen.
1553
August
I. VOOr de deeling.
1586
Christiaan I
Frederik I, de
Strijdbare 1422 Christiaan II
1591
1650
FrederikII,deGoede 1428 Johan Georg I
1656
Ernst en Albrecht 1464 Johan Georg II
1680
II. Ernestinische linie. Johan Georg III
1691
1484 Johan Georg IV
Ernst, alleen
FrederikIII,deWijzel 486 Frederik August I
(August II) 1695
Johan I, de Bestendige 1525 Frederik August II
(August III) 1733
Johan Frederik, de
Grootmoed ige 1532 Frederik Christiaan 1763
Frederik August III
III. Albertinische linie.
1548
keurvorst 1763-1806
Maurits
Koninkrijk Saksen.
Het koninkrijk S., naar zijne grootte de zesde,
doch naar het zielental der bevolking en naar zijnen
rang de vierde der staten van den Duitschen Bond
(zie dat art.), die door den oorlog van 1866 (zie
PRUISEN) werd vernietigd, is circa 272 vierk. mijlen
groot en bevolkt met ongeveer derdbalf millioen
zielen ; slechts de kleinste helft van S. is bergacbtig
(Ertsgebergte en Lausitzer bergen); de voornaamste
rivier is de Elve, waarin zich ontlasten de Spree
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de Zwarte en de Witte Elster, de Mulde, de Pleisse.

Saksen-Meiningen-Hildburghaus en

De hoofdstad is Dresden. Begrensd wordt S. door
Pruisen van het N. W. naar het N. 0., door Bohemen ten 0. en ten Z., door Beieren ten Z. W., door
het prinsdom Reuss-Greitz en het hertogdom SaksenAltenburg ten W.
Bij de stichting van het koninkrijk (1806) was
S. veel grooter; doch wegens de hooding van koning Frederik August in den strijd van Napoleon
tegen Duitschland, werd hem bij het Weener congres een groot deel van zijne landen (de Lausitz,
Thuringen, een gedeelte van Meissen, Mansfeld,
Querfurt, enz.) :afgenomen, waarmede Pruisen vergroot werd. In 1866 was ook S. een korten tijd
door de Pruisen bezet, dock het behield na afloop
van den oorlog, zijne onafbankelijkheid. Ziehier de
naamlijst der
Koningen van Saksen.
Frederik August 1 (de laatste keurvorst) 1806-27
1827-36
Anton I (zijn broeder)
1836-54
Frederik August 11 (ook IV genoemd)
1854
Johan
Saksen (Pruisisch), grootendeels de bij bet
Weener Congres (1815) aan het koninkrijk Saksen
afgenomene landen, en toen onder den naam van
Hertogdom S. aan Pruisen toegevoegd, waarvan het
thans eene provincie uitmaakt, die ruim 460 vierk.
mijlen groot en met circa 2 millioen zielen bevolkt
is, ingedeeld in drie districten (Maagdenburg, Mersebnrg, Erfurt), met Maagdenburg tot hoofdplaats,
en begrensd ten N. 0. en ten 0. door de prov. Brandenburg, ten Z. door bet koninkrijk Saksen en de
saksische hertogdommen, ten W. door Keurhessen,
Brunswijk en Hanover.
Saksen (Paltsgraafschap). Toen hertog Hendrik van Saksen duitsch koning geworden was,
droeg hij het bewind over zijne paltsen in NederSaksen en Thuringen aan bijzondere paltsgraven op,
die gewoonlijk te Allst5dt resideerden. Omstreeks
1040 werd die waardigheid van paltsgraaf geschonken aan de grafelijke familie Gosek, uit Welke zij
1080 overging op de grafelijke familie Sommerseburg ; en toen deze 1180 uitgestorven was, kwam
bet paltsgraafschap aan de landgraven van Thuringen, die het 1317 aan den markgraaf van Brandenburg afstonden; door het huwelijk van diens dochter
(1333) kwam het aan hertog Magnus van SaksenLauenburg, en toen bet aan Frederik de Strijdbare
overging behield die wel bet paltsgrafelijke wapen,
doch de titel werd door hem afgescbaft.
Saksen—Altenburg (hertogdom), een der
staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen
Bond, is 24 vierk. mijlen groot, heeft 138,000 bewoners; hoofdstad Altenburg. De grenzen zijn het
koninkrijk Saksen, Pruisisch-Saksen, Saksen-Weimar, Saksen-Meiningen, Schwartzburg-Rudolstadt ;
en door de reussische heerlijkheid Gera wordt het
in een Oostkreis (Altenbergsche kreis) en Westkreis (Saal-Eisenbergsche kreis) gesplitst.
Saksen—Coburg—Gotha (prinsdom), een
der staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen
Bond, is circa 36 vierk. mijlen groot, en bestaat uit
de hertogdommen Gotha en Coburg. Het eerste
(Gotha), circa 26 vierk. mijlen met 113,000 bewoners, ligt tusschen Schwartzburg, Weimar, Keurhessen, Saksen-Meiningen en Pruisen ; het andere
(Gotha) wordt omringd door Saksen-Meiningen en
Beieren. De algemeene hoofdstad is Coburg.
Saksen-Hildburghausen (hertogdom),
een voormalig hertogdom van den Rijnbond.
Saksen-Lauenburg(hert.).Zie LAUENBURG.

(hertogdom), een der staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen Bond, ligt grootendeels aan de
zuidwest- en oostzijde van het Thuringer woud,
grenst aan Pruisen, Beieren, de overige saksische
hertogdommen en de schwartzburgsche prinsdommen, is samengesteld uit het eigenlijke hertogdom
Meiningen, 't voormalige hertogdom Hildburghausen, 't prinsdom Saalfeld, 't graafschap Kamburg,
de heerlijkheid Kranichfeld. Het is bijna 46 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 173,000 zielen, en heeft
tot hoofdstad Meiningen.
Saksen-Teschen. Z.eAALBERT (Casimir).
Saksen-Weimar-Eisenach (groothertogdom), een der staten van den 1866 uiteengespatten Duitschen Bond, bestaat uit de prinsdommen Weimar en Eisenach, is 66 vierk. mijlen groot,
met 275,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Weimar.
Het wordt begrensd door Pruisen, Beieren, koninkrijk Saksen, Keurhessen, de saksische hertogdommen, de reussische en schwartzburgsche prinsdommen. Zie voor de vorsten van S.-W.-E. het artikel
BERNHARD.

Saksen (Maurits van), twee personen van lien
MAURITS.
Sakti,eene godin der Indiers,vrouw van Brahma,

naam. Zie

is dezelfde als Maja (zie MAJA). Ook de drie
groote godinnen der 1ndische Drieeenheid vvorden
S. genoemd, en dan beet de vrouw van Brahma
Para-Sakti (d. Groote S.)
Sala, een in Jezus' geslachtsregister; Lucas
3 : 35.
Sala, of Isola, rivier in 't land der Batavieren;
thans de 1Jsel.
Sala, een rijk in Middel-Afrika, benoordoosten
Congo ; hoofdstad Missel of Monsol. Zie ANZICO.
Sala, naam van verscheidene steden : 1) in Zweden, Ian Westeras, 4 mijlen benoorden Westeras ;
nabij S. vroeger de rijkste zilvermijn van Zweden.—
2) hooldstad en havenplaats van 't dalmatische
eiland Isola-Grossa. — 3) in bet Napelsche, in
Principato Cit., 10 mijlen bezuidoosten Salerno;
6500 inw.; is waarschijnlijk het oude Marcellana,
dat verwoest werd door Totila.— 4) S-de-Partinicio,
op Sicilie, bezuiden Alcamo ; 10,000 inw.
Sala (Nic.), ital. cotnponist, geb.1710,gest.1800.
Salacia. Zie ALCACAR Do SAL.

Saladdin. Zie SALADIJN.
Salado, verscheidene kleine rivieren in Spanje

heeten S.; wijders eenige in de Argentijnsche republiek, ni.: 1) ontstaat in de prov. Salta uit de vereeniging van den Guachipe met den Arias, is 170
mijlen lang, en valt onder den naam van San-Thome
in de Parana beneden Santa Fe. — 2) ontspringt in
't noordvvestgedeelte van Buenos-Ayres, en valt na
70 mijlen loop in de Plata-rivier door de baai Samborombon. — 3) zie ATUEL.
Saladjjn (Malek an Nasr Salah-Eddin, kortweg genaamd), de eerste ajoebidische sultan van
Egypte, zoon van den koerdischen hoofdman Ajoeb,
was geb. 1137, en onderscheidde zich reeds vroeg
door zijne krijgsbedrijven tegen de Christenen,
diende in Egypte voor rekening van den atabek
Noereddin (1164-69), werd vizier van den laatsten fatimitischen kalif Adhed-Ledinillah, maakte
een einde aan het kalifaat van Egypte (1171), trok
vervolgens partij van den flood van Noereddin (1173)
en van de minderjarigheid van diens zoon SalehIsmael, om zich meester te maken van het atabekiaat van Syrie (1175), en om zich onafhankelijk
te waken in Egypte. Hij voegde het grootste go.
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deelte van Mesopotamie aan zijn rijk toe. Door de
Christenen aangelast, werd hij overwonnen bij Ramla
(1178), maar hij bleef overwinnaar bij Paneas,
bracht in verscheidene gevechten de nederlaag toe
aan Guido van Lusignan, inzonderheid in de vlakte
van Tiberias (1187), en maakte in datzelfde jaar een
einde aan bet koninkrijk Jeruzalem, door de innarne
van die hoofdstad. De vat van Jeruzalem had den
Derden kruistocht ten gevolge; doch in weerwil van
de dapperheid der Christenen, en vooral van Richard
Leeuwenhart, handhaafde S. zich in het bezit zijner
verovering. Hij stierf 1193 te Damascus, en liet
een broeder (Malek-Adel) en 17 zonen na : zijn rijk
werd in een tiental ajoebidische rijkjes gesplitst.
Groote deugden had S., die zelfs door de Christenen
erkend werden. — S. II, ajoebidische sultan van
Aleppo (1227-29) trachtte tevergeefs Egypte te
lieroveren ; hij werd door tartaarsche ofticieren vermoord.
Salak, gebergte op Java, in de Preanger regentschappen ; de hoogste berg is de S., op welks westelijken top een uitgebrande krater; de Iaatste uitbarstingen an den S. zijn geweest 1761 en 5 Jan. 1780.
Salamanca, 1) stad in den mexicaanschen
staat (9 uren gaans bezuiden de stad) Guanaxuato;
13,000 inw. — 2) het Salamantica der Romeinen,
in de middeleeuvven Elnianlica, hoofdplaats der
spaansche provincie S. (232 clerk. mijlen, met
265,000 bevvoners), stad met 15,500 inw. aan den
Tormes, 18 mijlen benoordw. Madrid ; bad in de
16e eeuw nog 50,000 inw.; de beroemde universiteit
van S., tang een der voornaamsten in geheel Europa,
doch titans in verval, is gesticht in 1239. Bij S. beyacht de anglo-spaansche armee, gekommandeerd
door Wellington, eene schitterende overwinning op
den hertog van Ragusa 21 Juti 1812, genaamd
van Arapiles". De Salamantij usche school was een
genootschap van dichters, te S. opgericht door Melendez, Iglesias de la Cosa en anderen.
Salamanque, fransche naamsvorm voor Salamanca.
Salambria,rivier in Thessalie; de oude Peneus.
Salamine, fransche naamsvorm voor Salamis.
Salamis, 1) titans Koloeri (Koluri, Colouri),
een eilandje in de Egeeische Zee, door eene slechts
eene halve mijl breede zeeengte van de kust van
Attica gescheiden, had voornametijk twee steden
Salamis veins, ter west-, en Salamis nova, ter oostkust.
In de oudheid was S. een rijkje op zich zetven, waarvan de voornaamste koningen geweest zijn Telamon
en Ajax. Aan Athene gekomen omstr. 1250 v. Chr.
was S. tang een twistappel tusschen Athene en Megara ; eerstgenoemde mogendheid bleef ech ter meester van S. In 480 v. Chr. vernietde Themistocles bij
S. de perzische vloot. Solon, Euripides, en meer
-bekende personen waren op S. geboren. — 2) thans
Porto-Costanza, hoofdstad van Cyprus, op de oostkust
des eilands, naar men wit omstr. 1269 v. Chr. gesticht
door Teucrus, zoon van Tetamon, was eenigen tijd de
hoofdstad van een rijkje, dat zelfs onder de overheersching der Perzen zijne onafhankelijkheid bleef
behouden ; de voornaamste koningen van dat rijkje
zijn geweest Evagoras 1 en II en Nicocles. Under
Constantijn door eene aardbeving bijna geheel verwoest, werd het onder den naam van Constantia
weder opgebouwd. De haven van dit S. kon eerie
gansche vloot bergen. In het N. T. is dit S. ververmeld Hand. 13 : 5.
Salamparang, inlandsche naam voor het
eiland Lombok.
Salampria, rivier in Thessalie; de oude Peneus.

Saleier
Salankemen, het oude Acimincum, ook wet
Salancena, vlek in Slavonie, nabij de vereeniging
van de Theiss en den Donau, 7 uren gaans bezuidoosten Carlow itz. Prins Lodewijk van Baden versloeg
bij S. de Turken 1691.
Salapia, titans Torre delle
stad in Apulie, den mond van den Aufidus, was de havenplaats der stad Arpi. Door Hannibal werd S. ingenomen na den slag van Canute, en hij hield daar
lang zijn verblijf; door Marcel:us werd S. heroverd.
Salarong, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
aan den voet van den berg S.; bij S. overwinning
der Nederlanders op de muitelingen 4 Oct. 1825.
Salassen, lat. Salassi, volk in Cisalpijnsch
Gallie, in den noordwestboek, in het landschap
thans Val d'Aost beet; zij bewerkten de mijnen tusschen de Sesia an de Duria; hunne voornaamste stad
was Ictimula of Victimula. Ze werden in 143 v.Chr.
door de Romeinen onderworpen, die op bun grondgebied de kolonie Eporedia stichtten. Omstreeks het
jaar 25 v. Chr. beproefden de S. eenen opstand, die
echter zeer spoedig gedempt werd, waarna de S.
verkocht werden als slaver, wordende Coen in bun
land eene nieuwe volkplanting gesticht, met name
Pretoria Augusta (thans Aoste).
een in het geslachtsregister vanJezus ; Matth. 1 : 12 ; Lucas 3 : 27.
Salatiga, Sela-Tiga, stad op Java, 30 paten
Leoosten Samarang, is de boofdptaats van een (S.
gena:..md) district; te S. teekende de gouverneurgeneraal Janssens 18 Sept. 1811 de capitulatie,
waarbij Java met onderhoorigheden aan de Engelschen overging.
Salatis, koning van Egypte (2300-2292 v.
Chr.) is de eerste koning uit de dynastie der Hyksos.
Salayer. Zie S_ALEIEB.
Saleha, stad der Ammonieten; Deut. 3 : 10 ;
Jozua 12 : 5 ; 13 : 11; I Chron. 5 : 11.
Saldea, thans Bugia of Tedeles, stad in Mauritania Sitifensis, behoorde tot de koninkrijken van
Bacchus en van Juba, en ontving eene volkplanting
onder Augustus.
Saldana, het oude Eldana, vlek in de spaansche
prov. Palencia, 6 uren gaans benoorden Carrion,
aan den Carrion.
Saldanha (Joao Carlos, hertog van), portageesch staatsman en generaal, geb. 1780 te Arinhaga, bekleedde sedert 1825 verscheidene malen het
miniaterschap, moest 1849 als minister-president
de plaats ruitnen voor Costa Cabral, doch kwam
1851 door eenen militairen opstand weder aan het
hoofd van het ministerie, waar hij zich staande bield
tot Juni 1856. Hij stierf 17 Nov. 1861 als preisident van 't mititair gerecbtshof.
Saldern (Fried. Christoph van), pruisisch generaal, geb. 1719, gest. 1785, is bekend nit den 7-j.
oorlog, maar tevens als een verdienstelijk schrijver
over de tactiek.
Salduba, 1) stad in Hispania Tarraconensis;
thans Saragossa. — 2) rivier in Bietica; titans
Rio Verde.
Sale, havenstad in Marocco, aan den mond van
den Boeregreb in den Atlant. Oceaan; 10,000 inw.;
de zeeschuimers van S. waren indertijd zeer gevreesd. Het wordt ook Oud S. genoemd, ow bet te
onderscheiden van Rabat, dat dikwijls Nieutv S. genoemd worth; zie RABAT.
Saleier, groep eilanden in de Zee van Java
(nederl. 0. I.), bezuiden Celebes; het grootste eiland
der groep, Groot- Saleier genaamd, is ongeveer 8
mijlen tang bij ruim 1 mijl breedte, zeer bergachtig
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Salgado, brazil. vlek. Zie JANUAR1A.
en boschrijk, en slechts door een smal kanaal van CeSalibabo—eilanden, eene groep in de Zee
lebes gescheid en .
Salem, de koningsstad van Melchizedek (Gen. van Celebes (nederl. 0. I.), beznidoosten de Sangireilanden ; de voornaamste der S. zijn Noessa, Kar14 : 18; Ps. 76 : 3; Hebr. 7 : 1, 2), werd later
halang, Lirong, Rabroewang. De S. worden ook
het beroen3de Jeruzalem.
Salem, of Tsjelam, stall in het britsch 0. I. Talautsche eilanden genoemd. Dat gedeelte der Zee
presidentschap Madras, 23 a 24 mijlen bezuidw. van Celebes, waarin de S. liggen, beet ookSalibabo-zee.
Saliéri (Antonio), ital. componist, geb. 1750
Pondiehery; 20,000 inw.; is de hoofdplaats van het
te Legnano, sedert 1773 directeur der keizerlijke
district S., werd 1768 bernachtigd door de Engelkapel te Weenen, gest. 7 Mei 1825. Behalve veel
schen, loch behoort hun slechts toe sedert 1792.
Salem, verscheidene steden in de noord-amerik. kerkmuziek en kleine stukken, componeerde hij 39
operaas, o. a. iDe Danaiden".
Unie, o. a.: 1) havenstad in Massachusetts, gesticht
Saliers, 1) zie SALISCUE FRANREN. - 2) bij de
1626; thaws 23,000 inw.— 2) in Ohio, graafschap
3) in New-Jersey, 12 mijlen
Romeinen priesters van God Mars, die krijgsdansen
Warren; 3300 inw.
dansten al springende (saliendo) ; zie ANCILE.
bezuidw. Trenton; 3600 inw. — 4) in New-York,
Zie ENON.
10 mijlen ten N.N.O. van Albany; 3500 maw.
Salina, 1) of Salini, bet nude Didyma, een der
oue Peneus .
Salembria,d e oude
Salemi, het oude Halycia, vcrsterkte stad op Liparische eilanden, benoordw. Lipari ; 5,000 bewoners. — 2) thans de fransche stad Castellane.
Sicilie, prov. Trapani, aan de Arena, 8 mijlen bezuidoosten Trapani; 12,000 inw.
Salina, oude naam van Droitwich.
dorp
bij
Noyon
in
't
fransche
dept.
Salins, lat. Salina, stad in 't fransche dept.
Salency,
Jura, aan de Furieuse, 9 uren gaans benoordoosten
Oise; 800 inw.; is verrnaard door bet feest genaamd
ingesteld
ten
tijde
van
Clovis
Lons-le-Saulnier; 6700 inw.; ontstond in de 6e
Fête de la Rosiêre,
door den heiligen Medardus ; dat feest, waarbij het
eeuw rondom de abdij van St. Mauritius, behoorde
braafste meisje als koningen van bet feest gekroond
lang aan de koningen en aan de hertogen van Burgundie, werd dikwijls door de Franschen belegerd,
dt, viert men er jaarlijIts 8 Juni.
wordt,
Salentum, vermeld als hoofdstad der Salen- ingenomen 1668 en 1674, en eindelijk bij den Vrede
van Nijmegen (1678) aan Frankrijk afgestaan. In
tijncn, en gesticht door ldomeneiis, lag naar men wil
1825 nagenoeg geheel en al in de asch gelegd door
op de Calabreesche kust. Zie SUET°.
Salentijnen, lat. Salentini of Sallenlini, yolk eenen fellen brand, is S. vervolgens weder opgebouwd.
Sans, aanzienlijk zwitsersch geslacht, nit Grauwin Luid-Italie, bewoonde de kuststreek en eenige
bunderland, waarvan ook leden verspreid zijn in de
binnenlandsche districten van Japygie. Hunne voorNederlanden, Duitschland en Groot-Britannia. Bijnaamste steden waren Hydruntum en Brundusium.
zondere melding verdient : S. (Karel Ulysses, baron
Zij nemen deel aan den 4en en 5en oorlog der Samde), die hooge ambten in Grauwbunderland bekleed
nieten tegen de Romeinen, en werden eindelijk geheeft ; in 1792 liet hij den franschen gezant Semonv Chr.
Ch r
heel onderwor p en 267 v.
Salerno, lat. Salernuni, stad in het Napelsche, ville in hechtenis nemen en aan Oostenrijk uitleveren; toen de Franschen meester van Zwitserland
hoofdplaats der prov. Principato Citeriore, aan de
werden, nam hij de wijk naar Weenen; men heeft
Golf van Salerno, 12 uren gaans bezuidoosten Navan zijne pen uitmuntende reisbeschrijvingen over
pels; 19,000 inw.; zeer beroemd was in de middelen verscheidene geognostische werken, vooreeuwen de (1150 gestichte, 1847 opgehevene) Unitreffelijke bijdragen tot de kennis van de Alpen.
versiteit van S. - De stad S. is gesticht door de Grieken, werd belangrijk onder het rorneinsche rijk,
Salisa, landschap in Canaan; I Sam. 9 : 4.
kwam vervolgens aan de Gothen, daarna aan de LonSalisbury, of New-Sarum, lat. Sarisberia,
stad in Engeland, graafschap Wilts, aan den Avon,
gobarden, en word onder deze residentie der helloen aan het Kanaal van S. naar Southampton; 12,500
gen van Benevent. In 840 werden de hertogen weginw.; 3 uren gaans van S. het vermaarde gedenkstuk
gcjaagd, en S. verhief zich tot onathankelijk prinsStone-Henge nit den tied der Druieden.
dom. De noorman Robert Cuiscard maakte zich van
't prinsdom S. meester, en lijfde bet in bij 't hertogSalisbury. Zie JOHANNES VAN S. en CECIL.
Saliserai, 't oude Alexandria ad Oxvm in
dom Apulie (1077). Later verviel S. aan de kroon van
Bactria.
Napels,en sedert voerde telkens de oudste zoon van den
regeerenden koning den titel van prins van S.; in
Salisehe Franken, eel) frankische yolksslam, die op onderscheidene tijden de oevers van
1309 werd die titel verwisseld tegen lien van xiterden lJssel (Isala, Sala) en die van de Saale bewoontog van Calabria". In 1463 schonk Ferdinand I den
den. Door de Saksen nit hunne woonsteden aan tie
titel van prins van S. aan de familie San Severino.
Saale verdreven, kwamen de S. zich omstreeks 351
In 1096 werd S. ingenomen en bijna geheel verwoest
op bet eiland tier Batavieren nederzetten ; zij werden
door keizer Hendrik 1V. Het is de geboortestad van
Van eene uit 1259 lat. verbondgenooten der Romeinen (358), die zij hielpen
Giovanni da Procida.
tegen de Quaden, doe') tegen wie ze later in opzen bestaande verzameling geneesk. aphorismen, gestand kwamen ; in 427 ecbter werden ze door de
Weld Medicina Salertina, omstr. 't jaar 1100 opgeRomeinen geheel onderworpen. Ze hadden een eigen
steld door zekeren Johannes yan Milaan voor Robert,
wetboek, de Salische VVet (Lex Salica),dagteekenende
hertog van Normandie, zijn slechts 373 verzen tot
uit de 5e eeuw en vermeerderd door Clovis, Childeons gekomen, in 't licht gegeven door Rene Moreau
bert en Clotarius; de gewicbtigste bepaling daarvan
(Parijs 1625), in kinchtige verzen overgebracht door
L. Martin (1653), en in fransche dichtmaat door is, dat de Vrouwen van bet erfrebht uitgesloten zijn;
de beste edifier] van de Lex Salica zijn die van Par.
Bruzen de la Martiniêre (1743) en door dokter
dessus (Parijs 1843) en van Merkel (Berlijn 1850);
Levacher de la Feuverie (1782).
Salisehe keizers of Sailers werden sedert de 14e eeuw
Sales (St. Franciscus de). Zie FRANC1SCUS.
Salesianerinnen, eene door Frans van Sales, de duitsche koningen nit den frankischen stem genoemd (de zoogenaamde Frankisebe keizers, van
en mevr. de Chantal te Annecy in Savoje gestichte
Koenraad 11 tot Hendrik V, 1024-1125).
nonnen-orde (de Orde der ViFitatie van 0. L. V.).
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Sallaga

Sallaga, of Sarem, stad der Ashantijnen, op de
Goudknst (Opper-Guinea), 70 wren gaans benoordw.
K oemass ie .
Sallai,1 ) afstammeling van Benjamin; Nell, 11:
8.— 2) een der priesters, die Zerubbabet vergezelden; Neh. 12: 20.
Sallandia, lat. naatn van 't voormalige overijselsche kwartier Zalland.
Sallu, 1) afstarnmeling van Benjamin; [ Chron.
9: 7; Neh. 11: 7. — 2) een der priesters, die Ze7
e h 1 2 : 7.
Neh.
rubbabel
rubba
verzeld en ; N
Sallum, 1) koning van Israel, was veldheer van
Zacharias, dien hij vermoordde (766 v. Chr.) om
zeli den troon te bektimmen, doch word cone maand
later overwonnen en ter dood gebracht door Menahem; II Kon. 15: 10-15. — '2) de man der profetes Hulda ; H hon. 22: 14; iI Gluon. 34: 22. —
3) een der zones van Jozia, koning van Juda ;
I Chron. 3: 15 ; Jerein. 22:
4) een der wederopbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3: 15. — 5) nog
elf verschillende personen van lien naam, vermeld in
e en Jeremia.
Neh.
Jeremia
I en If Chro n . , Ez ra , N
Sallustius, 1) voluit Cajus Sallustius Crispus,
rorneinsch geschiedschrijver, geb. 86 v. Chr. in het
Land der Sabijnen, bekleedde order het triumviraat
(Pompejtis, Cesar, Crassus) verschillende ambten,
en stierf omstr. 35 v. Chr. als proconsul van Nutuidie. Van zijne ' Romeinsche Geschiedenis-zijnslechts
fragmenten bewaard gebleven (in 't Licht gegeven
iloor Kritz, Leipzig 1853). Twee kteinere geschriften
van S., nt. De Conjuralione Catilinw en he Bello
JaJugurthino, zijn ontelbare malen gedrukt (o.
cobs' 3e druk, Berlijn 1858). — 2) een hondsch
wijsgeer en rhetor nit de 5e en 6e eeuw na Chr.
Salluviers, lat. Salluvii. Zie SALYEN.
Salm, naam van twee eertijds onafhankelijke
kleine graafschappen, genaaind Opper-S. (OberSatin), in de Vogesen, op de grenzen van den Etzas
en Lotharingen; hoofdptaats Senones; en Neder-S.
(Nieder-Sattn), in de Ardennen, op de grenzen van
Luik en Luxemburg; hoofdplaats Salm, in het tegenwoordige belgisch Luxemburg, 10 uren gaans
bezuidoosten Luik, aan de kleine rivier Salm, die
zich onttast in de Ambleve. — Er is ook in Rijnpruisen eerie kleine rivier Salm, ook Ktusserathbach genaamd, en zich in de Moezel ontlastentle; aan
deze rivier S. ligt oak een stadje Salm (Oud-S.,
Alt -Salm), 10 uren gaans benoorden Trier.
Salm (het grafelijk geslacht), reeds in 1040 gesplist in de twee linien Opper-S. en Neder-S. (zie
het vorige art.), die zich vervolgens weder in eene
tnenigte staken gesplitst hebben, heeft een aantal
vermaarde personen voortgebracht, waarvan wij enhet noemen : S. (Nicolaas, graaf van), nit de 1413
ontstane zijlinie Salm-Reifferseheidt, geb. 1458 te
Neder-Salin in de Ardennen, vereeuwigde zijn naarn
door zijne hetdhaftige verdediging van Weenen tegen sultan Soliman II, en stierf 4 Mei 1530 aan de
wonden, ontvangen bij den laatsten stormloop der
Turken tegen de door hem belegerde stad.
Salma, 1) vader van Boaz (zie SALMON); Ruth
4 : 20 ; I Citron. 2: 11. — 2) een zoon van Kaleb ;
I Chron. 2: 51, 54.
Salmacis, de beschermnimf eener bron in Calie, nabij Halicarnatsus. Zie HERMAPHRODITUS.
A
.e ADAMS-PIER.
Salmala. Zie
Salmai, zijne afstammelingen keerden weder
nit Babylonie; Neh. 7: 48.
Salman, verwoestte Beth-Arbel; Boma 10: I4.

Salomon

doordien hij de hoofdstad Samaria innam en
den laatsten koning van Israel (Hosea) gevankelijk
wegvoerde, met duizenden lsraelieten, die hij overbracht naar de andere zijde van den Euphraat, terwiji verscheidene assyrische kolonien in Judea gesticht werden. In 't 0. T. vermeld
Kon. 17: 3;
18 : 99.
Salmaneser. Zie SALMANASSAR.
Salmasius (Claudius), eigenlijk Claude de
Sautnaise, een der grootste geteerdeu van zijnen tijd,
geb. '1588 te Seamr, sedert 1631 professor te Lei.
den, gest. 1653 te Spa. Van zijne vele werken is het
voornaamste: Pliniartw exercitationes in Solinum (2
din. Parijs 1629; nieuwe druk Utrecht 1689).
Salmeron (Alfons), een der medestichters yaw
de orde der Jeznieten, geb. 1515 te Toledo, als supericur zijner orde to Nape's gest. 1585.
Salmon, vader van Boaz (dezelfde als Salma
1); Ruth 4 : 21 ; Matth. l : 45 ; Lucas 3: 32.
Salmone, 1) waarschijntijk de oudste stad in
het peloponn. landschap Pisatis, aan de rivier Enipeus,
nabij Heraclea. — 2) stad vermeld Hand. 27: 7.
Salmoneus, zoon van Eolus, regeerde in Thessalie, vervotgens in den Peloponnesus, en stichtte er
eerie stad, die zijnen naam droeg. Trotsch op zijne
macht, wilde hij doorgaan your den gelijke van Japiles. Tot dat elude liet hij eerie koperen brag bohwen ; als hij met zijnen wagon over die brug reed
maakte flit een geraas gelijk het rotten van den donder, waarbij hij te gelijk brandende fakkels naar beneden wierp, urn Jupiter's bliksems na te bootsen.
Doch Jupiter vond een en ander zoo ongepast, dat
hij met zijnen echten bliksem S. doodsloeg.
Salmydessus, of Hatmydessus, thans Midiah
of Midzjeh, stad in bet oosten van Thracie, aan
Zwarte Zee, had eene schoone haven.
Salo, 1) S. of Bilbilis, rivier in Hispania; thans
de Xalon. — 2) stad met 5000 inw. in Lombardije ;
aan bet Garda-sneer, 6 men gaans benoordoosten
Brescia; werd 1796 ingenomen door de Franschen.
Salodurum, stad der Helveten; nu Solothurn.
Salome, een der vrouwen, die bij het kruis
waren, ton Jezus den geest gaf, en die horn vervolgens zalfden ; Marcus 15: 40 ; 16: 1,
Salome, naam van verscheidene joodsche prinsessen, o. a.: 1) zuster van Herodes den Groote,
trouwde eerst met haren oom Jozef, daarna met Costabarus, verwekte allerlei twister en rnisdaden in
het patois van Jeruzalem, bewerkte door barer) taster
den doors van ['erodes' vrouw Mariamne (29 v. Chr.),
verstiet haren tweeden man, en liet hem vervotgens
0111 het Leven brengen (26 v. Chr.). Zij leefde in
openbare hoererij met Sillefis, een Arabier. —2) bijgenaamd de Jonge of de Dauseres, dochter van Herodes Philippus en Herodias, was de nicht en stiefdochter van Herodes Antipas, en eene achter-achternicht van de hierboven eerstvermelde S.; zij trouwde
met Herodes, honing van Cholcis. In het N. T.
(Matth. 14 en Marcus 6) vinden wij verhaald hoe
zij, op aanstoken van hare moeder (zie HERODIAS),
van eene goede 'Min van haren oom ['erodes Antipas partij trok, om hew het bevel of to dwingen tot
het onthoofden van Johannes den Dooper.
Salomon, of Satorno, derde koning van Israel,
von van David, die hem bij de schoone Bathseba
%erwekt had. Bij den dood zijns waders (1001 v.
Chr.) had S. eerst eenen wededinger to bestrijden
in zijnen brooder Adonias, dien hij ter dood liet
brengen. Vervolgens regeerde hij met groote wijsSalmanassar, of Salinaneser, koning van As- heid; de wijsheid van S. is tot spreekwoord geworsyrie, maakte in 722 v. Chr. een einde aan bet rijk
den. Vooral beroemd is hij door het bouwen van den
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tempel (Tempel van S.) te Jeruzalem, en door de
groote pracht zijner hofhouding. Hij breidde zijn
gezag uit tot aan den Euphraat, kwam in het bezit
van de havenstad Asiongaber aan de Roode Zee, en
zond zijne vloten naar verre landen. Eene arabische
koningin (van Saba) kwam naar Jeruzalem reizen
om hem te zien. Bij al zijne wijsheid had S. nogtans
ook zijne zwakheden : zoo had hij in zijnen harem
niet minder dan duizend vrouwen, waaronder er
waren, die hem derwijze wisten te beheerschen, dat
hij ten haren believe meer dan eens tot afgoderij
verviel. De weelde zijner hofhouding maakte het
uitschrijven van drukkende belastingen noodig, die
de kiem Iegden tot ontevredenheid onder de bevolking en oorzaak werden van de scheuring des rijks,
welke, na zijnen 962 v. Chr. plaats grijpenden dood,
onder Rehabeam volbracht werd. Men noemt S. als
schrijver van de Spreuken, den Prediker en bet
Hooglied (drie boeken van bet 0. T.) als ook van 't
apocriefe Boek der Wijsheid, Zoowel in bet N. T.
als in bet 0. T. wordt veelvuldig gewag van S. gemaakt ; zijne regeering is beschreven in het Eerste
Bock der Koningen.
Salomon, koning van Hongarije, zoon van Andreas I, geb. 1045, werd gekroond 1050; hij kon
zich echter bij zijns vaders dood (1061) niet staande
hoiden, en beklom den troon eerst in 1063, dock
werd 1074 weggejaagd.
Salomon, drie hertogen van Bretagne : S. I,
421-434 ; S. II, 612-632 ; S. III, 851-874.
Salomon's–eilanden, eene uit eene menigte kleine en 8 groote eilanden bestaande groep
beoosten het zuideinde van Nieuw-Guinea, ontdekt
in 1568 door Mendana, die hen S. noemde. De voornaamste zijn Boeka, Bougainville, Choiseul, Ste.Izabella , Nieuw-Georgie, Carteret,Arsacieden-eiland,
Guadalcanar, San-Cristoval en Rennell. Ze zijn te
zamen 57'2 vierk. mijlen groot, en bewoond door
australische negers, wier acrd trouweloos en verraderlijk is, waarom Surville, die de S. bezocht in
1767, er den naam aan gal van Assassijnen-land,
welken naam hij verbasterde in Arsacieden. In 1782
werden de S. bezocht door Shortland, die ze bestempelde met den naam van Nieuw-Georgie.
Salon, 1) stad in 't fransche dept. der Monden
van de Rhöne, 6 uren gaans benoordw. Aix ; 6500
inw.; was de woonplaats van Nostradamus. — 2) riviertje in Frankrijk, ontspringt in het dept. HauteMarne, konit in Haute-S3dne, besproeit Champlitte
en Dampierre, en valt na 5 mijlen loop in de Saone.
3) zie XALON.
Salona, 1) slat] in bet oude Dalmatie, aan den
Jader, bij de Autariaten, is vermaard als geboortestad en wijkplaats van Diocletiaan, Ian wiens keizerlijk paleis nog overblijfselen te zien waren in de 16e
eeuw ; de rumen van dit S. vindt men thans in den
omtrek van Spalatro. — 2) het nude Amphissa, ligt
2 uren gaans van de Golf van Lepanto, en heeft
thans 8000 inw. In de nabijheid liggen de ruinen van
bet mule Cirrha. In de baai van S. (eertijds Golf van
Crissa), zijnde een gedeelte der Golf van Lepanto,
outlast zich de rivier Skitza, die langs S. stroomt. Zie

Willem, koning van Sicilia, kwam 1313 weder in de
macht van Andronicus 11 Paleologus, werd vervolgens aan de Venetianen afgestaan, die er uit verdreven werden door de Turken onder Amurat II. Zie

AMPHISSA.

Saloniki, of Salonichi, bij de Turken Selanik,
bij de ouden Therma genaamd, totdat Cassander dien
naam veranderde in Thessalonica (naar zijne vrouw,
eene zuster van Alexander), voorname fabriek- en
koopstad der Turken in Macedonia, aan de Golf van
S. (den Therrnaicus sinus), ligt 77 mijlen bewesten
Constantinopel, heeft 70,000 mw. en eene groote
haven. In de middeleetmen werd S. veroverd door
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Salonina (P. Licinia Julia Cornelia), keizerin,
vrouw van Gallienus, maakte zich beroemd door
hare deugden en talenten. Zij vergezelde haren man
op zijne tochten, en werd met hem ter dood gebracht
te Milaan (268).
Salop, het engelsche graafschap Shrop.
Salsette, eiland in britsch 0. I., tegenover de
noordzijde van Bombay, is 10 vierk. mijlen groot,
heeft 70,000 bewoners, Tanna tot hoofdstad, en is
vermaard door een in de rotsen uitgehouwen ontzaglijken tempel nabij bet dorp Kennery. In de 16e
eeuw maakten de Portugeezen zich meester van S.;
in 1750 werden ze van daar verdreven door de Mahratten, aan wie S. door de Engelschen ontweldigd werd
in 1774.
Salt (Henry), engelsch reiziger en oudheidkundige, geb. 1771 te Lichfield, gest. 3 Oct. 1827 als
engelsch consul in Egypte. Zijn voornaamste werk
is : Account of a voyage to Abyssinia (London 1814).
Salta, staat of provincie der Argentijnsche republiek, tusschen Jujuy ten N., Rioja ten W., Tucuman ten Z., en onbewoonde woestijnen ten 0., is
zeer bergachtig, 2985 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 67,000 zielen, en heeft tot hoofdstad S., met
12,000 inw.
Saltcoats, kleine havenplaats in het schotsche
graafschap Ayr, aan de Golf van den Clyde, 9 uren
gaans bezuidw. Glasgow; 5000 inw.
Saltillo, hoofdstad van den mexicaanschen
staat Cohahuila, had voor den Amerikaanscben oorlog 20,000, thans sleeks 8000 inw.
Salt-Lake. Zie ZOUTMEER.
Saltza, Saltzburg, enz. Zie SALZA, enz.
Salu, een overste in stam Simeon ; Num. 25:14.
Saluces, fransche naamsvorm voor Saluzzo.
Salustius. Zie SALLUSTIUS.
Saluzzo, stad in de ital. prov. Coni, 6 uren
gaans benoordw. Coni, tusschen de Po en de Vraita ;
14,500 inw.; geboorteplaats van Bodoni ; in de nabijheid van S. stond het oude Augusta Vagiennorum.
De nieuwe stad S. word reeds vroeg .de hoofdplaats
van een markgraafschap, en heette in het begin der
middeleeuwen Salutice. Tot in de 16e eeuw had S.
zijne eigene markgraven, die echter 1363 vasal van
Savoje werden. In 1529 maakte Frans I van Frankrijk zich van het markgraafschap S. meester, duels
Hendrik IV gaf het hij het tractaat van Lyon (1601)
aan Savoje terug.
Salvaleon, het wide Interamnium, stad in
Spanje, 10 uren gaans bezuidoosten Badajoz; 3400
inwoners.
Salvandy (Narcisse Achille, graaf), fransch
staatsman en schrijver, geb. 1796 te Condom, gest.
15 Dec. 1856. Men heeft o. a. van hem: Histoire de
Pologne avant et sous le roi Jean Sobieski (2e druk
Parijs 1830).
Salvatierra, stad in den mexicaanschen staat
Mechoacan, 18 mijlen benoordw. Mexico; 7000 inw.
— S. verscheidene onbeduidende plaatsjes in Spanje
en in Portugal. — S. (Bidders van), zie het artikel
CALATRAVA-ORDE.

Salvator Rosa. Zie RosA (Salvator).
Salvianus, geleerd presbyter van Marseille in

de 5e eeuw ; hij schreef o. a. Adversus avaritiam en
De Gubernatione Dei. Zijne Opera zijn te Bremen
gedrukt (1688).

Salvius

Samarkand

Salvius, romeinsch plebejisch geslacht, aanzienlijk in den tijd der keizers. Qit dit geslacht waren keizer Otto (anno 69) en de rechtsgeleerde Julianus S. (zie EDICT).
Salwen, een der groote rivieren van AchterJodie, ontspringt in de bergen van Tibet, komt door
de chineesche prov. Yun-nan en heet daar Loe-kiang,
doorstrooint vervolgens Birma en britsch Birmanie,
en outlast zich, na ornstr. 170 mijlen loop, bij Maulmein in de Golf van Martaban.
Salyen, Salyes of Salluvii, een ligurisch yolk
in Narbuneesch Gallic; ze woonden benoorden Marseille, tusschen de Blaine en de Alpen; op hun
grondgebied had men ook de Albiwci, de Memini ea
de Vulgientes. De voornaamste steden der S. waren:
Tarasco (thans Tarascon), Glanutn (thans St.-Remy),
Arelate (thans Aries), Atom Sexti.e (thans Aix). De
S. waren machtig tot in de '2e eeuw v. Chr. Harm
veelvuldige twisten wet de Massilianen gaven aari
de Rorneinen gelegenheid on) in Gable te intervenieeren als bondgenooten van Massilia (Marseille).
Len gedeelte van het grondgebied der S. werd dan
ook door de Borneinen aan Massilia afgestaan.
Balza, of Salz, ook wel Salzach,deoudeJucavus,
later Salsa, ontspringt in de bergen, the Oostenrijk
van Tirol scheiden, loopt eerst noord- daarna oostwaarts, besproeit Saltzburg, neemt vervolgens de
oostenrijksche Saale in zich op, scheidt Oostenrijk
van Beieren, en valt na 25 mijlen loop in de Inn.
Salzburg, 1) hoofdplaats van het oostenrijksche kroonland Salzburg (Lie OOSTENRIJK), in de
middeleeuwen Salisburgium, stad in Opper-Oostenrijk, ter plaatse van bet nude Juvavum, aan de Salsa,
circa 40 mijlen bezuidw. Weenen; 18,000 inw.; de
1623 gestichte uuiversiteit van S. werd in 1810 in
een lyceum herschapen ; S. is de geboorteplaats van
Mozart. — 2) marktvlek in 't hongaarsche comitaat
Saros, I uur gaans bezuidoosten Eperies; 2000 inw.
—3) marktvlek in Zevenbergen, I Lair gaans bezuidoosten Carlsburg ; 3500 inw.
Salzungen, stad in Saksen-Meiningen, aan de
Werra, 8" urea gaans benoordw. Meiningen; 3200
inw.; in de nabijheid het zilte Salzunger-weer.
Salzwedel, stad in 't pruis. reg.-district
Maagdenburg, aan de hick- bevaarhare Jetze, 11 inijlen benoordw. Maagdeliburg; 8000 inw.; eertijds
Hanze-stad.
Sawa, een van David's helden ; I Chron. 11: 44.
Samalhoet, het oude Cu, vlek in MiddelEgypte, 12 mijlen bezuiden tlenisweif, op den linker
N ijl-oever.
Samanakodam, of Sominonacodom, d. i. de
Sarnaneische god, de opperste god der Siaineezen,
zijnde identiek met Lioeddha, d. i. de 9e incarnatie
van Wisjnoe.
Samaneers, lat. &mantel, wijsgeeren onder
de Hindoes, onderscheidden zich door een heiligen
levenswandel. Tegenwoordig warden al de aanbidders van den Dalai-Lama onder den naani S. %cr.
staan ; en de volken van Middel-Azie noenien huune
priestess sjamanen.
Samanella. Zie Alums-Pim
Samanhoed, bet Heraclteopolis (en Met Sebegnyte,^ ) der Wen, stad i\edcr-Egypte, op den
Inkernever van den oostelijken Nijlarin, 1 uur gaans
benosWal Meliallet-el-Kebir; 5000 inw.
Samanieden, eene perzische dynastic, gesticht door Ismail Sainani (geb. 847), stadhouder
in Transoxiana, die 892 zijne veroveringen begun
door zich vanTaberistan meester te waken. In 902 ook
Khorassan en een ge ■ lee:te van West-Perzie onder-

werpende, stiet hij de dynastie der Soffarieden van
den troon, en beklorn dien zelf; hij stierf 907. Reeds
ill 932 verloren de S. een gedeelte van hun grondgebied (Fars en lrak-Adzjeini) aan de Boeieden; in
de rest hielden de S. zich staande tot 999. De vursten uit de Samanidische dynastic zijn : Ismail Samani, Achmed, Nasser, Abdalrnelek, Mansor, Noeh,
Abdalnielek II.
Mansor
Samar, of lbaba, een der Philippijnsche eilanden.
Samara, 1) stad wet 22,000 inw. in europ.
Rusland, aan de ultwatering der 70 mijlen lange rivier S. in de Wolga, is de hoofdplaats van het zeer
vruchtbare gouvernement S. (2886 vierk. mijlen,
ruin) anderhalf millioen zielen). '2) stad in aziat.
Turkije, pachalik Bagdad, aan den Tigris, was in de,
10e eeuw residentie van eenige abbassidische kalifen.
Samarang, stad met 30,000 inw., fort en haven ter noordkust van Java, is de hoofdpl. van de
nederlandsche residentie S. (89 vierk. mijlen, met
89,000 zielen).
Samarcand. Zie SAMARKAND.
Samaria, stad in Palestina,in den stainEphraim,
grensvesting tegen den stain Manasse, was is Sichem
hoofdstad van 't koninkrijk der Tien Staminen (kon.
Israel) en later hoofdplaats van bet landschap S.
(zijnde in de twee eerste eeuwen van 't roineinsche keizerrijk een der 4 groote provincien, waarin
Palestina ingedeeld was, met de volgende grenzen:
Galilea ten N., Judea ten Z., den Jordaan ten 0. en
de zee ten W. De stati S. was in 912 v. Chr. gesticht door A (01116), en werd 718 (of 722) ingenomen door Salmanassar, die de inwoners grootendeels overbracht Haar de andere zijne van den
Euphraat, en de stad bevolkte met Cutheers (zie
CUTHA). Weder bevolkt door Assar-Haddon in 672,
werd S. wederom ingenomen 203 v. Clir. door Antiochus den Groote, en vervolgens verwoest door
Joh. Hyrcanus (129 v. Clir.). Door Gabinius werd
de stad weder opgebeurd, en Herodes bracht haar
tot haren vroegeren blister terug : ter eere van
Augustus noeinde hij haar Sebaste (bet grieksche
woord your Augusta).
Samaritanen, eigeulijk de bewoners der israelitische stad Samaria, doch inzonderheid de bij
de Babylonische gevangenschap achtergeblevene en
met de ingevoerde heidensche bevolking (zie CUTHA)
verniengde inheeinsche bevolking van Palestina. Door
de wedergekeerde Joden vverdeii de S. zeer gehaat.
Uit dien hoofde hadden de S., on) niet naarJeruzalein
te behoeven te komen bij de groote godsdienstige
plechtigheden, een eigen tenipel gebouwd op den
berg Gerizim ; hunne gewijde boeken (enkel de Vijf
Iloeken Mosis) zijn vervat in een letterschrift van
zeer hooge ondheid. Jezus trachtte den nationalen
haat van zijne tijdgenooten tegen de S. te temperen;
vandaar zijne gelijkenis van den barmliartigen Samaritaan (Lucas 10).
Samarkand, bet oude Maracanda, eertijds
hoofdstad (that's de tweede stad) van Groot-Bucharije of sultanaat llokhara, ligt op den berg Kohak,
25 mijlen beoosten Bukhara; 10,000 inw.; is sedert
23 eetik‘en een der voornaamste stapelplaatsen van
den ind.-aziat. karavanenhandel. Oinstreeks 465 v.
Chr. gesticht niet ver van het oude Sogd, werd S.
reeds spoedig de hoofdstad van Sogdiana. Door
Alexander werd S. ingenomen ; later werd bet begrepen iii bet grieksche rijk der Bactren (Bactriana) ,
en in bet rijk der kalifen. Gengis-khan veroverde S.
in 1220; doch het bereikte zijn toppunt van bloei
onder Tamerlan (wiens paleis en graf men er nog
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bergen tot hoofdplaats; in S. lagen ook : Pillau,
vindt); hij verhief S. tot hoofdstad van zijn groote
Fischhausen, Tapiau en Labiau.
rijk, en wilde van S. de grootste stad der wereld
Samma, I) kleinzoon van Ezau ; Gen. 36: 13,
maken : onder hem telde S.150,000 inw.; loch se17;1 Chron. 1 : 37. -- 2) broeder van David; I Sam.
Bert de 16e eenw begon de luister van S. te dalen.
Sambas, stad ter noordwestkust van het eiland 16: 9; 17: 13. — 3) twee helden David's; II Sam.
23 : II, 25, 33. — 4) afstammeling van Azer ;
Borneo, aan de uitwatering der rivier S. in de (znid)
I Chron. 7: 37.
Chineesche Zee, hoofdstad van een koninkrijk of
SaMmai, Brie vers-hillende personen uit stam
sultanaat S. (thans nederlandsch residentschap S.,
Juda ; I Chron. 2: 28, 32, 44, 45; 4 : 17.
circa 245 vierk. mijlen, met 50,000 bewoners). In
1815 werd de stad S. verbrand door de Engclschen.
Sammanieden. Zie g—AMANIEDEN.
Sammoth, een van David's helden; I Chron.
Sambaya, de Solo-rivier op Java.
Sambeek, dorp in Noord-Braband, 20 mina- 11: 27.
Sammua, vier verschillende personen in het
ten gaans ten Z. Z. 0. van Boxmeer; 800 inw.; door
0. T.; Num. 13: 4; I Chron. 14: 4; Neh 11: 17;
brand geteisterd 11-12 Maart 1702; wordt ook
12: 18.
wel Santbeek genoemd (1400 als Sandbekevermeld).
De naam i§ eene verbastering van Sint-Jan's beck.
Samnieten, lat. Samniles, een oud yolk in
Sambilan, eiland in de Straarvan Malakka Middel-ltalie, van den Sabellischen stam ; ze bewoonden Samnium (zie dat art.).
( nederl. 0. I.), aan de oostkust van Sumatra.
Samnitische oorlogen. Zie SAMNIUM.
Sambilang-kottaas (de), eene landstreek
Samnium, thans Sannio (zie MOLISE), een
op Sumatra, in de Padangsche Bovenlanden; de S.
land in Italie henoorden Campanie, beoosten Latium,
zijn eerst in 1838 voor goed aan het nederl. gezag
bezuiden de Frentanen, was een zeer bergachtig
onderworpen.
Samboepo, stad op de zniderlandtong van land en hevatte slechts weinig steden, waaronder
Aufidena, Treventurn, JEsernia, Clavia, Tifata, BoviCelebes (koninkrijk Makassar); het sterke kasleel
anum, Equus-Tuticus, Maleventum (later Benevenvan S. werd 24 Juni 1669 stormenderhand genotum genoemd), Caudium. De bevolking van S. (de
men door den gonverneur-genl. Speelman.
Sambor, stad in Galicie, aan den Dniester,ruim Samnieten) splitste zich in Caraceni en Pentri in
bet noorden, en Hirpini in bet zuiden. In de 5e en
8 mijlen bezuidw. Lemberg; 11,000 inw.
Sambre, de nude rivier Sabis, ontspringt in het 4e eeuw v. Chr. leverden z0 talrijke huurbenden aan
de grieksche steden van Groot-Griekenland en Sicifransche dept. Aisne, 1 !Jur gaans benoordoosten
lie. Van 424 tot 421 veroverden zij Capua en CuNouvion, besproeit Landrecies, Pont-sur-Sambre,
Ook Lucanie viel in de macht van eene vereeMaubeuge, Marchiennes-au-Pont, Charleroi, en ontniging Samnitische huurbenden en avonturiers.
last zich bij Namen in de Maas, na 26 mijlen loop.
Hetzij met de Samnieten alleen, hetzij met hunne
In Frankrijk ontvangt de S. de Groote en Kleine
bondgenooten, hadden de Romeinen gedurende lanHelpe; in Belgie de Heure, den Piston, den Orneau.
gen tijd hardnekkig te oorlogen. De bondgenooten
Het Sambre-kanaal loopt znidwaarts naar de Oise.
van S. waren: 1) al de volkeren van sabijnsche afHet voormalige fransche departement S.-en-Maas
komst: Sabijnen, Pelignen, Marsen, Marrucijnen,
was 1795 gevormd nit het graafschap Namen en 't
Vestijnen, Frentanen, Premiers, Sassinaten, bewonoordwestgedeelte van 't groothertogdom Luxemners van Picenum ; 2) de gansche etruskische
burg ; het had tot hoofdplaats Narnen (Namur), en
bond, de Umbriers, de Senonen ; 3) de verschillende
werd 1815 deels bij de prov. Namen, deels hij de
rijkjes van Groot-Griekenland (Apulie, Salentijnen,
prov. Luik ingedeeld.
Sameland, zooveel als Lapland, niet te ver- Tarentum, Messapie, Picentijnen, Lucaniers, Brutiers, enz.). Al die volkeren werden langzamerhand
warren met Samland.
Samen, voormalig dorp op Java, resid. Djok- door de Romeinen onderworpen. Zeven in getal
zijn de Samnitische oorlogen, nl.:
djokarta, 19 Oct. 1827 in de asch gelegd door de
De le (343-341) ging samen met den grooten
nederl. troepen, nadat die er daags te voren eene
opstand van Latium (342-338); de aanleiding tot
overwinning op de muitelingen behaald hadden.
dezen oorlog lag in de vijandelijkheden, die door de
Samgar, een israelitisch held, die 600 PhilisSamnieten gepleegd werden tegen de bevolking van
tijnen versloeg met een ossendrijversstok ; Richt.
Capua, welke zich onder het protectoraat van Rome
3: 31; 5: 6.
Samhara, de smalle en heete kustrand van gesteld had.
De 2e (327-324) brak nit na een 14-jarig tijdAbyssinie, in het noorderdeel van Oost-Afrika, beyak van (oprechten of geveinsden) vrede.
woond door nomadiseerende Sjohos, Danakil en HaDe 3e (324-318), waaraan Apulie deelnam,brak
zortas; de voornaamste stad der S. is Massowa.
Samhuth, een overste in Israel; I Chron. 27: 8. plotseling uit, nadat pas de vrede tot stand was geSamia, d. i. van Samos (waar zij een tempel komen, en werd in 318 geschorst door een tweejarig
bestand, na afloop waarvan die tegen Apulie alleen
had), bijnaam van Juno.
Samiel, of Samael, de duivel, die de menschen voortgezet werd. In dezen oorlog zagen de Romeinen
zich gedwongen onder de Caudijnsche Vorken door
van God aftrekt ; ook de opperste der duivelen.
Samir, I1 stad in Judo ; Jozua 15 : 48. — te gaan 321 v. Chr.
De 4e (316-304), was de ernstigste en tevens
2) stad in stam Issaschar; Richt. 10: 1, - 2.
de uitgehreidste : van 311 tot 308 waren ook EtruSamir,aflammeling van Kahath; I Chron. 24:24.
Samla, een vorst der Edomieten; Gen. 36: 36, He en Umbrie de schouwplaats van dezen strijd.
Gemeene zaak met de Samnieten maakten de Mar37; 1 Chron. I: 47: 48.
sen en Pelignen (308 v. Chr.), de Salentijnen (307),
geslacht kwam terug nit BabyloSamlai,
de Hernieken (306 v. Chr.).
nie ; Ezra 2: 46.
De 5e (299-290) begon, toen, na eene vijfjarige
Samland (niet te verwarren met Sameland),
rust, geheel Etrurie en Samnium met al de omligeen der vier voormalige provincien van Oost-Pruigende landstreken de wapenen opvatteden tegen de
sen, tnsschen den Pregel, het Frische Haff, de OostRomeinen, en eindigde biermede, dat en de Samniezee, bet Kurische Haff en de - Deine, had Konings-
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ten en hunne voornaamste bondgenooten aan Rome
onderworpen werden.
De 6e (283 - 272). Aan dezen oorlog namen de
Samnieten slechts als bondgenooten deel, eerst van
de Lucaniers en Brutiers, vervolgens van Tarentum
en van Pyrrhus.
De 7c (269 v. Chr.) te midden van den oorlog
der Sassinaten, was eigenlijk slechts eene poging
van het partijhoofd Lollius, en werd zeer spoedig
beteugeld.
De voornaamste der veldheeren, die de Samnieten
in deze oorlogen tegen de romeinsche legerhoofden
(Fabius, Papirius, Decius, Curios Dentatus, Fabricius) overstelden, was Pontius Herennius, overwinnaar bij Caudium. De onderwerping van de Samnieten had weldra die van geheel Zuid-Italie ten gevolge.
Samoa-eilanden, zooveel als Schipperseilanden.
Samogitie, in het Litausch Tsmoedts, d. i.
Diep- of Laag-land, dat gedeelte van Litauen, dat
aan de Oostzee grenst, vroeger onder suzereiniteit
van Polen een eigen hertogdom vormde, met Rossiena tot hoofdstad, en thans tot het russische gonvt.
Wilna behoort.
Samojeden, in hunne eigene taal Khasowagenaamd, een yolk in het uiterste noordoosten van
Europa en noordwesten van Azie; ze behooren tot den
grooten altaischen volkeren-stam, en zijn door de
ltussen verward met de Laplanders of Lappen (vandaar hun russische naam S., van Sameilnda, den russischen naam van Lapland). De S. zijn voor het
grootste gedeelte nog Heidenen ; van de taal, die ze
spreken, leverde Castren eene spraakkunst (Petersburg 1854) en een woordenboek (Petersb. 1855).
Samos, eiland van aziat. Turkije in de Egeeische Zee, aan de kust van Ionie in Klein-Azie, is
ruim 9 vierk. mijlen groot, heet thans Sarno, en heeft
tot hoofdplaats Kora, terwijI Vathy de voornaamste
stad is. In 1831 werd door eene aardbeving een
berg gedeeltelijk verplaatst, waardoor eene rivier op
S. te voorschijn kwam. Oudtijds was S. veel belangrijker dan nu; de hoofdstad was toen de slad S.,
waarvan in de nabijheid van Kora nog ruinen aanwezig zijn: dat was de geboorteplaats van Pythagoras, van den schilder Agatharchus, enz. (S. had eene
eigene school van kunstschilders: de Samische School);
de godin Juno werd te S. inzonderheid vereerd ; in
het N. T. vinden wij S. vermeld Hand. 20: 15. Het
eiland S., na eerst bewoond geweest te zijn door Lelegen- en door Caridrs, viel in handen der Grieken,
en werd een der voornaamste staten van den Ionischen bond. Eerst koninkrijk, vervolgens republiek,
had S. bij tijden tirannen, o. a. den vermaarden Polycrates (in de 6e eeuw v. Chr.). Pericles onderwierp
S. aan Athene in 441. Het kwam herhaalde malen
in opstand. Later behoorde S. tot bet koninkrijk
Pergamum, en deelde in de lotgevallen van dat rijk ;
vervolgens was S. van Augustus' tijd weder onafhankelijk, totdat Vespasianus het inlijfde bij de Provincie der Eilanden. Het maakte deel uit van het
Grieksche rijk, behoorde toen achtereenvolgend aan
de Arabieren, de Venetianen, de Genueezen, eu viel
eindelijk in handen der Turken. In 1821 en 18'24
beproefde S. tevergeefs om bet juk of te werden.
Samosata, that's Samisat of Sjamsjad, in het
turksche ejalet Oerfa, oude hoofdstad der syrische
provincie Comagene, aan den Euphraat, benoordoosten Antiochie, werd vermaard als geboorteplaats van
Lucianus en van den patriarch Paulus van S., die de
letterij der Samosatenianen in de wereld bracht.

Samothrace, of Samothraeia, eiland in de
Egeeische Zee, aan de kust van Thracie, thans het
tot 't turksche ejalet Dzjezair behoorende Samendraki of Samathraki, ontving den naam S. (d. i.
Thracisch Samos), om het van het andere Samos te
onderscheiden. De noordkust van S. werd vooral
vermaard door de Cabiren-dienst (zie CABIREN). In
het N. T. vinden wij S. vermeld Hand. 16: 11. Op
S. was Aristarchus geboren. Het eiland is vierdhalve
vierk. mijl groot, bevolkt met circa 2000 zielen, en
heeft tot hoofdplaats Castro.
Sampietro, beer van Ornano, een'corsicaansch
edelman, geb. 1501, gest. '1567, diende lotl'elijk
Frankrtjk onder Frans I en Hendrik II, en ging met
de Thertnes (1552) Corsica ontweldigen aan de Genueezen. Na den vrede van 1559, waarbij de Genueezen weder meester van Corsica werden, riep hij de
hulp van Turkije in, en deed met vijfentwintig man
eene landing op Corsica, otn het eiland in-opstand to
brengen (1564); zijne vrouw Vanina stale hij eigenhandig flood, omdat zij zieti met de genueesche aanvoerders in onderhandeling ingelaten had. Zijn aanhang werd al spoedig grouter; loch 4 Jan. 1566
werd S. door den brooder zijner vrouw (Michel Angelo van Ornano) lit weerwraak doodgestoken.
Samserai, een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 8: 26.
Samsbe, deensch eiland, tusschen Jutland en
Seeland, is zeer vruchtbaar, 2 vierk. mijlen groot
met 5500 bewoners, heeft Nordby tot hoofdplaats,
en verscheidene goede havens.
Samsoen, Samsun, Samsoun, het nude Amisus,
stad in aziat. Turkije, ejalet Trebizonde, aan de
Zwarte Zee, ruim 8 mijlen henoordoosten Amasieh ;
8000 inw.; veroverd door Mahomed II. Zie Maims.
Samson. Zie S1MSON.
Samuel, 14e en laatste rechter over Israel, en
profeet, had twintig jaren aan het hoofd des yolks
gestaan, toen hij op verlangen des yolks eenen toning over Israel zalfde, waartoe hij Saul koos. De
twee boeken in het O. T., die zijnen naam dragon
(Sam. I en II) en waarin men de lotgevallen van
zijne regeering en van die van Saul en David beschreven vindt, zijn eerst verscheidene eeuweu later
opgesteld.
San, rivier in Gallicie, ontspringt aan den voet
der Carpathen, worth bij Przemysl bevaarhaar, en
valt na 59 mijlen loop in de Weichsel, bij Sloepka
in Polen.
San, het italiaansche en spaansche woord voor
Heilig, staat voor eene menigte geographische namen, waarvan de voornaamste bier volgen. In het
Portugeesch beteekent dat woord Silo; gemakshalve
worden bier ook ettelijke portugeesche benamingen
onder San opgenomen.
San-Angelo, gebergte in de napolitaansche
prov. Capitanata. Zie GARGANO.
San-Angelo, italiaansche steden, namelijk :
I) S.- A.-dei-Lornbardi, in Principato ulteriore ('t
Napelsche), 7 a 8 uren gaans bezuidoosten Montefusco ; 7000 inw. — 2) in Lombardije, aan den
Lambro, tusschen Crema en Lodi ; 3300 inw.
3) S.-A.-in-Vado, in den Kerkelijken Staat, 5 uren
gaans bezuiden Urbino.
hoofdstad van 't
San-Antonio, )
portugeesche eiland St.-Thomas, in de Golf van Guinea ; 4600 inw.; haven. — 2) rivier in Texas, outstaat nit de vereeniging van Medina en Salado, 3
thijien boven de stad S.-A.-de-Bejar, en valt na 30
mijlen loop in de Heiligen.Geest-baai der Golf van
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Mexico. -- 3)

S.-A.-de-liejar, stad in Texas, aan de

San-Bias

San-Felipe

967

4) S.-A.-de-Tejuco, tot
rivier S.-A. ; 8400 inw.
1832 de naam der brazil. stad Diamantino.
San-Blas,havenstad in den mexic. staatXalisco,
op een eiland aau de uitwatering van den Rio Grande
de Santiago ; 3000 inw.; is de havenplaats vanTepic.
San-Borja, stad in de zuid-amerik. republiek Uruguay, aan den Uruguay, was eenigen tijd
de woonplaats van Bonpland.
i e _A LFAQUES.
i n Spisanje.
San-Carlo,
i Z ie
San-Carlos, I) in Spanje, in 't noordw. van het
eiland Leon, nabij Cadix ; 4400 inw. — 2) in Venezuela, 6 a 7 uren g. bezuidw. Caracas; 8000 inw.;
is gesticht door de eerste missionarissen in Venezuela.
3) in Nicaragua (Middel-Amerika), daar waar de
rivier San Juan uit bet Nicaragua-meer komt. —
4) S.-C.-de-Monterey, in Nieuw-California; zie het
art. MONTEREY.
San-Domingo, hoofdstad met 10,000 inw.
van de republiek S.-D. (of Dominicaansche republiek), die tot 1861 het oostgedeelte van bet
eiland Haiti bevatte, eeneoppervlakte van 810 vierk.
mijlen besloeg, en 200,000 zielen telde. De stad S.-D.
werd 1495 op den linkeroever van de Ozarna gesticht door de Spanjaarden, en Nieuw-Izabella genoemd, doch in 1504 vernield door een orkaan, en
toen op den rechteroever weder opgebouwd waar
zij thans staat. De republiek S.-D., die zich na
de onafhankelijk-wording van het eiland (zie verder hieronder) uit de vroeger spaansch geweest zijnde
gedeelten gevormd had, doch sedert 1822 bij het keizerrijk Haiti ingelijfd was geweest, vorrnde sedert
1844 weder een onafhankelijk gemeenebest, van Fehr.
1853 tot 1858 o. a. was de dominicaansche generaal
Santana president Bier republiek, welke echter door
de gedurige vijandelijkheden van Haiti gedwongen
werd zich aan Spanje te onderwerpen (18 Maart
4861); dock nadat het spaansche decreet van 19
Mei 1861 de inlijving van S.-D. bij Spanje had bekrachtigd, ondervoaden de, Spanjaarden op S.-D.
zooveel verzet en nederlagen, dat bet Spaansche gouvernement in 't begin van 1865 de inlijving weder
te niet deed. — De naam S.-D. wordt ook wel aan
het geheele eiland Haiti gegeven, waarvan Port-auPrince (Port-Rdpublicain) de hoofdstad is ; inzonderheid de Nederlanders, Franschen en Engelschen
verstaan onder den naam St.-Domingo doorgaans
het geheele eiland. Toen Columbus het 6 Dec. 1492
ontdekte, noemde hij bet Hispaniola of Espanola;
het ligt in de Zee der Antillen, bezuidoosten Cuba
en beoosten Jamaica, en werd feitelijk de eerste
europeesche nederzetting in Amerika. Nadat de
. gesticht hadSpanjaarden er (1495) de stad S.D.
den, onderwierpen zij spoedig al de inboorlingen aan
bun gezag, doch ze mishandelden die menschen derwijze, dat er omstreeks de helft der 16e eeuw geen
tweehonderd inboorlingen van onvermengd Caratbisch ras op bet geheele eiland weer te vinden waren. De spaansche kolonie was nog van luttel gewicht, toen die (1586) vernield werd door den engelschen admiraal Drake. In het midden der 17e
eeuw (ornstr. 1640) kwamen de Boucaniers, die zich
op het Schildpadeiland (aan de noordkust van Haiti)
nedergezet hadden, de spaansche kolonie op Haiti
verwoesten; en na door bet fransche gouvernement
erkend te zijn, vestigden zij zich in het westgedeelte
van het eiland Haiti, welk gedeelte bij den vrede van
Rijswijk (1697) voor goed aan Frankrijk werd toegewezen. De nieuwe fransche kolonie ontwikkelde
zich met kracht ; maar juist de overgroote mate van
haren hloei, werd de oorzaak van haren ondergang.
De talrijke slaven, die veel te barbaarsch bebandeld

werden, kwamen in 1722 in opstand ; deze eerste
beweging werd echter spoedig onderdrukt ; maar
toen de Nationale vergadering in Frankrijk bij decreet van 28 Maart 1790 ook de kleurlingen bevoegd
verklaard had tot bet genot van die staatsburgerlijke
reckten, die tot dusverre uitsluitend door de blanken waren genoten, trokken de zwarten in 1791
partij van de daaruit onder de kolonisten ontstane
verdeeldheid, en kwamen overal in opstand ; onder
aanvoering van zekeren Boukman bedreven zij de
a fschuwelijkste wreedheden. In 1793 maakte Mayaca,
een zwart opperhoofd, zich van het geheele hartische
kaapdistrict meester, en vermoordde daar de gansche
vrije bevolking. Een ander zwart opperhoofd, Tonssaint-Louverture, bemachtigde in 1794 de voornaamste plaatsen der fransche kolonie, verdreef eene
engelsche armee, die de kolonisten van Jamaica gezonden hadden om de blanken te beschermen, en
maakte zich meester van het spaansche gedeelte van
Haiti, dat door Spanje (1795) aan Frankrijk afgestaan was. In 1802 landde generaal Leclerc op St.Domingo aan het hoofd eerier fransche armee van
20,000 man, maakte zich door verrassing meester
van den persoon van Toussaint-Louverture, en zond
hem gevankelijk op naar Frankrijk. Pe vijandelijkheden, een oogenblik geschorst, werden 1803 hervat onder aanvoering van den zwarten generaal Dessalines, die de Franschen derwijze in de engte dreef,
dat Rochambeau (de opvolger van Leclerc) genoodzaakt werd zich over te geven aan eene engelsche
vloot. Dessalines, meester van het eiland gebleven,
Dam den titel aan van Jacobus I, keizer van Haiti;
hij werd 1806 vermoord. Christophe (Christoffel)
maakte zich dadelijk van bet hoogste gezag meester,
en bleef, na eenen hardnekkigen strijd met zijnen
mededinger Pdtion, meester van bet grootste gedeelte
des eilands; hij nam in 1811 den titel aan van koning, onder den naam van Hendrik I. Het zuidgedeelte des eilands bleef echter in de macht van P6tion tot aan diens dood (1818). Christophe verloor
bet leven in eenen militairen opstand (1820). Nu
werd Boyer (die Pdtion in het zuiden opgevolgd was)
als koning uitgeroepen; hij onderwierp ook het
spaansche gedeelte, en was 182'2 meester van het
geheele eiland. In 1825 sloot hij een tractaat met
Frankrijk, waarbij de onafhankelijkheid van Haiti
erkend werd,' terwiji het gouvernement van dat eiland zich verbond tot betaling van 150 millioen
francs als schadeloosstelling voor de oude kolonisten: die betaling ondervond echter allerlei vertragingen, totdat Frankrijk zich genoodzaakt zag toe
te geven, dat die sorneene aanzienlijke vermindering
onderging. In 1843 werd Boyer, beschuldigd van
tirannie, weggejaagd, en vervangen door generaal
Herard, op wien volgden : 1844 Guerrier, 1845 Pierrot, 1846 Riche, 1847 Soulouque, die zich 1849 liet
uitroepen als keizer onder den naam van Faustin I,
doch tien jaren later (Jan. 1859) door eene omwenteling genoodzaakt werd afstand van den Croon te
does (zie FAUSTIN).
San-Domingo-Comitlan. Zie COMITLAN.
San-Felipe, .1) een der Kaapverdische eilanden ; zie FOGO. -- 2) zie MONTEVIDEO. - 3) S.-F.el-Real, stad in Chili, aan den Aconcagua, 20 mijlen
benoorden Santiago ; 8000 inw.; gesticht 1754. —
4) stad met 6000 inw. in Venezuela, 25 mijlen
bezuidw. Caracas. — 5) S.-F.-de-Austria, vroegere
naam der stad Cariaco in Venezuela. — 6) zie bet
art. BENGUELA. -- 7) stad in Peru; zie CALLAO. —
8) S.-F.-de-Xativa, of Ciudad-de-Felipe, stad in de
spaansche pron. Valencia, vroeger vesting, thans nog
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San-Feliu-de-Guixols

San-Salvador

wapenplaats, heeft 16,000 inw. Deze stad, 7 mijlen
bezuidw. Valencia gelegen, heette bij de ouden
Scetabis, was onder den naam van Xixona eene bloeiende stad der Mooren, en ontving later den naam
van Xativa (of, volgens de nieuwe spelling, Jativa).
Partij gekozen hebbende tegen Filips V, werd Xativa
in 1707 door zijne troepen veroverd en verwoest,
en later onder den naam van S.-F. weder opgebouwd.
— 9) S.-F.-de-Austin, stad in Texas, bewesten
Houston, ligt aan den Rio-Colorado, en is de hoofdplaats der prov. San-Felipe; men moet deze stad
niet verwarren met het, noordwestelijk van daar,
insgelijks aan den Rio-Colorado gelegene Austin in
de prov. Mina.
San-Feliu-de-Guixols, havenstad in de
spaansche prov. Gerona, aan de Middellandsche Zee;
6500 inw.
San-Fernando, 1) S.-F., ook Isla de Leon
genaamd, stad met 18,000 inw. in de spaansche
prov. Cadix, op Isla de Leon ; sterke vestingwerken ;
sterrenwacht. — 2) stad in Chili, prov. Colchagua,
15 mijlen bezuiden Santiago; 9000 inw.; is gesticht
1741. — 3) S,-F.-de-Apure, stad met 6000 inw. in
Venezuela, aan den Apure, heeft Achaguas vervangen als hoofdplaats der prov. Apure, en is berucht
wegens de onuitstaanbare zomerhitte. — 4) prov.
en stad in de Argentijnsche republiek ; zie het art.
CATAMARCA. - 5) eon der Guinea-eilanden ; zie

een gedeelte van de groote Baai van Galveston). Nabij
de uitwatering gaven 21 April 1836 de Texianen de
nederlaag aan tie Mexicanen in den Slag van S.-J.,
waardoor de onafhankelijkheid van Texas beslist
werd.

FERNANDO-PO.

San-Filippo d'Argiro, bet rode Agyrium
(waar Diodorus van Sicilia geboren was), stad op
Sicilia, prov. Catania, 5 uren gaans bezuidoosten
Nicosia ; 7500 inw.
San-Francisco, 1) rivier in Brazilie, ontspringt in de prov. Minas-Geraes, doorstroomt de
prov. Bahia, vormt dan de grensscheiding eerst tusschen Bahia en Pernambuco, dan tusschen Sergipe
en Alagoas, en valt na 350 mijlen loop in den Atlantischen Oceaan. — 2) eene andere rivier in het
zuiden van Brazilie, doorstroomt de prov. Ste. Catharina, en valt in den Oceaan tegenover het eilandje S.-F., dat op zijne westkust eene stad
S.-F. tot hoofdplaats heeft. — 3) zeestad in den
noord.amerik. staat California, heeft vooral door de
gouddelving in de omstreken eene verbazende vlucht
genomen, had in 1847 slechts 5000, en heeft thans
over de 60,000 inw.; deze stad ligt aan de westzijde
der San-Francisco-baai, die in 1578 ontdekt is door
Francis Drake, naar wien de stad voorheen FransDrake's-haven genoemd werd.
San-Germano, 1) sardische stad met 4000
inw., 8 uren gaans bezuidw. Novara. — 2) stad met
4500 inw. in het Napelsche, 8 uren gaans bezuidoosten Sora, werd in 1730 ingenomen door de
Spanjaarden; bij S.-G. gaf Murat in 1815 de nederlaag aan clzt Oostenrijkers. In dit S.-G. (in welks
omstreken de ruinen van Casinum en van Aquinum)
teekenden pans Gregorius IX en keizer Frederik 11
in 1230 den vrede.
San-Ildefonso, stad met 2500 inw. en het
beroemde vorstelijk buitenverblijf (la) Granja (zie
dat art.) in de spaansche prov. Segovia, is historisch
bekend door den Vrede van S.-I. van 1 Octob. 1777,
waarbij de grenslijn voor de Spanjaarden en Portugeezen in Zuid-Amerika vastgesteld werd ; ook door
het traktaat van bondgenootschap, bier 29 Aug. 1796
tusschen Spanje en Frankrijk gesloten, en door het
geheime traktaat van 1 Oct. 1800 betreffende de
afstanddoening van Louisiana aan Frankrijk.
San-Jacinto, rivier in Texas, outlast zich na
20 mijlen loop bevaarbaar in de Baai van S.-J. (zijnde

San-Jago. Zie S ANTIAGO.
San-Jorge, eon der Azorische eilanden.
San-Josè, 1) eon der Marianen. — 2) hoofd-

stad (met 16,000 inw.) van Costarica (CentraalAmerika); word 1541 bijna geheel verwoest door
eene aardbeving. — 3) S.-J.-de-Cucuta; zie Rosamo.
San-Juan, 1) hoofdstad van het eiland Portorico, op de noordkust, heeft 11,000 inw.; werd
gesticht 1514, geplunderd door atImiraal Fr. Drake
in 1594, en door den graaf van Cumberland in 1597.
— 2) stad in Nieuw-Granada, 14 mijlen bezuidoosten Bogota, is de hoofdplaats van los Llanos (zie
LLANOS). - 3) de ruim 20,000 inwoners hebbende
hoofdstad van den 883 vierk. mijlen grooten, en
met 62,000 zielen bevolkten argcntijnschen staat
San-Juan-de-la-Frontera.

artikel
it 1 M
h
—
San-Luis, 1) zie _et
2) S.-L.-de-Potosi, eene met inbegnp van hare
voorsteden 140,000 inw. tellende stad in den mexicaanschen statenbond, is de hoofdstad van den staat
S.-L.-de-Potosi (4519 vierk. mijlen met 395,000 bewoners). — 3) zie GALVESTON.
San-Marco, i) stad met 3000 inw. in het
Napelsche (Calabria cit.), S uren gaans benoorden
Cosenza; heette vroeger Argentana. — 2) stad met
15,000 inw. in het Napelsche (Capitanata), 5 uren
berpoordw. Manfredonia, worth San-Marco-in-Lamis
genoemd. — 3) stad met 3400 inw. op het eiland
Sicilia, 10 mijlen bezuidw. Messina ; heette oudtijds
Agathyrne.
San-Marino, de kleinste republiek van Europa, is ruim elf tiende vierk. mijl grout, met 8000
bewoners, waarvan 6000 in de stad 5.-M. (de
eenige stad der republiek, die tusschen de italiaansche provincien Urbino en Forli ligt).
San-Miniato, stad in de ital. prov. Florence,
8 uren gaans bewesten Florence; 24 honderd inw.
en 11 kerken, waaronder cent: aan kunstschatten rijke
kathedraal. Men beschonwt S.-M. als de oorsprongsplaats der famine Bonaparte.
San-Paolo, 1) vlek in bet Napelsche (in de
Capitanata), 3 uren gaans benoordw. San-Severo;
4000 inw.; in de nabijheid van S.-P. liggen de nilnen van Teanum Apulum. — 2) zie LOANDA.
San-Remo, het oude Fanum Sancti Remuli,
stad met rnim 10,000 inw., heerlijk gelegen aan de
westzijde der Golf van Genoa; werd in 1745 gebombardeerd door de Engelschen.
San-Roque, stad in de spaansche prov. Cadix, derdhalf nor gaans benoorden Gibraltar, op
eenen berg; 7000 inw.; bij S.-R. de spaansche
verdedigingslinie tegen Gibraltar. De stad S.-R. is
gesticht 1704 ; doch de fortificatien zijn eerst in
1779 aangelegd.

San-Salvador, 1) stad in Brazilie; lie BAHIA.
2) hoofdstad van Congo; zie CONGO. - 3) S.-S.,
of Guanahani, een der groote Bahama-eilanden, is 9
mijlen lnng, hij eene gemiddelde hreedte van 1 mijl,
heeft 1000 bewoners, en was het eerste land, dat
Columbus ontdekte (12 Oct. 1492). — 4) door de
inlanders Cuscatlan genoemd, stad in Centraal-Amerika, 30 mijlen bezuidoosten Guatemala, was in 1528

—

gesticht door Alvarado, had in 1854 ruim 40,000

inw., doch werd in Paasehnacht (16-17 April) van
(lat jaar bijna geheel in een pninhoop herschapen
door ear; verschrikkelijke aardbeving. Het heat
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San-Sebastian

Sandracottus

thans weder 15,000 inw., en is de hoofdstad van
den sfaat S.-S., die tot 1847 deel uitmaakte van
Guatemala, in dat jaar onafhankelijk werd, thans
begrensd wordt ten N. door den Grooten Oceaan,
ten N. W. door Guatemala, 345 vierk. mijlen groot
is, en eene bevolking heeft van 600,000 menschen
(waarvan ongeveer een vierde tot het roode ras behoort).
San-Sebastian, stad in Spanje, hoofdplaats
der prov. Guipuzcoa, aan de Biskaaische Zee;
16,000 inw.; voorname haven en koopstad.
San-Thome, 1) of Meliapoer, stall in britsch
0. I., derdhalf uur gaans bezuiden Madras, behoorde
van 1545 tot 1672 aan de Portugeezen, en was de
hoofdplaats hunner bezittingen op de kust van Coromandel; kwam 1672 aan de Franschen, 1674 aan
de Hollanders, 1749 aan de Engelsehen. — 2) zie
ANGOSTURA.
Sana, of Szanaa, ook Sanna, hoofdstad van het
bergachtige imamaat S. (het eigenlijke Jemen), in
zuidwestelijk Arable; 40,000 inw.; speelde eene
groote rol voor Mahomed's tijd.
Sanadon (Noel Etienne), fransch J e zu"let, geb.
1676 te Rouaan, gest. 1731 als bibliothecaris aan 't
College van Indewijk XIV, maakte goede latijnsche
verzen (Oda), Caen 1702; Carminunz libri IV, Parijs
1715), en leverde eene beroemde fransche vertaling
van Horatius (2e druk 8 dln. 1756). — S. (David
Duval-), een rijk planter, nit de familie van den vorige, geb. 1742 op Guadeloupe, gest. 1816, trad in
krijgsdienst, streed onder de bevelen van graaf de
Grasse tegen de Engelschen 1781, en trachtte den
slavenhandel te verdedigen.
Sanballat. Zie _SANEBALLAT.
Sancerre, Sacrum Cesaris of Sacro-Caarinum
hij de ouden, stad in 't fransche dept. Cher,
een half uur gaans van de Loire; 3700 inw.; gesticht
in de 9e eeuw; doorstond in den vierden religieoorlog (1573 en 74) een gedcnkwaardig beleg, dat
vermaard is door den verschrikkelijken hongersnood,
die de helegerden teisterde: sedert de 12e eeuw was
S. een graafschap.
Sanchez de las Brogas (Fr.), bekend bij
den verlatijnschten naam Sanctius, beroemd spaansch
philoloog, geb. 1523 te Las Brozas in Estremadura,
gest. 1600 als professor te Salamanca. Zijn voornaamste werk is Minerva seu de causis lingua' latince
(Salamanca 1587; dikwijls herdrukt, o. a. door
Baur, 2 din. Leipzig 1793-1801). Eene complete
editie van S.'s werken gar Mayans (i dln. Amsterdam 1766).
Sanchoniaton, phenicisch geschiedschrijver
uit Berytus (of nit Tyrus), was hierophant in zijne
gebourtestad. Volgens sommigen was hij een tijdgenoot van Semiramis (20e eeuw v. Chr.), volgens anderen van Mazes (17e eeuw) of van Gideon (14e
eeuw), terwijl weder anderen hem doen Leven nu
eens 12, dan weder 6 eeuwen voor Christus. Hij had
in de phenicische taal eene geschiedenis van zijne
vaderstad en van Egypte geschreven, en eeneverhandeling over de Physica van Hermes; cinch zijne werken zijn verloren gegaan. Van zijne historische gescbriften is in de 2e eeuw na Chr., door Herennius
Philo nit Byblos, eene grieksche vertaling gemaakt,
waarvan een klein gedeelte tot ons gekomen is in de
'Evangelische Voorbereiding" van Ensebins, waaruit
het afzonderlijk overgedrukt is met commentarien
door Orelli (Leipzig 1826). De zoogenaamde complete editie van S. (door Fr. Wagenfeld, Bremen
1837) is niets antlers clan eene speculatie geweest
om geld te verdienen.

Sanet, de duitsche vorm voor Sint, d Heilig.
Eenige namen, die somwiilen met Sand aangetroffen
worden, zoeke men onder ST.Sanct-Goar, stad in Rijnprnisen, op den linkeroever van den Rijn, 7 uren gaans bezuiden Coblentz; 1400 inw.; een weinig beneden S.-G. het
slot Rheinfels, en daartegenover (in 't Nassausche)
het stadje St.-Goarshausen (1100 inw.). in welks
nabijheid de door de legende zoo vermaarde Loreleirots.
Sanctie (Pragmatieke). Zie PRAGMATIEKE.
Sanctius.

Zie —ANCHEZ.

Sancus, of Sangus, eene machtige sabijnsche

godheid, wader van Sabus, door de Romeinen vergeleken bij hun dius fidius. Zie SEMO.
Sancy, plaatsje met 700 inw. in fransche
Moezel-dept., 3 uren gaans benoorden Briey, was
eertijds eene vesting, en werd 1639 ingenomen door
Piccolomini. — S. (Puy-de-), berg; zie MONT D'OR.
Sand (George), gefingeerde auteursnaam. Zie
DuDEVANT.
Sand (Karl Ludwig), een jonge dweper, geb. 5
Oct. 1795 te Wunsiedel, sedert 1817 student der
theologie te Jena, zag in A. von Kotzebue, die destijds te Manheim woonde, een spion van Rusland,
een vijand der academische vrijheid, enz., en.besloot,
dien man uit den weg te ruimen. Tot dat einde
kwam S. naar Manheim, volvoerde zijn opzet 23
Maart 1819, trachtte toen zich zelven van kant te
waken, werd echter van zijne zware verwonding genezen, en onderging daarna (20 Mei 1820) de schavotstraf. Tot zijn laatste oogenblik betnigde S. geen
medeplichtigen te hebben ; zijne daad had niettemin
een zeer streng toezicht op de duitsche universiteiten ten gevolge.
Sandec, stad met 7000 inw. in Galicie, aan de
Dunajetz, ruim 8 mijlen bezuidoosten Krakau, is de
hoofdplaats van den kreis S. (72 a 73 vierk. mijlen
met 208,000 zielen): bet wordt ook Nieuw-S. genoemd (Nowo-S.), om bet te onderscheiden van het
vierdhalf uur gaans zuidwestelijk van daar gelegene
Oud-S. (Stary-S.), dat aan den Poprad ligt en 3000
inw. heeft.
Sandelhout-eiland, ook Sumba, Sombo of
Sandelbosch genoemd, een der Kleine Soenda-eilanden (nederl. 0. I.) ligt bezuidw. Flores, is 236 vierk.
mijlen groot en goed bevolkt.
Sandfirde, of Sanforde,,00k Zandvoort, friesch
dorpje, met inbegrip van de buurtschap SandfirderRijp omstr. 100 inw., ligt 3 urea gaans ten W. Z.
IV. van Sneek.
Sandifort (Eduard), nederl. ontleedkundige,
geb. 1732 te Dordrecht, gest. 1814 als prof. te Leiden. Museum anatomicum academia? Lugduno-Batavm
(2 dln. met 136 platen, Leiden 1789-93) is zijn
voornaamste werk. S. (Gerard), zoon van den
vorige, geb. 1779 te Leiden, gest. als prof. der ontleedkunde aldaar 1848, leverde o. a. het vervolg op
bovengenoemd werk zijns vaders.
Sandomir, of Sandomierz, stad in russ. Polen,
gouvt. Radom. aan de Weichsel, '28 mijlen hezuidoosten Warschau; 4500 inw. In 1570 werd te S. de
Consensus Sandomiriensis gesloten tusschen Boheemsche Broeders, Lutherschen en Gereformeerden; in
1702 ook een verbond der aanhangers van koning
August tegen Karel X1I.
Sandraboni, koninkrijk op de zuidelijke land.
tong van bet Soendasche eiland Celebes.
Sandraeottus, of Sandrocottus, een Indier
van geringe afkomst, bracht na Alexander 's dood de
aan Seleucus toegedeelde indische provincien in op.

Sandtdijk

Santa

stand, en liet zich kronen te Palibothra. 14 breidde
zijn gezag nit op de beide oevers van den Ganges,
en over bijna geheel den tegenwoordigen Pendzjab;
hij dwong zelfs Seleucus hem te erkennen, hetgeen
plaats vond bij een vermaard tractaat, dat hij te Palibothra sloot met de gezanten van den macedonischen vorst (305 v. Chr.).
Sandtdijk, oude naam van 't zeeuwsche dorp
Zandijk.
Sandusky, havenstad met 8500 inw. in den
noord-atnerik. staat Ohio, aan de Sandusky-baai van
bet meer Erie. — S. (Lower-), d. i. Neder-S.; zie

Sangro, de oude Sagrus, rivier in het Napelsche, in Abruzzo Citeriore, ontspringt bij Gioja, en
valt p a 18 mijlen loop in de Adriatische Zee, 4 uren
gaans bezuidoosten Lanciano.
Sanguesa, het oude Suessa, stad in Spanje,
aan den Aragon, 11 uren gams bezuidw. Pamplona ;
3800 inw.; voorbeen vesting.
Sangus, een god der Sabijuen. Zie SANCUS.
Sanhectrin,of Synedrium (grieksch synedrion),
in de oudheid het hooge gerechtshof der,Joden te
Jeruzalem ; bestond nit 72 (of 70) leden. Later is
de naam S. ook wel aan andere aanzienlijkejoodsche
raadsvergaderingen gegeven.
Sanherib, toning van Assyrie, zoom en opvolger van Salmanassar, ontweldigde eenige steden aan
de Joden, versloeg de koningen van Egypte en Ethiopie, die als bondgenooten tier Joden tegen hem 4traden, deed drie jaren lang eenen strooptocht door
Egypte, van waar hij terugkeerde met eenen ontzaglijken buit, en kwam toen het beteg Opslaan voorJeruzalem, waar de godvreezende Hizkia regeerde. Volgens den Bijbel zond God op de bode van Hizkia den
slaanden engel door de assyrische belegerings-armee,
zoodat in eenen nacht 185,000 man daarvan stierven, en S. zich genoodzaakt zag het beteg op te breken en onverriehterzake naar Nineve terug te keeren (11 Kon. 18: 13; 19: 16-36; 11 Chron. 32:
1-22; Jezaia 36: 1 ; 37: 17, 21, 37). Volgens assyrische I(eil-opschriften daarentegen werden bij die
gelegenheid over de 200,000 Joden gevankelijk door
S. naar Assyrie overgebracht, terwill Hizkia slechts
voor eene ontzaglijk groote som gelds van S. verkreeg, dat hij het beteg voor het zwaar-benauwde
Jeruzalem opbrak. De regeering van S. worth, herekend 702-680 ,v. Chr. volgens sommigen, of 712
—690 volgens anderen. Hij werd opgevolgd door
zijn zoon Assar-Haddon.
Sanna (Kirjath-). Zie in KIRJATB.
Sannazaro (Jacopo), ital. dichter, geb. 1458
te Nape's, gest. 1530. Van zijne ltaliaansche gedichten verscheen eene complete editie te Padua in 1723;
daarvan afzonderlijk de Arcadia (laatste editie Milaan
1806). Van zijne latijnsche gedichten werd er een, nl.
De partu virginis door Becker herdrukt met duitsche
vertaling er hij (Leipzig 1826).
Sannio, provineie van Napels. Zie MOLISE.
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FREMONT.

Sandvoort. Zie 7—ANDVOORT.
Sandweiler,dorp in 't groothertogdorn Luxemburg, 5 kwartier gaans beoosten Luxemburg, aan
den weg naar Remick; 500 inw.; in 1814 hoofdkwartier der hessische troepen.
Sandwich, waarschijnlijk bet onde RutupiT,
marktvlek in 't engelsehe graafschap Kent, aan den
Stour, ruim 4 uren gaans beoosten Canterbury;
3000 inw.; een der Cinque-Ports, was vroeger gewichtiger dan thans.
Sandwich-eilanden, ook Ilawaii-eilanden
genaamd, eene groep eilanden in 't noordoostclijkst
gedeelte van den Stillen Oceaan, in de nabijheid van
den noorder-keerkring, bestaat nit U eilanden, te
zamen circa 184 vierk. mijlen groot, en slechts met
70,000 menschen bevolkt (ofschoon Conk in 1779
het zielental op 400,000 schatte). Het grootste der
S. is Hawaii of Owaihi (engelsch Owhyhee); op dit
eiland sneuvelde Cook in 1779, nadat hij pas het
jaar te voren de S. ontdekt had of althans teruggevonden ; want ze waren reeds gezien in 1542). Vender zijn de voornaamste der S.: Maui en Oahoe of
Owahoe; op dit laatste de havenstad Honolulu, dat
tevens de residentie des konings is (zie KAMEHAMEII A).
Wijders zijn van de S. nog te noemen Kauai en Nihau. De naam S. werd door Cook aan deze eilanden
gegeven ter eere van lord Sandwich, destijds eerste
lord der admiraliteit.
Sane, oude naam der rivier de Zaan.
Saneballat, of Sanballat, stadhouder voor Arthahsasta over Jeruzalem, zeer vijandig gezind jegens
Nehemia ; Neh. 3, 4, 6 en 13.
Sangar, 4) verkeerdelijk ook wel Sangir genoemd, het kleinste sultanaat op het soendasche
eiland Soemhawa (nederl. 0. I.); werd zwaar geteisteal door de nitbarsting van den Tambora 10 April
1815. — 2) voormalige stad op het eiland Flores;
werd 1815 in de asch gelegd.
Sangarius, thans Sakaria, rivier in KleinAzle, doorstroomde Galatia en Bithynie, en ontlastte
zich in den Pontus Enxinus. — In de mythologie
heeft men als dochter van den S. eene nimfSangaris,
die nu eens de moeder, dan eens de minnares van
Atys heet.
Sangerhausen, stad in pruis. Saksen, 11
uren gaans benoordw. Merseburg; 8000 inw.
Sangir—eilanden, eene groep van 46 eilandjes in de Zee van Celebes (nederl. 0. I.), rondorn
een grooter eiland dat Groot-Sangir heet, en daarmede te zamen 13 vierk. mijlen groot, met 30,000
bewoners; de S. hehooren tot de nederlandsche residentie Menado. Op de noordkust van Groot-Sangir
de altijd rookende berg Aboe (Goenong Anioe), waarvan de twee vreeselijkste uitbarstingen geweest zijn
die in 1711 en die van 2 Maart 1856: beidedie keeren werden groote verwoestingen aangericht, en verloren vele menschen daarbij het Leven (in 1856 over
de zes duizend).

Sanraboni. Lie R—ANDRABONI.
Sansanna, stall in scam Juda ; JOZU8 15: 31.
Sans—culotten, d. i. Broekeloozen, spotnaam,

die in 't begin der groote fransche omwenteling gebezigd ,werd voor de omwentelingsgezinden, die
meerendeels tot den geringen stand schenen te behooren. Later werd die naam door de Bergpartij als
een eernaam gekozen voor de aanhangers van het
uiterste repnblicanismus. De feesten, die in de 5 aanvuldagen van bet repnblikeinsche jaar gevierd werden, stonden officieel vermeld als sans-culotides.
Sanson(Nicolas), beroemd fransch gcograaf,geb.
I 600 te Abbeville, gest. 1667, de vader der cartographie in Frankrijk. Hij gaf les in de aardrijkskunde aan
Lodewijk X111. Van zijne vele kaarten noemen wij die
van Groot-Griekenland, het oude Gallie, enz.
Sans—souci, d. i. Vrij van zorgen, het prachtige paleis, dat Frederik 11 in 1745 liet bouwen een kwartier gaans buiten de Brandenburgsche poort te
Potsdam, en waar hij 1786 stied*. In zijne geschriften noemde die vorst zich dikwijis dePhilosoof van S.
Santa, of Parilla, havenstad met 5500 inw. in
Peru, aan de uitwatering der rivier S. (of Tombo),
werd 1685 door de Engelschen plat geschoten, en is
toen meer landwaarts-in weder opgebouwd.

Santarem

Santa
Santa, de vrouwelijke woordsvorm van San en
Santo = heilig, wordt als aanvangswoord ID vele
geographische namen aangetroffen. De voornaamste
volgen hieronder.
Zi S
Santa-Anna,dictator van M_ex .CO. __e_ANTANA.
Santa-Clara, stad met 7000 inw. op Cuba.
Santa-Croce. Zie Boa.
Santa-Cruz, I) stad in Marokko ; zie AGADIR.
2) hoofdstad met 10,000 inw. en 14ven van het
Canarische eiland Teneriffe.
3) westindisch eiland. Zie STE.-CROIX.
4) een der Santa-Cruz-eilanden, die 1595 ontdekt
zijn door Mendana; in 1767 door Carteret gevonden,
noemde die ze Koningin-Charlotte-eilanden; ze worden ook Vanikoro-eilanden genoernd (zie het artikel
LAPEYROUSE).

5) S.-C. de la Palma, hoofdstad van het Canarische eiland Palma ; 9000 inw.; haven.
6) S.-C. de la Sierra, stad met 10,000 inw. in
Bolivia, midden in -eene onafzienbare vlakte, is de
hoofdplaats van een evenzoo genaamd departement,
groot 6490 vierk. mijlen, met 160,00i) zielen.
7) S.-C. de Mudela, stad met 5000 inw. in de
spaansche provincie (6 mijlen bezuidoosten (le stad)
Ciudad-Real; minerale bronnen.
Santa-Cruz (Alvarez de Bassano, markies van),
spaansch admiraal onder Karel V, veroverde Oran en
Tunis, bevocht 1582 bij St.-Michel (een der Azoren)
eerie overwinning op Stroz7i, generaal voor Catharina de Medicis, en stierf 1587.
Santa-Fe, I) stad in Nienw-Mexico, aan den
Rio-Grande ; 5000 inw.; 1846 veroverd door de
Noord-Amerikanen. — '2) stad in de Argentijusche
republiek aan de uitwatering van den Salado in den
Parana; 15,000 inw.; gesticht 1573 door Garay; is
de hoofdstad van den bewesten den Parana liggenden
staat S.-F. (1800 vierk. mijlen, met 40,000 bewoners). Tegenover de argentijnsche stad S.-F. ligt
Parana, de hoofdstad van den staat Entre-Rios, die
vroeger Bajada-da-S.-F. heette. — 3) zie ANTIOQUIA.
— 4) S.-F. de Bogota; zie BOGOTA. - 5) zie bet
art. GUANAXUATO. .
Santa-Lucia, 1) een der Kleine Antillen.
2) stad op Sicilie, prov. Messina; 8000 inw.
Santa-Margarita, I) stad in 't bitinenland
op 't spaansche eiland Majorca ; 2500 low. —2) stad
op SiciU, 7 uren gaans bezuidw. Corleone ; 9000
inw. — 3) stad in de ital. prov. Genoa, aan de Golf
van Genua; 6500 inw.
Santa-Maria, I) een der Azoren; 2 vierk.
mijlen groot, met 8000 bewoners.
2)S.-M.-de-Bethencuria, hoofdplaats van het eiland
Fortaventura, tins genoernd ter eere van Bethencourt,
den eersten veroveraar der Canarische eilanden.
3) S.-M.-de-Fe, stad in Paraguay, 25 mijlen bezuidoosten Assuncion ; in dit S.-M. werd Bonpland
geruimen tijd zoo goed als gevangen gehouden door
den dictator Francia.
4) zie n . . 4 van PUERTO.
5) S.-M.-di-Capua, stad in het Napelsche, in
Terra di Lavoro, 1 uur gaans bezuidoosten Capua ;
10,000 inw.
6) S.-M.-di-Leuca, stad in het Napelsche, in Terra
d'Otranto, 4 uren gaans bezuiden Alessano, aan de
zuidpunt van Italie (kaap Leuca); 3600 inw.
Santa—Marta, stad in Nieuw-Granada, gesticht 1554, platgeschoten door Fr. Drake 1596, weder opgebonwd, in den onafhankelijkheids-oorlog
zwaar geteisterd, en 1834 bijna geheel verwoest door
eene aardbeving ; is de hoofdplaats der prov. S.-M.,
die aan de Zee der Antillen grenst, tusschen 't de-

971

partement Zulia (van Venezuela) ten 0. en de pro'.
Cartagena ten W.
Santa-Maura, een der lonische eilanden, ruim
3 vierk. mijlen groot, met 20,000 bewoners. Zie
LEUCADIA.

Santa-Rosa, I) stad in Nieuw-Granada, stoat
Antioquia. — 2) stad in Nieuw-Granada, in staat
Boyaca. — 3) stad in Chili, aan de Aconcagua, 5
uren gaans bezuidoosten Aconcagua. 4) stad in
Mexico, staat Cohahuila, 18 mijlen benoordoosten
Montelovez ; 5000
— 5) til;irid in de Golf van
Mexico, aan de kust van \Vest-Florida.
Santa-Severina, het onde Seberina, stad in
het Napelsche, in Calabria Ulteriore 2a, 11 uren gaans
benoordoosten Catanzaro ; 1000 inw.; werd 1783
grootendeels verwoest door eene aardbeving.
Santals, een yolk van den decaanschen slam.
Ze bewonen het bergland van Bengalen, tusschen
Badzjmahal en Boerdwan, en zijn in 1855 in opstand
geweest tegen het Britsche gezag.
Santana (Antonio Lopez de Santa-Anna, kortweg genoemd), geb. 21 Febr. 1798 te Jalapa in den
mexic. staat Veracruz, ging 1821 als officier tot de
opstandelingen over, werd 1829 onder Guerrero minister van oorlog en opperbevelhebber der armee.
Sedert Maart 1833 president der Mexicaansche republiek, werd S., na verscheidene lotgevallen doorworsteld, opstanden gedempt en omwentelingen beteugeld te hebben, in Sept. 1841 tot dictator benoemd, zag zich alweder herhaalde malen verdreven
en weder op het kussen gebracht (zie Mexico, dl. II,
biz. 537), doch moest 9 Aug. 1855 uit de hoofdstad
viuchten, te midden van eenen opstand, onderteekende te Perote de akte van abdicatie, en ging te
Veracruz scheep naar Cuba. Vervolgens hield hij eerst
te Turbaco in Venezuela, daarna op St.-Thomas verblijf, trachtte bij den val van het keizerrijk Mexico
nogmaals in troebel water te visschen, doch vond
ditmaal in het geheel geen aanhang meer. — Men
verwarre met hem niet den dominicaanschen generaal
S.-A., die van Febr. 1853 tot in 1858 aan het
hoofd der Dominicaansche republiek gestaan heeft als
president.
Santander, d. Sint-Andreas, 1) een der
staten van Nieuw-Granada ; 400,000 bewoners;
hoofdstad Bucaramanga. — 2) hoofdstad der spaansche provincie S. (circa 100 vierk. mijlen, met
215,000 bewoners) in Oud-Castiliè, 45 mijlen van
Madrid, aan de Biskaaische Zee, met 29,000 inw. en
goed versterkte haven, is eene koopstad van den eersten rang en zeebadplaats; werd in 1808 ingenomen
door de Franschen. — 3) Nieuw-S.; zie het artikel
TAMAULIPAS.

Santander (Francisco de Paula), geb. 2 April
1792 te Rosario-de-Cucuta in Nieuw-Granada, eerst
mode-, daarna tegenstander van Bolivar, van 1832
tot 1836 president der republiek Nieuw-Granada,
gest. te Cartagena 1840.
Sant'Antonio. Zie S_ANTO- ANTONIO.
Santarem,d.i. Sinte-Irene, I )het oudeScalabis,
later Prcesidium Julianum, stad in Portugal, prov.
Estremadura, aan den Taag, 11 mijlen benoordoosten
Lissabon; 9000 inw.: voorname koopstad ; werd 1147
door Alfons I aan de Mooren ontweldigd; in 1254
vergroot door Alfons III, was S. vervolgens de residentie der koningen van Portugal tot den tijd van
Johannes I ; bekend is S. door de totale nederlaag
der strijdmacht van dom Miguel 16 Mei 1834. —
2) stad in Brazilie, prov. Para, aan den mond van
den Tapajos in de Amazonenrivier, 106 mijlen bezuidw. Para ; 3000 inw.
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Santdorp

Santdorp, voormalig dorp in 't noordoosten
der prov. Groningen, bewesten de Ee en Ile Tjamme,
werd 1277 verzwolgen door den Dollart.
Santee, rivier in Zuid-Carolina, ontspringt in
de Blauwe Bergen (ontstaat uit de vereeniging van
Congaree en Wateree), is geheel en al voor stoombooten bevaarbaar, en valt na 30 mijlen oostwaartschen loop in den Atlantischen Oceaan.
Santen, pru.s. stall.
ZieXI ANTEN.
d _.e
Santerre, voormalig fransch landschap in Picardie, vormt thans het oostgedeelte van het dept.
Somme.Ingedeeld in Opper-(Harr)-) en Neder-(Bas-)
S. bevatte het in Neder-S. de steden Montdidier en
Roye, in Opper-S. de steden Bray, Chaunes en de
gemeenschappelijke hoofdstad Peronne.
Santerre (Claude), fransch demagoog, was een
rijk bierbrouwer in de voorstad Saint-Antoine to
Parijs; als werktnig van de 'eiders der mnwenteling,
werd hij een der voornaamste aanvuurders tier oproerige hewegingen op het Marsveld 20 Juni en 10
Aug. 1792, werd daarop benoemd tot kommandant
der nationale garde van Parijs, en koinmandeerde de
wadi!, aan de gevangenis den Tempel, toen Lodewijk
XVI met famtlie daar opgesloten zat. Tot generaal
benoemd, werd S. met eene armee van 20,000 man
naar de Vendee gezonden, doch ontving daar, te Coron bij Chollet, 18 Sept. 1793 de voile nederlaag.
Bij zijn terugkeer te Parijs werd hij, als aanhanger
van den hertog van Orleans, in de gevangenis geworpen, en bleef in hechtenis zuchten tot na den vat
van Robespierre. Voorstander van het Directoire,
trachtte S. tevergeefs de gebeurtenis van 18 Brumaire tegen te houden. Van dat oogenblik of werd
hij eene onbeduidendheid, en stierf in benarde
standigheden 6 Febr. 1809.
Santfurde, ri h d i 7i
Zie SANDFIRDE.
S
Santiago, d. Sint-Jacobus, ook San-Jago,
1) het grootste der Kaapverdische eilanden; 24,000
bewoners; hoofdplaats Villa-da-Praya.
2) hoofdstad der zuid-amerik. republiek Chili, aan
den Maypocho, gesticht in 1541 door Pedro de Valdivia, teed veel door aardbevingen, vooral door die
van 1822 en 1829, heeft sedert 1842 eene nniversiteit, en telt thans 108,000 inw.; de provincie S. is
339 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 275,000
zieten.
3) S.-de-Alanhi, zeestad in Panama (Zuid-A merika), aan de Zuidzee; 4000 inw.; is de havenplaats
der stad David (in Nieuw-Granada).
4) S.-de-Casem, havenstad in Portugal, prov.
Alemtejo, district Beja; 2200 inw.
5) S..de-Cali, stad in Cauca, aan den Bio-Cali;
zie CALI.
6) S.-de-Conzpostella, in middeleeuwsch latijn
Campus Stellw, stad in Spanje, prov. Coruna, aan den
voet van den berg Pedroso, 46 mijlen benoordw. Madrid, niet ver van het oude Brigantium der Romeinen, ligt aan de samenvloeiing van den Sar en de
Sarela, heeft 27,000 inw., eene in 1532 gestichte
universiteit, en is de hoofdstad van Galicie. Sedert
omstreeks 830 is dit S. eene bedevaartplaats, die
door geloovigen nit alle oorden druk bezocht wordt;
omstreeks dat jaar, namelijk, is het lijk van den
apostel Jacobus (in 808 door Theodomir gevonden)
te S. gebracht, te gelijk met de stichting van het
bisdom van S. Reeds kort waarna (onder Ramirus I)
hij den veldslag van Logrollo, verrees Jezus' apostel
uit de dooden, en kwam, op een wit paard gezeten,
medestrijden, waardoor (hetgeen wet van zelf
spreekt) eene schitterende overwinning bevochten
werd op de Arabieren van Abd-ur-Rahman 11, waarna

Santons
Jacobus weder in zijn graf terugkeerde, en het voorwerp werd van de hoogste vereering. De Mooren
verwoestten S. in 997. Karel V riep er de Cortes
bijeen in 1520; de Franschen hielden S. bezel van
1809 tot 1814.
7) S.-de-Cuba, tot 1589 de hoofdstad van het
spaansche eiland Cuba in West-indict, thans hoofdplaats van het oost-departement ties eilands, aan
den mond der rivier S.; 25,000 inw.; versterkte
haven (geopend 1778). De stad is 1514 gesticht
door Diego Velasquez.
8) S-de-Haiti, ook S. de Ins Caballeros genaamd,
eene in het laatst d er 15e eeuw op Haiti gestichte
stad, 20 mijlen benoordw. St.-Domingo ; 14,000 inw.
10) S.-del-Estero, stad in de Argentijnsche republiek, aan den Rio-Dulce, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Tucuman, is gesticht in 1562, heeft 4000 inw.,
en is de hoofdstad van den staat S. (1825 vierk.
mijlen met 60,000 bewoners).
1 1 ) S.-de- la- V eg a . Zie SPANISEP•TOWN.
12) S.-de-los-Caballeros, naam van verscheidene
amerikaansche steden ; zie o. a. n o . 8 hierboven, het
()nth! GUATEMALA, ena.
13) S. de Tolu, havenstad in den staat Bolivar der
republiek Nieuw-Granada, aan de Morrosquillo-baai;
hier begint de Tolu-pas.
14) S.-de- V era g ua, stad in Panama, aan de St.Martijn-rivier ; 6200 inw.
Santillana, het oude Concana, stad in Spanje,
7 uren gaans bezuidw. Santander, aan vier kleine
beken ; 2600 inw.; geboorteplaats van den bouwmeester Herrera, die het Escuriaal voltooid heeft.
Eertijrls word het oostgedeelte der Asturien genoemd Astoria de S., in tegenstelling van het westgedeelte, dat toen Asturia de Oviedo heelte.
Santillana (Iiiigo Lopez de Mendoza, markies van), spaansch staatsman en veldheer, geleerde
en dichter, geb. 1398 to Carrion-de-los-Condes,
gest. 1458 to Guatialaxara, diende de castiliaansche
koningen Johannes 11 en Hendrik IV. Complete editie der Obras van S. (Madrid 1852).
Santo, d. Heilig. Zie SAN.
Santo-Antioco, het oude Enosis, eilandjc in
de MiddellathIsche Zee, aan de zuidwestkust van
Sardinie, waarmede bet door eene brug verbonden
is; 2200 bewoners; werd nagenoeg geheel verwoest
door de Arabieren, later door de Pisanen en door de
Genueezen.
Santo-Antonio, bijgenaamd de la Laguna,
omdat het op den oost-oever van het meer Laguna
ligt, stad in 13razilie, 10 mijlen van Nossa-Senhorado-Desterro, nabij den Atlantischen Oceaan. Zie
ook SAN-ANTONIO.
Santon. Zie het meervoudige SANTONS.
Santora, havenstad en vesting in de spaansche
prov. Santander, 7 uren gaans beoosten Santander;
1750 inw.; door de Spa njaarden genomen 1809 en
1823.
Santonen, lat. Santones, gallisch volk in Aquitanie, bezniden de Pictonen. Zie SANTONES.
Santones, het land der Santonen (titans Saintonge, Angournois en Aunis); de hoofdstad (Santones, eerst Mediolanum, thans Saintes) lag ongeveer
in het midden van bun land, aan den Carantonus
(thans de Charente).
Santons, eene soort van bedelmonniken onder
de Mahomedanen. Men vindt zelden een Santon, die
Met, onder het masker van godsdienst-ijver en vervuldheid van Gods geest, er op nit is om al zijne
dierlijke lusten te bevredigen waar hij er slechts
kans toe ziet.

Santorin
Santorin, of Santorini, het oude Thera, het,
zuidelijkste der tot Griekenland behoorende Cycladen, is circa 2 vierk. mijlen groot, bevolkt met
22,000 zielen, vormt !net de beide eilanden Therasia en Aspronisi een voortdurend in vulcanische werking zijntle gebeel, zonder stroomend water, doch
met een bij uttstek vruchtbaren grond. De hoofdplaats is Thira. Op S. stierf de heilige Irene (Santa
Irene) in 304 den niarteldood, en waarschijulijk
ontving het eiland naar haar den naam S.
Santos, 1) hoofdstad (gesticht 1545) der brazil. prow. Sao-Paulo, op het eiland Sao-Vicente;
7000 inw. en versterkte haven. — '2) Los Santos,
stad in Panama (Z.-Amerika), aan de Santa-Maria
2 mijlen van de Golf van Panama; 6500 inw.
Sanudo (Marco), venetiaansch generaal, geb.
1153, maakte den vierden kruistocht mede, hielp de
Frankel' den troon van Constantinopel oniver werpen en het Latijnsche rijk stichten, rnaakle zich ten
behoove van de Venetianen ineester (1207) van de
Sporadische eilanden en van de Cycladen (inzonderheid Naxos), en werd door den latijnschen keizer
Hendrik verheven tot Hertog van den Archipel, welke
titel op zijne afstammelingen overging. Hij ontweldigde Caudia aan zijne landgenooten, en liet zich
uitroepen als koning van dat eiland, doch verloor
het reeds kort daarna. Hij behield echter Naxos, en
stierf daar in 1220. Zijne afstaintnelingen onderscheidden zich in de oorlogen tegen de Genueezen
en tegen de Grieken, en droegen den titel van
' Hertog van den Archipel" tot op Johannes Sanudo,
den zesden hertog, wiens dochter in het Iaatst der
He eeuw in den echt trad met den vorst van Negrepont, die door dat huwelijk in 't bezit kwam van
de souvereiniteit over Naxos.
Zie SAN.
Sao, 't portugeesche woord voor
SaOne, de Araris der ouden, in de utiddeleeuwen Segona en Saucona, rivier in Frankrijk, ontspringt bezuiden Mirecourt, in 't dept. der Vogesen,
en valt na 68 mijlen loop (waarvan 37 bevaarbaar,
van Gray af) in de Rhone, bij Lyon. De voornaatnste
rivieren, die de -S. in zich opneemt, (rechts)
Artnance, Salon, Title, Ouche; (links) Oignon, Doubs,
Seille, Reyssouse, Veyle. De S. geeft barn naam aan
twee departementen van F'rankrijk, nl.:
1) Haute-SaOne (departement de la), dept. van
den Bovenloop der Saone, 97 a 98 vierk.
met ruim 317,000 bewoners, gevormd uit een gedeelte der Franche-Comte, is ingedeeld in drie arrondissementen (Vesoul, Gray, Lure), en heeft tot
hoofdplaats Vesoul.
2) SaOne-et-Loire (dept. de), dept. van Swine en
Loire, groot 156 vierk. mijlen, met 582,000 bewoners, gevormd nit een gedeelte van het oude Bourgogne, is ingedeeld in vijf arrondissementen (Macon,
Audin, Chalons, Charolies, Louhans), en heeft tot
hoofdplaats Macon aan de SaOne.
Saorgio, stad op bet sardische vasteland, ruim
9 uren gaans benoordoosten Nizza ; 3500 inw.; de
citadel van S. bestrijkt den bergpas Col di Tende.
In 1794 werd S. ingenomen door Massena.
Saosduchetis, dezelfde als Nebucadnezar 1.
Saparoewa, voorrnalige residentie (thans adsistent-residentie) in nederl. 0.1., in den Molukschen
archipel, bestaande uit het eiland Honirnoa (dat verkeerdelijk dikwijis S. genoetnd wordt), het eiland
-Noessa-Laut, en een gedeelte der kust van Ceram,
-te zamen bevolkt met 28,000 zielen. Op llonirnoa
het aanzienlijke dorp S., waar 4 Mei 1817 de opstand van Matulesia begon met het vermoorden van
den under!. resident Van den Berg en zijne
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Sapaudia, lat. naam van Savoje.
Saph, een aanvoerder der Philistijnen ; II Sam.
21: 18.
Saphadijn (sultan). Zie M
Sapham, tweede hoofd in den stain Gad ;
I Citron. 5: 12.
Saphan, 1) schrijver van koning Josia ; 11 Kon.
22 en 25; 11 Chron. 34. 2) vader van Ahikain;
Jeretn. 26: 24; 39 : 14 ; 40 : 5--11; 41: 2 ; 43:6.
— 3) vader van den gezant van koning Zedekia; Jer.
29: 3. — 4) vader van Geruaria den schrijver; Jerema 36: 10-12. — 5) vader van het hoofd der 70
oudsten in Israel;Ezech. 8:
Saphat, 1) vader van den profeet Eliza; I Kon.
19: 16, 19; II Kon. 3: 11; 6: 31.-2) een nit den
stain Simeon; Num. 13: 5. — 3) een zoon van Semaja; I Chron. 3 : 22. — 4) een nit stam Gad in
Basan ; I Chron. 5: 12. — 5) een van David's opzichters over de runderen ; [Citron. '27 : 29:
Sapher, een der legerplaatsen van de Israelieten gedurende hunne 40-j. omzwerving; Num. 33:
23, 24.
Saphir, eene door den profeet Micha vermelde
stad ; Micha 1: 11.
Saphir (Moritz Gottlieb), duitsch dichter en
beroernd humorist, geb. 8 Sept. 1795 te LovasBereny uit joodsche ouders, sedert 1834 te Weenen
woonachtig, waar hij 4 Sept. 1858 stierf. Vooral
melding verdienen ziju tijdschrift Der Humorist (te
Weenen sedert 1837) en zun Conversations-Lezikon
fur ,Geist, Witz and Humor (2e druk, 5 dln. Dresden 1860).
Saphira, de vrouw van Ananias, welke beiden
out hunne leugenachtigheid door Petrus zoo ernstig
bestraft werden, dat ze van ontroering stierven;
Hand. 5: 1 en v.
Sapieha, litausch prinsengeslacht, titans in 2
linien gesplitst, nl.: S.-Rozinski (de litausche linie)
en S.-Kodenski (de galicische linie). Voornaamste
personen: S. (Leon), geb. 1557, zegevierend als
veldlieer tegen Rusland, kon echter Gustaaf Adolf,
die 1625 eenen inval in Litauen deed, niet stuiten,
en stierf 1633. — S. (Jan Piotr), geb. 1569, starost
van Uswiat, aanvoerder der poolsche hulptroepen
van den valschen Demetrius, rukte alles verwoestend
voort tot Moskou, doch kwam in verdenking, dat hij
zich zelven als heerscher over Rusland wilde opwerpen, en stierf in bet Kremlin te Moskou 1611. —
Eene groote rol speelde de familie S. in de tangdurige partij-oorlogen, die Polen verwoestten.
Sapmeer, het gron. dorp Sappemeer.
Sapomara, stad in het Napelsche, in Principato Citeriore, 10 uren gaans benoordoosten La Sala ;
5000 inw. In de nabijheid de ruinen van Grumentum,
dat door de Gothen verwoest is.
Sapor, of beter Schack-Poer, naam van drie
sassanidiscbe koningen van Perzie en van een sassanidischen koning van Armenie, nl.:
S. I, zoon van Ardzjier of Artaxerxes I en eene
slavin uit het geslacht der Arsacieden, beklorn den
troon omstr. 238, overweldigde Mesopotamia (242),
doch trok terug voor Gordianus, en sloot eenen onvoordeeligen vrede. Door het vermoorden van den
arsacidischen vorst Khosrue of Chosroes rnaakte hij
zich van Armenie rneester, vatte de wapenen weder
op tegen Rome onder Valerianus, drong in Syrie
door, en, heitnelijk in verstandhouding getreden met
Macrianus, nam hij Valerianus gevangen (260) en
behandelde then met de grootste onmenschelijkheid
(zie VALERIANUS): Coen had hij de handen ruim om
Syrie, Cappadocia en Cilicie te verwoesten (260),
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doch werd tot terugtrekken genoodzaakt door de
nederlaag, die hij bij den overtocht van den Euphraat
leed, waarbij hij tot Ctesiphon achterna gezet werd
door Odenatus (261). Hij had joist een verbond met
Zenobia gesloten tegen Aurelianus, toen de dood hem
wegrukte (271), en zijn troon overging aan zijnen
z000 Hormisdas I. — S. II, een zoon van Hormisdas II en geboren na diens dood, werd reeds als
koning uitgerocpen eer hij nog bet levenslicht aanschouwd had (310 of 31 1). Op 16-j. leeftijd toog
hij ten strijd tegen de Arabieren, die een inval gedaan hadden in zijn rijk; hij vervolgde de Christenen, en beschermde in Armenie de afgodische partij,
die Khosroe verdreef (338), door welken vorst hij
zich schatting liet betalen, toen die door Constantins II op den troon hersteld was. Vervolgens beoorloogde S. II de Romeinen rechtstreeks, leverde
negen veldslagen (o. a. die van Singara in 348), en
zag zijne poging om Nisibis te hemachtigen mislukken (350). In 359 de wapenen weder opgevat
hebbende, maakte S. II zich, na een moorddadig
beleg, meester van Amid, en oorloogde vervolgens
tegen Julianus, die keizer geworden was: na eerst
verscheidene tegenheden ondervonden te hebben,
won S. II aan den Tigris eenen veldslag, waarin Juharms doodelijk gekwetst werd (363). Door diens
opvolger Jovianus deed S. H de vijf transtigritaansche provincien en vijftien sterke vestingen aan zich
afstaan, benevens de suprematie over Armenie en
Iberie. In 380 stierf S.H, en werd opgevolgt1 door
Artaxerxes 11. — S. III, opvolger van Artaxerxes II, regeerde van 384 tot 389.
S., koning van Armenie, zoon van den perzischen
konink Jezdedzjerd I, werd bij den dood van Kilosroe III tot koning van Armenie verheven, ten nadeele van Bahram-Schach-Poer (Varanes-Sapor). Hij
deed vergeefsche pogingen om zijne onderdanen afte trekkers van het Christendom en van het bondgenootschap met de Romeinen ; terwijl hij eene reis
deed naar Ctesiphon, kwam zijn yolk in opstand en
verloor hij zijne kroon (420), waarop zijn breeder
(Behram V) hem op verraderlijke wijze ter dood liet
brengen.
Sappemeer, of Sapmeer, dorp in de provincie
Groningen, aan het Winschoterdiep, vierdhalf our
gaans ten 0. Z. 0. van Groningen ; 2400 inw.; bier
lag vroeger een meer, dat 1618 afgetapt werd, en
dat, om 't gebrnis van zijn water, ook wel Duivels-meer
genoemd placht te worden.
Sappho, beroemde grieksche dichteres, geb. te
Mitylene op het eiland Lesbos omstr. 612 v. Chr.,
trouwde met een rijk man nit Andros, wien zij eene
dochter schonk met name Clais, werd reeds vroeg
weduwe, smeedde met Alceiis eene samenzwering
tegen Piltacus, den verdrukker van haar land, werd
deswege gebannen, en stierf op Sicilie. Men noemde
haar de Tiende Muze. Wat van bare dichtstukken
bewaard is gebleven, is o. a. verzameld door Berghk
in de xLyrici poetal Grseci" (2e druk Leipzig 1854
—55). Vertalingen vindt men in het Museum Criticum" (Cambridge 1813), in dl. 6 van Hartung's
.Griechische Lyriker" (Leipzig 1857), en in de werken van Boileau en van Delille. — S., eene vermaarde lichtekooi nit Eresos op Lesbos (niet te verwarren met de vorige, die veel vroeger geleefd heeft).
Zij voedde een onwederstaanbaren hartstocht veer
zekeren jonkman met name Phaon, en toen die eindelijk niet meer met haar te doen wilde hebben,
maakte zij uit wanboop een einde aan haar Leven
door van de Leucadiscbe rots in zee te springen en
zicli te verdrinken.

Sapri, het oude Sipron, stad in het Napelsche,
in Principato Citeriore, derdhalf uur gaans bezuidoosten Policastro; 2400 inw.; haven aan de Golf
van Policastro.
Sara, 1) dochter van Thera, halve zuster van
Abraham, die haar tot vrouw nam, en haar medenam naar Egypte, waar zij hem ontnomen werd door
pharao Apophis, die op bare schoonheid verliefd
werd en haar bij zich hield, waarvoor hij aan Abraham veel rijkdom schonk in vee als anderszins ; doch
teen S. na verloop van eenigen tijd onvruchtbaar
bleef, gaf de pharao haar aan Abraham terug (Gen.
12), die no met haar Egypte verliet, al zijuen rijkdom medevoerende. Eenige jaren later, nog steeds
kinderloos zijnde, gaf S. hare dienstmaagd I1 gar
aan Abraham tot bijslaap (zie IsmaeL). De roep van
S.'s schoonheid was intusschen zoo greet, dat die,
teen Abraham zich in het land van Gerar kwam nederzetten, weldra de lusten prikkelde van Abimelech,
den koning van Gerar, die haar liet weghalen om
haar te beslapen (Gen. 20), waaraan hij ecbter geen
gevolg gaf teen hij ontdekte, dat zij de vrouw van
Abraham was, aan wien hij haar tin teruggaf zonder haar aangeraakt te hebben. Teen Abraham 100
jaren en S. 90 jaren oud was baarde zij eindelijk
eenen zoon (zie IsAac), verkreeg daarna van Abraham, dat hij Hagar en haren zoon Ismael wegjoeg,
en was 127 jaren oud teen zij te Hebron stierf. —
2) in het Boek van Tobias heet des jongen Tobias
vrouw insgelijks S., dochter van Raguel te Rages in
Medie.
Sarabat, of Kedoes, de oude Pactolus, rivier
in Klein-Azie, ontspringt op den Moerad-Dagh, en
outlast zich 5 uren gaans benoordw. Smirna in de
Golf van Sniirna, na 40 rnijlen loop.
Saracena, het oude Sestum, stad in het Napelsche, in Calabria Citeriore, 4 uren gaans bewesten
Cassano; 2400 inw.; naar men wil gesticht door de
CEnotriers.
Saraceenen, lat. Saraceni, een volksstam in
bet noorderdeel van Woest-Arabie, wederstond lang
de mach t van bet Oostersche rijk ; volgens sommigen
identiek met de Kedareenen of Cedareenen (zie
KEDAR en CEDAR); naar de S. werden de Sarraceenen
in de middeleeuwen genoemd ; zie SARRACEENEN.
Saragossa, spaansch Zaragoza, bet Salduba
der hooge ondheid, het Cesarea Augusta der Romeinen, spaansche vesting en hoofdstad van het spaansche koniukrijk Aragonie, waar eertijds de aanvoerder of koning der Gitanos (Heidens) resideerde, is
de hoofdplaats der provincie S. (ruim 310 vierk.
mijlen met 385,000 bewoners), ligt aan den Ebro,
36 mijlen benoordoosten Madrid, heeft eene in 1472
gestichte universiteit, en omstr. 57,000 inw. Gesticht door de Pheniciers, werd de stad vergroot en
verfraaid door de Romeinen, inzonderheid ten tijde
van Cesar, naar wien de nude naam Salduba veranderd werd in Caesarea. Augusta, dat bij verbastering
Saragossa is geworden. De Gothen bemachtigden S.
in 470, de Sarraceenen in 712. In 1017 werd S. de
hoofdstad van een moorsch koninkrijkje, en in 1118
werd het na een laugdurig beleg aan de Arabieren
ontweldigd door Alfons den Strijdlustige, koning
van Aragonie. Onder de muren varrS. bevocht aartshertog Karel eene schitterende overwinning op Filips V in 1710. Maar vooral beroemd werd S. door
den heldhaftigen moed, waarmede de bevolking zich
gedroeg in de twee belegeringen door de Franschen
1808 en 1809 (zie PALAFOX, bertog van S.).
Saragossa—Zee, eene ondiepe, met drijvend
wier overdekte groote vlakte in den Atlant. Oceaan.

974

Sarai

Sardinie

Sarai, I) de naam van Abraham's huisvrouw
(Gen. 11 : 29---31;12 ; 5-17; 16: 1-8;17:15)
werd op haar 90e jaar door God veranderd in Sara,
omdat zij toes met zwangerschap gezegend wend;
zie SARA. - 2) een der Israelieten, die in de Baby'.
gevangenschap vreemde vrouwen genomen hadden;
Ezra 10 : 40.
Sarajewo, turksche stad. Zie Bosun-SKRAL
Saramacca, rivier in nederlandsch Guiana.
kolonie Suriname, kornt uit de bergen bezuiden die
kolonie, en valt, na eenen noordwaartschen krorikelenden loop van 40 rnijlen, in den Atlantischen
Oceaaa, 6 mijlen bewesten den mond der rivier Suriname, na zich even te voren met, de Coppename
te hebben vereenigd.
Saranis, dory in Palestina. Zie ANTIPATR1S.
Saraiisk, stad in enrol). Rusland, gouvt. Penza,
aan de rivieren Saranja en Inzara, 13 mijlen benoorden Penza ; 11,000 inw.
Saraph, een afstammeling van Juda, regeerde
over de Moabieten ; I Citron. 4 : '22.
Sarapoel, stad in europeesch Rusland, gouvt.
Wjetka, aan de Kama, 37 tnijlen hezuidoosten
Wjetka; 8000 inw.
Sarar, varier van een van David's helden; II
Sam. 23 : 33.
Sarasins, in fransche boeken voor Sarraceenen.
Sarasvati, in de mythologie der brahmanische
Hindoes de vronw van Brahma, als godin der we!sprekendheid en welluideudheid.
Saratoga, n.-amerik. stad met 3000 inw. in
staat New-York, 33 mijlen benoorden New-York ;
in de nabijheid de badplaats Saratoga-Springs met
7000 inw., een der drukst bezochte hadplaatsen
in de Unie ; ook niet ver van S. het Saraloga-meer.
Nabij S. gal de arnerik. generaal Gates in 1777
de nederlaag aan den engelschen generaal Burgoyne.
Saratow, fabriek- en koopstad in europ. Rusland, aan de Wolga, 105 mijlen bezuidoosten Moskou, gesticht in 't laatst der 16e eeuw, afgebrand in
1774, heeft thans 64,000 inw., en is de hoofdplaats
van bet gouvernëment S. (ruim 1486 vierk. mijlen,
met 1,640,000 bewoners), tusschen de gouvvt. Penza
en Simbirsk ten N., Orenburg ten 0., Astrakan ten
Z., de Donsche Kozakken, Woronezj, en Tambow ten
W. In bet gouvt. S. vele volkplantingen van Unitschers, derwaarts getrokken door Catharina
Sarawak, voormalig maleisch vorstendom ter
noordwestkust van Borneo, ornstreeks 140 vierk.
mijlen groot, sedert 1841 eigendom van den radzja
James Brooke (zie BROOKE), heeft aan de uitwatering
der rivier S. tot hoofdstad S. (met 15,000 inw.)
Sarawan, Iandschap in 't binnenland van Beloedzjistan, tusschen Kaboel ten N., Katsj-Gandawa
(Catch-Gundava) ten 0., Dzjalawan ten Z., Mekran
ten Z.W., is 700 vierk. mijlen groot, met 50,000
zielen bevolkt, en heeft tot hoofdplaats de stad S.
met 2000 inw., 13 mijlen bewesten Kelat.
Sarbite, vroeger portugees. naam van Adanara.
Sarca, de bovenloop der rivier Mincio.
Sardaigne, fransche naam your Sardinie.
Sardam, in sommige boeken voor Zaandam.
Sardanapalus, een chaldeesch woord, dat
beteekent door God qegeven, is als naam gedragen
door verscheidene vorsten van Assyrie. De voornaamste 'runner, die ook wel voorkomt under de namen Empacmes en Tonos-Concoleros, is de Iaatste
vorst van het eerste Assyrische rijk. Hij regeerde
van 797 tot 759 v. Chr., Ieefde in overdaad en zingenot,en bekreunde zich weinig om het regeeringsheleid. Arbaces, een medisch vorst, en Belesis, een

chaldeesch pricster, brachten de Meden, de Perzen
en de Babyloniers tegen hem in opstand. Toen liet
S. zijne weelderige levenswijze varen, en toog ten
strijde; in eenen eersten veldslag tegen de opstandelingen bevocht hij de overwinning, doch vervolguns werd hem de voile nederlaag gegeveu, en redde
hij zich in Ninive, waar hij zich nog ruitn een.jaar
lang bleef verdedigen ; doch eindelijk ziende, dat hij
het niet !anger konde volhouden, liet hij eenen
brandstapel oprichten, waarop hij al zijne schatten
benevens zijne vrouwen en zijn eigen persoon plaatste,
en zoo zich zelven en alles wat hij bezat door de
viammen liet verteren (759 v. Chr.). Overigens is
alles wat omtrent dezen vorst verhaald wordt zeer
onzeker. Volgens sommige tijdrekenkundigen heeft
hij geregeerd van 836 tot 817 v. Chr. Na zijnen
dood werd zijn rijk verbrokkeld, en in drie koninkrijken gesplitst, nl.: Medic, Bahylonie, Ninive. Over
laatstgenoemil rijk regeerde Phul (in den Bijbel
wordt hij Put genoemd) onder den naam van S. II;
zie Pun en PUL.
Sardegna, italiaansche naam van Sardinie.
Sarden, de Sardiniers.
Sardes, thans Sart, de beroemde hoofdstad van
het onde koninkrijk Lydie in Klein-Azie, aan den
Pactolus (nabij de uitwatering dier rivier in den He11111S) en aan den voet van den berg Tmolus, in eene
bekoorlijke en vruchtbare vlakte. Het was de residentie van Cresus (in de nabijheid van S. vindt men
nog een monument ter gedachtenis van Cresus' wader Alyattes). In 548 v. Chr. maakte Cyrus zich van
S. meester, en vernietigde het koninkrijk Lydie.
Vervolgens werd S. de hoofdplaats der tweede satrapie van het Perzische rijk. Onder de Perzen begon
de rijkdom van S., die tot dusverre tot een spreekwoord geweest was, eenigszins te dalen, in weerwil
dat S. het aanrakingspunt was tusschen de Grieken
en de Perzen, en het middelpunt van een uitgebreiden goederen- en inzonderheid ook slavenhandel.
Door de Atheners werd S. verbrand omstr. 500 v.
Chr. hetgeen aanleiding gaf tot de Medische oorlogen. In 262 v. Chr. bracht Eumenes (van Pergamum)
in de nabijheid van S. de nederlaag toe aan Antiochus I. Onder het keizerrijk werd S. weder zeer
bloeiend: Horns noemt het 't Tweede Rome. Door
eene aardbeving omver geworpen, werd S. door Tiberius weder opgehouwd, en door Adriaan werd
het verfraaid. Om de 4 jaren hadden te S. beroemde
openhare spelen plaats. Reeds zeer vroeg had zich
te S. eene christengemeente gevormd (Openb. I :
11; 3 :1, 4). In 1402 werd S. door Tamerlan verwoest al wat er that's nog van over is, is het armzalige dorpje Sart.
Sardes (Ètats), fransche naam voor de landen
die het koningrijk Sardinie vormden.
Sardica, Ulpia Sardica, thans Sophia of Triaditza, stad in Neder-Dacie, gehoorteplaats van keizar Galerius. Het keizerlijk besluit, waarbij die vorst
in 311 een einde maakte aan de vervolgingen tegen
de Christenen, wordt Edict van Sardica genoemd.
In 347 een concihe te S., waarbij de ketterij van
Arius veroordeeld werd.
Sardinie, ital. Sardegna, dat door de oude
Grieken Sandaliotis of Ichnusa en later Sardo genoemd werd, een titans tot het koninkrijk Italie behoorend eiland in de Middellandsche Zee, bezuiden
Corsica, waarvan het door de Bonifacius-straat is
gescheiden, is circa 442 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 588,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad
Cagliari. Naar het schijnt werd dit eiland oorspronkelijk bevolkt half door de Iberen, half door de Pe-
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lasgen of Pheniciers (zie SARDUS). De Carthagers
nestelden zich op S. en heerschten daar sedert de 5e
eeuw v. Chr. De Romeinen verschaften er zich voet
aan wal in 259 v. Chr. en onttrokken het aan Carthago in 238 v. Chr. na den oorlog tegen de Huurbenden (zie CARTHAGO). Omstreeks 436 na Chr.
werd Genserik meester van S.; de Grieken, die het
aan de Vandalen ontweldigden, konden er zich niet
staande houden tegen de Arabieren nit Spanje, die
zich reeds spoedig op S. kwamen 'Vestige') Geholpen
door Pisa en Genua (1022) werden de garden van
de Ongeloovigen verlost, en hadden eenigen tijd een
eigen bewind; het eiland was wen ingedeeld in vier
baljuwschappen of provincien : Arborea of Oristano
naar het W., Oleastro naar het 0., Callura naar het
N.O., en Torres naar bet N.W. Doch Bariso (of Boruson), baljuw van Arborea, wist zich tot beer en
meester van het geheele eiland te verheffen, dat nu
door keizer Frederik I verheven werd tot een koninkrijk (1164). De twee republieken Genua en Pisa
maakten zich echter van S. meester en deelden het
onderling (1175), onder het opperleenheerschap van
den pans. Nadal S. vele woelingen doorworsteld had
zag bet (in 1239) door keizer Frederik H tot koning
van S. verheffen zijn natuurlijken zoon Enzio of
Enzo (zie ENzo), en na diens gevangenneming maakten (1258) de Pisanen zich weder meester van het
eiland. Pans Bonifasius VIII, die Lich op het voetspoor zijner voorgangers het Ieenheersrecht over S.
aanmatigde, schonk flit benevens Corsica in 1296
als leen aan honing Jacobus 11 van Aragonie, door
wien S. in het volgende jaar aan Pisa ontweldigd
werd. Door de spaansche burgeroorlogen kwam S.
vervolgens aan de kroon van Spanje, waaraan het
bleef toebehooren totdat bet in den spaanschen successie-oorlog door de Engelschen veroverd werd
(1708) ten behoeve van Oostenrijk, aan welke mogendheid het 14 den Vrede van Utrecht (1713) definitief werd toegewezen. Maar reeds in 1720 stand
Oosteurijk in roil voor Sicilie het eiland S. al aan
Victor Amadefis 11 van Savoje, en sedert dat tijdstip
vormile bet met Savoje en Piemont (zie 't volgend
art.) bet koninkrijk Sardinie.. Het eiland S. is nooit
in de macht geweest van Napoleon terwijI die al
het vastelandsgrondgebied van 't koninkrijk Sardinie
overvveldigd had, resideerden de koningen KarelEmmanuel en Victor Emmanuel (1798-1814) op
het eiland.
Sardinie (het koninkrijk), tot 1860 een koninkrijk in Italie, dat nit twee vaneen gescheidene
bestanddeelen samengesteld was, nl. nit bet eiland
Sardinie, en op bet vasteland nit bet hertogdom Savoje, bet prinsdom Piemont, bet graafschap Nizza
en het hertogdom Genua. De bevolking van dat
koninkrijk bedroeg in 1857 (op een grondgebied
van ruim 1376 vierk. mijien) 5,167,542 zielen. Het
uitgangspunt, waaruit het koninkrijk S. ontstond, was
het kleine graafschap Moriana (zie MAURIENNE),
welks graven, vasallen van het koninkrijk der beide
Burgundien (999, en v.) reeds spoedig (1027)
graven van geheel Savoje werden, daarmede, eerst
het graafschap Sum, en in 1091 Turijn vereenigden,
en bovendien de waardigheid bekleedden van rijksvicaris in Piemont en in Lombardije. Bij den dood
van Filips, graaf van Savoje, die in 1285 kinderloos
stierf, werd het huis van Sardinie door zijne drie
neven in drie linien gesplitst, nl. Waadt, Piemont,
Savoje : de twee eerstgenoemden hielden op te regeeren 1359 en 1418. De derde linie, waarvan Amedens V de stamheer was, had inmiddels de graafschappen Bresse en Genevois aan haar grondgebied

toegevoegd, vergrootte zich in 1418 met Piemont
en in 1419 met bet graafschap Nizza. Amedefis VIII,
eerste hertog van Savoje (1418), was eenigen tijd
pans (1439-1447) onder den naam van Felix V.
Bij zijnen dood kwam Savoje, door onlusten verscheurd, onder den invloed van Frankrijk. Zich later
voor Karel V verklaard hebbende, werd Savoje door
de Franschen bezet en bleef 17 jaren lang eerie
fransche provincie (1532-1559). Eindelijk, bij den
vrede van Cateau-Cambresis, werd het aan zijnen
hertog teroggegeven, nl. aan Emmanuel Philibert,
den overwinnaar van Saint-Quentin. BU den vrede
van Lyon (1601) deed Karel Emmanuel I ten behoeve van Frankrijk afstand van de landschappen
Bresse en Bogey. Nu eens de bondgenoot van Frankrijk, dan weder van Oostenrijk, verwierf Victor
Amedefis I van laatstgen. mogendheid eenige districten in bet Milaneesche (Alessandria, enz.), en
bekwam 1713, bij den vrede van Utrecht, het koninkrijk Sicilie, dat hij echter reeds in 1720 genoodzaakt was af te staan, terwijI hij er Sardinie voor
in roil ontving. Van dat tijdstip of voerden de hertogen van Savoje den titel van koning van Sardinie.
In 1735 stood Oostenrijk nog aan Savoje af: Novara,
Tortona, enz., en in 1745 Vigevano; maar in 1798,
na de inflame van Turijn door Joubert, werd Karel
Emmanuel 11 beroofd Nan al zijn vastelands grondgebied, dat bij Frankrijk ingelijfd word; hij nam
de wijk naar het eiland Sardinie, waar hij bleef regeeren tot 1802, toes hij afstand van den troon deed
ten behoeve van zijnen broeder Victor Emmanuel,
die gedurende een doziju jaren slecbts over bet
eiland regeerde, en eerst door de gebeurtenissen van
1814 in het bezit gesteld werd van Savoje en Piemont; ook de oude republiek Genua werd nog daaraan toegevoegd. In 1821 had, in navolging van den
Napelschen opstand, eene dergelijke beweging in
Piemont plaats, die echter nog in datzelfde jaar
door Oostenrijk's wapenen onderdrukt werd. tumiddels had Victor Enntanuel, door dien opstand daartoe gedwongen, afstand van den troon gedaan (1821)
ten behoeve van zijnen broeder Karel Felix, die nu
regeerde tot 1831, toes hij opgevolgd werd door
Karel Albert (zie dat art.), die reeds in 1821 in den
opstand eene rol had gespeeld. Deze vorst, ofschoon
even als zijne voorgangers absolutistisch regeerende,
toonde echter merle te gaan met den gcest van zijnen
tijd. Sedert 1847 sloot hij zich aan de beweging
van Italie aan, gaf 4 Maart 1848 aan zijn yolk den
constitutioneelen regeeringsvorm, en verklaarde, zoodra de opstand te Milaan uitgebroken was, den oorlog aan Oostenrijk. Hij rukte Lombardije binnen,
doch zag zich door gebrek aan de noodige ondersteuning genoodzaakt van den zegevierenden oostenrijkschen veldheer Radetzky eenen wapenstilstand
aan te nemen, en Lombardije weder te ontruimen.
Dc 12 Maart 1849 hervatte oorlog eindigde reeds
21 en 23 dierzelfde maand met de nederlagen bij
Mortara en Novara, en Karel Albert deed afstand
van den troon, ten behoeve van zijnen zoon VictorEmmanuel H, die de constitutie handhaafde, en
zoodoende zijn rijk tot bet middelpunt maakte van
het nationale en liberate streven van geheel
door zijn bondgenootschap met Frankrijk werd 1859
de oostenrijksche invloed uit Italie verdrongen (zie
ITALIAANSCHE OORLOG) ; en door de staatsmanshulp
van Cavour en de heldenhulp van Garibaldi bracht
Victor Emmanuel het zO6 ver, dat hij 17 Heart 1861
zijn titel van koning van Sardinie kon verwisselen
tegen dien van Koning van Italie. Ziehier de naamlijst der vorsten van S. :
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Saronische Golf

Sardo
I Graven van Savoje.
Berthold, graaf van

Karel II

1489

Filips II

1496

1497
999 Philibert II
Karel III 1501
1027 Emmanuel Philibert 1553
witte handen
1048 Karel Emmanuel I 1580
Arnedeiis I
1060 Victor Amedefis I 1630
Amedetis 11
1072 Frans Hyacinth 1637
Humbert II
1118 Karel Emmanuel II 1638
Amedeiis III
1118 III.Koningen van Sardinie.
Humbert Ill
1188 Victor Amedetis
Thomas I
(II als hertog) 1675
1233
Amedefis IV
1720
(I als koning)
1255
Boni facius
1263 Karel Emmanuel I
Petrus
(III als hertog) 1730
1268
Filips I
Victor Amedetis 11 1773
Amedetis V, de
1285 Karel Emmanuel II 1796
Groote
1323
in Sardinie 1798-1802
Eduard
1329 Victor Emmanuel I 1802
Aymon
(eerst in Sardinie,
Amedefis VI, de
sedert 1814 over
1343
Groene
al de Sardische
Amedefis VII, de
landen, tot aan zijRoode 1383
neabdicatie 1821.)
II. Hertogen van Savoje.
1821
Karel Felix
Amedetis VIII (eerst
1831
Karel Albert
graaf, doch sedert
(abdicatie 1849)
1391
1416 hertog)
1459 Victor EmmaLodewijk
1849-4861
1465
nuel
Amedeils IX
(wordt 1861 ko1472
Philibert I
ning van Italie).
1482
Karel I
Sardo, stad en vesting op bet eiland Sardinie,
Maurienne
Humbert 1, met de

prov. Sassari, aan de Golf van Asinari; 2000 inw.
Sardonen, lat. Sardones, y olk in bet zniden

van Narbonensis la, aan de Middellandsche Zee ; in
bun land (thans Roussillon) waren Ruscino en Illiberis de voornaamste steden.
Sardopater. Zie -ARDUS..
Sardus of Sardopater, zoon van Hercules, bracht
eene volkplanting Pheniciers of Libyers naar Sardinie, en gaf zijnen naam aan het eiland, waar liij vereerd werd als eene godheid.
Sarem, vroegere benaming voor bet noorderdeel van de Goudkust (Opper-Guinea), waarin de
stad S. (zie SALLAGA.)
1) of Z arphath , ook wel Sare phta ,
Sarepta,
thans Sarfend, stad in Phenicie, aan de Middellandsche Zee, tusschen Tyrus en Sidon ; de profeet
Elias wekte de zoon eener weduwe te S. nit de
dooden op; Dices 4 : 26 ; I Kon. 17 : 9, 10 ; Obadja,
vs. 20. — 2) stad in europ. Rusland, gouvt, Saratow, 7 uren gaans bezuiden Tsaritsin ; 5000 inw.;
gesticht door Hernhutters.
Sarezer, 1) zoon van Sanherib ; II Kon. 19 :
37 ; Jezaia 37 : 38. — 2) een uit Babel wedergekeerde ; Zach 7 : 2..
Sargon, een koning van Assyrie ; Jezaia 20 :1.
Sarguemines.. Zie SARREGUEMINES.
Sari, 't oude Zadracarta, stad in Iran, is hoofdstad van Mazanderan, ligt 17 miii. benoord. Teheran,
9 uren gaans beoosten Balfroesj, heeft 30,000 inw.
Sariba, of Saribe, een rijk ter westkust van
Borneo, in de nederl. 0. I. residentie Pontianak ; tot S.
behoort het rijk van Sambas.
Sarid, een der landpalen van stem Zebulon ;
Jozua 19 : 10, 12.
Sarisberiensis (J.). Zie JOHANNES VAN
SALISBURY.

Sark, of Sercq, engelsch eilandje met 6 a 700
bewoners in 't Britsche Kanaal, aan de kust van
Normandie, anderhalve miji beoosten Guernsey.
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Sarlat, stad met 6500 inw. in 't fransche dept.
Dordogne, 9 mijlen bezuidoosten Perigueux, was de
geboorteplaats van Montaigne's vriend Et. de La
smatie,
ier.
Boeta
lat. Sarmatia, zoo noemden de ouden eene groote landstreek, die zich (in Europa en
Azie) uitstrekte tusschen de Oostzee en de Caspische Zee, benoorden de Zwarte Zee. Voor sommigen
is S. niets enders dan het west-gedeelte van Scythie ;
volgens anderen is het juist niet dat gedeelte, maar
lag S. weer naar het westen. Wat daarvan zij, zoo-veel is zeker, dat S. geplaatst werd in West-S. of
Europeesch-S. (tusschen de Weichsel en den
Tanais al de landen bevattende, die thans Rusland
en Polen uitmaken) en Oost-S. of Aziatisch-S. (van
den Tanais tot aan de Caspische Zee).
De Sarmaten, bij de Grieken Sauromaten genoemd, waren een y olk, van de Scythen geheel verschillend. Ze schijnen oorspronkelijk uit het tegenwoordige Turkestan en lang benoorden den Caucasus gewoond te hebben ; ze overwonnen de Scythen
en verontrustten de grieksche kolonien benoorden
de Zwarte Zee, en werden vervolgens cijnsplichtig aan
Mithridates. Verstond men vroeger onder den naam
van Sarmaten al de barbaarsche volken, die benoorden de Zwarte Zee woonden, in den tijd der romeinsche keizers werden met den naam van Sarmaten
doorgaans de Jazygen (zie dat art.) bedoeld. In de
3e en 4e eeuw kwamen de Sarmaten onder het juk
der Gothen, en ze maakten gemeene zaak met de
Hunnen om het Gothische rijk ten val te brengen
(376); in de 5e eeuw namen de Sarrnaten deel aan
de vijandelijke invallen, die de Hunnen deden in
West-Europa.
Sarmisegethusa, hoofdstad van Trajaansch
Dacie. Zie ULPIA (Trajana).
Sarnen, stad in Zwitserland, kanton Unterwalden, 10 mijlen beoosten Bern, aan het bekoorlijke
Sarner-meer ; 3500 inw.; is de hoofdplaats van het
halve kanton Obwalden (zie UNTERWALDEN). Te S.
hadden sedert 1830 de aristocratische (conservatiey e) vergaderingen pleats, waaruit 14 Nov. 1832 de
Sarnerbond ontstond, die echter reeds 17 Aug. 1833
voor ontbonden verklaard werd.
Sarnia, de oude naam van 't eiland Guernsey.
Sarno, het oude Sarnus, stad in het Napelsche,
vijfdhalf uur gaans benoordw. Salerno, aan de rivier
S. (den ouden Sarnus); 15,000 inw.; druk bezochte
minerale bronnen; is eene zeer oude stad, gesticht
door de Pelasgen. In de nabijheid van S. werd Tela,
koning der Gothen, gevangen genomen en ter dood
gebracht door Narses; en nabij S. werd Ferdinand I
(van Aragonie), koning van Napels, overwonnen door
Jan van Anjou (1460).
Saron, eene vlakte in West-Palestina, langs de
kust der Middellandsche Zee, was beroemd door de
weligheid van baren plantengroei. In Salomon's
Hooglied (2 : 1) worden de rozen van S. genoemd ;
wijders vindt men S. in bet 0. T. vermeld : I Chron.
5 : 16; 27 : 29 ; Jezaia '33 : 9 ; 35 : 2 ; 65 : 10. De
vlakte ' van S. wordt ook in het N. T. vermeld (Hand.
9: 35), en de bewoners dezer vlakte werden geZie ook SARONISCHE GOLF.
noemd Saronieten.
Saronieden, dichterlijke naam der Druieden,
afgeleid van 't grieksche woord saronis, d. elk.
Saronische Golf, lat. Saronicus sinus, thans
Golf van Egina, het gedeelte der Egeeische Zee, tusschen Attica en Argolis, bevattende de eilanden Salamis en 4,1 gina. Deze golf werd S. genoemd, hetzij
naar de beck Saron (in Troezene), hetzij naar koning
Saron, die, op de hertenjacht zijnde, bier verdronk.
62

Saronno

Saskatsjewan

Saronno, vlek in de italiaansche prov. Milaan,
aan de Lura, 6 uren g. benoordw. Milaan ; 5000 inw.
Saros, comitaat in Hon,garije, tusschen Galicie
ten N., en de comitaten Abaujvar ten Z., Zips ten
W., Zemplin ten 0., is mini 69 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 147,000 zielen, heeft vele geneeskrachtige bronuen, en tot hoofdplaats de stad Eperies.
Saros (Golf van), bij de onden Sinus Melas, de
noordoostpunt der Egeetsche Zee, wordt door het
schiereiland Gallipoli gescheiden van de Zee van
Marmora en de strut der Dardanellen.
Sarpedon, zoon van Jupiter en Europa, betwistte den troon van Creta aan zijnen broeder Minos, werd door dezen overwonnen, en ging toen met
zijnen aanhang een rijkje stichten in Lycie. Volgens
Homerus was S. een der vorsten, die huip verleenden
aan Troje, en werd hij gedood door Patroclus ; doch
Apollo haalde S.'s lijk van het slagveld en zond het
(gewasschen, gebalsemd en in 't gewaad der onsterfelijkheid gedost) naar Lycie.
Sarpi (Pietro Paolo), bij zijn kloosternaam
Fra Paolo, beroemd geschiedschrijver,geb.1552 teVenetie, sedert 1585 procurator-generaal der Servieten
te Rome, werd bij de Inquisitie aangeklaagd wegens
omgang met de ketters, nam toen de wijk naar zijne
geboortestad, en was van 1597 tot aan zijnen dood
de bekwame verdediger van Venetie in de kerkelijke
twisten met paus Paulus V. In 1607 werd door sluipmoordenaars een aanslag op zijn leven beproefd,
doch hij herstelde van de-bekomene verwonding, en
stierf in zijn klooster te Venetie 14 Jan. 1623. Van
zijne werken, die alien te Rome op den Index staan
(6 din. Venetie 1677 ; 24 din. Napels 1790) verdient
inzonderheid melding zijne lstoria del concilio Tridentine (Londen 1619, dikwijls herdrukt en in 't
Duitsch vertaald door Winterer, 4 din. Mergentheim
1839-41).
Sarraceenen, onder dezen naam (verbasterd
van Saraceenen) zijn bij de middeleeuwsche schrijvers
de Arabieren bedoeld ; later verstond men onder
den naam S. alle Mahomedanen, vervolgens de Turken, eindelijk ook alle niet het Christendom belijdende volken tegen wie kruistochten gepredikt werden.
Sarre, duitsch Saar, lat. Saravus en Sara, rivier
die in het fransche dept. der Vogesen ontspringt,bij
Sarrebourg in 't departement Meurthe komt, vervolgens bij Sarreguemines in 't Moezeldepartement,
dan Rijnpruisen bereikt en, na daar Saarbrfick en
Saarluis besproeid te hebben, bij Consarbriick in
de Moezel valt. Deze rivier gaf haren naam aan het
Ddpartement de la Sarre (Saar-departement), dat
onder de fransche republiek (1795) gevornid werd
ten koste van het bisdom Trier, de stad Trier tot
hoofdplaats had, en 1815 aan Pruisen kwam.
Sarrebourg, duitsch Saarburg, het oude
Caranusca, later Sarce castruni, stad in Frankrijk,
dept. Meurthe, aan de Sarre, ruim 8 mijlen beoosten Nancy; 2700 inw.; eertijds rijksstad ; behoorde
aan de bisschoppen van Metz sedert Otto I, kwam
aan de hertogen van Lotharingen (1464), aan Frankrijk (1661). In 1635 werd S. door .de pest geteisterd.
Sarrebruck. Zie ARBIltaCK .

Sarrelouis. Zie -AARLUIS.
Sarre-Union. Zie -AAR- 11-NION.
Sarsechim-Rab-Saris, een der vorsten
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Sarreguemines, duitsch Saargemand of
Saargtniind, stad in Frankrijk, dept. Moselle, circa

.10 mijlen beoosten Metz, aan de ineenvloeiing
(d. Goland) van de Sarre en de Blise ; 5000 inw.;
indertijd eene sterke vesting van Lotharingen; belegerd door de Pruisen 1794 ; bezet door de Geallieerden 1814 en 1815; door brand geteisterd 1824.

van het Babylonische rijk onder de regeering van
Nebticadnezar ; Jer. 39 : 3.
Sartina, of Bobium, oude stad in Umbrie
(thans ital. prov. Forli), 6 a 7 uren gaans bezuidoosten Cesena, was de geboorteplaats van Plautus.
De Sarsinaten namen deel aan de oarlo c,en der Sarmaten tegen de Romeinen, inzonderheid aan den
Ten oorlog (269 v. Chr.). Thans heeft S. 2500 inw.
Sart, 1) bet oude Sardes, stad in Anatolie (aziat.
Turkije), 11 mijlen benoordoosten Aldin; vele rutnen der oude stad Sardes, die verwoest is door
Tamerlan.
'2) stad in Mazanderan (Perzie).
3) 'Rivier van S." noemt men somwijlen het riviertje
Bagoelet (zijnde de oude Paclolus) in aziat. Turkije.
Sartene, het oude Sartena, stad op Corsica, 6
a 7 mijlen bezuidoosten Ajaccia-; 4000 inw.
Sarthe, lat. Sarlha, rivier in Frankrijk, ontspringt in 't dept. Orne, nabij de oude abdij La
Trappe, benoorden Mortagne, stroomt tangs Beaumont-le-Vicomte, Alencon, Mans, Sable, en yak boven Angers in de Mayenne, na 35 mijlen loop, waarvan ruirn 15 mijlen bevaarbaar (van Arnage af). In
de S. ontlasten zich Orne, Huisne, Loir, enz. De S.
geeft haren naam aan een departement van Frankrijk (departement de la S.), begrensd door de departementen Orne ten N., Mayenne ten W., LoinCher ten 0. Het dept. S. (gevormd uit Neder-Maine
en Opper-Anjou) is 115 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 467,000 zielen, ingedeeld in 4 arrondissementen
(Mans, La-Fléche, Mamers, St.-Calais), en heeft
tot hoofdplaats de stad Mans.
Sarti (Giuseppe), italiaansch opera-componist,
gel). 1730 te Faenza, gest. 1802 te Petersburg.
Sarto (Andrea del), schilder. Zie VANNUCCIII.
Sartorius (Georg), geb. 1765 te Cassel, sedert
1814 professor der staatk. te Gottingen, 1827 verhaven tot baron van Waltershausen, gest. 24 Aug.
1828. Zijne voornaamste werken zijn: Geschichte
des Hanseatischen Bundes (3 din. Gott. 1802-8);
Urkundliche Geschichte des Ursprungs der Deutschen
Hansa (2 din. Hamburg 1830).

Saruch, een in Jezus' geslachtsregister; Luc.
Saruchen, stad in stain Simeon ; Jozua 19 : 6.
Sarzana, stad in de ital. prov. Massa ; aan de

3 : 35.

Magra, 3 uren gaans bezuidoosten Spezzia ; 5000
inw.; geboortepi. van pans Nicolaas V ; in de nabijheld rumen van Luna.
Sarzeau, plaats in 't fransche dept. Morbihan,
6 uren gaans bezuiden Vannes; 7500 inw.; geboortepl. van Lesage; oudtijds residentie der hertogen van Bretagne.
Sas (het). Zie SAS..VAN-GOES.
SaSai, een der Israelieten, die in de babyl. batlingschap vreemde vrouwen genomen hadden; Ezra
10 : 40.

Sasak, een afstammeling van Benjamin ; I Chron.
Sasbach, dorp in Baden, ruim 6 uren gaans

8 :14, 25.

benoordoosten Straatsburg, en drie kwartier benoordw. Achern; 1400 inw.; gedenknaald ter eere
van Turenne, die bier 27 Jul! 1675 sneuvelde.
Sasignan, eilandengroep, de westelijkste der
Aleoeten ; deze groep ligt het dichtst bij Kamtschatka.
Saskatsjewan,twee rivieren in Britsch NoordAmerika, beiden uit de Rotsgebergten komende,
loopen meest in oostwaartsche richting, en zip

Saturninus

Sassa-Gandavum
slechts de noord- en zuid-arm van eene rivier, daar
ze zich bij Fort Hindson vereenigen, om zich vervolgens (na ruim 400 mijlen loop) te ontlasten in
het meer Winipeg.
Sassa-Gandavum, lat. naam van Sas-vanGent.
Sassanieden, eene perzische dynastie, gesticht door Ardesjier-Babekhan (Artaxerxes 1), zoon
van Sassan (226 na Chr.) en geeindigd met den
flood van Jezdedzjerd III (652). Zie PERZIe.
Sassari, stad op het eiland Sardinie, 20 mijlen
benoordw. Cagliari, en nabij de plaats van het oude
Turns Libissonis, heeft eene universiteit en 22,000
low.; gesticht is S. door de Romeinen, het werd
verwoest door de Genueezen 1166, en door de
Franschen 1527; het is de hoofdplaats der italiaansche provincie S., die de noorderhelft van het eiland
bevat, ruim 195 vierk. mijlen groot is, en 216,000
zielen telt.
Sassem, verkort voor Sassenheim.
Sassenheim, 1) dorp met 1200 inw. in Rijnland (Zuid-Holland), circa 2 uren gaans benoorden
Leiden, aan den straatweg van Leiden naar Haarlem,
bij verkorting Sassem, genoemd, heette oudtijds
Saxenheim ; Melis Stoke noemt het Zassenem, en
in een brief aan graaf Dirk V (1084) beet het Saxnem ; de oude naain beteekent .verblijfplaats der
Saksen" (omstreeks de beeft der 4e eeuw hadden
de Saksen zich in Rijnland nedergeslagen). -- 2) dorp
met 800 inw. in groothertogdom Luxemburg, vierdhalf uur g. ten W. Z. W. van Luxemburg, wordt
in de wandeling Sanem genoemd. — 3) vlek met
1800 inw. in bet pruisische reg.-district Munster,
aan de Hassel.
Sassina. Zie S_ARSINA.
Sassinaten, of Sarsinaten. Zie SAMNA.
Sassoferrato, het oude Juficum, stad in de
ital. prov. Macerata, 5 uren gaans bezuiden Pergola ;
2400 inw.; geboortepl. van Bertholus en van den
letterkundige Nie. Perotti.
Sas-van-Gent, stadje met 1000 inw. in
Zeeland (in voormalige Staats-Vlaanderen), aan
de helgische grenzen, 4 uren gaans van Gent,3 uren
pans zuidelijk bewesten Goes, staat door bet Kanaal
van Neuzen in gemeenschap met Neuzen en Gent,
en draagt de latijnsche namen Agger- (of Cataracta-)
Gandavensis en Sassa-Gandavunz, ontstaan rondom
de sluis (het Sas), die tot uitwatering diende voor
het kanaal, dat in 't midden der 16e eeuw met vergunning van Filips H door de Gentenaars gegraven
werd naar de Honte, ten einde voor hunne schepen
gemeenschap met de zee te hebben lands een anderen weg dan lands Dendermonde en Antwerpen, welke
vaart wegens onveiligheid gestremd was zoodra
laatstgenoemde stad (hetgeen verscheidene malen
het geval is geweest) de zijde der Staten koos. Ter
bescherming van die sluis werd reeds spoedig eene
sterkte aangelegd, welke geheel vernield werd, 1572,
door eene tot muiterij overgeslagene bende engelsche soldaten, die zich van S. meester maakten en
er al de huizen verbrandden. Reeds spoedig door de
Gentenaars weder versterkt, werd S. in 1576 aan
den prins van Oranje toegekend voor zijde verleende
hulp tegen de oproerige spaansche soldaten in
Vlaanderen ; doch 20 Oct. 1583 werd het sterke S.
overrompetd en bezet door de Spanjaarden. In 1644
(28 Juli) kwam prins Frederik Hendrik het beleg
opstaan voor S., dat, vijf weken tang dapper door de
Spanjaarden verdedigd, eindelijk (5 Sept.) genoodzaakt werd zich bij capitulatie over te geven. Twee
at'itislagen der Franschen, orn hetzij door verraad
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(1678) hetzij door krijgsgeweld (begin 18e eeuw)
in het bezit van S. te komen, mislukten ; beter slaagden zij in 1747, toen S. zich na eene 6-daagsche belegering bij capitulatie aan de Franschen overgaf;
bij den vrede van Aken (1748) werd S. aan de Nederlanden teruggegeven ; doch in Oct. 1794 op nieuw
door de Franschen bemachtigd, bled het 18 Fehr.
1814 aan Frankrijk toebehooren. In den belgischen
opstand werd S. 17 Oct. 1830 door eene bende Belgen overvallen, die er den baas speelden tot 29 Oct.
en toen weder aftrokken.
Sas-van-Goes, of bet Goessche Sas, bij verkorting het Sas, gehucht met 60 inw. op het zeeuwsche eiland Zuid-Beveland ; op den zeedijk benoordwesten S. staat de lantaarn, die aan de zorgen van
Frans Naerebout toevertrouwd werd (zie NAEREBOUT).
Sas-van-Strijen, dorp in Zuid-Holland. Zie
STEW N-SAS.

Satakunda, een finsch o landschapjhans van
de russische gouvernementen Abo het noorder- en
Wasa het zuiderdeel uitmakende.
Satalieh, of Adalia, het oude Attalea, stad in
Anatolie (aziat. Turkije), 50 mijlen bezuidoosten
Smirna, als amphitheater gebouwd aan eene golf der
Middellandsche Zee (genaamd Golf van S., waar in
790 de byzantijnsche vloot vernield werd door de
Arabieren), heeft thans 20,000 inw.; de oude stad
was gesticht door Attains II, koning van Pergamum.
Nict ver van S., en 7 mijlen benoordw. Alaja, ligt
Eski-Adalia, gebouwd op de puinboopen van het
oude Side.
Satan, in de theologie van 't Christendom de
personificatie van het Kwaad; 't is een Hebreeuwsch
woord en beteekent .vijand", .bestrijder".
Sate. Zie S_ATI.
Saterland, landschap in het hertogdom Oldenburg, kreis Kloppenburg, beeft 2000 bewoners (afstammelingen der oude Friezen).
Saters. Zie SATYRS.
Sati, of Sate, egyptische godin van den tweeden
rang. Haar beeld wordt dikwijls aangetroffen bij lijkplechtigheden ; zij zit geknield, en grijpt naar een
sperwer (het ziunebeeld van de zielen der afgestorvenen). De Grieken hebben Naar Hera (d. i. Juno)
genoemd.
Satraap, in het oude Perzische rijk de met
schier onbeperkte macht bekleede stadhouder van
eene provincie. Naar de satrapen werden de provincien genoemd Satrapien.
Satricum, stad in Latium, bezuidoosten Rome.
Satsoema, een der machtige prinsen of landsgrooten in Japan, die zich vijandig toonden jegens
de Europeanen. Vooral prins S. speelde daarbij eene
voorname rol, zoodat het 1863 noodig werd bem te
tuchtigen, tot welk einde de vereenigde europeesche
strijdkrachten in de Japansche wateren, gezamenlijk
eenen krijgstocht ondernamen tegen het grondgebied
van S. (1864). Zie JAPAN.
Saturnalien, Saturnus-feesten. Zie SATURNUS.
Saturnia, bijnaam van Juno, als dochter van
Saturnus.
Saturninus, twee heiligen der roomsch-kath.
Kerk : de eene predikte bet Evangelie in Gallie,
werd benoemd tot bisschop van Toulouse, en stierf
aldaar den marteldood omstr. bet jaar 250 ; kerkeIijke gedenkdag 29 Nov.; — de andere, priester in
Africa, werd anno 304 te Carthago om 't leven gebracht ; kerkel. gedenkdag 11 Fehr.
Saturninus (Lucius Apuleius), eerst questor
te Ostia, daarna volkstribuun, was een werktnig van
Marius; als oproerrnaker tegen den senaat in gewa-
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penden opstand, werd hij in het kapitool ingesloten,
en reeds spoedig genoodzaakt zich over te geven,
waarop hij doodgesteenigd werd. — S. (Sextus
Julius), van gallische afkomst, trail in romeinsche
krijgsdienst, onderscheidde zich in Gallie, Spanje en
Afrika, en was reeds bevorderd tot de hoogste graden, toen hij in 280 te Alexandria uitgeroepen werd
als keizer. Tegen zijnen zin nam hij het purper aan,
zag zich eenige maanden later door zijne troepen
verlaten, en werd in Apamea vermoord, — S. (Q.
Sempronius), veldheer van Gallienns en stadhouder
van Egypte, werd in 262 door zijne armee als keizer uitgeroepen, hield zich 5 jaren in Egypte staande,
en werd door zijne eigene soldaten vermoord toen
hij de krijgstucht wilde handhaven. — S., een usurpator in Gallia, speelde daar voor keizer (350-363)
onder Constantius II en onder Julianus.
Saturnus, aanvankelijk bij de Romeinen god
van den landbouw en van de maatschappelijke samenleving, later door hen geidentificeerd met den
.Kronos der Grieken, en als zoodanig god van den
allesverslindenden tijd, was een zoon van Uranus en
Gea (d. i. van den Hemel en de Aarde). Zijn oudere
broeder Titan deed afstand van den troon des hemels
ten behoeve van S., onder belling, dat S. alle kinderen van 't mannelijk geslacht, die hem geboren
mochten worden, zoodra ze 't levenslicht aanschouwden zou opeten, ten einde geen zonen te hebben, die
aanspraak op den troon zouden kunnen maken,
waartoe na S. alleen de zonen van Titan (de Titanen) gerechtigd moesten blijven. Aan deze overeenkomst getrouw, waren Pluto en Neptunus nauwlijks
geboren, of S. slokte de arme kleinen naar binnen ;
maar toen Jupiter geboren werd, liet S. zich door
zijne gemalin Cybele verschalken, want zij gaf hem
een steen te slikken in plaats van het kind, en zoodoende werd de kleine Jupiter gered. Hiermede nog
Diet tevreden, noodzaakte Cybele haren gemaal,
waarschijnlijk door middel van een braakdrankje,
de twee door hem ingeslikte kinderen (Neptunus
en Pluto) . weder uit te spuwen, waarna zij hen vveder
levend maakte ook. Zoodra Titan te weten kwam,
dat er drie zonen van S. leefden, stiet hij hem van
den troon en zette hem gevangen. Maar nu sprong
Jupiter voor zijnen vader in de bres, overwon de
Titanen, en herstelde S. op den troon. Maar S. werd
al spoedig naijverig op dien machtigen zoon, en
spande den jongen god allerlei strikken, zoodat Jupiter eindelijk boos op zijn vader werd, en de wapenen tegen hem opvatte; hij overwon hem, verminkte hem toen op eene erge manier, en smeet
hem ten slotte den hemel uit. Op de aarde te land
gekomen, ging S. zich verbergen (latere) in Latium,
waar hij eene wijkplaats vond bij god Janus, die
hem zijne dochter Venilia tot vrouw gaf, en hem tot
zijnen troonopvolger benoemde. Van S. leefden de
Latijnen de graanteelt en den akkerbouw ; onder
zijnen schepter bloeiden vrede, overvloed en recbtvaardigheid, en de regeering van S. was voor Italie
de gouden eeuw. Hij legde de grondslagen eener stad
Saturnia op den Capitolijnschen berg, en liet zijnen
troon na aan Picus. Om de nimf Philyra te bekoren
had S. de gedaante van een paard aangenomen en
200 bij hear den centaur Chiron (half mensch, half
paard) verwekt. Nadat S. met Kronos geidentificeerd was, werd hij afgebeeld oud, 'lager, met een
grijzen baard, bet hoofd omsluierd, en met eene
zeissen in de hand; somwijlen ook met een zandlooper in de andere hand.— Men heeft S. dikwijls willen vereenzelvigen met den phenicischen of carthaagschen Moloch, aan wien kinderen geofferd

werden. Het vereischt echter niet veel scherpzinnigheid om in de fabel, dat S. zijne kinderen verslond,
een zinnebeeld te zien van den tijd, die alles wat hij
voortbrengt ook weder verslindt. Te Elis had S.
een tempel ; Drepanum beweerde in 't bezit te wezen van zijne zeissen. Te Rome werd door Numa, door
Tullus Hostilius en vervolgens door de consuls aan S.
een tempel toegewijd, waar de openbare schatkist
bewaard werd. De feesten ter eere van S. (Saturnalien
genoemd) waren een tijd van algemeene gelijkheid
en vrijheid: zoo lang die feesten duurden bestond er
geen onderscheid van stand, en de meesters bedienden aan tafel hunne eigene slaven. Aanvankelijk
duurden de Saturnalien slechts I dag, later 3, en
van Claudius' tijd al' zelfs 5 dagen, aanvangende 17,
December. Het was gebruikelijk, elkander bij die ge'legenheid geschenken aan te bieden, welk gebruik
bij de Christenen behouden is gebleven (de Kerstgeschen ken).
Satyrs, of Saters, in de fabelleer de naam van
goden, afgebeeld met bokspooten en bokken-ooren,
een buitengewoon lang teellid, en over bet geheel
veel overeenkomst hebbende met de Faunen. Men
geeft hen als gevolg aan Bacchus, dien ze vergezel den op zijnen tocht naar India; somwijlen worden
de S. zelfs zonen van god Bacchus genoemd. Door
de dichters worden ze voorgesteld als minnaars van
dronkenschap en wellust, inzonderheid jacht makende op schoone nimfen, met wie de S. ook dikwijls afgebeeld worden, wulpsche dansen dansende.
Sau, rivier; dezelfde als de Save.
Saul, 1) zoon van Kis nit den stam Benjamin,
werd door Samuel tot eersten koning van Israel gekozen. Later haalde S. zich het misnoegen van
Samuel op den hals, die nu in bet geheim David tot
koning zalfde. Saul wilde den troon echter niet aan
David afstaan, maar vervolgde hem zooveel bij kon ;
de vlagen van krankzinnigheid, waaraan S. nu en
dan teed, werden erger, en toen hij in eenen veldslag
tegen de Philistijnen de nederlaag feed, maakte S.
zelf een einde aan zijn leven. Behalve deze S., die
veelvuldig vermeld wordt in de twee Boeken Samuel,
in I Chron., in 't Boek der Psalmen, in Jezaia 10 : 29
en ook in de Handelingen der Apostelen, komen er
in 't 0. T. nog twee Sauls voor, nl.: — 2) een koning in Edom ; Gen. 36 : 37, 38 ; I Chr. I : 48, 49.
,3) zoon van Simeon ; Gen. 46 : 10; Exod. 6:
14; Num. 26 : 13; I Cbron. 4: 24. De afstammelingen van dezen S. heeten Saulieten (Num. 26 :13).
Sauli (Alexander), de apostel van Corsica, geb.
1535 te Milaan, werd 1570 tot bisschop van Aleria
(op Corsica) verheven, bracht daar de nog halfwilde
volksstammen tot het Christendom en tot beschaving, en stied 1592 ; kerkel. gedenkdag 23 April.
Saulieten. ZieSASUL3).
Saulieu, het nude Sidilocum of Sedelaucum,
stad in 't fransche dept. Cote-d'Or, 7 uren gaans
bezuidw. Saumur; 3400 inw.; geboortepl. van Cl.•
Sallier ; zeer oude stad (men heeft er zelfs een ouden
Zonnetempel ontdekt); in 1359 werd S. door de
Engelschen verbrand ; het feed ook veel in de Religieoorlogen.
Saulus, de vervolger van de Christenen, die op
den weg naar Damascus bekeerd werd. Zie PAULUS,
A Postal der Heidenen. Zie ook Hand. 7: 58; 8: I,
3; 9:1 env.
Saumaise (Claude de). Zie SALMASIUS.
Saumur, lat. Salmurium, stad in 't fransche
dept. Maine-Loire, aan de Loire, bezuidoosten Angers; 13,000 inw.; geboortepl. van mad. Dacier;
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was voorheen vesting en hoofdplaats van Saumurois,

Surat
tot 1789 een der acht kleine gouvernementen van
Frankrijk. Sedert 1026 maakte S. deel uit van Anjou ; het werd in 1549 aan Frans van Lotharingen,
hertog van Guise, verpand, , en eerst in 1570 gelost
door Karel IX. De Vendeeers bemachtigden S. 9 Juni
1793, doch zagen zich 15 dagen later (24 Juni) genoodzaakt de stad weer to ontruimen. De naam van
Komplot van S. heeft men gegeven aan do rebellie
van generaal Berton (1822).
Saurat, stad in 't fransche dept. Ariege, zevendhalf uur gaans bezuidw. Foix; 5500 inw.; minerale bron.
Saurin (Elie), fransch predikant, eerst te
Embrun, later te Utrecht, geb. 1639, gest. 1703, is
vermaard geworden door zijn twistgeschrijf tegen
Jurien. — S. (Jacques), fransch protestantsch kanselredenaar, geb. 1637 te Nimes, op 9-j. leeftijd met
zijn varier uitgeweken (Edict Nantes), studeerde te
Geneve, werd waalsch predikant te Louden, daarna
te 's-Hage. Zijne Sermons (12 din. 1749) zijn juweelen van welsprekendheid ; Cheneviére leverde
daaruit eene bloemlezing (Sermons choisies de S.,
Geneve 1824) opnieuw uitgegeven doorWeiss(1854).
Sauromaten, zooveel als Sarmaten.
Sausa, schrijver van koning David ; I Citron.
18 : 16.
Saussure (Horace Benoit de), natuurkundige, geb. 1740 te Conches bij Geneve, sedert 1762
professor te Geneve, gest. 1799. Voornaamste werk :
Voyages dans les Alpes (4 dln. Geneve 1779-96).
S. was de eerste die den Mont-Blanc beklom, in
1787. — S. (Theodore de), :zoon van den vorige,
geb. 1767 te Geneve, gest. als professor aldaar 1845,
beroemd als planten-scheikundige. — S. (mevr.
NECKER de), dochter en zuster van de beide vorigen,
geb. 1765, gest. 1841, schreef uitmuntende werken
over de opvoedkunde.
Sauves (Charlotte de Beaune-Samblanoy, barones van), hofdame van Catharina de Medicis, werd
bemind door den koning van Navarre (later Hendrik IV); zij hield hem dikwijls op de hoogte van
komplotten, die tegen hem gesmeed werken. Geboren
1551, als weduwe hertrouwd met den markies van
Noirmoutiers, stierf zij 1617.
Sauwert, of Salwert, dorp in Hunsingo, prov.
Groningen, 5 uren g. bewest. Appingedam ; 370 inw.
Savage (Richard), engelsch dichter, geb. te
Londen1608, in overspel geteetde zoon van lordRivers
en gravin Macclesfield, werd door zijne moeder verstooten, leidde een armzalig leven, en stierf 1743
terwijl hij gegijzeld zat voor schuld. Van zijne
DWerken" (2 dln. Londen 1777) is vooral beroemd
'de Bastaard", zijnde zijn eigene levensgeschiedenis.
Savannah, grensrivier tusschen Georgie en
Zuid-Carolina, ontstaat uit de vereeniging van de
Tngaloo en den Keowee, loopt in zuidw. richting
langs Augusta en Savanna, en valt na 100 mijlen
loop met verscheidene monden in zee. Aan de zuidzijde der rivier, 4 mij len van hare uitwatering, ligt
de stud S., de grootste stad en voornaamste haven
van Georgie ; 22,500 inw. In de nabijheid van S.
gaven de Engelschen in 1779 de nederlaag aan de
Amerikanen en Franschen. In den amerik. burgeroorlog werd S. in Dec. 1864 belegerd en ingenomen
door Sherman, generaal der Unie.
Savarin (Anthelme BRILLAT-), fransch magistraat, geb. 1755 te Bellay, gest. 1826, beroemd door
zijn gastronomische werk : Physiologic du gout
(le druk 2 dln. 1840).
Savary (Nicolas), fransch reiziger, geb. 1750
te Vitre, gestorven 1788. Men heeft o. a, van hem:

Savigliano
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Lettres sur l'Egypte (3 dln. Parijs 1788-89);
Lettres sur la Gréce (1 deel Parijs 1788); eene
Grammaire arabe (Parijs 1814); enz. S. (Julien),
broeder van den vorige. Men heeft van hem Guerre
des Vendeens et des Chouans contre to Republique

(6 dln. 1824).
Savary (Anne Jean Marie Ren.e), hertog van
Rovigo, fransch generaal, geb. 1774 te Marc in de
Ardennen, trad 1789 in dienst, was 1793 reeds kapitein der kavallerie, 1800 adjudant van Bonaparte,
maakte den tocht naar Egypte mede, na zijn terugkeer kolonel der keurbende gendarmen, werd als
zoodanig belast met de terdoodbrenging van den
hertog van Enghien, en klom spoedig op tot brigade-, daarna tot divisie-generaal. Hij onderscheidde
zich bij Austerlitz, Eylau, Ostrolenka, Friedland,
werd 1807 tot hertog van Rovigo verheven en benoemd tot stadhauder in Pruisen, 1808 bekleed
met het opperbevel over de armee in Spanje, waar
hij bleef tot de aankomst van koning Jozef, was van
1810 tot 1814 minister van politic, vergezelde 1815
den keizer naar Rochefort en tot op den Bellerophon,
werd toes van Napoleon gescheiden en door de Engelschen 7 maanden gevangen gehouden op het eiland
Malta, waar hij het plan ontwierp van zijne Memoires;
uit zijne gevangenschap ontsnapt, keerde hij naar
Frankrijk terug, verkreeg de vernietiging van bet
vonnis, waarbij hij ter dood was veroordeeld bij
verstek (1819), schreef eene brochure, waarin hij
de schuld van des hertogs van Enghien dood op
prins Talleyrand schoof, moest dientengevolge de
wijk nemen naar Rome, keerde 1830 naar Frankrijk
terug, werd 1831 opperbevelhebber der armee in
Afrika, en stierf 2 Juni 1833. Zijne belangrijke
Memoires zagen eerst in 1828 het licht.
Save, duitsch San, de Savus der ouden, rivier
in Oostenrijk, ontspringt in de nabijheid van den
Terglou in de Krain, wordt bij Laibach bevaarbaar,
en ontlast zich, na 140 mijlen loop, waarin zij verscheidene watervallen gevormd heeft, bij Belgrado
in den Donau. — 2) kleine rivier in de fransche
departementen Hautes-Pyrenees en Gers, outlast
zich in de Garonne.
Savenay, fransche stad, dept. Loire-Infer., 12
uren gaans benoordw. Nantes ; 2000 inw.; de Yendears ontvingen hier 1793 de nederlaag van generaal When
Saverdun, stad in 't fransche dept. Aridge,
vierdhalf uur gaans benoordw. Pamiers; 4000 inw.;
geboorteplaats van Benedictus XII; was eertijds eene
vesting van het landschap Foix.
Saverne, 1) 't oude Tabernw, duitsch Zabern,
(zie dat art.),stad in 't fransche dept. BenedenRijn, aan
de Zorn, 10 uren gaans benoordw. Straatsburg, in
de nabijheid van een bergpas, die uit Lotharingen
naar den Eizas loopt ; 6000 inw. Het oude Tabernce
werd, naar men wil, verwoest door Attila; de tegenwoordige stad behoorde achtereenvolgend aan de
bisschoppen van Metz en aan die van Straatsburg ;
het was eene sterke vesting, die echter herhaalde
malen ver- en heroverd werd, o. a. in 1525 door
eene bende Rustauds (Elzasser boeren) en in 1636
door de Franschen ; word 1696 ontmanteld. — 2)
fransche naam der engelsche rivier Severn.
Savie, een acht uren gaans lang Alpendal in
Grauwbunderland, doorstroomd door de Rabiusa of
Savier-Rijn.

Savigliano, stad in de ital. prov. Cord, tusschen de Maira en de Grana, 6 uren gaans benoordw.
Coni; 15,000 inw.; veroverd door Frans I; teruggegeven 1574 door Hendrik , IV. Bij S. versloegen de
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Franschen de Oostenrijkers in Sept. 1799 ; thans
staat S. in spoorweggemeenschap met Turijn.
Savignano, twee ital. steden : 1) aan den
Fiumesino (den ouden Rubicon), 4 uren gaans bezuidoosten Cesena; 5000 inw.; academie, genaamd
Rubiconia. — 2) in het Napelsche, in de Capitanata,
4 uren g. bezuidw. Bovino; 2500 inw.
Savigny, 1) dorp in Savoje, 6 uren gaans
bezuidw. St. Julien ; warme bron. 2) dorp in 't
fransche dept. Rhone, 5 uren g. benoordw. Lyon ;
1600 inw.; Benedictijner abdij (St. Martin de Savigny). — 3) S.-Ms-Beaune, dorp in 't fransche
dept. Cote-d'Or, 5 kwartier g. benoorden Beaune;
1100 inw. — 4) S.-sur-Brave, in 't fransche dept.
Loir-Cher, 5 uren g. benoordw. Vendome; 2800 inw.
Savigny (Friedrich Karl von), beroemd rechtsgeleerde, geb. 1779 te Frankfort aan den Main,
1808 professor te Landshut, 1810 te Berlijn, werd
tot verscbillende hooge ambten beroemd, o. a.
1842 tot minister van justitie; hij trail in 1848
als zoodanig af, en stierf 25 October 1861. Van
zijne vele uitmuntende werken noemen wij enkel :
Geschichte des riimischen Rechts im Mittelalter (6 din.
Heidelberg 1815-31; 2e druk 7 din. 1834-51).
Zijne vrouw (gest. 18 Mei 1863) was de zuster
van Bettina von Arnim.
Savile, markies van Halifax. Zie HALIFAX.
Savinian,fransche naamsvorm voor Savigliano.
Savo, eene groep nederl. 0. I. eilanden in de
Indische Zee, waartoe behooren : 1) Groot-S., 4
mijlen lang en 3 mijlen van het 0. naar het W.
breed, met 28,000 bewoners, ingedeeld in vijf vorstendommen, waarvan limo of Temo het voornaamste
is. In 1770 werd dit eiland door Cook bezocht.
2) Klein-S., of Nieuw-S., is onbewoond en ligt bezuidoosten Groot-S.
Savoje, het Sabaudia of Sapaudia nit de middeleeuwen, aanvankeltk graafschap, later hertogdom,
beboorde tot 1860 aan het voormalige koninkrijk
Sardinie, en werd in dat jaar aan Frankrijk afgestaan ; het ligt tusschen Zwitserland ten N., Piemont
en de Alpen ten 0. en Z., Frankrijk ten W., is ruim
201 vierk. mijlen groot, bevolkt met 543,000 zielen,
en is bet hoogstgelegen land van geheel Europa ;
in het 0. heeft men er de Grajische Alpen (met den
Mont-Blanc), in het W. de Cottische Alpen, en in 't
N.O. de Pennijnsche Alpen. De Savojers (Savoyards)
spreken een eigenaardig fransch dialect ; velen
hunner gaan hun brood zoeken in den vreemde,
inz. in Frankrijk, om, als ze met op straat doedelzak-spelen en Jansen, en met allerlei geringe dienstverrichtingen een spaarpenninkje bijeengewonnen
hebben, naar hun land terug te keeren. Tegenwoordig is S. ingedeeld in twee departementen : S., of
Neder-S., ruim 118 vierk. mijlen, met 275,000 bewoners en Chambery tot hoofdplaats, en Opper-S.,
ruim 83,000 bewoners, hoofdpl. Annecy. De voornaamste rivieren in S. zijn Rhone, Isere, Arve en
Arcq. Toen S. bij het eerste fransche keizerrijk ingelijfd was, vormde het 't dept. van den Mont-Blanc
en een gedeelte van het dept. Leman. In den romeinschen tijd was S. gesplitst in de provincien
Alpes Crake en Alpes Pennince ; men vond er de Allobrogen, de Centronen, de Nantuaten, de Veragren.
De .naam Sapaudia, waarvan de naam S. afgeleid is,
dagteekent hoogstens nit het laatst der 4e eeuw.
Na eerst deel uitgemaakt te hebben van bet Romeinsche rijk, toen van het rijk van Karel den Groote,
kwam S. in 888 onder het gezag van Rudolf, koning
van Transjuraansch Burgundie ; door Koenraad den
Salier werd het aan bet Duitsche keizerrijk getrok-

Sayn
ken, en omstr. 1027 verheven tot een graafschap
ten behoeve van Humbert, bijgenaamd met de witte
handen", den stamheer der graven van S.; in 1416
werd S. hertogdom; sedert 1720 maakte S. Ileel nit
van het koninkrijk Sardinie. Voor de graven en hertogen van S. zie SARDINIe.
Savona, het oude Sava of Sabata, stall in de
ital. prov. Genua, aan de uitwatering van bet kustriviertje Egabona in de Middellandsche Zee, circa
10 uren gaans hezuidw. Genua ; 19,000 inw.; haven;
geboorteplaats van Chiabrera; in de nabijheid van S.
was Julius II geboren. In 1525 werd S. bemachtigd
en de haven vernield door de Genueezen ; in 1745
gebombardeerd door de Engelscheri ; 1746 aan de
Genueezen ontweldigd door den koning van Sardinie.
Door de Franschen ingenomen 1809, werd S. verheven tot hoofdplaats van het departement Montenotte.
Van 1809 tot 1812 hield Napoleon I bier pans Pius
VII gevangen.
Savonarola (Girolamo), beroemd kanselredenaar van de orde der Dominicanen, geb. 21 Sept.
1452 te Ferrara, waar zijn varier een der voornaamste geneesheeren van zijnen tijd was, werd 1488 benoemd tot prior van San-Marco te Florence, onderscheidde zich door een strengen levenswandel, en
door zijn ijveren tegen de heerschende verdorvenheid van zeden, nam 1494 een werkzaam aandeel
aan de vestiging van een democratisch bewind te
Florence, en riep alle vorsten op, om de handen ineen
te slaan tot eene doortastende kerkhervorming. De
schandelijke levenswijs van het Bros der geestelijken
vond in S. een duchtig bestrijder, maar hij in die
alien even zoo vele vijanden. De liederlijkheden en
snoodheden van paus Alexander VI werken niet door
S. gespaard, en wederkeerig deed de pans hem in den
ban. Al weder echter bleek ook bier, dat het recht
der waarheid tegenover het recht van den sterkste
maar zelden triomfeeren kan. Het einde van S.'s
streven werd, dat hij met twee monniker: (Domenico de Pescia en Silvestro Marussi) gevangen genomen, op de pijnbank gebraeht, en vervolgens levend
verbrand werd (23 Mei 1498). Eene complete editie
zijner werken verscheen te Lyon (6 din. 1633-40).
Lezenswaardig zijn Rudelbach's Savonarolaund seine
Zeit (Hamburg 1838) en La sloria di Girolamo
Savonarola (Florence 1859).
Savus, lat. naam van de Save.
Saxe, fransche naam van Saksen.
Saxo, bijgenaamd Grammaticus of Longus,
deensch geschiedschrijver uit de 12e eeuw, gest.
omstr. 1204. Zijne Historia Danica (laatste editie
Kopenhagen 1839-58) is in 't Deensch vertaald
door Grundvig (3 din. 1818-22).
Saxonia, het land der Saxones (Saksen).
Saxonia Transalbina zooveel als Noord-Albingia.
Zie SAKSEN.
Saxons, fransche naam voor de Saksen.
Say (Jean Rapt.), fransch staathuishoudkundige,
geb. 1767 te Lyon, gest. 1832 te Parijs.Voornaamste
werk : Cours complet d'econonzie polilique pratique
(6 din. Parijs 1829 ; nieuwe druk 1842).
Sayansk-gebergte. Zie —s AJANISCHE.
Saylessie, landschap in nederl. 0. I., noordelijk op het schiereiland Hitoe (eiland Amboina). In
S. de steile berg Capaha, waar de inlanders zich
1643 verschansten en zich onverwinnelijk waanden,
loch 1644 hunne sterkte stormenderhand zagen
bemachtigen door de nederl. troepen. Beoosten dien
berg het gebergte Tanita, zijnde het hoogste van
het geheele eiland.
Sayn. Zie W ITTGENSTEIN.

Sca)vola

Scandiano
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Sca,vola (C. Mucius), een jong Romein,diebij phrastus, enz. schreef bij De causis lingua' Latina
(Lyon 1540; dikwijls herdrukt) en Poetices sive de
het beleg van Rome door Porsenna (507 v. Chr.) in
arle poetica (Lyon 1561 ; dikwijls herdrukt).
het etruskiscbe kamp doordrong, tot in de tent des
S. (Jozef Justus), zoon vnn den vorige, geb. 1540
konings, om dezen te vermoorden. Hij vergiste zich
te Agen, omhelsde het Protestantismus, werd proeater in den persoon, en doorstak slechts des kolessor te Leiden, overtrof zijn varier als philoloog,
nings geheimschrijver. Dadelijk gevat en in 't vermaakte zich tevens beroemd als geschiedsehrijver en
boor genomen, beantwoordde hij de tot hen) getijdrekenkundige, en stierf 1609. Voornaamste wergerichte vragen niet, maar stak zijne rechterhand,
die den verkeerden dolksteek had toegebracbt, in
ken : De emendatione temporunt (beste editie Geneve
een daar staanden bak met gloeienden kolen, en liet
1829) en Thesaurus . tetnporum (Leiden 1606: 2e
druk Amsterdam 1658).
haar verbranden bij wijze van straf voor haar mistasten. Daarop richtte hij bet woord tot den koning,
Scamandrus, of Xanthus, kleine rivier in
Troas, bewesten Troje, ontsprong aan den voet van
en zeide, dat er in Rome 300 jongelingen waren,
den Ida uit twee bronnen, van welke de eene warm,
die zich verbonden harden, om, evenals hij, den kode andere koud was. De rivier S. vereenigde zich
ning naar 't Leven te staan, en ter volvoering van hun
met den Simois, en viel in de nabijheid van het
besluit een voor een hun Leven te wagen, totdat het
voorgebergte Sigeiim in de Egeesche Zee. Ten tijde
doel bereikt zou zijn. Van deze mededeelingschrikte
van Strabo was een der twee bronnen (nl.de warme)
Porsenna derwijze, dat hij S. op vrije voeten stelde,
reeds opgedroogd.
en zich haastte den vrede te sluiten. — S. (Q. Mucius), pretor in Sardinie in 217 v. Chr., werd voor
Scanderbeg (George Castriota, genaarad), dat
is .Alexander de aanvoerder", zoon van Johannes
den bekwaamsten rechtsgeleerde van zijnen tijd geCastriota, prins van Albanie, schatplichtig aan Amuhouden. Ook zijne zonen Quintus en Publius, en verrat 11, werd als gijzelaar uitgeleverd aan dien sultan,
scheidene anderen onder zijne afstammelingen, wadie hem liet grootbrengen in bet Mahomedaansche
ren uitstekenderechtsgeleerden.— S. Augur (Q. Mugeloof. Hij ontving van Amurat den titel van sancius), kleinzoon van den vorige, bekwaam rechtsgedzjak en het kommando over 5000 man, en bewees
leerde, was consul in 47 v. Chr., overwon de Daiwadien vorst goede diensten tegen den despoot van
ten, en genoot de eer van den grooten triomf. Hij
Servie ; doch besloten zijnde den Croon van Albanie
deed ook voortreffelijke diensten in den oorlog teweder op te richten, verliet S. de Turken in den slag
gen de Marsen. Cicero was een zijner leerlingen.
S. (Q. Mucius), schoonvader van Pompejus, en neef aan de Morava (1443), maakte zich bij verrassing
meester van Croia, de hoofdstad zijnererflanden,vervan den vorige, was insgelijks een bekwaam rechtsklaarde zich openlijk als Roomsch-katholiek, liet
geleerde. Hij was consul in 95 v. Chr., en vervolgens
zich uitroepen als opperhoofd door den bond der alproconsul van Azie, in welke provincie hij zich door
baneesche en epirotische edelen, versloeg de Turken
onbaatzuchtigheid en rechtvaardigheid algemeen beaan de Zwarte Drin, overweldigde Macedonia, sloot
mind maakte. De jonge Marius liet dezen S. vereen verdrag van bondgenootschap met Ladislas V,
moorden.
koning van Hongarije, en met Hunyades, verwierp
Scaffelaer. Zie.e S CRAFFELAAR.
Scagen, Scardam, Scarwoude, enz. Zie SCHA... de vredesvoorslagen, die Amurat hem deed, en floodScala, stad in de ital. prov. Salerno ('t Napel- zaakte hem het beleg van Croia op te breken (1450).
Niet minder voorspoedig- oorloogde S. tegen de troesche, Principato Cit.), bij de Tyrrheensche Zee, ter
pen van Mahomed 11, zelfs na de inname van Conplaatse van het oude Amalfi, 5 kwartier gaans bewesstantinopel, en vond nog tijd om, te midden van zijten het tegenwoordige Amalfi; 1400 inw.
Scala (della), beroemd gibellijnsch geslacht, dat nen strijd tegen de Turken, hulp tegen Jan van Anjou (1462) te gaan verleenen aan Ferdinand I, kona den val der familie Rornano, het hoogste gezag
ning van Sicilia, die hem nit erkentelijkheid verhief
te Verona in harden had van 1260 tot 1387.
tot hertog van San-Pietro. Daarop keerde S. in alZie ook SCALIGER.
Scalabis, stad in Lusitanie ; thans Santarem. lerijI terug, om het hoofd te bieden aan de ontzagScala-Nova, het 1Veapolis der ouden, door de wekkende krijgstoerustingen van Mahomed H, aan
wien hij nogmaals de nederlaag gaf. Kort daarna
Turken genoemd Koesje-Adassi, stad in Anatolie (in
stierf S. (1467) te Lissa, bij de Venetiers, met wie
aziat. Turkije), aan de Golf van Scala-Nova, 15 uren
hij op het punt was een verbond te sluiten tegen de
g. beznid. Smirna ; 20,000 inw. Vergelijk KOESJADASI.
Porte. De Taken bedienden zich van den naam van
Scalas, oude naam van Calais.
S. om kleine kinderen bang te maken: zij noemden
Scalden. Zie SRALDEN.
hem ' de Walachische Witte Duivel"; tot op denlmiScaldis, lat. naam der Schelde.
digen dag leeft S. in de nationale liederen 4er AlbaScale di Levante. Zie LEVANT.
Scalea, La Scalea, havenstad in 't Napelsche neezen.
(Calabria Cit.), aan de uitwatering van den Lao in de
Scanderieh, egypt. stad. Zie ALEXANDRIA.
Tyrrheensche Zee, 7 mijlen benoordw. Paolo, ter
Scanderoen, stad en golf in aziat. Turkije.
Zie A LEXANDRETTE.
plaatse van bet oude Talao, gesticht door de SybaScEtndia, zoo noemden de ouden bet zuiderrieten; 3300 inw.
deel van bet tegenwoordige Zweden ; ze plaatsen
Scalia, lat. naam van eiland Schouwen.
daar de Sitonen, de Swionen, de Hillivonen, de GuScaliger (Julius Cesar), beroemd geleerde. geh.
ten (de drie laatstgenoemde names vinden wij te1484 te Padua (volgens anderen te Verona, volgens
rug in Zweden, flatland, Gothland); overigens was
derden te Venetia), gest. 1588 te Agen in Frankrijk,
hun van S. weinig of niets bekend. Volgenssommige
waar bij zich gevestigd had als geneeshcer van Ant.
geleerden was S. niets Anders dan het eiland Funen;
de la Rovere (bisschop van Agen). flij was de zoon
Zie SCANDINAVIe.
van een miniatuur-schilder, met name Benedictus
Scandiano, vlek in 't voorm. hertogdom MoBordoni, doch beweerde of te stammers van het adelJena, vijfdhalf uur gaans bezuidw. Modena ; geboorlijk geslacht della Scala, waarnaar hij zich dan ook
teplaats van Bojardo en van Spallanzani; volgens
noemde. Behalve vele philos. en natuurk. werken,
sommigen ook van Ariosto.
commentarien op Hippocrates, Aristoteles, Theo-
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Scandinaven, een oud yolk. Zie SCANDINAVI6.
Scandinavia, deze naam, waaronder men
reeds bij Plinius de Oostzee-eilanden en het zuiderdeel van Zweden bedoeld vindt, werd in de middeleeuwen gegeven aan Noorwegen en Zweden (het
Scandinavisehe schiereiland), en wordt nog tegenwoordig bij dichters en overdrachtelijk veel gebruikt
your de drie landen : Zweden, Noorwegen en Denemarken.
Scanie, fransche naam voor Schonen.
Scarborough, stad in Noord-Riding van 't
engelsche graafschap York, aan de Noordzee, 17
uren gaans benoordoosten York ; 18,500 inw.; goede
haven.
Scarborough's-eilanden. Zie bet artikel
GILBERTS-EILANDEN.

Scardische bergen. Zie SCARDUS.
Seardona, 1) thans Isola Grosse, of Arbe,

eilandje in de Adriatische Zee, aan de kust van Liburnid. — 2) of Skardin, stad met 300 inw. en haven
in Dalmatia; derdhalf uur gaans benoordoosten Spalatro; 6000 inw.
Seardus mons, of Scordus mons, thans Tsjardagh of Gljoebotin, bergketen in Epirus, sluit zich
in 't oosten aan den Orbelus aan.
Scarlatti (Alessandro), ital. componist, geb.
1659 to Trapani, gest. 1725 te Napels, leverde een
aantal operaas en kerkmuziek. S. (Domenico),
zoon van den vorige, geb. 1683, gest. 1757, de beroemdste barpspeler van zijnen tijd, was muziekmeester der koningin van Spanje. S. (Giuseppe),
zoon van den vorige, geb. 1718, gest. 1776 te Weenen, niet alleen beroemd als klavierspeler maar tevens als componist; hij leverde o. a. 12 operaas,
waarvan it Mercato di Malmantile een verbazenden
opgang maakte.
Scarps, (Antonio), beroemd ontleed- en heelkundige, geb. 1747 in Friuli, sedert 1783 professor
te Pavia (na dat eerst te Modena geweest te zijn),
gest. 1832.
CARPATIIO.
7i C
Scarpanto, elle a Zie
Scarpe, rivier in Frankrijk, ontspringt in 't
dept. Pas-de-Calais, loopt langs Arras, waar zij bevaarbaar wordt, komt dan in het dept. Nord, besproeit Douai, Marchiennes, St.-Amand, en valt dear
in de Schelde.
Searphe, of Scarphia, stad in bet oosten van
Locris, in de nabijheid der Thermopylen en van de
Malische golf, werd verwoest door eene aardbeving;
bij S. werden de Acheers verslogen (147 v. Chr.)
door Q. C. Metellus.
Scarron (Paul), fransch dichtei, geb. omstr.
1610 te Grenoble, was de zoon van een raadsheer
in 't parlement, leidde, in weerwil dat hij voor den
geestelijken staat bestemd was, een allerlosbandigst
levee, en verloor dien ten gevolge het gebruik van
zijne ledematen (1638), maar niet zijne opgeruimdheid. In 1652 trail hij in den echt met jufvrouw
d'Aubignê (later beroemd geworden als mevrouw
Maintenon); hij stierf 1660. Zijne Oeuvres (10 din.
Parijs 1737) zijn in 1786 herdrukt in 7 din.
Scaurus (Marcus Emilius), beroemd Romein,
`geb. 163 v. Chr. uit eene aanzienlijke, doch toen
lang reeds in 't verval zijnde familie, Mom door zijne
verdiensten en talenten tot de hoogste waardigbeeden op, werd tevens schatrijk (volgens sommigen,
o. a. Sallustius, niet op eene altijd even eerlijke wijze),
en stierf anno 87 v. Chr. — S. (Marcus Emilius),
zoon van den vorige, is niet enders bekend dan door
de pracht van zijn paleis op den Palatijnschen berg,
waarvan Plinius eene schitterende beschrijving heeft

Schaft
geleverd. Daarop schreef de fransche bouwmeester
Mazois zijn bock Le Palais de Scaurus.
Seeaux, in middeleeuwsch Iatijn Celke, stadje
in 't fransche dept. Seine, 'nabij de Biévre, 3 uren
gaans bezuiden Parijs; 1800 inw. Eertijds stond te
S. een prachtig kasteel, gebouwd door Colbert; het
kwam aan den natuurlijken zoon van Lodewijk XIV
nl. den hertog van Maine, wiens vrouw er eene ware
bofhonding hield ; later werd de hertog van Penthievre eigenaar van dat kasteel, en in de omwenteling werd het verwoest.
Scenitisehe Arabieren, van 't grieksche
woord skene, tent. Den naam S. gaven de Romeinen
en Grieken aan de nomadiseerende Arabieren. De
ouden kenden inzonderheid de Arabieren, die been
en weer trokken tusschen Syrie en den Euphraot,
die in Zuid-Mesopotamie, enz.
Scepsis, stad in 't zuidwesten van Mysie, is
bekend als geboorteplaats van Neleus, bijgenaamd
van S., en vooral ook doordien dear tie lang verloren gewaande werken van Aristoteles teruggevon den werden.
Sceptische wijsgeeren, Sceptici, van 't
grieksche woord skepsis, onderzoek ; ze worden ook
Pyrrhonici genoemd, naar Pyrrho uit Ells. Later
heeft men den naam van Sceptici gegeven aan alien,
die in bet leerstellige des geloofs op sommige punten twijfelden.
Sceva, een joodsch hoogepriester, wiens 7 zonen als duivelbezweerders rondreisden; Hand. 19 : 14.
Scevola (Mucius). Zie SC/MLA.
Schftardam, 't noordholl. dorp Schardam.
Zi g CHAESBERG
Zie
-.
b.
li m h
Sehaasberg,
,_o_ammed-).
Zie MOHAMMED-SCHACH.
h
Schach (m
Schaesberg, dorp in nederl. Limburg, 5 uren
g. benoordw. Maastricht, een half uur g. benoorden
Heerle ; omstr. 8000 inw.; kasteel ; van de oude beeren van S. stamt het geslacht der (sedert 1712)
rijksgraven von Schaesberg in Wurtemberg af.
Sehaffelaar (Jan van), hopman in dienst van
den utrechtschen bisschop David van Burgundie,
maakte zich met 19 zijner manschappen meester van
den toren te Barneveld (Juli 1482), die daarop door
den vijand (Amersfoort en Nijkerk) zoo deerlijk beschoten werd, dat de onderhebbenden van S. zich
bij verdrag wilden overgeven. Hun aanbod tot capitulatie werd aangenomen, mits zij S. door een der
galmgaten van den wren naar beneden wierpen,
welke voorwaarde met arschuw van de hand werd
gewezen ; waarop S., ow zijne wapenbroeders te
redden, uit eigen beweging boven van den toren
sprong, en beneden (nog niet geheel flood zijnde)
dadelijk door den vijand werd afgemaakt. Deze daad
van zelfopoffering is o. a. bezongen door Tollens, en
tot een meesterlijken roman (de Schaapherder) uitgewerkt door J. F. Oltmans.
Schaffhausen, of naar de fransche spelling
Schaffhouse, lat. Scaphusia, stad in Zwitserland, op
den rechteroever van den Rijn, 9 mijlen beoosten
Bezel ; 8000 inw.; een half uur gaans van S. de beroemde Rijnval; geboorteplaats van J. Muller. In de
13e eeuw werd S. eene rijksstad, viel 1330 in de
macht van Oostenrijk, werd 1415 weder vrij, en liet
zich 1501 in den zwitserschen bond opnemen ; het
is sedert de hoofdstad van bet kanton S., circa 6
mijlen grout, met omstr. 36,000 bewoners.
Schach, perzische naam voor koning.
Schach—Dzjehanabad, zooveel als Delhi.
Schachpoer, zooveel als Sapor.
Schaft, dorp in Noord-Braband (Meierij),
vierdhalf uur g. bezuiden Eindhoven; 200 inw.
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Schagen, of Scagen, vlek in Noord-Holland,
4 uren g. benoorden Alkmaar; 1500 inw.; is een der
oudste plaatsen in N.-Holland, reeds 1402 met eene
vrije markt, en 1405 met staisprivilegien begiftigd.
In 1168 werd S. geplunderd en verbrand door Allardus XI, beer van Egmond, die echter met verscheidene edelen door de Schagers doodgeslagen
werd in het gevecht, waarin hem de geroofde
buit weder ontweldigd werd. In 1491 stelden de
Schagers zich aan het hoofd van het Kaas-enBroodvolk, dat naar Alkmaar trok om te plunderen.
In 1517 werd S, geplunderd en platgebrand door de
Friezen. — Het Huis-te-S., in 1394 gebouwd door
Willem (onechten zoon van den hollandschen graaf
Albrecht van Beieren bij Maria van Bronckhorst)
stond ter plaatse waar thans het kerkhof is. Het
voormalige Schagerbosch strekte zich wit van S. tot
voorbij Alkmaar; den Alkmaarder Hout is daarvan
nog een overblijfsel.
Schagerbrug, dorp in Noord-Holland, een
half uur g. benoordw. Schagen ; 450 inw.
Schalk, noordbrah. dorp. Zie SCHAYK.
Schakenbosch, voormalige heerlijkheid in
Rijnland,onder de gemeente Veur-en-leidschendamNoordzijde. Sedert lang is het bosch, dat volgens de
daarvan in 1569 gemaakte kaart, toen nog 47 morgen (ruim 40 builders) groot was, geheel in bouwen weiland herschapen.
Schalal (Maher-) Chas-Baz ; Jezaia 8: 3.
Schalauen, het zich aan weerszijden van den
Memel uitstrekkende landschap in Oost-Pruisen.
Schalken (Govert), nederl. schilder, geb. 1643
te Dordrecht, gest. 1706 te 's-Hage.
Schalkwijk, dorp in de prov. Utrecht, derdhalf uur gaans bewesten Wijk-bij-Duurstede, is
ruim 1 uur gaans lang en heeft omstr. 1300 inw.,
waarvan 900 in de kom van het dorp, dat 1523 overstroomd werd door bet doorbreken van den Lekdijk,
en 1527 gebrandschat eerst door den utrechtschen
bisschop, kort daarna (September) door Christoffel
van Lange.
Schallecheth, eene poort ; I Chron. 26 : 16.
Schalsum, of Schalsem, dorp in Friesland, 2
uren gaans benoordoosten Harlingen ; 140 inw.; geboorteplaats van Ulpius Cissfflus (een vriend van
Erasmus).
Schammua, of Sammua, een zoon van David
bij een zijner bijwijven ; H Sam. 5: 14.
Schamyl. Zie SJAMYL.
Schandel, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, een half uur gaans benoorden Useldingen.
Schanghai. Zie -JANGHAI.
Zir SJ
Sch
Schardam, dorp in Drechterland,prov. NoordHolland, nabij de Zuiderzee, aan den zeedijk, die
bier 1508 en opnieuw 1509 doorbrak, waarbij eenige
menschen omkwamen ; 120 inw. S. (Noord-, en
Zuid-) twee buurtschappen in Noord-Holland, 1 a
2 uren gaans ten Z. Z. W. van Hoorn.
Scharl, voormalig dorp (thans gehucht met
omstr. 100 inw.) in Friesland, een half uur gaans
bezuidoosten Stavoren ; geboorteplaats van den kronijkschrijver Otto Scarlensis (die 970 nog leefde).
In 1306 hevig gevecht tnsschen die van S. en van
Warns, waarbij ruim 150 dooden op het slagveld
bleven.
Scharluinen, oude naam van Schellninen.
Scharmer, of Schermer, ook wel Schermercarspel (in de kronijk van Emo en Menco Scirame),
dorp in Fivelgo, prov. Groningen, 2 !wen g. beoosten
Groningen; 500 inw.

Scharn.egoutum, doorgaans Gautum, eertijds Scharnum, en in 't Friesch Schernhemstra,
dorp in Friesland, circa 1 uur g. benoordoosten Sneek ;
met inbegrip van de buurt Nyeklooster 300 inw.
Scharnitz, dorp in Tirol, kreis Innsbruck, in
het 3 uren gaans lang zijnde Scharnitz-dat, aan de
Isar en de grens van Beieren, met een bergpas, die
reeds onder de Romeinen versterkt was, en de ruinen
der vesting Porta Claudia, die in den Dertigjarigen
oorlog en in den Spaanschen Successie-oorlog, alsook in de oorlogen van 1805 en 1809, eene rol gespeeld heeft, (loch later geslecht is.
Scharp (Jan), beroemd kanselredenaar, geb.
1756 te predikant 1778 te St.-Annaland,
1780 te Axel, 1788 te Noordwijk-Binnen, 1789 te
Rotterdam, werd daar (als warm aanhanger van
Oranje) weldra in zijne bediening geschorst, nam
Juli 1798 bet beroep naar Loga in Oost-Friesland
aan, werd in 't laatst van dat jaar (als Oranje-gezinde)
te Groningen gevangen gezet, doch op eenen eisch
van het Pruisische bewind weder in vrijheid gesteld ;
trail 23 Nov. 1800 weder als predikant te Rotterdam op, waar hij als zoodanig werkzaam bleef tot
aan zijnen flood 2 Maart 1828. Bekend is van S. de
predicatie, waarin de letter r in 't geheel niet voorkomt, in 't licht verschenen onder het pseudoniem
Jan Welgeslepen. Under de werken van S. merkt
men ook op eene Verhandeling over de belfen of hatskragen (Rott. 1806).
Scharpenzeel, bet dorp Scherpenzeel.

Schartlin. von Burtenbach (Sebastiaan),

beroemd kapitein der landweer, geb. 1496 te Schorndorf in Wurtemberg, diende, van 1518 tot 1546 den
keizer, hielp Rome bestormen en plunderen, werd
toen veldheer van de rijkssteden, die lid waren van
den Schmalkaldischen bond, ging na den aftocht
van het bondsleger van Ingolstadt naar Frankrijk, en
was de onderhandelaar voor Maurits van Saksen. In
1553 keerde hij terug naar zijn landgoed Burtenbach bij Augsburg, en stierf daar 1577.
Scharwoude, dorp in Noord-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. Hoorn ; 300 inw.; in 1394 werd door
den hoogen vloed de buitendijks staande kerk verzvvolgen ; ook 1508, 1514, 1 en 17 Nov. 1675 werd
S. telkens deerlijk door overstrooming geteisterd.
Voorlieen werd S. ook genoemd Zwartkerkje. —
S. (Noord-), dorp in Noord-Holland, derdhalf uur
gaans benoorden Alkmaar ; 660 inw. S. (Zuid-),
dorp in Noord-Holland, 7 kwartier gaans noordelijk
beoosten Alkmaar; 780 inw,
Schauenburg, de eigenlijke naam van het
graafschap Schaumburg in Westfalen.
Schaumburg, eigenlijk Schauenburg, voormalig graafschap in Westfalen, sedert 1619 tot
prinsdom verheven, werd 1640, nadat het mannelijk
oir uitgestorven was, gedeeld tusschen Brunswijk,
Keurhessen en Lippe (zie 't volgende art.). —
S., eene heerlijkheid in het Nassausche. — S., een
graafschap in het land boven de Enns.
Schaumburg–Lippe (prinsdom), het westerdeel van het voormalige graafschap Schaumburg
in Westfalen, ten N. 0. door Hanover, ten N. W.
door Pruisen en Hanover begrensd, is ruim 8 vierk.
mijlen groot, heeft 31,000 hewoners in 2 steden
(Biickeburg en Stadthagen) en 103 dorpen. Het onafhankelijke prinsdom S.-L. was een der states van
den 1866 uiteengespatten Duitschen bond.
Schave, een dal, waar Abraham en de koning
van Sodom een mondgesprek hadden ; Gen. 14: 17.
Schave-Kirjathaim, bier versloeg KedorLaomer de Emieten; Gen. 14: 5.
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Schayk, of Schalk, dorp in Noord-Braband,
anderhaif uur gaans bezuidw. Grave ; 150 inW.; Iced
veel in den watervloed van Januari 1820. Het worth
ook Herper-S. genoemd, om het te onderscheiden
van Osser-S; (of Schadewijk) eerie buurt met 600
inw. een kwartier gaans ten 0. N. 0. van Oss in
Noord-Brabant.
Schear-Jaschub, zoon van Jezaia ; Jez. 7 : 3.
Scheba, het arabische landschap Saba (zie dat
art.), in het 0. T. vermeld Job. 6: 19; Ps. 72: 10,
15 ; Jezaia 60: 6; Jerem. 6: 20; Ezech. 27: 22, 23;
38:13; Joel 3: 8. De koningin ran S. bezocht Salomon ; I Kon. 10 en H Chron. 9.
Scheba, 1) kleinzoon van Kusch ; Gen. 10: 7;
I Chron. 1: 9. — 2) kleinzoon van Heber; I Chron.
I: 22. — 3) kleinzoon van Abraham ; I Chron. 1: 32.
Schebam, landschap ; Num. 32: 3.
Schebarim, bier werd aan de Israneten eerie
gevoelige nederlaag toegebracht door die van Ai ;
Jozna 7: 5.
Sehebat, de elfde maaml van bet joodsche
jaar; Zach. 1 : 7.
Scheele (Karel Willem), zweedsch scheikundige, geb. 1742 te Straalsond, gest. 1786. Eene
Complete editie zijner werken leverde Hebenstreit
(Opuscula chentica et physica, Leipzig 1788) en
Hermbstadt (Scheele's sämmtliche phys. end chem.
Werke, Berlijn 1792).
Scheemda, of Scheemte, dorp in de prov. Groningen, 5 kwartier gaans benoordw. Winschoten ;
1000 inw. — S. (Nieuw-), of Scheemder-Hamrik,
dorp in de prov. Groningen, 1 our g. benoordw.
Scheemda ; 800 inw.
Scheemder-Hamrik. Zie SCHEEMDA 2).
Scheeren, eigenlijk Skaren, de zeeklippen of
rotseilandjes aan de kusten van Zweden en Finland.
Scheffer (Ary), beroemd schilder (romantische richting) nit de school van Guerin te Parijs,
geb. 12 Fehr. 1795 te Dordrecht, gest. 17 Juli 1858,
was de schoonvader van Rdnan. — S. (Henry),
broeder van den vorige, geb. 1798, gest. 1862, histone-, genre- en portretschilder.
.e AA NGELUS SILESIUS.
Scheffler (Joh.). Zie
Schelah, vijver te Jeruzalem; Neh. 3: 15.
Schelde, fransch Escaut, de oude Scaldis, rivier, die bij Beaurevoir in het fransche dept. Aisne
ontspringt, spoedig bevaarbaar word t, bij St.-Antoine
in de belgische prov. Henegouwen komt, zich beneden Antwerpen in twee armen splitst ( °osier- en
Wester-Schelde, zie HONTE) en bij Vlissingen nitloopt in de Noordzee. De vaart op de S. was tot
1832 gesloten, doch werd na de overgave van de
citadel van Antwerpen opengesteld, waarvoor alle
schepen een klein tolgeld moesten betalen (den zoogenaamden Schelde-4d), hetgeen later tot veel moeilijkhedcn tusschen Belgie en de Nederlanden aanleiding gaf, totdat de Scheldetol, na langdurige onderhandelingen, in 1863 afgeschaft werd. Ook de
afdamming van de Ooster-S. door Nederland, gaf
aanleiding tot veel diplomatieke papier-bekladderij
(1866-68), ofschoon Nederland zich ten slotte
gehandhaafd mocht zien in zijn goed recht tot die
afdamming. — Onder het eerste fransche keizerrijk
gaf de S. haren naam aan twee departementen, ni.:
1) dept. van de Monden der S.; zie n°. 4 van MONDEN.
— 2) dept. der S., hoofdplaats Gent, tusschen de
departementen Monden der S., Beide Nethen, Dyle,
Jemmapes en Lys. — Ook had de S. haren naam
gegeven aan het departement der S.- enMaas,volgens
de staatsregeling van 23 April 1798 het achtste
dept. der Bataafsche Republiek, ingedeeld in 7 arron-

Schelluinen
dissementen of ringen met de hoofdpiaatsen Middelburg, Goes, Zierikzee, Steenbergen, Breda, Dordrecht
en Bridle.
Schelestadt, duitsch Schlettstadt, stad en
vesting in 't fransche dept. Beneden-Rijn, II uren
gaans bezuidw. Straatsburg, aan de Ill; 10,500 inw.;
is gebouwd op de plaats van het oude Elsebus, dat
verwoest werd door Attila ; weder bevolkt in de 13e
eenw, werd S. een der Lien rijkssteden van den Elzas, door de Zweden ingenomen 1632, en aan Frankrijk afgestaan 1648. In de 13e ecuw is te S. het
vergiazen van aardeweik uitgevonden.
Schelfhout(Andi ies), nederl. landschap schilder (inz. winters), geb. 1787 te 's-Gravenhage.
Schelfzee, onder dezen naam wordt de Roode
Zee (zie dat art.) in het 0. T. vermeld ; Exod. IQ,:
19; Dent. 11 : 4; Jozua 2: 10; 4: 23; Neb. 9: 9;
Ps. 106: 7, 9, 22; 136: 13, 15; Jerem. 49: 21.
Schelhorn (Job. Georg), de oude, bibliograaf,
geb. 1694 te Memmingen, gest. aldaar 1773. Voornaamste werk Amainitates litterarice (14 din. Frankf.
en Leipzig 1725-41; di. 1-4, 2e druk 1737-38.
— S. (Joh. Georg.), de jonge, zoon van den vorige,
geb. '1733, gest. 1802, leverde wider andere eene
Anleitung far Bibliothckare end Archirare (2 din.
Ulm 1788-91).
Schellach, voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Walcheren, in de verwoesting van 't platteland
van Walcheren (1572-74) geheel te niet gegaan.
Schellenberg, berg in Beieren, in de nabijheld van Donawert; bier versloeg Marlborough in
1704 de Beieren.
Scheller (Immanuel Joh. Gerb.), lexicograaf,
geb. 1735 te Ihlow in Saksen, gest. 1803 als rector
te Brieg, leverde o. a. het Ausfiihrliche lat.-deutsch.
and deutsch-lat. WOrterbuch (3 din. Leipzig 1783
—84; 3e dr. 7 din. 1804-5) en het Lat.-deulsches
and deutsch-lat. WOrterbech (2 din. Leipzig 1792):
beide werken zijn kiassiek geworden.
Schellinckwoude, s t noordholl.dorpSchellingwoude.
Schelling (Friedr. Willi. Jos. von), duitsch
philosoof, geb. 1775 te Leonberg in Wurtemberg,
gest. 20 Aug. 1854 in de badplaats Ragatz, waar zijn
Ieerling (koning Maximiliaan van Beieren) hem in
1856 een gedenkteeken oprichtte. Sdmmtliche Werke
1e afd. 10 din., 2e aft. Odin. (Stuttg.1856-1861).
Schelling (Ter-), eiland benoorden de Zuiderzee, behoort tot de .prov. Noord-Holland ; circa
3000 bewoners; werd 1378 geplunderd en pbtgebrand door de Engelschen. `'eel Iced Ter-S. in den
hoogen vloed van 3-4 Febr. 1825. Op Ter-S. het
dorp Oost-ter-S. (zie n°. 3) HooaN), en het dorp
West-ter-S. (het grootste van het eiland) met omstreeks 1600 inw.
Schellinghout, dorp. Zie SCHELLINKHOUT.
Schellingwoude, dorp in Noord-Holland,
3 uren gaans bezuidw. Edam ; 150 inw.; leed veel
door watervloed Nov. 1775 en Fehr. 1825.
Schellinkhout, dorp met 600 inw. in NoordHolland, 1 uur gaans bcoosten Hoorn, door oude
schrijvers somwijien verward met Schellingwoude:
In den zomer van 1282 nabij S. een hevig gevecht,
waarbij Floris V, graaf van Holland, de overwinning
bevocht op de West-Friezen.
Sehelluinen, dorp in Zuid-Holland, 3, kwartier gaans bewesten Gorinchem; omstr. 100 inw.;
geweldige brand 31 Mei-1 Juni 1841. In de pastorij te S. werd 4 Fehr. 1814 't verdrag gesloten,
bepalende, dat de Franschen 20 Febr. Gorinchem
zouden ontruimen.

Schelomith
Schelomith, of Selomith, moeder van den
godslastertiar, die gesteenigd werd; Lev. 24: 11.
Scheltema, aanzienlijk friesch geslacht, waarvan we reeds eenige leden vermeld vinden als onderteekenaars van het Verbond der edelen (1566).
— S. (Paulus Cornelis), geb. te Franeker 1752,
gest. aldaar als rijks-ontvanger 1835. Men heeft van
bem : Spreekwoorden, gezegden en anekdoten met
geschied- en oudheidk. aanteekeningen (2 stukken,
1826 en 1831). — S. (Jacobus), broeder van den
vorige, geb. 1767 te Franeker, gest. 1835 te Utrecht
als griffier bij het hoog militair gerechtshof. Van
zijne vele pennevruchten noemen wij Kier enkel de
Geschiedenis der Heksen-processen (1828).
Schemnitz, stad in 't hongaarsche gespanschap Honth, aan de rivier S., 11 uren gaans benoorden Ipoly-Sagh; 14,000 inw.; voornaamste good en zilvermijnen van Hongarije. De stad S. bestond
reeds in het begin der 11e eeuw ; niet te verwarren
met Chemnitz in Saksen.
Schemyl. Zie SJAMYL.
Schenck (George, of Jurriaan, ridder), vrijheer
van Tautenburg, veldheer van Karel V, voerde in
1522 het bevel in Overijsel, werd benoemd tot
stadhouder van Friesland, later ook van Overijsel
en Drenthe, bemachtigde 1535 bet door de Wederdoopers bezette Oldeklooster bij Bolsward, vermeesterde 1536 Appingedam, het Slot-te-Wedde en Koevorden, en stierf 1540.
Schenck (Maarten), of Sclqnck, een geldersch
edelman, geb. omstr. 1549, trad Jong in krijgsdienst,
ging na de pacificatie van Gent nit de dienst van
Oranje in die van Spanje over, en werd een schrik
yoor Gelderland. In 1597 bemachtigde hij door list
de stad Doetinchem; 1598 ontzette hij Groningen;
doch na den flood van Rennenherg gehoopt hebbende
zelf tot opperbevelhebber te zullen benoemd worden, hinderde het hem geweldig toen Verdugo als
zoodanig benoemd werd. Wel hielp hij nog aan bet
veroveren van Breda (1581), viel echter 1582 in
handen der Staatschen en zat eenigen tijd gevangen;
en na zijne invrijheidstelling trad hij weder in Startsche dienst, verwierf door vele heldhaftige wapenfeiten dat hij door Leicester tot ridder geslagen werd,
deed 1589 eenen aanslag op Nymegen, die eater
mislukte, en waarhij hij verdronk in de Waal. Zie
bet art. SCHENKENSCHANS.
Schenectady, stad in den noord-amerik.
staat New-York, 7 uren gains benoordw. Albany ;
10,000 inw.; ligt aan het Erie-kanaal en aan het
kruispunt van de Noorder- en Wester-spoorwegen.
Schenkenschans,eene door Maarten Schenck
aangelegde schans in het oostgedeelte der OpperBetuwe, waar de Rijn zich in twee armen verdeelt.
Schenkendorf (Friedr. Max von), duitsch
vrijheidsdichter, geb. 1784 te Tilsit, gest. 1817 te
Coblentz. Seimmtliche Gedichte (Berlijn 1837).
Schenkman (Jan), geb. 1807, tot 1849
onderwijzer, heeft zich sedert doen kennen als een
geestigdichter; gestorven te Amsterdam 4 Mei 1863.
Schen-si. Zie –JEN-ST.
Scheremetjew (Boris Petrowitsj, graaf),
geb. 1652, veldheer van Peter den Groote, Tied aan
elken beslissenden veldslag tegen Karel XII te ontwijken (1708), had in gronte mate deel aan de overwinning bij Pultawa (1709), vergezelde tsaar Peter
in zijnen veldtocht van den Proeth, veroverde Riga
en Lijiland, versloeg den opstandeling Stenko aan
de oevers van de Caspische Zee, en stierf 1719.
Scherer (Barthelemy Louis Joseph), fransch
generaal, geb. te Delle bij Bdfort, zoon van een
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slachter, diende 12 jaren in de Oostenrijksche armee,
deserteerde uit Mantua, leidde eenigen tijd een losbandig leven te Parijs, trad toen in fransche dienst,
en was in 1789 opgeklommeu tot den rang van majoor. Hij onderscheidde zich bij het leger van SambreMaas (1794) als divisie-generaal, werd benoemd
tot opperbevelhebber der armee in Italie, behaalde
de overwinning van Loano, en werd 1797 minister
van oorlog, moest echter, wegens de vele beschuldigingen die tegen zijne schraapzucht inkwamen, in
Febr. 1799 aftreden, keerde torn naar Italie terng,
doch deed daar niets dan rnislukkende wapenfeiten,
waarom hij vervangen werd door Moreau. Door het
Directoire benoemd tot inspecteur der fransche
troepen in Belgie, kwamen er opnieuw beschuldigingen tegen hem in, zoodat hij zich genoodzaakt zag
de vlucht te nemen. Na 18 Brnmaire leefde hij vergeten tot 1804, toen hij (19 Aug.) te Chauny stierf.
Men heeft van hem : Precis des operations du general
Scherer en Italie (Parijs 1798).
Scherif, sjerif, d. verheven, heilig, oorspronkelijk de titel der afstammelingen van Mahomed
door zijne dochter Fatime ; thans is S. zooveel als
Emir. Zie HEZJAM.
Schermeer (de), verkeerdelijk ook wel genoemd de Schermer, voormalig meer in Noord-Holland, tusschen 1631 en 1635 bedijkt en drooggelegd,
27 Sept. 1509 onder water gezet tengevolge van
dijkbreuk. In de Schermeer twee dorpen; zie volgend art.
Schermeer (Noord-), dorp in Noord-Holland,
anderhalf uur gaansbeoosten A lkmaar.— S. (Zuid-),
anderhalf uur gaans bezuidoosten Alkmaar.
Schermer, het gron. dorp Scharmer.
(d
Schermer (de). Zie SCHER
e).
Schermer, of Oud-Schermer, voormalig dorp
in Noord-Holland, 2 uren gaans ten O.Z.O. van Alkmaar, was reeds in 1062 bekend ; de kerk van S.
stortte 1612 in door een geweldigen storm ; een gedeelte van het koor, zijude het eenige overblijfsel
dat nog van bet geheele dorp bestond, is in 1817
afgebroken.
Schermer (Groot-), ook wel Nieuw-Schermer
genaamd, dorp in Noord-Holland, 2 uren gaans ten
O.Z.O. van Alkmaar, strekt zich nit van het N. naar
het Z.; 450 inw.; eertijds waren het twee dorpen
(Noord-S. en Zuid-S. genaamd).
Schermerhorn, dorp in Noord-Holland, 2
!Hen gaans beoosten Alkmaar; 750 inw.; in 1699
werden 63 huizen in de asch gelegd dooreenen brand.
Schernhemstra, oudfriesche naam van het
dorp Scharnegoutum.
Scherpenisse, dorp op het zeeuwsche eiland
Tholen, 2 uren gaans ten W.N.W. van Tholen; 1000
inw.; is zeer oud, althans bestond reeds in 1206;
werd 1538 nagenoeg geheel vernield door brand ;
teed 4-5 Febr. 1825 zwaar door watervloed.
Scherpenzeel, I ) dorp in Gelderland, 2 uren
gaans bezuidw. Amersfoort ; 1400 inw. — 2) dorp
met 180 inw. in Friesland, 4 uren gaans bezuidw.
Heerenveen ; watervloed Febr. 1825.
Schertz (Joseph Georg), verdienstelijk oudbeidkenner, geboren 1678 te Straatsburg, gestorven
1754 als professor te Halle. Zijn voornaamste werk
is: Glossarium Germanicum medii cevi (uitgebreid
door Oberlin, 2 dln. Straatsburg 1781-84).
Schets (Gaspar), bijgenaamd Corvinus, baron
van Wesemale, beer van Grobbendonck, geb. te Antwerpen, gest. 1580. Men vindt van S. een verslag
over de inname an 't kasteel van Namen (24 Juli
1577 door Don Juan van Oostenrijk) in de .Analecta
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Schettens

Belgica" van P. Burmannus Secundus.— S. (Antonie), heer van Grobbendonck, was gouverneur van
's-Hertogenbosch in dienst van Spanje tijdens het
vermaarde ruitergevecht tusschen Breaut6 en Lekkerbeetje (zie Gerard ABB AHAMS). Dat S. later weigerde, met Breautd te duelleeren, was om eene of
andere bijzondere reden; want aan mood ontbrak
het hem niet. In 1601 verdedigde hij 's-Bosch met
kloekheid tegen prins Maurits, en in 1629 hield hij
5 maanden beldhaftig het beleg nit tegen prins Frederik Hendrik, die hem wel is waar eindelijk tot de
overgave dwong, maar hem Loch als een lieldhaftig
en beleidvol verdediger prees.
Schettens, dorp in Friesland, 1 uur gaans
benoordw. Bolsward; 160 inw.
Scheuchzer (Joh. Jac.), genees- en natuurkundige, geb. 1672 te Zurich, professor aldaar, gest.
1733.M en noemt vooral van hem : Museum diluvianum
(Zurich 1716); Physica sacra (Ulm 4 dln.1731-35).
De in het Britsche Museum bewaard wordende
Homo Scheuchzeri of Homo diluvii testis, gehouden
voor een mensch in versteenden toestand, is naderhand bewezen een reptiel te zijn. — S. (Job.),
natuur- en kruidkundige, broeder van den vorige,
geboren 1684 te Zurich, gestorven als professor
aldaar 1738.
Scheut, kasteel in Zuid-Braband, 5 kwartier
gaans bewesten Brussel; in de nabijheid van dit
kasteel in 1356 een bloedige veldslag, waarin de
Vlamingen de Brabanders overwonnen.
Schevelingen. verbasterde naam voor Scheveningen.
Scheveningen, aanzienlijk visschersdorp in
Zuid-Holland, aan de Noordzee, circa 1 uur gaans
benoordw. 's-Gravenhage (waarvan het administratief eerie wijk is); 7500 inw.; drukbezochte zeebadplaats ; werd dikwijls door de zee geteisterd, n1.1470,
5 Nov. 1530, 1538, 1546, 1551, inzonderheid Alterheiligendag 1570, en ook 15 Nov. 1575. [let is de
geboorteplaats van den zeeheld Cornelis Jol, bijgenaamd Houten Been. In 1795 ging de laatste stadhoudey Willem V te Scheveningen scheep met zijn
gezin, de wijk nemende naar Engeland, en 30 Nov.
1813 landcle bier onze eerste koning (Willem I).
Schiavone (Andrea), eigenlijk A ndrea MEDULA,
schilder der Venet. school, geb. 1522 te Sebenico in
Dalmatie, gest. 1582 te Venetic.
Schie (de), kanaal of vaart in Zuid-Holland
aanvangende te Delft, loopt tangs Overschie en Schiedam, en vervolgens naar de Maas. — S. is ook de
naam der vaarten van Overschie naar Rotterdam en
naar Delftshaven. — S. of Schiemeer, voormalig
meertje in Friesland, kanton Bolsward, is 1835
drooggemaakt. S. (Nieuwc-), een der oudiite
namen van Schiedam. — S. (Ouwer-), nude naam
van Overschie.
Schiedam, stad in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans bewesten Rotterdam; 15,000 inw.; vele
jeneverbranderijen ; in de 13e eeril y tot stad verheven. — S. (Oud-), somwijlen de naam van
Overschie.
Schieland, voormalig baljuwschap in ZuidHolland, bevatte hoofdzakelijk de steden Schiedam,
Rotterdam en Delftshaven, de dorpen Capelle en
Nieuwerkerk (beiden op den Usel), Kralingen,
Moercapelle, Moordrecbt, Overschie, Zevenhuizen en
Zuid-Waddinxveen.
Schieren (Nieder-), dorp in 't groothertogdom Luxemburg, 5 kwartier gaans bezuidw. Diekirch ; met de buurten Ober-Schieren en Schierenmulrl
haw.

Schillaard
Schieringers en Vetkoopers, twee partijen onder de edelen in Friesland, in de He en 15e
eeuw. Reeds lang hadden zij twijfelachtig bestaan
zonder kenmerkende benamingen, toen ze zich omstreeks 1280 meer duidelijk vertoonden als twee
vijandig tegenover elkander staande partijen. De
edelen nit Westergoo noemden zich Schieringers,
naar het hoofdmiddel hunner inkomsten, zijnde de
handel in eene snort van paling, Schier-aalgenaamd,
die in Inane waterrijke landsireek in grootemenigte
gevangen werd. De edelen uit Oostergoo daarentegen,
waar de velweierij de voornaamste bron van welvaart
was, noemden zich Vetkoopers, en beschouwden hun
bedrijf (de vetvveierij) als fatsoenlijker den de palingvangst. Vandaar een naijver tusschen de edelen
van Westergoo en die van Oostergoo, welke reeds
lang gesmeuld had, toen die eindelijk uitbarstte bij
gelegenheid van een gastmaal, waar de Vetkoopers
zich een toon van meerderheid given, die een hevig gevecht uitlokte: dit was het begin van die binnenlandsche beroeringen, die Friesland gedurende
twee eeuwen met onrust, onveiligheid en bloedvergieting vervuld hebben, totdat Westergoo onder het
gezag van Albrecht van Saksen kwam, en Oostergoo
onder den verbtoemden naam van bondgenootschap
voor de overheersching van de Groningers te bukken had. De oude veete duurde toen nog altijd voort
in de strijden eerst tusschen de Saksische en Groninger partijen, gevolgd door de verwoestingen die
aangericht werden door de Saksische, Geldersche en
Burgundische krijgsbenden; aan al die ellenden kwam
eerst voor goed een einde, nadat de Friezen in 1523
Karel V hadden aangenomen als hunnen heer. Doordien tot aanvoerders der Vetkoopers altijd de edelsten en aanzienlijksten hunner partij werden gekozen, en de Schieringers daarentegen menigmaal aanvoerders hadden van geringer geboorte, zoude men
de Vetkoopers en Schieringers gevoeglijk de friesche
Patriciers en Plebejers kunnen noemen.
Schiermonnikoog, een tot Friesland behoorend eiland benoorden de Friesche kust, oudtijds
Monnikoog, lat. Monicoga genaamd, was tot het jaar
1720 slechts met drie buurten (samen ongeveer 150
huizen) bebouwd : loch na de watervloeden van
Kerstnacht 1717 en Nieuwejaarsdag 1720, werden
de huizen dichter bijeen gebouwd, en zoo ontstond het dorp Oosterburen, dat thans omstr. 1000
inw. telt.
Schriten, duitsche spelling voor Sjyieten.
Schikgodinnen, lat. Parccv, griekseh Moira,
in vele boll. boeken Parcen, in duitsche Parzen, in
fransche Parques, in de oude mythologie drie zusters, als godinnen over den levensdraad der menschen gesteld, namelijk: 1) Clotho, begint den draad
te spinnen (geboorte), en, terwijI 2) Lachesis hem
vasthoudt (lotsbestemming), gaat het spinnen zoo
lang voort, totdat 3) Atropos den draad afsnijdt
(het sterven).
Schild (bet Oude-), dorp op Texel. Zie het
art. OUDESCHILD.
Schilda, stad in pruis. Saksen, 8 mijlen ten
O.N.O. van Merseburg; 1500 inw.; geboorteplaats
van generaal Gneisenan ; de bewoners van S. waren
eertijds vermaard als grappenmakers, zoodat men
nog tegenwoordig met Schildbargerstreichen kluchten en snakerijen bedoelt.
Schildwolde, dorp in Fivelgo, prov. Groningen, vierdhalf uur gaans beoosten de stad Groningen;
380 inw.
Schillaard, dorpje in Friesland, 3 uren gaans
bezuidw. Leeuwarden ; 40 inw.

Schiller
Schiller (Joh. Christoph Friedrich von), een
van Duitschland 's grootste dichters, geb. 1 i Nov.
1759 te Marbach in Wurtemberg, studeerde eerst
rechtsgeleerdheid, toen geneeskunde, doch wijdde
zich weldra geheel aan de dichtkunde : in 1777
maakte hij zijn eerste stuk .Die Rciuber". Inmiddels
in krijgsdienst gesteld als officier van gezondheid,
zocht hij zijn ontslag te bekomen, en toen dit niet
gelukte nam hij de vlucht (1782),hield eenigen tijd
verblijf te Bauerbach bij Meiningen, sedert 1785 te
Mannheim, waar hij tooneeldichter werd; doch tengevolge van vele onaangenaamheden ging hij 1785
naar Leipzig, hield daarop eenigen tijd verblijf bij
zijn vriend homer te Dresden en te Loschwitz, ging
1787 naar Weimar, werd 1789 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Jena. Van nu of regende het
voor S. onderscheidingen; de hertog van Weimar
benoemde hem tot hofraad, de Fransche republiek
verleende hew bet burgerrecht, de keizer van Duitschland verleende hem brieven van adeldom ; de vriendschapsbetrekking tusschen S. en Gothe dagteekent
van 1793. Doch S.'s gezondheid was zeer lijdend,
en 9 Mei 1805 stierf hij te Weimar. Van zijne werken noemen wij de Geschichte des Dreissigjeihrigen
Kriegs en de Geschichte des 'Walls der Vereinigten
Niederlande in proza. Van de vele complete editien
van S.'s werken noemen wij enkel die in de verzameling der Duitsche klassieken (12 dln.1854-55).
Alle steden, waar S. verblijf heeft gebouden, hebben
met' Marbach en met Weimar gewedijverd om hem
ter eene standbeelden of monumenten op te richten.
Schilling (Friedr. Gust.), duitsch novellist,
geb. 1766 te Dresden, tot 1809 Saksisch officier,
gest. te Dresden 1839. Zijne complete werken verschenen in twee seridn (1e serie 50 dln., 2e serie
44 dln.) te Dresden 1810-27; nieuwe editie in 80
dln. (Dresden 1828-39).
Schiltberger (Hans), geb. te Munchen, deed
(1394-1427) eene reis door Hongarije, Walachije,
Bulgarije, het Byzantijnsche rijk, Klein-Azie, Syne,
Egypte, Perzie en Turkestan, Armenie,Georgi,hield
long verblijf in Kiptsjak, en werd na zijne terugkomst kamerheer van hertog Albrecht van Beieren.
Van zijne Heisbeschrijving (in de 15e en 16e eeuw
een geliefkoosd bock) leverde Neumann een nieuwen
druk (Berlijn 1859).

Schilter (Joh.), duitsch rechtsgeleerde en oudheidkenner, geb. 1632 te Pegau, gest. 1705 te
Straatsburg.Van zijne werken noemen wij : (in 3 dln.)
Thesaurus anliquitalum Tetilonicarurn (Ulm 1727).
Schimmelpenninck (Rutger Jan), nederlandsch staatsman, geb. 31 Oct. 1761 te Deventer
(behoort niet tot het adellijke geldersche geslacht
Schimmelpenninck, dat reeds in de 14e eeuw bekend was, in 't begin der 16e eeuw den toenaam
van der Oije aannam, en tot op den huidigen dag
voortleeft). Hij zette zich na volbrachte studien als
advocaat te Amsterdam neder, koos in de woelingen
van 1785-87 de partij der gematigde patriotten,
werd na de omwenteling van 1795 tot gezant der
Bataafsche Republiek te Parijs benoemd (12 Juni
1798), en speelde als plenipotentiaris op bet congres
van Amiens 1802 eene gewichtige rol in het tot
stand brengen van den vrede. Vervolgens ambassadeur te Londen, tracbtte hij Nederland's onzijdigheid te bewerken in den oorlog tusschen Engeland
en Frankrijk, betgeen hem echter door den onverzettelijken wil van Napoleon mislukte. In 1803 door
Napoleon weder naar Parijs geroepen, werd S. in
1805 met den titel van Raadpensionaris met het
hoogste gezag over de Nederlanden bekleed. Zijn
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bestuur kenmerkte zich door wijsheid en beleid,
doch het duurde slechts negen maanden ; toen Napoleon's broeder Lodewijk tot koning van Holland
benoemd was, keerde S., die zich ten sterkste tegen
die benoeming verklaard had, tot bet ambtelooze
leven tang. Na de iulijving van Holland bij het
Fransche keizerrijk, werd S., wien inmiddels bet ongeluk had getrofl'en dat hij blind was geworden,
door Napoleon met de grootste eerhewijzen overladen ter erkenning van zijne uitstekende verdiensten:
hij werd o. a. verheven tot senateur en graaf des
rijks (zijne afstammelingen voeren den grafelijken
titel erfelijk). Dat hij in al zijne hooge ambten niet
slechts een groot, mar tevens een rechtvaardig
en eerlijk man geweest was, blijkt voldoende nit
deze bijzonderheid, dat hij, zoo geeerd en gevleid
door Napoleon, bij de stichting van bet koninkrijk
der Nederlanden, door Willem I benoemd werd tot
lid der Eerste Kamer van de Staten-Generaal. Hij
stierf te Amsterdam 15 Febr. 1825.
Schimmert, dorp in nederl. Limburg, 3 uren
gaans benoordoosten Maastricht ; 250 inw.
Schinderhannes(Jolia n n Buckler, genaamd),
kapitein eener gauwdieven-bende aan den Rijn, geb.
1779 te Unstädten in 't graafschap Katzenellnbogen,
eer hij aan 't boofd zijner bende kwam in dienst
bij een scherprechter, werd, na tal van inbraken en
rooverijen, met verscheidene leden zijner bende
gevat, en 21 Nov. 1803 te Maintz geguillotineerd.
Schingen, dorp in Friesland, 2 uren gaans
bewesten Leeuwarden; 150 inw.
Schinkel (Karel Friedrich), een der grootste
bouwmeesters onzer eeuw, geb. 1781 te Neuruppin,
gest. 1841 te Berlijn, dat aan zijn talent tal van verfraaiingen te danken heeft.
Schinnen, dorp in nederl. Limburg, aan de
Geleen, anderhalf uur g, bezuiden Sittard; 300 inw.
Schin–op–Geul, dorp in nederl. Limburg,
aan de Geul, derdhalf uur gaans benoordoosten
Maastricht ; 120 inw.
Schinveld, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans bezuidoosten Sittard ; 900 inw.
Sehio, stad in 't Venetiaansche, 6 uren gaans
benoordw. Vicenza; 6000 inw.
Schipluiden, dorp in Zuid-Holland, 1 uur
gaans bezuidw. Delft ; 380 inw.
Schippers–eilanden, veelal daarvoor den
vreemden naam Navigators-eilanden, ook Samoaeilanden genoemd, eene groep eilanden in Polynesie,
waaronder 8 groote, hoog boven den spiegel der
zee liggende; Savali en Oepoloe zijn de voornaamste.
De 35,000 bewoners der S. belijden sedert 1830
het Christendom ; ze waren vroeger wild en bloeddorstig: op Maoena werken negen tochtgenooten
van Lapeyrouse vermoord (in de baai van Massacre).
De S. bezocht 1768 Bougainville, 1787 Lapeyrouse,
1791 Edward.
Schiras. Zie -JIR AZ.
Schisma, scheuring, de verdeeldheid, die in de
Roomsche Kerk ontstaat zoodra er twee pausen te
gelijk verkoren worden: zoo noemt men die van
1378 tot 1429 de Groote Scheuring , toen er al lien
tijd twee pausen te gelijk waren (een te Avignon
en een te Rome), die elkander wederkeerig in den
ban deden. — In ruimeren zin verstaat men onder
den naam S. iedere afwijking van eene orthodoxe
Kerk, wegens verschil van zienswijze over de kerkelijke instellingen ; betreft het verschil van meening de kerkelijke leerstellingen, dan beet de afwijking heresie, d. ketterij ; vandaar dat de Roomsche
Kerk de Protestanten k e t t e r s noemt, terwijl zij
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voor de niet-getinieerde Grieken en Armeniers den
naam heeft van Schismatieken.
De voornaamste kerkelijke scheuringen, die in de
Geschiedenis opgeteekend staan, zijn;
I ) het Schisma tusschen de Joden in 962 v. Chr.
onder Salomon's zoon Rehahearn, toen de twee koninkrijken Israel en Juda ontstonden,
2) het S. waardoor de Grieksche Kerk zich zelfstandig verhief naast de Roomsche, begonnen door
Photius (862) en bestendigd door den patriarch
Cerularius (1053). Dit noemt men het Oostersche S.
3) het Groote Westersche S.; zie boven.
4) het S. van Engeland, de stichting van de Anglicaausche Kerk (1534), waardoor de Engelschen
van de gerneenschap met Rome afgesneden werden
onder Hendrik VIII.
5) bet S. waardoor de Musultnannen gesplitst zijn
in Sunnieten en Sjyieten (zie die twee namen), aangevangen bij den dood van Mahomed (632) en voortdurende tot op den huidigen dag.
Sehladming, marktvlek in Stiermarken, aan
de Enns, 11 mijlen bewesten Judenberg; 1000 inw.;
vroeger belangrijk door 't mijnwezen; 1817 werd bier
doorVest bet metaal ontdekt, datjunonitongenoemd is.
Schlagintweit (vijf gebroeders), zonen van
den beierschen oogarts Jozef S. (geb. 1792, gest.
1854), waarvan drie beroemd als reizigers, terwiji
ook de twee anderen zich verdienstelijk hebben gemaakt, nl.: S. (Hermann von), geb. 13 Mei 1826,1e
Munchen, en S. (Adolf), geb. 9 Jan. 1829, deden
zich sedert 1846 gunstig kennen door hunne gemeenschappelijke waarnemingen aangaande de Alpen, en werden daarop door de Oostindische Compagnie aangenomen tot het doen van eene wetenschappelijke reis naar Indic en de noordwestelijk
daaraan grenzende berglanden, welke reis zij (1854
—58) volbrachteu gezamenlijk met een derden
broeder S. (Robert von), geb. 27 Oct. 1837. Slechts
twee hunner keerden terug ; Adolf S., die door HoogAzie naar Siberie wilds gaan, werd 26 Aug. 1857 te
Kasjgar vermoord. De inzonderheid voor geologie,
natuurkundige geographic en ethnologic hoogstbelangrijke resultaten dier reis zijn openbaar gentaakt in
Results of a scientific mission to India and High-Asia
(d1.1-3, Leipzig 1860-63, met atlas). De twee teruggekeerde broeders werden kort na hunne terugkomst in den beierschen adelstand opgenomen. -S. (Emil), ambtenaar te Wurtzbnrg, heeft eene bilzondere studie gernaakt van bet Tibetaansch ; men
heeft van hem : Buddhism in Tibet (Leipzig 1863).
— S. (Eduard), de vijfde broeder, tnaakte als beiersch eerste-luitenant den spaansch-marokkaanschen
oorlog Riede, en gaf in het licit t : Der span.-nzarokkan.
Krieg in den Jahren 1859 and 1860 (Leipzig 1863).
Schlan, of Schlany, stad in Bohemen, 7 uren
gaans bewesten Praag; 6200 inw.
Schlangenbad, dorpje met 300 inw. in het
Nassauscbe, circa 3 uren gaans ten W. N. W. van
Wiesbaden; beiochte minerale bronnen.
Schlegel (Aug. Wilh. von), dichter en orientalist, geb. 1767 te Hanover, 1818 prof. aan de universiteit Bonn en verheven tot den adelstand, gest.
te Bonn 12 Mei 1845. Zijne Stimmtliche Werke (10
din. 1845-46) bevatten o. a. zijne meesterlijkevertalingen van Shakespeare en Calderon en zijne
Vorlesungen Tuber dramatische Kunst and Lileralur
(3 dln. Heidelberg 1809-11; 2e drnk 1817), die
in schier alle beschaafde talen overgezet zijn. De
Oeuvres ddites en francais van S. vormen 3 deelen
(Leipzig 1846). — S. (K. W. Friedr. von), een der
broeders van den vorige, geb. 1772 te Hanover, hield

Schlossberg
in Jena (sedert 1800) philosoph. voorlezingen, ging
tot Rome's kerkleer over, en heeft zich sedert doen
kennen als een bestrijder van staatkundige en godsdienstige vrijheid. Sedert 1808 te Weenen gevestigd,
stierf hij 1829 te Dresden. Sammtliche Werke (14
dln. Weenen 1846). — S. (Joh. Elias), oom der
beide vorigen, geb. 1718 te Meissen, gest. als professor aan de redder-academic te Sbrde 1749, heeft
zich als dramatisch dichter doen kennen. Zijne werken (5 dln. Kopenhagen en Leipzig 1761-70) zija
in 't licht gegeven door zijn jongsten broeder, nl.:
S. (Job. Heinrich), geb. te Meissen 1724, als historiograaf en professor te Kopenhagen gest. 1780,
van wien men o a. heeft Geschichte der dänischen
Kolrige ens dem oldenburg. Stamme (2 dln. Kopenh.
en Leipz. 1777).
Schleiden, stadje in Rijnpruisen, 6 uren gaans
bezuidoosten Aken ; geboorteplaats van den geschiedschrijver Sleidanus.
Schleiermacher (Friedr. Dan. Ernst), beroemd protestantsch godgeleerde en philosoof, geb.
1768 te Breslau, gest. 1834 te . Berlijn, waar hij sedert 1809 predikant (en sedert 1810 tevens theol.
professor) was. Seimmtliche Werke van S. (1835 en
v. in 3 afdeelingen); S.'s literar. Nachlass (. deelen
Berlijn 1835).
Schleitz, Schleiz, stad in 't prinsdom ReussSchleitz, anderhalf uur gaans henoordoosten Saalburg; 7000 inw.; geboorteplaats van J. Friedr. Bottcher, uitvinder van 't Saksisch porselein. Zie SCHLITZ.
Schlesien, duitsche naam van Silezie.
Schlestadt. Zie SCHELESTADT.
Schleswig, duitsche naam van Sleeswijk.
Schlettstadt. Zie SCHELESTADT.
Schleusingen, stad in pruis. Saksen, 13 uren
gaans bezuidw. Erfurt, aan de ineenvloeiing van Erlau en Nahe ; 3000 inw.
Schley, of Slie, eene 5 mijlen lange, zeer srnalle
bocht der Oostzee, aan de oostkust van Sleeswijk.
Schlichtegroll (Adolf Heinr. Friedr.), numismaticusbiblio
en °c,raaf, geb. 1765 te Waltershausen bij Gotha, gest. 1822 als directeur der hofbibliotheek te Munchen. Beroemd is onder andere zijn
Necrolog der Deutschen (28 dln. Gotha 1791---1806).
Schlik, rijke tot den boheemscben adel behoorende familie, uit welke S. (Caspar), gest.
1449, rijkskanselier van drie keizers van Duitschland (Sigismund, Albrecht II en Frederik III), in
1437 tot graaf verheven werd. S. (graafStephasla r, bij Mohacs gesneuveld, liet
nus), 1526 in den slag
de rijke zilvermijnen in het Joachims-dal ontginnen,
en liet in 1517 de eerste Joacbimsdaalders (ook
Schlikendaalders genaamd) slaan. — S. (Frans,
graaf van), geb. 1789 te Praag, was 1818 opgeklommen tot luit.-veldmaarschalk in oostenrijkschedienst,
en gaf blijken van veel beleid en moed in den hongaarschen omwentelingsoorlog. Sedert Juni 1854
opperbevelhebber van de 4e oostenr. armee (in Galicie) ging bij daarmede 1859 naar het oorlogstooneel in Italie, en kommandeerde den rechtervleugel
in den slag bij Solferino. Hij stierf 1862.
Scblindermanscheid, dorp in 't groothertogdom Luxemburg, derdhalf uur gaans benoordw.
Diekirch, aan de Sure en den Schlinder, welker
oevers bier zeer boog en steil zijn.
Schlitz, stad met 2700 inw. in Opper-Hessen,
8 mijlen ten 0. N. 0. van Giessen, hoofdplaats van
het cairn derdhalve vierk. mij1 groot zijnde graafschap
Zie SCHLEITZ.
Schlossberg, marktvlek in Zevenbergen. Zie
DEVA 5).
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Schlosser (Friedr. Christoph), duitsch geschiedschrijver, geb. 1776 te Jever, sedert 1817
prof. der geschied. te Heidelberg, gest. 23 Sept. 1861
Voornaamste werken : Geschichte des 18. Jahrh.
(4e druk, 8 din. Heidelb. 1853-60; 5e dr. 1864);
Universal historische Uebersicht der Geschichte der
Allen Welt (3 din. in 9 stukk. Frankf. 1826-34);
Weltgeschichte in zusammenhangender Erzeihlung (4
dln. in 9 band.,2e dr.Frankf.1839-41); Weltgerchjchle fiir das deutsche Volk (19 din., Fran kf. 184 4,--q0).
SchlOtzer, Schlozer (Aug. Ludw. von), duitsch
geschiedschrijver, geb. 1735 te Gaggstedt in 't
graafschap Hohenlohe-Kirchberg, sedert 1761 te
Petersburg woouachtig, sedert 1765 professor bij de
academie aldaar, sedert 1767 prof. te Gottingen, aldaar gest. 1809. Voornaamste werken zijne vertaling
van den russischen kronijkschrijver Nestor (5 dln.
Gottingen 1802-9) en zijne Allgemeine nordische
Geschichle (2 dln. Halle 1772). — S. (Kurd von),
kleinzoon van den vorige, geb. 1822, insgelijks geschiedschrijver ; voornaamste werk : Geschichle der
deutschen Ostseeldnder (3 din. Berlijn 1850-53).
Schluckenau, of Schlottenau, stad in Bohemen, 15 uren g. benoordoosten Leitmeritz; 4000 inw.
Schltisselburg, ) vroeger Niiteburg, vestingstad in europ. Rusland, aan de uitwatering der
Newa in 't Ladago-meer, 8 uren gaans beoosten
Petersburg; 2000 law.; staatsgevangenis, waar tsaar
Iwan IV gekerkerd zat van zijne outtroning tot aan
zijn flood (1741-65). —2) stad in Westfalen, 6 uren
g. benoordoosten Minden, aan de Weser; 1400 inw.
Schlyter (Karel Jan), geb. 1795 te Karlskrona, sedert 1838 professor der rechtsgeleerdheid
te Lund, is te beschouwen als de schepper der geschiedenis van Zweden's rechtswezen. Voornaamste
werk Corpus juris Sueo-Golorum antiqui (dl. 1-9,
Lund 1827-59).
Schmalkalden, stad in Keurhessen, aan de
zich in de Werra ontlastende Schntalkalde, 15 uren
gaans benoordoosten Fulda ; 5500 inw.; stiftskerk
gebouwd in 1413. Vroeger was S. de hoofdstad der
voormalige heerlijkheid S. (ruim 5 vierk. mijlen
gronds thans met 28,000 bewoners).
Schmalkaldische Bond beet het 27 Febr, 1531 te
S. aangegane bondgenootschap tusschen protestantsche prinsen en graven (uit de huizen Saksen,
Brunswijk, Hessen, Anhalt en Mansfeld) en 11
rijkssteden, oat het Protestantistnus en hunne staatkundige onafhankelijkheid te verdedigen tegen Karel
V en de rootnsch-kathol. stenden. Die bond, aanvankelijk gesloten voor een 9-jarig tijdvak, werd 24
Dec. 1535 voor tien jaren veriengd, waarbij ook tot
de oprichting eener staande bonds-armee besloten
werd. De bond versterkte zich door de toetreding
der pomrnersche vorsten en verscheidene rijks- en
andere steden, en nam in Februarij van 1537 de
Schmalkaldische arlikelen aan, zijnde de in Dec.1536
te Wittenberg door Luther opgestelde artikelen, die
het onderwerp van beraadslaging zouden uitmaken
op het door pans Paulus 111 te Mantua bijeengeroepene concilie (dat nu in duigen viel). De keurvorst
van Saksen en de landgraaf van Hessen waren bewindvoerende hoofden van den bond. Eerst in 1546
kwam het tot openbare vijandelijkheden, Welke oorlog tegen den keizer groote gevolgen had kunnen
hebben als Sebastiaan Schartlin geheel alleen opperbevelhebber van het bondsleger geweest ware. Door
de tweedracht tusschen de beide hoofden mislukte
intusschen alles, toen keurvorst Johan Frederik van
Saksen teruggeroepen werd naar zijn land, dat door
hertog Maurits bezel werd ter voltrekking van den
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rijksban. Wel heroverde de keurvorst ziju land, en
bewachtigde dat van Maurits bovendien; doch beiden
verloor hij wetter, aisook zijne vrijheid, in den ongelukkigen slag bij Muhlberg 24 April 1547, waarvoor
de,gebeele bond bijna vernietigd werd, en waarvoor
Moults met de waardigheid van keurvorst werd beloond. Reeds spoedig herstelde de bond zich van die
nederiaag, en zag zich, doordien Maurits v. Saksen
den keizer afvallig werd, in staat om Karel V te
noodzaken tot bet verdrag van Passau (1552) en
eindelijk tot den religie-vrede van Augsburg (1557).
Schmarda (Ludw. Karl), duitsch zooloog,
geb. 1819 te Olmfitz, eerst professor der zoOlogie te
Praag, deed 1853-57 met Frans von Fridau eene
wetenschappelijke reis om de vvereld, en werd 1862
prof. der zoologie te Weenen. Voornaamste werken:
Die geogr. Verbrf;iiung der Thiere (3 din., Weenen
1853); Grundziige der Zoologie (Weenen 1853);
Reise um die Erde (3 din. Brun .iwijk 1861).
Schmeller (Joh. Andr.), taalgeleerde, geb.
1785 te Tirschenreuth in Opper-Franken, als professor le Munchen gest. 1852. Men heeft o. a. van
hem : Die Mundarten Baierns (Munchen 1821); het
voortretielijke Baierisches Wôrterbuch (4 din. Stuttgart en Tubingen 1827-36) en het in M. S. door
hem nagelatene Cimbrisches Iliiirlerbuch (in 't licht
gegeven door Bergmann, Weenen 1855).
Schmid (Christoph von), geb. 1768 te Dinkelsbiihi, gest. als domheer te Augsburg 3 Sept. 1854,
de Iievelingsschrijver der jeugd door zijne uitmuntende Vettellingen (24 deeltjes 1840-46).
Schmid (Joh. Heinr. Theod.), geb. 1799 te
Jena, gest. als professor der philosophie aldaar 1836,
schreef o. a. eene Geschichte des Myslicismus des
Mittelalters (Jena 1824) en eene Kritik von gehleiermacher's Glaubenslehre (Leipzig 1835).
Schmidt (Michael Ignaz), duitsch geschiedschrijver, geb. 1736 te Arnstein, gest. als archivaris
te Weenen 1 794. Voornaamste werken: Geschichte
der Deutschen (dl. 1-5, Ulm 1778-85); van dl. 6
of uit de papieren van S. samengesteld door Milbiller:
Neuere Geschichte der Deutschen (17 deelen Ulm
1785-1808); door Dresch op eigen hand vervoigd in:
Geschichte Deulschlands sell dent Rheinbunde (5 din.
Ulm 1824-30).
Schmidt (With. Adolf), duitsch geschiedschrUver, geb. 1812 te Berlijn, eerst professor aldaar, van
1851 tot 1860 te Zurich, sedert 1860 te Jena. Voornaamste werken : Geschichteder Denk- and Glaubensfreiheit im 1. Jahrhundert der Kaiserherrschaft and
des Christenthums ,(Berlijn 1847); Der Aufstand in
Konstantinopel unter Justinian (Zurich 1854).
Schmidt-Phiseldeck (Christoph), geschiedschrijver, geb. 1740 te Nordheim, gest. 1801,
leeraarde eerst geschiedenis en openbaar recht aan
't Carolinum van Brunswtik, kwam toen aan hoofd
van 't archief van Wolfenbuttel, en bracht daarna
eenige jaren door in Rusland, over welks geschiedenis hij goede werken geschreven heeft.
Schmiedeberg, stad in pruis. Silezie, 3 uren
gaans bezuiden Hirschberg; 3200 inw.
Schmtilnitz, hong. Szomelrrok, duitsche mijnwerkersstad in het hongaarsche comitaat Zips, 7
uren gaans bezuidw. Einsiedel; 3000 inw.
s
.e -CHENECTADY.
Schnectady. Zie
Schneeberg, mijnwerkersstad in 't saks. Ertsgebergte,10 uren g. bezuidw. Chemnitz ; 7600 inw.
_erg.
rg. 7i
_.e _IESENGEBIRGE.
Schneekoppe, be
A
Sohneidemilhl, stad in pruis. Polen, 11 mijl.
bewest. Bromberg ; 7000 inw.; 19 Oct. 1844 stichtte
Joh. Czerski de eerste duitsch-katholieke gemeente.
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Schneider (Eulogius), demagoog, geb. 1756
te Wipfeld in het Wfirtzburgsche, was professor der
grieksche taal te Bonn toen de fransche omwenteling uitbrak, legde zijn professoraat seder en begaf
zich naar Straatsburg, werd benoemd tot vicarisgeneraal van den bisschop van Straatsburg, vervolgens tot maire van Hagenau (1792), daarna tot
openbaar aankiager bij het crimineel gerechtshof in
den Elzas, en was de personilicatie van het schrikbewind ; hij reisde als in triomf den Elzas rond,
altijd met de rechters, den bent en de guillotine in
zijn gevolg, totdat hij, door St.-Just en Lebas beschuldigd van samenzwering, zelf ter dood veroordeeld en gegnillotineerd werd (1 April 1794).
Schneider (Job. Gottlob), taalgeleerde en natuurkundige, geb. 1750 te Coalmen bij Wurtzen,
gest. als prof. te Breslau 1822. Voornaamste werken :
Scriptores rei rusticie (4 din. Leipzig 1794-97); de
werken van Theophrastus (5 din. Leipz.1818-21);
groot kritisch Grieksch-Duitsch Woordenboek(3e dr.
2d1n. met supplement, Leipz. 1819-21).
Schneller (Jul. Franz Borgias), geb. 1777 te
Straatsburg, als prof. te Freiburg gest. 15 Mei 1833.
Voornaarnste werken: Wellgeschichte (4 din. Gratz
1810-12); Geschichteder Menschheit (Dresd .1828) ;
Der Mensch and die Geschichle (Dresden 1828).
Schnepfenthal, dorp in Saksen-CoburgGotha, aan den voet van Thuringerwald, een half
uur gaans van Waitershausen ; beroemd instituut,
1784 opgericht door Christ. Gotthilf Saitzmann.
Schnitzler (J. H.), fransch statisticus en geschiedschrijver, geb. 1802 te Straatsburg, 1830-45
redacteur der 'Encyclopedic des gees du monde",
vervolgens prof. te Straatsburg. Voornaamste werken : Statistique generale de la France (4 din. Straatsb.
en Parijs 1842-4G): Histoire blame de la Russie
sous les empereurs Alexandre I et Nicolas (2 din.
Parijs 1847); L'enipire des Tsars (dl. I en 2, Parijs
en Straatsburg 1860-1862); La Russie en 1812.
Rostopchine et Koutousof (Par.' 863); Atlas historique
et pittoresque (4 din. Straatsburg 1859-62).
Schobab, of Sobab, een zoon van David bij
een zijner bijwijven; II Sam. 5:14.
Schodde, voorrnalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland ; zie SCHOUDEE.
Schokkers, de bevolking van het Zuiderzeeeiland Schokiand.
Schokland, eilandje in de Zuiderzee, is nauwlijks een uur gaans lang, zeer smal, schraal bevoikt ;
zal waarschijulijk mettertijd geheel ye: laten worden.
Schooneus, varier van Atalante.
Seboenfels, SchOnfels, dorpje in 't groothert.
Luxemburg, 3 uren gaans benoorden Luxemburg,
aan den Mamer.
Schtiffer (Peter), nit Gernsheim (in HessenDarmstadt), boekdrukker nit de 15e eeuw en school.)•
zoon van Johann Fust, met wien hij eigenaar was
van de eerste boekdrukkerij in Maintz. Hij stierf
1502. In 1836 is hem te Gernsheim een gedenkteeken opgericht.
Scholastica, de heilige, zuster van den lieu'.
Benedictus, nit Nursia, leefde als kluizenaarster op
den Monte-Casino, en stierf in 543. Kerkel. gedenkdag 10 Febr.
Scholasticus, bij de Romeinen een leeraar
der welsprekendheid. Gewoonlijk verstaat men onder
Scholastici de philosofen nit de middeleeuwen, wier
leer, Scholastiek, of Scholastische wijsbegeerte geiiaamd,zich kenmerkte door eene beperking van 't philosophise') onderzoek tot de theologie. Als voorbereidend tijdvak van deze richting kan bet tijdperk van

de 9 tot de lie eeuw beschouwd warden, waarirt
zich voornamelijk Gerbert (later pans Sylvester II),
Berengarius van Tours, Lanfranc, Anselmus van Canterbury onderscheidden. Aanleiding ter verdere ontwikkeling van de scholastiek gaf de omstreeks het
midden der 12e eeuw door Joh. Roscellinus verwekte twist over de beteekenis der algemeene begrippen, waardoor de S. zich splitsten in Nominalisten en Realisten. De theologie, zooals die door
kerkvaders, concilie-besluiten en pauselijke uitspraken als dogma vastgesteld was, werd als lets onaantastbaars beschouwd, dat door de philosophic
sleeks tot een stelsel gebracht mocht worden; vandaar de uitdrukking Philosophia theologie ancilla, ,
d. i. de wijsbegeerte is de dienares der godgeleerdheid. Terwij1 de S. een aantal spitsvondige onderscheidingen in de theologie invoerden, ontwikkeiden
zich ook de logica en de dialectica naar Aristoteles
meer en meer, zoodat de scholastiek algemeen den
boventoon begon te hebben in de 13e eeuw, die als
bet tijdperk van haren hoogsten bloei te beschouwen is. Met haar ontwikkeiden zich verschillende
theologische stelsels, waarvan inzonderheid melding
verdienen die van Alexander van Hales, Albertus
den Groote, Thomas van Aquino en Duns Scotus,
vooral de twee laatstgenoemden, naar wie de S. zich
weder splitsten in twee partijén (Scotisten en Thomisten). Het kontrast dat het mysticismus met de
scholastiek vormde, de afkeerigheid die bij klassiekontwikkelde mannen door de haarkloverijen der S.
gaande gemaakt werd, de vooruitgang der 15e eeuw
in natuurkunde en daaraan vervvante vakken van
wetenschap, en bovenal ook de Kerkhervorrning, gaven den doodsteek aan de Scholastiek, ofschoon die
nog tot op den huidigen dag blijft voortbestaan op
vele Jezuieten-scholen.
Schtill(Ma?c. Samson Friedr.), geleerd geschiedschrijver, geb. 1766 te Harskirchen in NassauSaarbriicken, trad na menige lotswisseling in pruisische staatsdienst 1814, en stierf als zoodanig 6 Aug.
1833 te Parijs; Voornaamste werken waren: Histoire
abregde de la littdrature grecque (2e druk 2 din. Parijs 1823-25); Elements de chronologie (2dln.1812);
Cours d'histoire moderne des Oats europeens.
Schomberg (Henri, graaf van), maarschalk
van Frankrijk, geb. 1583 te Parijs, nit eene familie
die herkomstig was nit Meissen, diende aanvankelijk
Rudolf H, weal vervolgens ambassadeur van Frankrijk, eerst in Engeland, toen in Duitschland, werd
1619 zooveel als minister van flnantien, 1621 hoofd
van het ministerie, viel 1625 in ongenade, hetgeen
echter niet lang drirde, en werd toen begiftigd met
den maarschalks-staf. Hij verdreef de Engelschen
van het eiland Re, onderscheidde zich in Piemont,
overwon de Languedocsche opstandelingen te Castelnaudary, waar Montmorency gevangen genomen werd
(1632), en stierf in datzelfde jaar als gouverneur
van Languedoc. — S. (Charles, hertog van), eerst
bekend onder den naam van hertog van Halluyn,
geb. 1601, zoon van den vorige en zijn opvolger als
gouverneur van Languedoc, overwon de Spanjaarden
bij Leucate (1636), werd kort daarna maarschalk
van Frankrijk, en veroverde Perpignan. Bij den dood
van Lodewijk XIII verloor hij de hooge gunst, waarin
hij gestaan had, en werd als gouverneur van Languedoc ontslagen, waarvoor hij siechts bet gouvernement Metz als schadeloosstelling ontving. Hij stierf
1656.

992

Schomberg (Armand Frederik van), maar-

schalk van Frankrijk, in geen familie-betrekking
staande tot de twee vorigen, geb. 1616 te Heidel-

Schombergk
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Schoorl

berg, diende eerst onder prins Frederik Hendrik

United Slates of America (dl. 1--6, Washington en
van Oranje en onder diens zoon Willem, ging toen
Philadelphia 1851-57).
(1650) in fransche dienst over, ontving den maarSchoonderwoerd, verbasterd voor Schoonrewoerd.
schalksstaf ter belooning voor zijne zegevierende
wapenfeiten in Portugal en Catalonie, doch verliet
Schoondijke, dorp in 't voormalige Staatsde fransche dienst na de herroeping van het Edict
Vlaantleren, that's prov. Zeeland, 4 uren pans bezuiden Middeiburg; 500 inw.
van Nantes; diende toen eerst Pruisen, daarna Portugal, en kwana eindefijk wetter in hollandsche dienst ;
Schoonebeek, dorp in Drenthe, 2 uren gaans
vergezelde prins Willem van Oranje op diens tocht
beoosten Coeverden; 700 inw. Deonderhoorige buurtnaar Engeland (1688), en sneuvelde in den veldschap
heeft omstr. 1200 inw.
sag
Schoonhoven, stad in Zuid-Holland, aan de
sl aan de Boyne (1690).
Schomburgk (sir Robert Herman), geb. 5 Lek, 6 uren gaans beoosten Rotterdam, 3 uren g. ten
0. Z. 0. van Gouda, en 2 uren g. bezuidoosten OnJuni 1804 te Freiburg aan de Unstrut, koopman,
dewater; 2800 inw.; rivierhaven; veel good- en
hield onder vele lotswisselingen verblijf eerst in
Noord-Amerika, toen in de West-Indian, deed 1834
zilversmeden; eertijds was de zalmvisscherij van S.
—39, in dienst van het Geographisch genootschap
beroemd ; het is de geboorteplaats van verscheidene
te Londen, eene wetenschappelijke reis naar de binpersonen van naam, o.a.: Olivier van Noort, de eernenlanden van Guiana, en stood 1841-43 aan het
ste zeeman, die de vaart rondotn den aardbnl gedaan
hoofd der,expeditie, die belast was met het opnemen
!weft ; Klaas Lonwerse Blom, die in 1549 den eersten
van de grenzen tusschen Britsch-Guiana en Brazilia.
windmolen nit Holland naar Spanje overbracht, en
Van Aug. 1848 tot 1857 was S. britsch consul en
1613 stierf. Volgens sommigen bestond S. reeds in
zaakgelastigde bij de republiek van St.-Domingo, en
787; zooveel is zeker, dat S. gedurende verscheidene eenwen eene belangrijker plaats is geweest dan
werd 1857 als zoodanig verplaatst naar Bangkok in
Siam. De voornaamste der vele werden van S. zijn :
Gouda ; het was ook lang eene vesting. Het kasteet
Description of British Guiana (Londen 1840); Reisen
(Slot-te-S.) waarvan men reeds in 1500 gewag gein Guiana and am Orinoco (Leipzig 1841); History
maakt vindt, en dat 1312 verbouwd werd, is 1577
of Barbadoes (Londen I827).— S. (Moritz Richard),
afgebroken, zonder dat men weet waar het eigenlijk
broeder van den vorige, bereisde sedert 1840 met
gestaan heeft. Het heeft niettemin eene treurige verhem Guiana, en gar daarna in 't licht: Reisen in
maardheid door den verschrikkelijken flood, dien de
Britisch-Guiana in den Jahren 1840-44 (3 dln.
even ridderlijke als heldhaftige Albrecht Bailing onLeipzig 1847-41).
derging, teen hij, zijn eerewoord gestand doende,
Schorr (Martin), ook Schongauer genaamd, de terugkeerde naar de aanhangers van Jacoba van
voornaamste schilder der boogduitsche school in de
Beieren, die hem genoodzaakt hadden het kasteel
over te geven (zie BEYLING). in 1375 is de gansche
15e eeuw, geb. 1420 te Kalenbach, gest. 1486 te
Calmar.
stad (met bet pas in 1330 gebouwde Carmelietenkloostct) eene prooi der vlammen geworden; in
SehOnbrunn, lat. Foes belles, van de vele
plaatsjes in Duitschland, die dezen naam dragen, is
1518 is S. nogmaals door eenen brand geteisterd,
het voornaamste een dorpje met 400 inw., I uur
waardoor 320 huizen, 3 kloosters,1 poort en 1 togaans bezuidw. Weenen, met een keizerlijk buitenren in de asch gelegd werden. In 1300 trachtten de
verblijl, omringd door een prachtig park. Dit paleis
Zeeuwen S. te bemachtigen, doch werden door de
bevat 1441 vertrekken, waaronder het Blauwe kaburgers van S. kloekmoedig afgeslagen. In 1389
binet, het geliefkoosde verblijf van keizerin Maria
leden de Schoonhovenaars in een bloedig gevecht
Theresia, waar Napoleon I woonde in 1809, en waar
tegen den hisschop van Utrecht de nederlaag. In
zijn zoon, de hertog van Reichstadt, in 1832 ge1426 werd S. weken lang tevergeefs belegerd door
storven is. Te S. werd 26 Dec. 1805 de te Presburg
den stadhouder van Holland, en gedurende dat beleg
gesloten vrede bekrachtigd ; den volgenden dag vaardeden de Schoonhovenaars bij menigen uitval wondigde Napoleon bier zijne proclamatie uit tegen de
deren van dapperheid. In Dec. 1488 werd het Kadynastic Bourbon en Nape's; en 15 Mei 1809 ging,
beljauwsche S. aangetast door eene sterke Hoeksche
van bier zijne oproeping aan de Hongaren nit, doch
krijgsmacht uit Rotterdam; dock de aanvallers wer14 Oct. 1809 werd bier de Vrede van Weenen geden genoodzaakt met een ontzettend verlies het hasloten.
zenpad te kiezen. In 't begin van den 80-j. oorlog
fabriekstad
in
pruisisch
Saksen,
werd S. verscheidene malen veroverd en heroverd.
Schtinebeck,
vierdhalf nor gaans bezuidoosten Maagdenburg, aan
In de twisten der Remonstranten en Contra-remonde Elve; 9000 inw.
stranten waren ook te S. de gemoederen dikwijls
Schtinefeld, kerkhunrt met 2200 inw., een aan het gisten, en werd in den naam Gods menig
half uur gaans benoordoosten Leipzig, met vele fawerk des duivels verricht op het stuk van godsbrieken en buitenplaatsen; was bet hoofdtooneel
dienstige verdraagzaamheid zijn de menschen altijd
en overal eenerlei, lielaasl
van den slag bij Leipzig (1813).
Schonen, zweedsch Sane, eene tot Gothland
Schoonrewoerd, dorp in Zuid-Holland, gebehoorende provincie van Zweden, aan de 0., Z. en
sticht in 1025 door beer Jan van Arkel, ligt 1 uur
W. zijne bespoeld door de Oostzee en de Sond, ruim
gaans benoorden Leerdam ; 800 inw.; in 1479 ge202 vierk. mijlen grout, bevolkt met 495,000 zielen,
plunderd en verbrand door de Gorinchemmers.
en ingedeeld in twee fans (Christ ianstad en Malmo).
Schoore. Zie SCHORE.
De voornaamste steden in S. zijn Malmo, Lund en
Schoorl, of Schoorle, dorp in Noord-Holland,
Helsingborg. De bevolking van S. kenmerkt zich door
anderhalf uur gaans benoordw. Alkmaar, reeds in
868 vermeld onder den naam Schorla; met inbegrip
eigenaardige zeden, en spreekt een eigen tongval.
Zie
_orp.
__e S_CHOENFELS.
h dorp.
der buurtschap Schoorldant enz. 700 inw-.; 6 Oct.
Schtinfels, _uxern_.
I
Schooleraft (Henry Rowe), amerik. reiziger 1573 werd S. in de asch gelegd door de Spanjaaren ethnoloog, geb. 1793 te Guilderland bij Albany.
den ; 36 Schoorlaars verloren het leven bij 't gevecht 19 Sept. 1799 tusschen de Anglo-Russen en
Voornaarnstewerk: In formation respecting the history,
Gallo-Bataven.
condition and prospects of the Indian tribes of the
H.
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Sohopfheim, stad in 't groothertogdom Baden, 5 uren gaans benoordoosten Bazel ; 2000 inw.
SehOpflin (Joh. Dan.), geschied- en oudheidkundige, geb. 1694 te Saltzburg in de Breisgau, eerst
professor te Hazel, later historiograaf te Straatsburg,
gest. aldaar 1771. Voornaarnste werken: Alsatia
illustrate (2 deelen, Colmar 1751-61); Historia
Zwringo-Radensis (7 dln. Carlsruhe 1763-66),
voortgezet door Koch.
Sehoppe (Amalia Emma WEISE, mevrouw),
geb. 1791 te Burg op Femern, schreef na den dood
van haren man (die doctor in de rechten was geweest te Hamburg) eenige novellen (3 dln. Leipzig
1828-36), begaf zich 1851 near Amerika, en stierf
daar 1858 te Schenectady.
Sehore, dorp op 't zeeuwsche eiland ZnidBeveland, '2 uren gaans bezuidoosten Goes ; 300 inw.
Sehotel. Zie SCHOORL.
Sehotel (Johannes Christ.), nederlandsch zeeschilder, geb. 11 Nov. 1787 te Dordrecht, gest. 21
Dec. 1838 : work geroemd als een der grootste
meesters in het yak van zeestukken,
Sehotelingekerke, or Snetelitixkerke, voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland Noord-Beveland,
lag bewesten Wijtvliet en bezuiden Wissekerke, en
verdronk in 1208.
Sehoterland, grietenij in Friesland, bevat het
vlek Heerenveen, 11 kerkdorpen en 8 gehuchten, is
81 our gaans lang van bet W. naar bet 0., en van
N. naar Z. anderhalf our gaans breed.
Sohoterwerf, oude naam der grietenij Schoterland.
Schotland, eng. Scotland, fransch Ecosse, het
Caledonia der ouden, in nieuw-lat. Scotia, vroeger
een zelfstandig koninkrijk, thans de noorderhelft
van Groot-Britannia, wordt ten N. en ten W. door
den Atlantischen Oceaan, ten 0. door de Noordzee
bespoeld, grenst ten Z. aan Engeland, is (met inbegrip der Hebrieden, Orcadische en Shetland-eilanden) circa 1478 vierk. mijlen grout, met ruim 3 millioen zielen, en Edinburg tot hoofdstad. Administratief is S. ingedeeld in graafschappen ; naar de grondgesteldheid onderscheidt men Zuid-S., Middel-S. en
Noord-S. (waarvan de twee laatstgenoemde deelen
bergachtig zijn; naar de zeden, afkomst en taal der
bevolking splitst men S. in twee deelen, nl. de
Lowlands (Laaglanden, Nederlanden) en de Highlands
(Hooglanden); de Hooglanders spreken het Ersiscb,
zijnde een tongval van het Gaelisch ; de Laaglanders
hebben als volkstaal een eigenaardig dialect van het
Engelscb. De voornaamste rivieren van S. zijn : Tweed
(met Teviot), Tay, Clyde, Forth ; de voornaamste
handelshavens zijn: Glasgow, Greenock, Leith, Dundee, Perth, Aberdeen, Grangemouth, Montrose, Dumfries ; universiteiten heeft S. te Edinburg, Glasgow,
Aberdeen, St.-Andrews.
Geschiedenis. De oudste bekende bewoners van S.
beboorden tot den celtischen scam (zie n°. 2 van 't
artikel ADEL). De Romeinen strekten hunne veroveringen niet vender nit dan in bet zuidgedeelte van
bet tegenwoordige S., dat zij Caledonia noemden,
waarnaar de bewoners Caledoniers heetten. Agricola
(omstr. 85 na Chr.) drong de inboorlingen terug tot
aan de golven van Forth en Clyde; Adriaan bedwong
hen (120) door eenen muur, die van de Tyne tot
aan de golf van Solway liep. Twintig jaren later, onder de regeering van Antoninus, bouwde men een
anderen muur, die den Forth met den Clyde verbond, en de landstreek bezuiden dezen muur nam
weldra den naam aan van Yalentia. Eindelijk in
207 bouwde Septimius Severus nog noordelijker een

nieuwen muur. De Scoten, die nit Ierland kwamen, en de Picten, een yolk van gothischen oorsprong, namen vervolgens Noord-Schotland in bezit. Deze volkeren deden invallen in het noorden
van Britannia, eerst tegen de Romeinen, later, toen
die vertrokken waren, tegen de Britonen. In de 9e
eeuw (833) vereenigde Kenneth It Macalpin de
twee kronen (der Picten en der Scoten) op zijn
hoofd, en werd zoodoende feitelijk de eerste koning
van S. De schotsehe geschiedschrijvers rekenen vOdr
hem nog G6 koningen, waarvan de eerste, Fergus
genaarnd, gezegd wordt geregeerd te hebben omstreeks 350 jaren v. Chr.; doch hot bestaan van die
koningen is fabelachtig tot op Fergus It, lie den
tenon beklom in bet jaar 410 na Chr. Het Christens
dom was in Schotland doorgedrongen sedert de 6e
eeuw. In de Ile eeuw, onder de regeering van Malcolm Ill (1047-1093), die met eene Saksische
prinses getronvvd was, namen vele Saksen, om zich
aan de overheersching van Willem den Veroveraar
te onttrekken, de wijk naar Schotland, waardoor de
nog ruwe zeden der bevolking eenigszins werden
getemperd. In 1286 stierf het (mile geslacht der koningen van S. uit met Alexander Ill, en na verscheidene omwentelingen, waarin de familien Bruce, Ballot en Stuart elkander den troon hetwistten, zegevierden eindelijk de Stuarts (1370). Te midden van
die binnenlandsche twisten deed Engeland herhaalde
malen pogingen om Schotland te vermeesteren ; doch
de overwinning van Robert Bruce bij Bannockburn
(1314) ontnam den Engelschen vooreerst alle nitzicht op de verwezenlijking van dat o-ogmerk. Jacobus I had het er op gemunt, om de macht der groote
baronnen te kortwieken; doch hij werd door hen
vermoord (1437). Jacobus II, zijn zoon (14371460) zette met gunstig gevolg het week van zijnen
vader voort ; dock Jacobus III, die hem opvolgde,
lokte zoodoende slechts eenen algemeenen opstand
uit, waarin hij overwonnen en gedood werd (1488).
Jacobus IV, die in den echt trail met Margareta,
dochter van koning Ilendrik VII van Engeland, verwierf daardoor voor zijne afstammelingen het recht
om aanspraak te maken op den engelschen troon ;
hij sneuvelde in den veldslag van Flodden (1513)
tegen de Engelschen. Jacobus V trouwde met Maria
van Guise, en haalde door dat huweWk nog nauwer
de banden toe, die Schotland aan Frankrijk verbonden, waarmede het sedert in bondgenootschap stond.
Onder zijne regeering began de Kerkhervorming,
die het eerst gepredikt weed door Hamilton (1527),
en die vervolgens onder den naam Presbyterianismus
veld won door den rusteloozen ijver van Knox. In
1542 weed Jacobus V opgevolgd door zijne dochter
Maria Stuart, die verloofd was met den Dauphijn
van Frankrijk (later Frans II). De krachtige pogingen van deze koningin om de hervorming tegen te
gaan gaven de eerste aanleiding tot het misnoegen,
dat eindelijk oversloeg tot eenen openbaren opstand,
waardoor zij zich genoodzaakt zag te vluchten en de
wijk te namen naar Engeland bij koningin Elizabeth,
hare nicht; maar deze, in plaats van haar help te
verleenen, hield haar gevangen en liet haar ter dood
brengen (1587). Jacobus, zoon van Maria Stuart,
volgde haar in Schotland op onder den naam van
Jacobus VI, en werd na den dood van Elizabeth terms koning van Engeland onder den naam van Jacobus I (1605). Schotland behield nogtans zijnen
titel van koninkrijk, zijn eigen parlement en zijne
eigene wetten: eerst eene eeuw later (1707) werden
de beide rijken tot Jane monarchie vereenigd onder
den Dam van Groot-Britannia.
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Koningen van Scholtand sedert Fergus II (410-1625).
410 Indulf
958
Fergus H
967
Eugenius II
427 Duff
972
Dongard
449 Culen
Constantijn I
976
453 Kenneth III
Congall I
469 Constantijn IV
984
Gonran
985
501 Grim
Eugenius III
535 Malcolm II
993
Congall H
558 Duncan 1 of
Donald VII
1023
568
Kinnatel
1040
570 Macbeth
Aydan
604 Malcolm III
1047
Kenneth I
605 Donald VIII
Eugenius IV
1093--98
622 Duncan II,
Ferchard 1
636 usurpator
Donald IV
1093--95
651 Edgar
1098
Ferchard II
1107
Maldninus
•
668 Alexander I
Eugenius V
688 David I
1124
692 Malcolm IV
Eugenius VI
1155
702 Willem
1165
Amber Chelet
704 Alexander II
1214
Eugenius VII
721 Alexander HI
Mordach
1249
(Interregnum
Etwin
730
Eugenius VIII
761
1286-1306.)
764 Robert Bruce 1
1306
Fergus III
767 David Bruce II
Solvatius
1329
787 Eduard Baliol
Anchaius
1332
819 David II (hersteld) 1356
Congall III
824
Stuarts.
Dongal
830 Robert II
Alpin
1370
833 Jan, gen. Robert III 1390
Kenneth II
857 Jacobus I
Donald V
1406
858 Jacobus II
Constantijn II
1437
874 Jacobus III
Eth
1460
875 Jacobus IV
1488
Gregorius
892 Jacobus V
1513
Donald VI
1542
903 Maria Stuart
Constantijn III
943 Jacobus VI 1587-1625
Malcolm I
Schotland (Nieuw-). Zie NOVA-SCOTIA.
Schott (Wilhelm), beroemd orientalist, geb.
1807 te Maintz, sedert 1837 professor te Berlijn.
Van zijne vele belangrijke werken noemen wij:
Versuch fiber die tart arischen Sprachen (Ber1.1836);
Ueber des altaische Sprachengeschlecht (Ber1.1849);
Versuch einer Beschreibung der chinesischen Lit teratur
(Berl. 1854) en Chinesische Sprachlehre (Berl. 1857).
Schotten, inboorlingen van Schotland.
Schotten, stad in Hessen-Darmstadt, aan de
Nidda, 11 uren g. bezuidoosten Giessen; 2200 inw.
Schouten (Willem Cornelisz.), hollandsch
zeevaarder, geb. te Hoorn omstr. 1580, deed eerst
als stuurman verscheidene reizen near Oast-Indid,
kwam toen in kennis met Lemaire (zie datart.),met
wien hij 14 Juni 1615 in zee stak om eenen nieuwen zeeweg om de Zuid te zoeken; zoodoende werd
S. de eerste, die kaap Hoorn omzeilde; 1 Juli 1617
in Zeeland teruggekeerd, deed hij nog verscheidene
groote reizen, en stierf, op eene terugreis van Batavia, April 1625, ter kuste van Madagascar.De beschrijving van zijne met Lemaire ondernomene reis verscheen in 't. licht 1617 te Amsterdam ; de naam van
S. is gegeven aan eene door hem op die reisontdekte
groep eilanden benoordoosten Papoeazie.
Schouten ( Wouter), geb. omstr. 1638 te Haarlem, vertrok in April 1658 als chirurgijn op een
schip der 0. I. Compagnie naar Batavia, bezocht van
dear Amboina, Ternate en omliggende eilanden, 't
rijk Aracan, Bantam, Ceilon en de kusten van Coromandel tot aan den Ganges, en kwam, na veel gevaren doorworsteld te hebben, in Oct. 1665 weder te
Haarlem aan, waar hij 1704 stierf. Zijne Reistochten

naar en door Oost-Indie (3e druk Amsterdam 1740)
munten evenzeer uit door belangrijkheid als door
waarheidsliefde.
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Schouten's—eilanden.Z. SCUOUTEN(W.C.).
Schouwen, het noordelijkste der tot de nederl.

prov. Zeeland behoorende eilanden, in de wandeling
doorgaans het land van Zierikzee genoemd, is circa
3 vierk. mijlen groot, en heeft eene bevolking van
16,000 zielen, in twee steden (Zierikzee en Brouwershaven) en eenige dorpen. Dat S. dikwijls in watersnood verkeerd heeft, behoeft nauwlijks gezegd ;
zoo in de jaren 1288, 1530, 1532, 1553, 1570 (toen
ruim 300 menschen in de golven omkwamen),
1575-78 (onder water gezet om de Spanjaarderi
te weren), 1682, 1715, 19 Oct. 1720, Jan. 1808,
Fehr. 1825, winter 1845-46. Oorlogstooneel was
S. in 1204 en 1205 (tusschen den great van Holland en de Vlamingen); 1576 toen de muitende
Spanjaarden het gansche eiland afstroopten-; nog in
datzelfde jaar ging S. aan Oranje over.
Schraard, voorheen ook wel Schaduwaert ,
dorp in Friesland, anderhalf uur gaans benoordw.
Bolsward ; 280 inw.
Schrabbekerke, verkorte naam voor 't
zeeuwsche dorp 's-Heer-Abtskerke.
Schramm (Jean Paul Adam, graaf), fransch
generaal, geb. 1 Dec. 1789 te Arras, trad 1803 in
dienst, maakte al de veldtochten van Napoleon I
merle, bestuurde 1815 de voorgenomene verdedi.
ging van Parijs, en bleef sedert zonder aanstelling
tot 1831. In 1832 was hij als luit.-generaal bij Antwerpen, werd staatsraad, vervulde 1838 en 1839
eenige diplomatieke zendingen, ging 1840 als chef
van den generalen staf der armee in Afrika naar Algiers, doch nam na zijne terugkomst 1841 zijn ontslag. Warm Bonapartist, was hij van Oct. 1850 tot
Jan. 1851 minister van oorlog, en werd na den
staatsgreep senateur (Jan. 1852).
Schrant (Joannes Matthias), geb. 24 Maart
1783 te Amsterdam, van 1817 tot 1830 hoogleeraar
te Gent, daarna toegevoegd aan de letterk. faculteit
der hoogeschool te Leiden, 7 Jan. 1815 professor
aldaar, 1853 emeritus, gest. 5 April 1866.
Schregels—Gerecht, voormalig dorp in
Rijnland, verzwolgen door het Haarlemmermeer.
Schrevelduin—Kapelle, verkeerde spelling voor 't noordbrab. dorp 's-Grevelduin-Capelle.
Schrevelius (Corn.) nederl. philoloog, geb.
1615 te Haarlem, gest. 1664. Zijn Lexicon manuale
grceco-latinunz was lang klassiek voor pasbeginners.
Schrikbewind, Terrorismus, regime de la
Terreur, noemt men inzonderheid de dwingelandij,
waaronder Frankrijk zuchtte van 31 Mei 1793 (toen
de Bergpartij in de Conventie zegevierde over de Girondijnen) tot 9 Thermidor (= 27 Juli 1794, toen
Robespierre viel).
Schrimm, stad in pruis. Polen, 11 uren gaans
bezuidoosten Posen, aan de Warte ; 5400 inw.
Schrtickh (Joh. Matthias), geschiedschrijver,
geb. 1733 te Weenen, eerst professor te Leipzig,
then te Wittenberg, gest. aldaar 1808. Voornaamste
werken : Christliche Kirchengeschichte (35 din. Leip,zig 1768-1803; 2e druk. dl. 1-14, Lpz. 1772-1825); Kirchengeschichte seit der Reformation (voortgezet door Tzschirner, 10 din. Leipzig 1804-1812).
Schroder (J. Joachim), orientalist, geb. te
Neukirchen in Hessen-Cassel, gest. 1756. Men heeft
o. a. van hem Thesaurus linguae arabicce.
Schrontweiler, dorp met 180 inw. in 't
groothert. Luxemburg, zesdhalf uur gaans benoorden Luxemburg.
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Schwartzburg-Soudirshausen

SOhabert,duitschecomp rinisten,n1.:S.(Franz), sche ouders, die derwaarts de wijk hadden genomen
de voornaamste, geb. 1797 te Weenen, gest. 1828.
om (Protestantsch zijnde) aan de geloofsvervolgingen
S.(Ferdinand),zijn brnedee,geb.1794.gest.1859.—
van Alba te ontgaan. Toen 3 jaren later de ProtesS. (F. L.), gest. te Leipzig in Maart 1868.
tanten ook te Keulen vervolgd werden, namen de
geschiedkundige en
ouders met hun kind de wijk naar het Guliksche,
Schubert (Friedr.
statisticns, geb. 1799 te Koningsbergen, sedert 1823
van wear ze 1615 verhuisilen naar Utrecht. De
professor aldaar. Voornaamste werken: Handbuch
jonge Anna Maria Meek weldra een genie te zijn van
der allgemeinen Staalskunde van Europa (2 ^lln. in
den eersten rang: in schilderen, muziek, zang en
7 stnkken Koningsb. 1835-45); Sammtung der vronwelijke handwerken, legde zij een uitstekend
Verfassungsarkunden und Grundgesetze der Staaten
talent aan den- (lag, leerde bijna zonder meester een
Europas und der nordamerik. Freistaaten (2 din. Koaantal vreernile talen (Fransch, Engelsch, I taliaansch,
ningsh. 1840--50).
Latijn, Grieksch, Hebreenvvsch, Chaldeesch, Syrisch,
Schubert (Gotthilf Heinr. von), geh. 1780, Arabisch, Perzisch, Ethiopisch), inaakte goede verwerd 1820 prof. der natnurl. historie te Erlangen,
zen in 't Latijii, Fransch en Hollandsch, en was door
1827 te Munchen, gest. 1830. Van zijne vele werhare grate taalkennis en grondige bijbelstudie eene
ken noemen wij: Reise in des Morgenland (3 din.
vraagbaak voor de beroeindste godgeleerden van haErlangen 1838-39); Die Unveil und die Fixsterne
ren tijd: zelfs vorsten en vorstinnen en buitenland(2e druk Dresden 1839).
sche geleerden kwamen haar bezoeken en bewondeSchulemberg (J. Mondejeux de), maarschalk
ren. Len korten tijd (sedert 1623) hadden zij te
van Frankrijk, was bij den veldslag van Praag (1620),
Franeker gewuond, zoo tang haar broeder daar stuverdedigde met kloeken mood de steden Coblentz
deerde; daar stierf haar varier, die haar aan zijn
(1632), Hermenstein (1637). Arras 1654, werd
sterfbed de belofte afnam, dat zij niinmer zoo trou1658 door Lodewijk XIV tot maarschalk verheven,
wen. In Utrecht teruggekeerd, stond zij in vrienden stierf 1671.
schapsbetrekkingen met G. Voetius, en decide in
Schulenburg, adellijk duitsch geslacht, dat diens streng calvinistische gevoelens; in 't betang
vele beroemile staatstieden en veldheeren voortgevan twee blinde tastes bracht zij van 1652 tot 1655
bracht heeft, o. a.: S. (J. Matthias, graaf von der),
met haren broeder te Keulen door. Weder in Utrecht,
geb. 1661 in de nabijheid van Maagdeuburg, streed
kwam zij in kennis met den dweper Labadie, die
1702-1706 als saksisch Init.-generaal met roem
daar tien dagen ten haren huize logeerde; zij ging
tegen Karel X11, daarna als bevelhebber van een saknaar Middelburg, zoodra hij daar als waalsch predisisch hulpkorps voor Holland tegen Frankrijk, verkant was beroepen; en ofschoon de gelofte boaliet 1711 de Saks. dienst, en trail 1715 als veldmaardende, die zij aan haren wader had gegeven, stond
schalk in dienst der republiek Venetic, verdedigde
zij met den schijnheiligen Labadie in de nauwste beCorfu, en vervolgde de Turken tot in Albanie, wear
trekking (zie LABADIE) tot aan zijnen dood, vergehij het beleg opsloeg voor Scutari. Hij stierf 1747.
zelde hem overal, had sinds zij in die betrekking
Schultens (Albertus), orientalist, geb. 1686 stood een afkeer van al wat naar studie of letterte Groningen, eerst predikant te Wassenaar, toen
kunde geleek, ging zich na Labadie's dood (1673)
prof. te Franeker, gest. 1750 als prof. der hebreeuwmet een kleinen aanhaug geestverwanten te Wiesche taal te Leiden. Voornaamste werk: Institutiones
werd in Friesland nederzetten, en stierf daar 4 Mei
ad fundamenta linguce Hebreicce (Leiden 1737). — 1678. Men heeft van haar Opuscula (Utrecht 1652;
S. (Joh. Jac.), zoon van den vorige, geb. 1716 te
Leipzig 1794).
Franeker, eerst prof. der theologie te Ilerborn, 1749
Schuylkill, rivier in Pennsylvanie (n.amerik.
dito en der oostersche talen te Leiden, gest. 1778.
Unie), ontspringt in de Blauwe Bergen, besproeit
— S. (Hendr. Mb.), zoon van den vorige, geb.1749
Reading, Philadelphia, en vereenigt zich na 30 mijte Herbnrn, 1773 prof. der oost. talen te Amsterlen loop met de Delaware. dam, 1770 zijns vaders opvolger als zoodanig te
Schwabach, stad in Beieren, 4 urea g. beLeiden, gest. 1793.
zuidw. Neurenberg; 7000 inw.; bekend uit den
Schultze (Joh. Abraham Pet.), duitsch compo- Reformatie-tijd door de Schwabacher artikelen (14
Juni 1528) en door het Convent te S. (Octob. 1529).
nist, get). 1747 te Luneburg, gest. 1800 te Schwedt.
Schwaben, duitsche nem van Zwaben.
Schumegh, hongaarsch comitaat. Zie SOMOGY.
Schumla, turksche stad. Zie SJOEMLA.
Schwansen, een ruim 3 vierk. mijlen groot
en met 11,000 zielen bevolkt schiereiland aan de
Schuni, zoon van Gad ; Gen. 46: 16.
Schurega, of Schuringa, voormalig dorp (thans Oostzeekust van het hertogilom Sleeswijk, tusschen
Schlei en de Golf van Eckernfôrde.
igehttcht) in Friesland, 3 urea gaans bezuidoosten
Heerenveen.
Schwartz (Berthold), een Franciscaner monSchurmann (Anna Maria von).ZieScumnimAN. nik, geboortig nit Freiburg in d e Breisgau, wordt
gezegd omstr. 1330 bet buskruit uitgevonden to
Schuscha, russische vesting. Zie SJOESJA.
hebben. Anderen linemen als uitvinder daarvan RoSchuster, voormalige stad. Zie SJOESTER.
Schtitt, twee Donau-eilandjes in Opper-llonga- ger Bacon (gest. 1292); loch het is zeer waarschijn1) Groot-S., 12 mijlen lang, bij 2 a 4 mijlen
rije,
lijk, dat aan beiden slechts de eer toekomt, eene
beeedte, orn zijne vruchtbaarheid .de gouden hof van
reeds vthir hen gedane uitvinding in toepassing geHongarije" genoemd, behoort tot de comitaten Presbracht to hebben. In 1853 is te Freiburg een gedenkteeken ter eere van S. opgericht.
burg en Komorn, en heeft eene talrijke bevolking in
200 plaatsen. — 2) Klein-S., znidwestelijk tegenSchwartzburg-Rudolstadt,duitsch souover het middelgedeelte van Groot-S., behoort tot
verein prinsdom in Thuringen (tot 1866 bondsstaat),
de comitaten Wieselburg en Raab.
17 a 18 vierk. mijlen, met 72,000 bewoners hoofdSchuttringen, fransch Schuttrange, dorp in stad Radoktadt.
't groothert. Luxemburg, aan de Syren, circa 2 urea
Schwartzburg-Sondershausen,duitsch
g. benoordoosten Luxemburg; 4000 inw.
souverein prinsdom in Thuringen (tot 1866 bondsSchuurman (Anna Maria van), eene geleerde staat), 15 a 16 vierk. mijlen, met 65,000 bewoners;
vrouw, geb. 5 Nov. 1607 te Keulen uit nederlandhoofdstad Sondershausen.

Schwartzenberg

Scioto

997

Schwerin, I) bet nude Squirsina, hoofdstad
Sohwartzenberg, oud adellijk geslacht ult.
Frankenland, dat zich 1437 in twee linien splitste,
van 't groothertogdom Mecklenburg-Schwerin, aan
het groote Schweriner-tneer, 13 uren gaans bezuidde beiersche en de [rankische, van Welke- de eerstoosten Lubeck ; 23,500 inw.; ingenomen door de
genoemde 1646 uitstierf. In 1599 tot den gravenstand verheven, word dit geslacht reeds 1670 in
Pruisen in 1750; door de Franschen bezet in 1806.
Johan Adolf van S. verheven tot den prinsenstand,
2) stad in pruis. Posen, aan de Warta, ruim 6
uren g. bewesten Birnbaum: 6400 inw.
terwijI 1746 de prinsentitel verleend werd aan al de
leden van het geslacht S. — S. (Karel Filips, prins
Schwerin, adellijk pommersch geslacht; daarvan), oestenrijksch veldmaarschalk,geb.1771 teWeetoe behoort: S. (Karl Christoph, graaf van), pruis.
nen, onderscbeidde zich reeds dapper in de oorlogeneraal, gob. 1684, diende eerst in de Nederlanden
gen tegen de fransche republiek, vervolgens in die
tegen Frankrijk, ging toen in mecklenburgsche,
tegen keizer Napoleon, werd oostenr. ambassadeur
daarna (1720) in pruisische dienst over, en werd
to Petersburg, 1809 als zoodanig verplaatst naar
1739 tot opperbevelhebber der pruis. infanterie beParijs, waar hij het huwelijk van Napoleon met Maria
noemd. Toen Frederik 11 den troon beklom (1740)
Louise tot stand brach ; bij gelegenheid van dat
werd S. tot veldmaarschalk en graaf verheven ; bij
huwelijk gaf S. een schitterend hal, dat door Napo ..
den tweeden Silezischen oorlog dwong bij Praag tot
Leon en de bloem van het fransche hof bijgewoond
capituleeren (16 Sept. 1744); en toen de vrede gewerd, doch op welk bat een verschrikkelijke brand
sloten was, ging S. tot herstel van gezondheid stil
uitbarstte, waarbij verscheidene aanzienlijke persoLeven op zijn landgoed. Eerst toen de Zevenjarige
nen den dood in de vlammen vonden. In den russioorlog begon trok hij weder to velde, en sneuvelde
schen veldtocht 1812 was S. opperbevelhebber van
in den slag bij Praag (3 Mei 1757), waarin zijne
het oostenrijksche hulpkorps; 1813 en 1814 stond
armee de overwinning bevocht. Te Berlijn op het
hij aan bet hoofd van de legermacht der GeallieerWilhelmsplein staat S.'s marmeren standbeeld.
den tegen Napoleon, bevocht bij Kulm de overwinSchwytz, Schwyz, een verstrooid gebouwd
p ing op Vandamme, bij Leipzig op Napoleon, en
vlek met circa 6000 inw. aan den voet van twee
rukte met de geallieerde armee op naar Parijs. In
bergen (Hakes en Mythen), ruim 13 mijlen beoos1816 werd hij president van den oostenr. hofkrijgsten Bern, in 1642 afgebrand, doch spoedig weder
road, en stierf 1820 te Leipzig, op reis zijnde naar
opgebouwd. Te S. wordt de banier bewaard, door
cone badplaats.
pans Julius II aan de Zwitsers geschonken. Het is
de hoofdstad van het kanton S., groot circa 17
Schwartzwald. Zie Z_WARTEWOUD.
Schwatz, marktvlek in Tirol, 6 uren gaans vierk. mijlen met 45,000 bewoners, zijnde een der
benoorden lnsbruck ; 4000 inw.
Brie kantons, die oorspronkelijk den twits. bond
Schwebsingen, dorp in 't groothert. Luxem- vormden, en een der vier zoogenaamde WaldstkIten.
burg, aan de Moezel, 3 kwartier gaans bezuiden
_JY.ETEN.
Schyleten. Zie1
Remich ; 400 inw.
Sciacca, Aqua Labodes of Therma Selinuntince,
Schweden, duitsche naamsvorm voor Zweden. stad op Sicilie, 8 mijlen benoordw. Girgenti ; 13,000
Schwedt, stad in Pruisen, reg.-district Pots- inw.; geboorteplaats van Agathocles.
dam, aan de Oder, 5 uren gaans benoordoosten AnSciathus, eiland in de Egeescbe Zee. Zie &LAM
germande; 8000 inw.
Belch, het oude Casmena, stad op Sicilie, derSchweidnitz, voormalig onafhankelijk site- dhalf uur gaans bezuidw. Modica ; 11,000 inw.; anzisch prinsdom, dat in de He eeuw aan Bohemen
derhalf uur g. van S. de kleine haven San Pietro.
kwam, en 1741 aan Pruisen afgestaan werd, had tot
Scigliano, stad in het Napelsche, in Calabria
hoofdstad S., aan de Weistritz, thans 15,500 inw.,
Cit., aan den Savuto, vijfdlialf uur gaans bezuiden
11 uren gaans bezuidw. Breslau. Vermaard is de stad
Cosenza ; 12,000 inw.
S. als vesting, door de vele belegeringen die zij
Sciglio, ital. kaap en stad. Zie SCYLLA.
heeft moeten doorstaatt, inz. die van 1761-62, toen
Scillonte, fransche naamsvorm van Scillus.
de fransche generaal Gribeauval de vesting !anger
Scillus, stad van Triphylie, in Elis, nabij Pisa.
dan twee maanden your Maria Theresia verdedigde
Hier schreef Xenophon zijne Geschiedenis.
tegen eene ontzettende legermacht van Frederik IL
Scilly–eilanden, fransch Sorlingues, bij de
In 1807 werd S. ingenomen door de Franschen.
°mien Cassiterieden, of Tin-eilabden, eene groep van
Schweikhardt (mevrouw Bitderdijk, gob.). 145 eilandjes in het britsche Kanaal, 6 a 7 mijlen
Zie BILDERDIJK.
van kaap Landsend, zijnde de uiterste zuidwestpunt
Schweinfurt, 'tootle Devona,laterTrajectum- van Cornwallis en geheel Engeland ; slechts 6 der
Suevorum, stad in Beieren, am den Main, ruim 9
S. zijn bewoond (sullen ()Instr. 2500 zielen); het
uren gaans benoordw. 1Vtirtzburg; 8800 inw.; eervoornaarnste der S. is St.-Mary; hoofdpl. Hughtown.
tijds vrije rtiksstad, in 18u2 afgestaan aan Beieren.
Scindia. Zie ._IVALIOR.
Schweinichen (Hans von), gob. 1552, verScio, eiland. Zie Carus.
gezelde hertog Ilendrik XI van Liegnitz op zijne
Scioppius, gelatiniseerde naam van Caspar
avontutirlijke reizen door Duitschland, en stierf 1616
Schoppe, gob. 1576 to Neumark in de Palts, ging,
als maarschalk van hertog Frederik. Het Dagboek
om zijne eerzuchtige oogmerken te kunnen bevrevan S. (3 dln. Leipzig 1823, uitgeg. door Ruching)
digen, tot de Roomsche Kerk over, werd dan ook
is eene belangrijke bijdrage tot de geschiedenis der
door pans Clemens VIII met titels en ambten begifzeden en gewoonten.
tigd, doch maakte zich door trots, aanmatiging en
Schweiz (die), duitsche naam van Zwitserland. inconsequentie algemeen gehaat, en stierf 1649 to
Schwenkfeld (Kaspar), een sitezisch edel- Padua. Van zijne vele (104) vverken nnemen wij
man, gob. 1490 to Ossig, gest. 1561, was een der
slechts Gratnmatica philosophica (Milaan 162R ; dikeerste aanhangers van Luther, week echter op ettewijts herdrukt); Verisimilia (Neurenberg 1596) en
lijke punters van Luther's leer of (avondmaal, menSuspecttv lectiones (Neurenb. 1597; Amst. 1664).
schelijke natuur Christi, enz.) en had een eigen
Scioto, rivier in den noord-amerik. staat Ohio,
besproeit Delaware, Columbus, Piketon, enz., en valt,
annhang, genaamd de Schwenk feldianen, die sedert
1733 in Amerika gemeenten gesticht hebben.
na 45 mijlen loop, in den Ohio bij Portsmouth.
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Scipan

Scipan,'eiland. Zie

GIUPANA.

Scipio, een patricisch romeinsch geslacht, be-

hoorende tot de Bens Cornelia. De eerste S., dien wij
in de geschiedenis aantreffen, is de krijgstributm
Publius Cornelius S., omstr. 394 v. Chr.; de eerste
S., die consul werd, is Lucius Cornelius S., in 350
v. Chr. Wijders zijn de voornaamste:
S. Barbatus (Lucius Cornelius), consul 298 v.
Chr., onderscheidde zich in den Samnitischen oorlog.
S. (Lucius), zoon van den vorige, consul 259 v.
Chr., onderscheidde zich in den eersten Punischen
oorlog door de verovering van Sardinia. Zijne zonen
(Publius S. consul in 218 v. Chr., en Cnejus Cornelius S., consul 222 v. Chr., sneuvelden in 212 v. Chr.,
29 dagen na elkander.
S. Africanus major (Publius Cornelius), geb. 235
v. Chr., zoon van Publius, veroverde in den tweeden
Punischen oorlog bet gansche carthaagsche grondgebied in Spanje (zie ALLUTIUS), en versloeg 19 Oct.
202 Hannibal bij Zama, waarvoor hem de eernaam
Africanus geschonken werd. Tengevolge van eene
onrechtvaardig tegen hem ingebrachte beschuldiging
nit Rome gebannen (187 v. Chr.), nam hij de wijk
naar zijn buitenverblijf Liternum in Campanie, waar
hij omstr. 184 v. Chr. stierf. Zijne dochter Cornelia
S. is de moeder der Gracchen.
S. Asiaticus (Lucius Cornelius), jongere broeder
van S. Africanus, werd consul 190 v. Chr., en bracht
den oorlog tegen Antiochus HI van Syrie ten einde;
hij ontving daarvoor den eernaam Asiaticus. Even
als zijn broeder onrechtvaardiglijk bescbuldigd, zag
hij zijne bezittingen verbeurd verklaren en werd in
de gevangenis geworpen ; loch later herstelden de
Romeinen bun onrecht jegens hem in ruime mate,
zoodat hij een der rijkste burgers van Rome werd.
S. Africanus minor, geb. 185 v. Chr., zoon van
S. Amilius Paulus, geadopteerd door Publius S., den
zoon van S. Africanus major, werd 148 v. Chr. consul, en beeindigde 146 v. Chr. den derden Punischen
oorlog door de verovering van Carthago, waarvoor
hij den eernaam Africanus ontving. In 134 andermaal consul, bemachtigde hij bet lang tevergeefs
door de Romeinen belegerde Numantia (133 v. Chr.),
betgeen hem den eernaam verschafte van Numanlinus.
In 129 v. Chr., terwijl de senaat hem waarschijnlijk
tot dictator benoemd zou hebben om de binnenlandsche onlusten te laten beteugelen door zijne krachtige hand, vond men hem op zekeren morgen vermoord liggen in zijn bed (zie CARBO).
S. Nasica, eene linie van het geslacht S., stamde
of van Cnejus S., den oom van S. Africanus major,
en heeft insgelijksverscheidene uitstekende manners
opgeleverd.
Sciron, een roover in Attica, zoon van Eacus,
maakte den weg van Atbene naar Megara onveilig,
totdat lib door Theseus overwonnen en gedood
werd. Deze S. hield er eene schildpadden-fokkerij
op na: de reizigers, die hij machtig werd, liet
door zijne schildpadden verslinden, welke dieren hij
vetmestte voor eigen tafelgebruik.
Sclaven, Sklaven, of Slawen, ook Witten genaamd, een van de Scythen of Celten afkomstige
volksstam, die aan den Donau te huis behoorde (zie
SLAWEN) en in 't begin der Se eeuw met de WestGotben naar de Nederlanden kwam. Volgens sommigen was de vermaarde koopstad Witlanz (zie dat
art.), aan den mond van de Maas, door deze S. of
Wilten gesticht.
Belay° Chori, het oude A myclx, stad in Griekenland, in Laconia, derdhalf uur gaans beoosten
Misitra.

Scotus Erigena
Scodde, voorm. zeeuwsch dorp. Zie SCOURER.
Scodra en Scodrus, stad (thans Scutari) en
berg in Albania.
Scoeneveld, voormalig zeeuwsch eiland in
den mond der Honte (Wester-Schelde); werd met
de daarop gebouwde stad door de zee verzwolgen in
de 14e eeuw (voor 1377).
Scone, vlek in 't schotsche graafschap Perth,
aan de Tay, 3 kwartier gaans benoorden Perth;
2800 maw.; inlertijd residentie der koningen van
Schotland.
Sconrole, oude naam van 't dorp Schoorl.
Scoonrewoerde, oude naam van Schoonrewoerd.
Scordisken, lat. Scordisci, een yolk dat, na,
eerst eenige kolonien gesticht te hebben in Pannonia,
bezuiden de San en den Donau, en in Thracie, zich
nederzette in de bergstreek benoorden Macedonia.
In 155 v. Chr. werden ze door de Romeinen (onder
Asconius) verslagen; in 114 v. Chr. brachten ze in
Macedonia consul Cato en zijne gansche armee omhals, en deden eenen inval in Dalmatia, maar de
Romeinen drongen hen reeds spoedig terug naar den
Donau, zoodat ze hun behoud zochten in de vlucht,
deels den Donau over, deels naar de overzijde van
den Hebrus, en van dat oogenblik of hielden ze op,
gevreesd to zijn. De S. maakten deel nit van de
armee van den tweeden Brennus (280-278 v. Chr.);
uit dien hoofde houdt men hen voor een yolk van
gallischen oorsprong, hetgeen intusschen zeer twijfelachtig is. Ze waren zeer barbaarsch; ze slachtten
hunne krijgsgevangenen als offerande aan hunne goden, en dronken het bloed dier ongelukkigen uit
hunne schedels.
Scordus mons. Zie SCARDUS.
Scoten, lat. Scoti, een uit Hibernia herkomstig
yolk. Ze kwamen zich reeds vroeg nederzetten in
het noorden van het eiland Albion, in Caledonia, en
betwistten lang het bezit daarvan aan de Picten, totdat die beide volkeren ineensmolten omstreeks de
4e eeuw (zie PICTEN). De S. alleen hadden intusschen de eer hunnen naam aan het land te geven
Schotland (lat. Scotia). Somwijlen wordt Ierland,
waar de S. zich aanvankelijk nedergezet hadden,
naar hen Scotia major genoemd ; vandaar dat de iersche godgeleerde Johannes Erigena den naam heeft
van Scotus.
Scotia. Zie SCOTEN.
Scotia (Nova-). Zie NOVA SCOTIA.
Scotisten, de aanhangers van Duns Scotus.
Scott (sir Walter), engelsch romanschrijver,
geb. 15 Aug. 1771 te Edinburg, sedert 1792 advocaat aldaar, maakte naam als dicbter, en koeht in
1811 aan den oever van den Tweed voor hetgeen
zijne verzen hem reeds opgebracht hadden eene buitenplaats, die hij Abbotsford noemde, en waaraan hij
veel verfraaiingen liet aanbrengen. Daar schreef hij
al die meesterlijke historische romans, die zijnen
naam vereeuwigd hebben, en die verscheidene males
herdrukt en in andere tales overgezet zijn. In 1820
tot baronet verheven, verloor S. in 1826 door een
bankroet nagenoeg alles wat hij bezat, waarop hij
zich met vernieuwden ijver aan het schrijven begaf.
Vandaar nog: The life of Napoleon (9 din. 18'27) ;
Tales of a grandfather (1828-30);History of Scotland
(2 dln. 1830). Hij stierf 21 Sept. 1832.
Scotus (Duns-). Zie DUNS SCOTUS.
Scotus Erigena, Johannes Scotus, bijgenaamd Erigena, d. geboortig nit Erin (oude naam
van lerland), geleerde iersche monnik uit de 9e eeuw,

werd door Karel den Kale naar Frankrijk geroepen,

Scotussa

Scythia

en bracht verscheidene jaren door aan diens hof.
Door pans Nicolaas van ketterij beschuldigd, verliet
S. op diens verlangen Frankrijk, en begat zich (877)
op uitnoodiging van Alfred den Groote naar Oxford,
waar hij omstr. 886 stierf. Van zijne werken noemen wij De divisione naturce, waarin hij een stelsel
ontwikkelt, dat niet veel van het pantheismus verschilt. Hij is te beschouwen als een der stichters van
de scholastische wijsbegeerte.
Scotussa, stad in Thessalia, bezuidoosten Larissa, in de nabijheid der Cynoscephalen.
Scoudee, ook Schoudee, Schodde, Scodde,voormalig dorp op het Zeeuwsche eiland Zuid-Beveland,
verdronk in den vloed van 1 Nov. 1530.
Scrabbekerke. Zie SCHRABBERERRE.
Scribonia, vrouw van Augustus. Zie het art.

Zenta (Labeatis lacus), 20 mijlen benoordw. Constantinopel ; 24,000 inw.; gesticht door Alexander,
heeft S. achtereenvolgend toebehoord aan de Serviers, aan onafhankelijke opperhoofden, aan Venetie,
en is eindelijk in 1479 afgestaan aan Turkije. Het
is de hoofdplaats van het livah S. (het noordelijkste
livah van Albania), dat bestuurd wordt door een
gouverneur, die den titel van pacha voert; in 1831
kwam de pacha van S. in opstand tegen de Porte, en
werd eerst na eenen hardnekkigen strijd tot zijn
plicht gebracbt.
Scylaceum, thans Squillace, stad in het oosten
van Bruttium, nabij eene golf der Ionische Zee, genaamd Scylacische Golf, was gesticht door de Atbeners; geboorteplaats van den geleerden Cassiodorus.
Scylax, grieksch geograaf, schrijver van een
Periplus der Middellandsche Zee, afzonderlijk uitgegeven door B. Fabricius (Leipzig - 1848, en o. a.
ook te vinden in de .Geogr. grwci minores" van
Hudson, 1698).
Scylitzes (Johannes), byzantijnsch geschiedschrijver uit de Ile eeuw. De le druk van zijn werk
verscheen in het Latijn (Venetie 1570 in fol.); de
2e druk, door hem zelven uitgebreld is in 't Grieksch
en Latijn opgenomen in dl. 9 van de editie der Byzant ij nen.
Scylla, 1) siciliaansche nimf, werd bemind door
Glaucus. Vandaar dat Circe, die op Glaucus verliefd
was, de arme S. uit minnenijd veranderde in eene
rots, welke de gedaante eener vrouw had, waarvan
het bovenlijf boven het water uitstak,terwiji de beupen bedekt waren door zes schrikwekkende hondenkoppen, met groote bekken, die aanhoudend blaften,
hetgeen rondom de rots eene woeling in bet water
veroorzaakte, veel gevaarlijker dan die der nabijgelegene rots Charybdis; vandaar het spreekwoord:
van Charybdis in Scylla vervallen (zie bet volgende
art.). — 2) eene andere S., docbter van Nisus; zie

SCRIBONIUS.

Scribonianus (Furius Camillus),rom. consul
in 32 na Chr., kommandeerde een legerkorps in Dalmatia, toen Claudius den troon beklom. Hij zond
dien vorst eenen brief, waarin hij hem opvorderde
om afstand van den troon te doen, en liet zich zelven als keizer uitroepen. Doch zijne troepen verlieten hem, en hij werd (anno 42) op het eiland Lissa
vermoord.
Scribonius, plebejisch romeinsch geslacht,
waartoe behoorden : S. Curio (Cajus), gest. 53 v. Chr.
de eerste romeinsche veldheer, die voorwaarts drong
tot den henedenloop van den Donau. Zijn zoon is
vermeld op blz. 800 dl. 1 CURIO (C. Scribonius). —
S. Lib°, voerde bet bevel over een eskaderder pompejaansche vloot, en was in 34 v. Chr. consul. Zijne
zuster Scribonia was eenigen tijd de vrouw van Augustus, wien zij Julia baarde.
Scriverius (Petrus Schrijver,genaamd),nederl.
geleerde, geb. 12 Jan. 1576 te Haarlem, studeerde
1593-98 te Leiden, bleat daar metterwoon gevestigd tot 1656, ging toen te Oudewater woven,
waar zijn zoon Hendrik baljuw enz. was, en stierf
daar 30 April 1660. Als historie-schrijver, latijnsch
dichter en philoloog heeft S. zich gunstig doen kennen. Van zijne werken noemen wij : Antiquitatum
batavicarum tabularium (1609 in 40.); Principes et
comites Doll., Zeel. et Frisice (1650; in 't Hollandsch
vertaald door P. Brtigman, 1667). Westerhuis gaf
nog van S. in bet licht Opuscula anecdota,philologica
et nietrica (Utrecht 1738).
Scrivia, rivier in Piemont, ontspringt in de
ligurische Apennijnen, besproeit de provv. Genua,
Novi, Tortona, Alessandria, Voghera, en valt na 10
mijlen loop in de Po, beneden Castelnuovo.
Scuderi (Georges de), fransch dichter, geb.
1601 te Havre, gest. 1667. — S. (Madeleine de),
romanschrijfster, zuster van den vorige, geb. 1607,
gest. 1701, schreef, behalve een aantal romans, ook
Conversations (4 din. 1680-94) en Conversations de
morale (4 dln. 1688-92).
Scultenna, rivier in Italie ; thans Panaro.
Scurcula, bet nude Excubiw, ilek in het Napelsche, in Abruzzo Ult. 2a, 8 uren g. bezuiden
Aquila; 1500 inw.; overwinning in 1268 van Karel
van Anjou op Conradijn.
Scutari, 1) het Oeskoedar der Turken, stad in
Anatolie (aziat. Turkije), niet ver van bet onde
Chrysopolis, aan den Bosporus, tegenoverConstantinopet, waarvan het als eerie voorstad beschouwd wordt;
100,000 inw.; prachtige begraafplaatsen, waar alle
aanzienlijke Turken begraven worden. Bewesten de
stad, op eene rots, de Kis-kalessie of Toren van
Leander. 2) het onde Scodra, stad in Albania
(europ. Turkije), aan bet Neer van S. of Meer van
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Scylla, vermaarde kaap aan de Tyrrheensche
Zee, de znidpunt van 't voorm. koninkr. Napels,aan
de invaart der straat van Messina, tegenover de klip
Charybdis, was oudtijds ornringd door vele klippen
en draaikolken, die voor de scheepvaart zeergevaarlijk waren; door vulcanische oorzaken schijnt dat
gevaarlijke geheel en al verdwenen, althans de S.
(thans de klip La-Rema aan de Calabreesche kust)
boezemt aan de zeevaarders geen vrees meer in; zie
het vorige art.
Scymnus, uit Chio, grieksch geograaf, leefde
80 j. veer Chr. aan het hof van Nicomedes, koning
van Bithynie, en schreef een Periegesis, waarvan
slechts 741 verzen geheel, en van '236 andere slechts
fragmenten tot ons gekomen zijn, in tie .Geographi
grwci minores" van Hudson (1698); nieuwe afzonderlijke editie van Letronne (1841).
Scyron. Zie SCIRON.
Scyros, thans Skiro, grieksch eiland in de
Egeesche Zee, beoosten Eubea, is in de mythologie
verinaard als wijkplaats van Achilles en als sterfplaats van Theseus. Het stotrelbk overschot van dien
held (zooals het beetle) werd door Cimon van dit
eiland naar Athene overgebracht.
Scythen, de gemeenschappelijke naam van vele
volkeren in Scythia. Zie SCYTHIA.
Scythia, zoo noemden de ouden al de louden
ten N. en ten 0. van bet beschaarde gedeelte der
wereld, zoodat de grenzen van S. onbepaald zijn.
Volgens sommigen begon. S. beoosten de Vistula
(Weichsel) en henoorden den Donau, strekte zich
zonder grenzen uit naar het Oosten en Noorden, en
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Scythia minor

bevatte dus geheel Sarmatie, volgens anderen was S.
gelegen 6f benoorden Sarmatie, of wel tusschen
den Borysthenes en den Tanais, en strekte zich
beoosten den Tanais uit tot in de binnenlanden
van Azle. Daarnaar zou Europeesch S. of West-S.
tusschen de twee groote rivieren (Borysthenes en
Tangs) gelegen hebben, terwijI Aziatisch S. of Oost-S.
dat aanving beoosten den Tanais, weder ingedeeld
werd in twee groote landstreken, nanielijk S. generzijds de Imaus-Bergen en S. dezerzijds den Imaus
(Scythia extra Imaum ten N., en Scythia intro Imaum
ten Z.). flat de grenzen van S. zoo onbepaald zijn
is hieraan toe te schrijven, dat de nomadiseerende Scythen gedurig van verblijfplaats veranderden. Zij waren gesplitst in eene menigte volkeren,
o. a. Geten, Fennen, Estyen, Tauren, Jazygen, Bastarnen, Roxolanen, Agathyrsen, Scyren, Herulen;
ders de S.,die door Herodolus,uit hoofde van hunnen
regeeringsvorm, koninklijke S. genoemd worden, en
de gynecocratumenische S., d. i. die geregeerd werden door vrouwen: want er waren in S. werkelijk
eenige horden, die van tijd tot tijd onder het oppergezag eener vrouw stonden, hetgeen wel aanleiding zal gegeven hebben tot de mythe der Amazonen. — In den Bijbel stammen de Scythen of van
Magog, zoon van Japhet (ook in het N. T. zijn ze
vermeld; Coll. 3:11). Aanvankelijk aan den Araxus
gevestigd, breidden zij hunne veroveringen zeer ver
uit, oaderwierpen een gedeelte van Europa en van
Azle, hielden gedurende 28 jaren Klein-Azie onder
hun juk (624-596 v. Chr.), en drongen door tot in
Egypte. De grootstc veroveraars (Cyrus, Darius I,
Alexander) deden vruchteloos pogingen om hen te
onderwerpen. Later ech ter werd S. door onderscheidene volken overweldigd, waarvan de voornaamste
de Sarmaten waren, die hunnen naam gaven aan een
gedeelte des lands. De Gothen stichtten bun uitgestrekte rijk in West-S. Eindelijk, door vluchtende
horden nit Azie vertalrijkt, kwamen de Scythen uit
bet Oosten : onder den uaam van Hunnen, in 376 het
rijk der Gothen aanvallen, hetgeen de voorbereiding
werd tot den grooten inval der barbaren. De naam S.
verdwijnt uit de geschiedenis in de 7e eeuw, toen
de Slawen, Awaren en Bulgaren bet land in bezit
namen. De Scythen schijnen van hetzelfde ras te zijn
als de Tsjoeden, Oeraliers of Finnen ; men rekende
daartoe ook de Turken, de Tartaren, enz.
Scythia minor, Klein-Scythie, thans Dobroedzja (Dobrudscha), kleine romeinsche provincie
van de diocese Thracie, tusschen de Zwarte Zee en
den Donau, vormde aan die zijde de grens des rijks,
en had tot hoofdplaats Tomis.
Scythopolis, eerst Bethsan, thans Bisan, stad
in Palestina, in het zuidoosten van Samaria, was gesticht door de Scythen, die eenen inval in Medie en
Syrie deden.
Sdilo, of Sdili, twee eilandjes in den griekschen
archipel, genaamd Groot-S. (het oude Rhenia) en
Klein-S. (het oude Delos).
Seaford, een der Cinque-Ports, stad in 't engelsche graafschap Sussex, vijfdhalf uur gaans bezuidoosten Brighton.
Seal, een der Israelieten, die in de bahyl. hallingschap vreemde vrouwen hadden; Ezra 10 : 29.
Sealsfleld (Charles), eigenlijk Seeleld, een 1765r
1830 naar Amerika verhuisd Duitscher, hield later
weder afwisselend in Zwitserland verblijf, en stierf
te Bern 26 Mei 1864 In romans en tafereelen (samen
18 dln. Stuttgart 1843-46; 15 dln. Stuttg. 1845
—46) heeft bij het Leven in Noord-Amerika meesterlijk geschilderd.

Sebastiaan

Sealthi81,1) zoon van koningJechonia; I Chron.
3 :17. — 2) grootvader van Zerubbabel ; Ezra 3 : 2,
8; 5 : 2; Neh. 12:1; Hagg. 4: 1, 12,14; 2 : 3,24.
Sean, later Scythopolis. Zie BETH-SEAN.
Seapoys, de op europeesche wijze gedrilde inlandsche soldaten in britsch Oost-Indio.
Searja, een der zonen van Azel, afstammeling
van koning Saul; I Chron. 8 : 38 ; 9 : 44.
Seb, egypt. god, wader vaH Typhon, door de
Grieken gelijk gesteld met hunnen Kronos,
Seba, 1) stad in start) Simeon; Jozua 19 : 2.—
2) een put ten tijde van Isaac; Gen. 26 : 33.
Seba, 1) kleinzoon van Cham; Gen. 10 : 7 ;
I Chron. 1 : 9 ; Ps. 70 : 2; Jezaia 43 : 3. — 2) kleinzoon van Abraham; Gen. 25 : 3. — 3) een oproermaker ten tijde van David ; II Sam. 20 : 1-22.
4) afstammeling van Gad; I Chron. 5 : 13.
Seba (Albert), geb. 1665 te Etzel in OostFriesland, eerst apothekersbediende to Amsterdam,
deed toen verscheillene reizen naar Oost- en WestIndie, waarna hij zich als apotheker te Amsterdam
vestigde, en 1736 stierf. Het door hem aangelegde
fraaie kabinet van naturaliên verkocht S. aan tsaar
Peter I, met wien hij tijdens diens verblijf te Amsterdam gemeenzaam omging. Eene tweede verzameting, nog rijker dan de eerste, door S. aangelegd,
werd na zijnen dood verbrokkeld en openbaar verkocht; hij had die verzameli nc, beschreven in Rerum
naturaliurn thesauri accuratadescriptio
etc. (4 din.
'3
in fol. Amst. 1734-61). Van de platen van dit uitmuntende werk verscheen eene nieuwe editie (45
aflev. in fol. Parijs 1827 en v.).
Sebajam, landschap op 't soendasche eiland
Borneo, in de nederl. 0.-I. residentie Banjermassin,
benoorden Mondawi.
Sebak, egypt. god, op de meeste monumenten
afgebeeld met een krokodillenkop, omdat de krokodil aan hem toegewijd was.
Sebaldeburen, (Syb...) Sibaldeburen, dorp
ill de prov. Groningen, 4 uren gaans bewesten Groningen; 250 inw.
Sebaldus, de beilige, schutspatroon van Neurenberg, als klnizenaar in een Bosch bij Neurenberg
gestorven, en 1425 door pans Martinus V gecanoniseerd. Kerkelijk gedenkdag 19 Aug.
Sebanja, in het 0. T. vier verschillende personen nit den stam Levi; I Chron. 15 : 24; Neh.9 ;
4, 5; 10 : 4, 10, 12; 12 :14.
Sebaste, I) dezelfde stad als Samaria. — 2) nu
Siwas, stad in aan den Halys, behoorde
eerst aan Pontuc, later aan Cappadocie, en werd
eindelijk de hoofdplaats van Armenia 1a (gevormd
ten koste van Cappadocie).Aanvankelijk was S. slechts
eene sterkte, Cabira genaamd ; het werd vergroot
door Pompejus, die den naam veranderde in Diospolis;
en eindelijk werd het door Pythodoris, koningin van
Pontus, Sebaste genoemd (het grieksche woord voor
Augusta), ter eere van Augustus.
Sebastiaan, de beilige, geb. te Narbonne
omstr. 250, diende eenigen tijd onder Diocletiaan;
dat hij Christen was hield hij tang geheim, ten einde
zijde geloofsgenooten van dienst te kunnen wezen ;
loch eindelijk zijn geheim ontdekt zijnde, werd hij
aan den heul overgeleverd en in den Circus doodgeslagen (anno 288). Kerkelijke gedenkdag 20 Jan.
Iiij is de beschermheilige der gevangenen.
Sebastiaan, koning van Portugal, zoon van
den infant Joao (na wiens dood S. in 1554 te Lissabon geboren werd) en van Johanna (dochter van
keiztr Karel V), was dus een kleinzoon van koning
Joao (Jan, Johannes) III, en volgde 1557 zijn groot-,

Sebastiani
varier op den troon. Bezield door de begeerte om het
zwaard te trekken tegen de Ongeloovigen, besloot hij, zoodra hij zelf de tenets van het bewind
in handen had alle krachten in te spannen om
hun het bezit van Afrika te ontweldigen. In 1574
ondernam hij eenen eersten krijgstocht tegen hen,
die echter tot niets leidde. In 1478 toog hij andermaal derwaarts om hulp te verleenen aan MuleiMohammed-el-Montasser, tinning van Marokkn, die
van den troon was gestooten door zijnen oom Muleiabdel-Melik. Met zijne armee geland te Azillah bij
Tanger. werd S. bij Alcazar-Quivir totaal verslagen
door Mulei-abbel-Melik (4 Aug.1578) ; waarschijnlijk bleef hij op het slagveld althans men
heeft nooit meer van hem gehoord of gezien. Zijn
oom, kardinaal Hendrik, volgde hem op als koning
van Portugal, en bij diens dood (1580) maakte Spanje's koning Filips II zich van Portugal meester.Onder
Filips II en Filips 111 wierpen zich verscheidene
gelukzoekers op, die zich voor koning S. uitgaven.
Sebastiani (Horace Francois de la Porta, graaf),
fransch maarschalk, geb. 1775 te Porta bij Bastia,
trad jong in fransche krijgsdienst, deed zich in al
de oorlogen der republiek en van het keizerrijk als
een dapper en beleidvol krijgsman kennen, en kweet
zich ook verscheidene maten met bet beste gevolg
van diplomatieke zendingen; toen het hem, Lafayette
en anderen na den slag van Waterloo niet mocht
gelukken hunne vredesvoorstellen door de gealheerden te zien aannemen, begaf S. zich naar Engeland,
keerde 1826 terug naar Frankrijk, werd na de Juliomwenteling minister van marine, daarna van buitenlandsche zaken, ging vervolgens als gezant eerst
naar Napels, toen naar Londen, en stierf 21 Juli
1851, na eerst nog het treurige uiteinde beleefd te
hebben van zijne eenige dochter (zie PRASLIN).
Sebastopol, of Sewastopol, vroeger russische
oorlogshaven en vesting in 't gouvt. Taurie, aan de
Zwarte Zee, op de zuidwestkust van de Krim, gesticht 1786 beoosten de ruinen van bet Dude Cherson en in de nabijbeid van het Tartaren-dorp Aktiar,
werd vergroot door keizer Nicolaas I, en had voor
1855 ruin' 45,000 inw. In den Russiseh-Oosterschen
oorlog (zie dat art.) werd S. belegerd door de vereenigde Engelsch-Fransche armee (9 Oct. 18548 Sept. 1855) en eindelijk stormenderhand hemachtigd, waarna het heeft opgehouden vesting en oorlogshaven te zijn ; het telt thans slechts 7000 inw.
Sebastopolis, 1) thans Toerkal, stad in het
westen van Pontus, aan de Iris. — 2) thans Isgaur,
het oude Dioscurias in Colchis.
Sebektekin, stichter van het rijk der turksche Gaznewieden, eerst slaaf, later schoonzoon van
.Alp-Tekin, veld p eer der trnepen van Noeh-de-Sarnanied, verving hem als stadhouder van Gaznah, maakte
zich in 975 onafhankelijk, veroverde een groat gedeelte van Hindostan en Turkestan, en stied anno
997 te Balkh. Zijn zoon was de vermaarde Mahmoedde-Gaznewied, de eerste, die den titel van sultan
aannam.
Sebenico, stad en vesting in Dalmatie, aan de
uitwatering van den Kerka in de Adriatische Zee,
6 mijlen bezuidoosten Zara ; 5500 inw.; geboorteplaats van den schilder Schiavone. Tot in de 10e
eeuw was S. eene onafhankelijke republiek, onderwierp zich in 991 vrijwillig aan de Venetianen, die
bet behielden (uitgeznnderd in de 15e eeuw, toen S.
eenigen tijd aan Hongarije behoorde). De Turken
belegerden S. tevergeefs 1538 en 1648. Het kwam
in 1797 met geheel het overige Dalmatie aan Oostenrijk.

Seckendorf
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Sebennytus, thans Dzjemnoeti, stad in het
oude Egypte (in de Delta), niet ver van de plaats
waar de Nip zich in verscheidene arrnen verdeelt.
De Sebennytische Nijl-arm is het noordgedeelte van
den Atarbechischen Nijl-arm.
Seber, zoon van Kale!): Chron. 2 : 48.
Sebeto, riviertje in 't Napelsche. Zie FORNELLO.
Sebinus lacus, een meer in Cisalpina; thans
Isen.
Sebna, 1) schrijver van koning Hizkia ; II Kon.
18 : 18, 26, 37; 19 : 2. -- 2) hofmeester van koning Hizkia ; Jezara 22 : 15; 36 : 3, 1i, 22; 37 : 2.
Sebohn, of Zeboim, twee steden in Palestina :
1) aan den oever van bet Zontmeer, ging te gronde
gelijktijdig met Sodom; Gen. 10: 19 ; 14 : 2, 8 ; Dent.
29: 23; Hos. 11: 8.— 2) in stam Benjamin; I Sam.
13: 18; Neh. 11: 34.
Sebswar, het oude !Jyrcania, stad in Iran (in
Khorassan), 13 mijlen beznidw. Nizjaboer; eertijds
gewichtig ; werd 1381 veroverd door Tamerlan:toen
de stad kort daarna tegen hem in opstand kwam liet
hij tien duizeni der inwoners levend begraven.
Sebuel, 1) afstammeling van Mozes; I Chron.
23 : 16 ; 26 :24.— 2) zoon van Heman;I Chron.25 : 4.
Sebz,of Sjeer-Sebz, stad in Turkestan (in Bucharije), 7 mijlen bezuiden Samarkand, aan de Kasjka ;
is bewoond door Uzbeken, wier khan 20,000 ruiters
in het veld kan brengen. Deze stad vervangt het
dorp Kesj, waar Tamerlan geboren was.
Secchia, de nude Gabellus, rivier in Italie, ontspringt op de noordhelling der Apennijnen, wordt
bij Modena bevaarbaar, en valt 2 uren gaans Lewesten Rovero in de Po, na 18 mijlen loop.
Seceders, eene afgescheidene sekte der Schotsche Kerk, outstaan in 1733 ; het recht van collatie
kennen de S. aan niemand toe; hunne predikanten
worden gekozen door al de lidmaten der gemeente.
Sechacha, stad in stam Juda: Jozua 15 : 61.
Seehanja, negen verschillende personen in het
0. T. (I Chron. 3 : 21, 22; 24 : ; II Chron. 31:
15; Ezra 8 : 3, 5; 10 :2; Neh.3:29; 6:18;12:3).
7i_AH--EILANDEN.
m
!I Zie
Sechellen, O. Sey c hhelles.
Sêchelles (II6rault de). Zie HERAtn.r.
Seehem, I ) zoon van Gilead, en slamvader
der Seehemieten ; Num. 26 : 31; Jozua 17 : 2.
2) kleinzoon der zuster van Gilead ; I Chron.7 : 19.
Sechu, eene plaats waar Saul kwam zoeken naar
Samuel en David ; I Sam. 19 : 22.
Seckau, 't oude Secorium, vlek in Stiermarken,
7 mijlen benoordw. Gratz, aan de Gail en aan den
voet der Seekauer Alpen; 500 inw.; minerale hron.
Seckendorf,adellijk geslacht, in verscheidene
linien verbreid in Frankenland en Saksen, stamt of
van Lodewijk van S., die omstr. de heeft der 13e
eeuw leefde. Uit dit geslacht noemen wij S. (Friedr.
Heinr., rijksgraaf von), veldmaarschalk, geb. 1673
te Konigsberg in Frankenland, trad 1693 in dienst
bij de engelsch-hollandsche, later bij de keizerlijke
armee, onderscheidde zich vooral in den oorlog tegen
de Turken en in den Spaanschen successie-oorlog
onder prins Eugenius, werd 1719 tot rijksgraaf verheven, en tot verscheidene gewichtige diplom.onderhandelingen gebezigd. Na den dood van Eugenics
als veldmaarschalk opperbevelhebber geworden van
het bij Belgrado staande oostenrijksche leger, bestuurde hij den veldtocht van 1737 tegen de Turken
aanvankelijk niet onvoorspoedig, dock werd na bet
ondervinden van eenige tegenheden teruggeroepen.
Deswege ontevreden op Oostenrijk, ging hij na den
dood van Karel VI (1740), zijnen degen aanbieden
aan de tegenpartij van diens dochter Maria Theresia,
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scheiden, door de Groote Belt van Funen, en door
namelijk aan den keurvorst van Beieren, die tot keieene smalle zeeengte van Falster en Wien, is ruim
zer verkoren was onder den naam van Karel VII.
133 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 575,000
Voor dien vorst heroverde hij Beieren, en bracht
zielen. Op S. ligt de stad Kopenhagen. — 2) duithem weder in Munchen (1744). Na den flood van
Karel VII sloot hij voor diens zoon (den jongen
sche naarn der nederl. prov. Zeeland.
keurvorst) het tractaat van Fiissen (1745), verSera, dochter van Ephraim, stichtte eenige
steden ; I Citron. 7 : 24.
zoende zich zoodoende met Oostenrijk, werd door
Seeraartskerke, verbasterd van 's-Heerkeizer Frans I in al zijne titels en waardigheden
Arendskerke.
bersteld, en stierf 1763.
Seer—Apskerke, verbasterd van 's-HeerSeckingen, het oude Sancti°, oude sled van
Abtskerke.
Zwaben (thans in 't groothertogdom Baden, op een
Seetzen (Ulrich Jasper), geleerd reiziger, geb.
eilandje in den Rijn, 6 uren gaans benoordoosten
1767 te Sophiengroder in bet Jeversche, studeerde
Bazel ; ingenomen 1638 door Bernhard van Saksengenees- en natuurkunde, natuurlijke historie, enz.,
Weimar ; gedeeltelijk door brand vernield 1678.
Seclaven, of Maratis, een yolk in 't noordwest- ging daarna (13 Juni 1802) naar het Oosten, om
uit Arable eene wetenschappelijke reis te ondernegedeelte van bet eiland Madagascar.
Sèclin, stad in 't fransche dept. Nord, derdhalf men midden door Afrika; in October 1811 stied hij
plotseling op den weg van Mokka naar Sana. Het
uur gaans bezuiden Rijssel; 3000 inw.; gesticht in
rijke dagboek van S.'s reizen is in 't Licht gegeven
de 6e eeuw, was de hoofdplaats van Meiantois in
waalsch Vlaanderen.
door Kruse in vereeniging met andere geleerden
(4 dln. Berlijn 1854-59).
Secolaunia, lat. naam van Sologne.
Sêez, 1) het oude Saii, Saium of Sagium, stad
Secularische spelen, lat. Steculares ludi,
in 't fransche dept. Orne, aan de Orne, ruim 6 uren
eeuwfeesten, die met grooten luister en plechtigheid
gaans benoorden Alencon ; 5000 inw.; eertijds groot
te Rome gevierd plachten te werden bij den aanvang
en goed versterkt, dikwijis veroverd en verwoest
van elke nieuwe eeuw (gerekend naar den Etruskidoor de Noormannen, door de Engelschen en in de
schen stijl, d. i. de eeuw op 110 jaren gesteld). Men
religie-oorlogen. Het is de geboorteplaats van Conte,
bield zich echter niet stipt aan den tijd, zoodat de
wien bier een standbeeld opgericht is. — 2) stad in
S. nu eens vroeger, dan weder later gevierd werden.
Savoje, 3 kwartier gaans beoosten St.-Maurice, op
Wij vinden gewag gemaakt van 12 verschillende S.,
den weg van den Kleinen St.-Bernard; 1800 inw,
nl.: in 509, 449, 249, 149, 17 v. Chr. en in 47, 87,
147, 204, 247, 263, 404 na Chr. Voor de S. anno 17
Zie SEPH
Sef
V. Chr. vervaardigde Horatius een eeuwzang, die tot
Segala, een district in de residentie Baglen op
ons gekomen is.
Java; 22 Maart 1826 overwinning der nederl. troeSecundus, een der metgezellen van Paulus ; pen op de muitelingen.
Hand. 20 : 4.
Segalaunen, lat. Segalauni, yolk in Galli6,
in het oosten van Viennensis, langs de Rhone, welke
-ECUNDUS.
Secundus anus,. Zie -ANUS
1
g
Sedaine (Michel Jean), fransch tooneeldichter, rivier hen van de Helviers scheidde. Ze grensden ten
N. aan tie Allobrogen, ten 0. aan de Voconcen, ten
geb. 1719 te Parijs, gest. 1797. Oeuvres choisies de S.
Z. aan de Tricastijnen. De hoofdstad der S. was Va(3 din. Parijs 1813).
Sedan, stad in 't fransche dept. der Ardennen, lentia (thans Valence).
aan de Maas, belangrijk als grensvesting, ligt 5 uren
Seged, oO.fZie
s di Zi -ZEGED.
gaans bezuidoosten Mezières, 13,500 inw.; standSegesta, ook Acesta genaamd, bij de Grieken
met ver van
Egesla, stad in 't noordw. van
beeld van Turenne, die op 't kasteel te S. geboren
het tegenw. Calatafima, in de nabijheid van de zee.
is ; S. is ook de geboorteplaats van Cappel, Macdogesticht door Trojanen (door Crinisus of door Eneas,
nald, Ternaux. De beroemde protestantsche univerdie deze stad uit erkentelijkheid Acesta noemde, naar
siteit van S. werd opgeheven bij de herroeping van
koning Acestus), werd eene bloeiende stad in de 7e
het edict van Nantes.
en 6e eeuw v. Chr., dock had aanhoudende oorloSedecias, in fransche boeken voor Zedekia.
Sedetir, een man uit slam Ruben, varier van gen to voeren tegen Selinus, riep de hulp in eerst
(417) van Athene, toes (410) van Carthago, betden door Mozes tot hoofd geboren Elizur; Numeri
geen aanleiding gaf tot den krijgstocht der Atheners
1 : 5; 2 : 10; 7 : 30, 35; 10 : 18.
en tot de verovering van Oost-Siciliii
Sedgemoor, ‘ lakte in 't engelsche graafschap naar
door de Carthagers. In 317 v. Chr. was S. onderSomerset, tusschen Kingsverton en Bridgewater, is
hoorig aan Syracuse. In de oorlogen tegen Agathovermaard door de nederlaag van den hertog van
cies en de Carthagers door laatstgenoemden verwoest,
Monmouth, die bier verslagen en gevangen genowerd S. door de Romeinen weder opgebeurd.
men werd door de troepen van Jacobus II in 1685.
Segestica, stad in Hispania ; thans Hiniesta.
Sedgley, fabriekstad in 't engelsche graafschap
Segesvar, duitsch Scheisburg, versterkte stad
&Ward ; 37,000 inw.
met 8000 inw. aan den Grooten Kokel, is de hoofdSedinum, lat. naam van Stettin.
pleats van den stoel S. in Zevenbergen.
Sedunum, lat. naarn van Sion in Zwitserland.
Segherwilghe, voormalig dorp in StaatsSedzjelmessus, eerie thans in ruinen ligVlaanderen (pra y. Zeeland) ; verdronk 1377.
gende stad in Marokko (koninkrijk Tafilet), 8 tnijlen
beoosten Tafilet, aan de Ziz; eertijds bloeiend door
Segni, tat. Signia, stad in den Kerkelijken Staat,
7 uren gaans bewesten Frosinone ; 4500 inw,
koophandel met Nigriti8, was S. de hoofdstad van
Segni (Lotharius van),paus.Zie INNOCENTIUS III.
een groot rijk, dat auk S. beetle : dat rijk lag tusSegniers, een der Brie kleine volkeren, die
schen den Atlas en de Sahara, en was machtig onder
omstreeks Christus' geboorte het land bewoonden,
de Edrisieten en onder de Almoravieden (8e-12e
dat later bet hertogdom Luxemburg word.
)
eeuw,
Sego, hoofdstad van het rijk Bambara, in 't
_.e
S E I1 STAN.
Zie
Sedzjestan, o.r s 1
Seeland, 1) deensch Sjtilland, bet grootste der westen xati Soedan, aan den bovenloop van den Niger ; 3000 inw.; reeds bezocht door Mungo-Park.
deensche eilanden, door de Sond van Zweden ge-
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Segobriga, twee steden in Hispania Tarraconensis; thans Segorbe en Priego.
Segodunum, stad in Gallie, in Aquitanie,
hoofdstad der Rutenen; thans Rhodez.
Segontia, thans Siguenza, stad in Hispania
Tarraconensis, bij de Arevaken, Diet ver van Clunia.
In 75 v. Chr. leverde Metellus bier aan Pompejus
een veldslag, waarbij de overwinning onheslist bleef.
Segontium, stad in Britannia 2a, bij de Ordovieken ; thans Caernarvon.
Segor, aanvankelijk Bala, thans Zoar, aan de
Doode Zee, een der steden van Palestina, die bestemd
waren om met Sodom verdelgd te worden; doch S.
bleef gespaard op de voorbede van Loth.
Segorbe, het oude Segobriga, stad in Spanje,
7 mijlen benoorden Valencia; 7400 inw.; aan de
Mooren ontweldigd in 1245 door Jacobus 1, koning
van Aragonie ; door de Franschen ingenomen 1812.
Segovia, bet oude Segubia, stad in Spanje, in
Oud-Castilie, 10 intjler, benoordw. Madrid ; 10,500
inw.; oudtijds hoofdstad der Arevaken, van 1808
tot 1814 bezet door de Franschen, thans hoofdplaats
der provincie S. (ruim 127 vierk. mijlen, met
147,000 bewoners).
Segre, de oude Sicoris, rivier in Spanje, ontspringt in de Pyreneen bij het defile van Perja,
wordt bij Lerida bevaarbaar, en outlast zich na 30
mijlen loop, voorbij Mequinenza in de Ebro.
Segre, stad in 't fransche dept. Maine-Loire,
aan den Oudon, 9 uren gaans benoordw. Angers;
2600 inw.; voorheen vesting; speelde eene rol in
den oorlog der Vendee.
Segub, 1) zoon van Biel, den Bethlemiet ; I Kon.
16 : 34. — 2) zoon van Hezron; I Chron.2 :21,22.
Sèguier, aanzienlijk fransch geslacht, oorspronkelijk uit Languedoc, leverde verscheidene beroemde
staatsmannen, o. a.: S. (Pierre), geb. 1504, gest.
1580, verhinderde de invoering van de inquisitie in
Frankrijk. — S. (Ant.), zoon van den vorige, gel).
1552, gest. 1626, verdedigde de vrijheden der Gallicaansche kerk, en liet in 1591 eene op die vrijheden inbrenk makende bul van Gregorins XIV veroordeelen door het Parletnent. — S. (Pierre), kleinzoon van den eersten Pierre, geb. 1588, gest. 1672,
werd onder Richelieu grootzegelbewaarder (1633)
en kanselier (1635). — S. (Antoine Louis), geb.
1726, was advocaat-generaal bij het parlement, en
beroemd als redenaar, emigreerde in het begin der
omwenteling, en stierf 1791 to Doornik.
Seguillo, dorp op Java, resid. Baglen; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen in
Dec. 1828.
Segor, aanzienlijk fransch geslacht uit Guyenne, had om zijne gehechtheid aan het Protestantismus veel te Wen in de religie-oorlogen. Tot (lit
geslacht hehooren : S. (Philippe Henri, markies van),
geb. 1724, van 1780 tot 1787 minister van oorlog,
maarschalk van Frankrijk sedert 1783, werd door
de revointie arm gemaakt en in den kerker geworpen, =dot hij, ofschoon overigens steeds rechtvaardig, de officiersplaatsen in de armee nitsluitend your
den adel hield. Men liet hero echter bet leven, en hij
stierf 1801 zijn natuurlijken dood. — S. (Louis
Philippe, graaf van), oudste zoon van den vorige,
geb. 1753 te Parijs, diende eerst onder Lafayette in
Amerika, werd vervolgens fransch ambassadeur in
Rusland. Door de omwenteling tot bet ambteloos
leven teruggebracht, werd hij door Napoleon weder
op bet staatstooneel geroepen, ontving den Litel van
graaf, werd opperceremoniemeester van het keizerlijk hof en 1813 senateur. In 1818 tot pair van

Frankrijk verheven, stierf hij 1832. HO was een man
met veel talent, en Eaten zeer veel geschreven, o. o.:
Decade historique, en Histoire universelle y our de
jeugd, waarvan o. a. de Geschiedenis der Nederlanden to Rome op den Index stoat. Oeuvres completes
33 dln. (Parijs 1821-30). — S. (Jos. Alex., vicomte de), tweede zoon van den maarsclialk, geb.
1756, gest. 1805, schreef bltjspelen, operaas, liederen, romans, en is vooral bekend door zijn work
Correspondence secrete de Ninon de l'Enclos (Parijs
1790). — S. (Paul Phi!ippe, graaf van), tweede zoon
van graaf L. Ph., geb. 1780, kwam 1802 in den generalen staf van Napoleon, dien hij vergezelde op al
zijne veldtochten. Na de restauratie trail hij wederom in actieve dienst, werd 1831 tot pair verheven;
van zijne vele historische werden is het voornaamste:
Histoire de Napoleon et de la Grande armee pendant
1812 (2 dln. Parijs 1824; dikwijls herdrukt).
Segura, de oude Tader, rivier in Spanje, outspringt in de Sierra Segura (in Murcia), neemt de
rivieren Mundo, Sangonero, Quipar, enz. in zich op,
besproeit Murcia en Orihuela, en valt na 34 mijlen
loop in de Middellandsche Zee, 7 uren gaans bezuidw. Alicante.
Segura, verscheidene steden in Spanje, o. a.:
S. de Leon, het oude Secura, 11 a 12 uren g. bewesten Llerena ; 4500 inw. 2) S. de la Sierra, het
oude Castra Altum, 13 a 14 mijlen benoordoosten
Jaen ; 4600 inw.
Seguro (Porto-), brazil. stad. Zie PORTO-SEGURO.
Segusianen, lat. Segusiani, y olk in GalliaLugdunensis, op den rechteroever van de Rhone,
had tot voornaamste steden : Lugdunum (Lyon)
en Segusianorurn forum (Feurs). De S. werden eerst
onderhoorig aan de Arvernen, vervolgens aan de
Edners; ze namen deel aan den inval der Gathers
in Italie, en in Cisalpijnsch Gallie stichtten zij Segusio (Suza) en Mediolanum (Milaan).
•
Segusio, stad in Cisalpijnsch Gallie ; thans Suza.
Segustero, stad in Transalpijusch Gallie (in
Narbonensis 2a); thans Sisteron.
Segwaard. Zie —7 EGWAARD.
Seharja, een van de hoofden der vaderen ;
I Chron. 8: 26.
Sehirath, naar S. vluchtte Ehud ; Richt. 3: 26.
Sehlem, nude naam van Zellem.
Seida, of Saida, het Sidon nit den Bijbel, zeestad in Syrie, 10 mijlen benoorden Acre, aan de
Middellandsche Zee; 8000 inw.; omstreeks 1630
liet emir Fakr-ed-Dyn de haven van S. verstoppen;
men vindt bier vele rumen en grafsteden van koningen van het onde Syrie; herhaalde males is S.
geteisterd door de pest, en dikwijls verwoest door
aardbevingen (o. a. 1785 en 1796). De stad S. heeft
haren naam gegeven aan bet turksche ejalet S.,
waarin S. gelegen is, dock dat Beiroet tot hoofdplaats heeft ; dit ejalet omvat het oude Palestina en
Phenicie.
Seihoun. Zie Slum
Seikhs,o f Sikh s. _.e
7i 1LAHORE en NANEE.
Seille, drie rivieren in Frankrijk : 1) ontspringt
in 't dept. Jura, benoardoosten Lons-le-Saulnier,
besproeit Louhans, en valt na 13 mijlen loop beneden
Tournus in de Saline. — 2) ontspringt in 't dept.
Meurthe, bezuidoosten Dime, besproeit Dieuze,
Marsal, Moyeuvic, Vic, Noineny, konit dan in 't
Moezel-dept., en valt, na 13 a 14 mijlen loop, bij
Metz in de Moezel. Bij Vic outlast zich in deze rivier:
3) (le Kleine S. (la petite Seille).
Seim, Seime, of Sem, rivier in Rusland, be-

sproeit de gouvernementen Koersk en Tsjernigow,

1004

Seine

Selencia

ontlast zich 5 kwartier pans bezuidoosten Sosnitza
Selambria, Zie PENEUS.
in de Desna, na 70 mijlen loop.
Selanieten. Zie —ELA92).\
Seine, de onde Sequana, rivier in Frankrijk,
Selarong, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
ontspringt in 't dept. Cote-d'Or, en besproeit o.a.
aan den voet van den berg S.; 5 Oct. 1825 werden
de volgende steden : Bar-sur-Seine, Troyes, Hominyde mnitelingen onder l)iepo Negoro nit dit dorp
cur-Seine, Pont-sur-Seine, Nogent-snr-Seine, Monverdreven door de nederl. troepen.
tereau, MeInn, Corbeil, Parijs, St.-Denis, St.-Germa in,
Selastzi, dorp op Java, adsist.-resid. MagePoissy, MenIan, Mantes, Vernon, Pont-de-l'Arche,
lang ; 20 Mci 1838 overwinning der nederl. troepen
Rouaan, Candehec, Lillebone, Quilleboeuf, Honfieur,
op de mnitelingen.
en ontlast zich, na 97 mijlen loop, titsschen Havre
Sela—Tiga, de eigenlijke naam van Salatiga.
en Harfieur in 't britsche Kanaal. De S. neemt in
Selbig (Elisa), gefingeerde naam. Zie AULEFELD.
hares loop een aantal rivieren in zich op: (rechts)
Selby, in den saksischen tijd Salebia, stad in
Ource, Aube, Maine, Oise, Epte, Andelle; (links)
't engelsche graafschap York, aan de Ouse, 5 wren
Yonne, Loing, Essonne, Yere, Bievre, Eure, Rille.
gaans bezuidoosten York ; 5400 inw.; geboorteplaats
De S. geeft linen naam aan vier departementen van
van Hendrik I, zoon van Willem den Veroveraar.,
Frankrijk, nl.:
Belden (J.), engelsch staatsman en geleerde,
1) Seine (dept. der), groot circa 9 vierk. mijlen,
geb. 1584 te Salvington in 't graafschap Sussex,
met maim 2 nil lioen bewoners, ingedeeld in Brie
gest. 1654, was lid van het Long-parlement (1640),
arrondissementen (Parijs, St.-Denis, Sceaux); hoofden is een der uitstekendste karakters in het tijdperk
plaats Parijs.
der engelsche revolutie. Zijne werken vormen 3 din.
2) Seine (dept. der Beneden-), Seine-In jerieure, in fol. (Londen 1726).
circa 110 vierk. mijien groot, met 790,000 bewoSeldzjoecieden, of Seldzjoeken, een turksch
ners, ingedeeld in vijf arrondissementen (Rouaan,
geslacht uit Bucharije, stichtte in de lie en 12e eeuwHavre, Dieppe, Yvetot, Neufchatel); hoofdplaats
verscheidene dynastien in Voor-Azie. Als hoofd van
Rouaan.
het geslacht der S. geldt Togroel-Beg, kleinzoon
3) Seine-Marne (dept. van), ruim 107 vierk. mijvan Seldzjoek. In het begin der lie eeuw kwam hij
len, met 353,000 bewoners, ingedeeld in vijf arronuit de steppen van Turkestan, maakte zich meester
dissementen (Melun, Meaux, Coulormniers, Provins,
van Nisjapoer (1037), veroverde het rijk der GazFontainebleau); hoofdplaats Melun.
newieden, Balkh, Khowaresmie, Taberistan, maakte
4) Seine-Oise (dept. van), ruim 102 vierk. mijeen einde aan de regeering der Boeieden van Ispalen, met 513,000 bewoners, ingedeeld in zes arronhan, bemachtigde Bagdad, werd emir-al-omrah,
dissementen (Versailles, Rambouillet, Corbeil, Manzwager en schoonzoon van den kalif. Bij zijnen dood
tes, Etampes, Pontoise); hoofdplaats Versailles.
(1063) onderwierp zijn neef (Alp-Arslan) Georgie,
SeIr, een bergland, dat dikwijls in het 0. T. Armenie en een gedeelte van Klein-Azle. De zoon
vermeld is, bewoond door de Horieten (van wie ook
van Alp-Arslan (Melik-schach) bracht bijna geheel
een koning S. vermeld wordt, Gen. 36: 20 21;
Syrie en verscheidene landschappen in Middel-Azie
I Chron. 1: 38), en in bezit genonien door de naonder zijn gezag (1072-92); loch reeds in 1074
komelingschap van !Ezati; Gen. 14: 6: 33: 14; 36:
had zijn neef (Soliman) een tweede seldzjoecidisch
8; Num. 24: 18; Dent. 2: 5; 33: 2; Richt. 5: 4;
rijk gesticht te Konieh, welk rijk later Nicea tot
I Chron. 4: 42; II Chron. 20: 10; 25: I 1 ; Jezaia
hoofdstad had : het hevatte bijna geheel Klein-Azie,
21 ; 11 ; Ezech. 25: 8; 35:2.
Cilicie en Armenie, en wordt menigmaal .sultanaat
Seissel. Zie SEYSSEL.
Roem" genoemd. Aleppo, Damascus, A ntiochie, MosSeistan, of Sedzjestan, landschap in 't zuid- sod vormden na Melik's dood elk een afzonderlijk
westgedeelte van Afghanistan, schatplichtig aan
seldzjoecidisch rijk ; dock geen van die alien evenKaboel, is het vaderland van Dzjemzjid en Rostam,
aarde in macht de twee bovengenoemden. De S. van
de twee fabelachtige helden der oude Perzen.
Perzie eindigden in 1194 in den persoon van Togroel
Seivenharen, oude naam van Zevenaar.
11, die van den troon gestooten werd door de sulSeja, schrijver van David ; 11 Sam. 20: 25.
tans van Kharizm. Zie CONIER, PERZI6, enz.
Sejanus (JElius), nit Volscinii, romeinsch ridSele, de oude Silaris, rivier in de ital. prov. Sader en prefect van het pretoriurn, gunsteling van
lerno, valt in de vlakte van Paestum in de TyrrheenTiberius, ruimde verscheidene leden der keizerlijke
sche Zee.
familie nit den weg door middel van vergif, en werd
Seled, zoon van Nadab ; I Chron. 2: 30.
met nagenoeg onbeperkte macht bekleetl, toen TibeliA Z
Zie
i r ALYCADNUS
-..
Selef, rivier ini ._na.,1o.._.
rius stil ging leven op het eiland Capri. Ow zich den
Selehem, oude naam van Zelhem.
weg te barren tot den troon, verleidtle S. des keizers
Selemia, of Selemja, negen verschillende perscboondochter Livia (de weduwe van Drusus), en
sonen in het 0. T. (I Chron. 26: 14 ; Ezra 10: 39,
vroeg toen om bare band. Deze werd hem geweigerd,
41; Neh. 3: 30; 13: 13; Jeretn. 36:14, 26; 37:
en nu zette S. eene samenzwering op bet getouw,
3, 13 ; 38:1 ).
om zich van den troon nteester te maken, welk opSelene, grieksche naam 1) van Luna ; 2) van
zet echter verijdeld werd door Tiberius, die hem
Diana. Zie ENDYMION.
in hechtenis liet semen, en op Wiens bevel S. geSelenga, de oude rEehardus, rivier in Azie,
wnrgd werd (anno 31).
ontspringt in Mongolie, in het land der Kalkhas,
Sela, of Selah, 1) kleinzoon van Sem: Gen. 10: loopt eerst oost-, dan noordwaarts, komt in Siberie,
24; 11: 12-15; I Chron. : 18, 24. — 2) zoon
besproeit Selenginsk, Werknei-Oedinsk, enz., en valt
van Judo, en stamvader der Selanieten ; Gen 38:
ra 115 mijlen loop in het meer Baikal.
5-26; 46: 12; Num. 26: 20; I Chron. 2: 3; 4:
Seleph, zoon van Joktan ; Gen. 10: 26 ;
21. — Zie ook SELAH.
Chron. 1:20.
Sela Machlekoth, bier hield Saul op, David
Seles, afstammeling van Lieber; I Chron. 7:35.
na te jagen; I Sam. 23: 28.
Sêlestat. Zie SCHELESTADT.
Selah, hoofdstad van Steenachtig Arable; verSeleucia, naam van verscheidene door Seleumeld lI Kon. 14: 7; Jezaia 16: 1. Zie ook SELA.
gestichte steden, o. a.: 1) S. Babylonian,
ens

Seleucieden
op den rechteroever van den Tigris, eerste hoofdstad
van 'het Syrische rijk, gesticht ornstr. 307 v. Chr.,
telde eenmaal 600,000 inw., kwarn met de promden beoosten den Euphraat in 140 v. Chr. onder
het gezag der Parthen, en toes werd Antiochie de
hoofdstad der Seleucieden. Door de stichting van
Ctesiphon op den linkeroever van den Tigris, tegenover S. werd aan den bloei van S. den doodsteek
gegeven. Van beide die steden bestaan thrills nog
slechts rumen (z;e ALMODA11). - 2) S. Pieria, in
Syrie, in Seleucis, aan de uitwatering van lien Orontes. — 3) S. ad Taurum, in Pisidid. — 4) S. Cilicite
(of Trachea), thans Selefkeh, nahij de uitwatering
van den Calycadnus.
Seleucieden, macedonische dynastie, die na
den dood van Alexander over Syrie en Hoog-Azie
regeerde, was gesticht door Seleucus I, vOOr zijne
verhetling een van Alexander's veldheeren. De dynastie der S. hield zich 247 jaren staande (van 311
tot 64 v. Chr.). Zie SYR1.
Seleucis, landschap in Syrie, dos genoemd
naar Selencus Nicator, strekte zich uit tangs de
Middellandsche Zee, van de Golf van Issus ten N.
tot de uitwatering van den Orontes ten Z. Dit land
wordt dikwijls Tetrapolis genoemd, omdat het vier
voorname steden bevatte, namelijk : Seleucia Pieria,
Antiochie, Laotlicea en Apamea.
Seleucus, naam van verscheidene koningen
van Syrie, nl.: S. I, bijgenaamd Nicator, d. de
Overwinnaar, geb. 354 v. Chr., was een der beste
veldheeren van Alexander; bij den dood van dien
vorst was S. stadhouder van Medie en Babylonie en
opperbevelhebber der ruiterij (323 v. Chr.). Hij nam
deel aan den bond tegen Perdiccas (321), ontving
na de overwinning de provincie Babylonie, trad toe
tot den bond tegen Polysperchon en Eumenes, zag
zich in 315 v. Chi.. uit zijne provincie verdreven en
vogelvrij verklaard door Antigonus, die het geheele
rijk van Alexander onder zijn gezag zocht te brengen, en nail' de wijk naar Egypte, bij Ptolemetis,
met Wien hij de grondslagen legde van eenen bond
tegen Antigonus. Na de overwinning van Gaza (312
v. Chr.) maakte hij zich weer van Babylonie meester, waar hij met opene armen ontvangen werd, veroverde Assyrie en Medie, en bleef in het bezit van
die veroveringen bij den vrede van 311. Vervolgens
kwam, door verovering als anderszins, Perzie, Hyrcanie, Bactriana, en geheel Hoog-Azie tot aan den
Indus onder zijn gezag; hij trad toe tot den bond,
waardoor Antigonus van den troon gestooten werd,
en na de beslissende overwinning van Ipsus (301)
vereenigile hij met zijn Loch reeds groote rijk nog
Syrie, Phrygie, Armenia en Mesopotamie.1-let duurde
niet lang of hij geraakte in onmin met Ptoletnetts en
Lysimachus, en verbond zich met Demetrius Poliorcetes (den zoon van Antigonus), wiens dochter hij
tot vroiiw natn, maar reeds spoedig kwam hij in
oorlog met zijnen schoonvader, die zich in Acid
vasten voet wilde verschatTen (286), en hij hield
hem gevangen tot aan zijnen doo.I (284-283). Toen
rukte S. op tegen Lysimachus, koning van Thracie
en Macedonia, versloeg hem bij Cyropedion (282),
en liet zich zelven uitroepen als koning van Macedonit, Thracie en Klein-Azie. Leven tnaanden later
werd S. gedood door Ptoletnefis Ceraunus (281 v.
Chr.). — S. II, bijgenaamd Callinicus, d. i. de Zegerijke (247-225), zag zijn gansche rijk verwoesten door Ptoleinetis III, die hem verscheidene provincien ontweldigde, en zich verwijderde met eenen
onmetelijken buit (242 v. Chr.). Middelerwij1 begon
het rijk der Parthen, gevoruid ten loste van dat der
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Seleucieden, zich hechtheid to verschaft'en door verscheidene overwinningen ; de opstandeling Antiochus dierax verklaarde zich tot koning der provincien van Klein-Azie ; Eumenes en Theodotus vergrootten g un gebied, (le eene in Pergamurn (242),de
andere in Bactriana (241). Eiudelijk, tegen de Parthen opgerukt, werd S. overwonnen en gevangen
genomen, en stierf in hunne boeien. In weerwil van
zijnen weidschen eernaarn, behaalde deze S. nooit
eene overwinning, overal waar hij streed Iced hij de
nederlaag. — S. III (225-222), zoon van den
vorige, een zwak karakter, (lie niets merkwaardigs
verrichtte; tegen opstandelingen in Klein-Azie oprukkende, werd hij door twee zijner veldheeren vermoord. — S. IV, bijgenaamd Philopator (186174), zoon van Antiochus den Groote, knevelde de
Jodeu, deed tegen Eunienes, koning van Pergarnum,
eene vergeefsche poging om Pharnaces, koning van
Pontus, te beschertnen, en schonk zijn gansche-vertrouwen aan Heliodorus, die hem met ondank beloonde, hem gevangen zette, en zelf den troun beklom. — S. V, zoon van Demetrius II Nicator en
van Cleopatra, werd bij zijns vaders flood als koning
uitgeroepen (124), duch reeds spoedig vermoord op
last van zijne eigene moeder, die nu haren tweeden
zoon (Antiochus Grypus) op den troon plaatste (123
v. Chr.). Dit is de S. in Corneille's .Rodogune";
zie CLEOPATRA. S. VI, bijgenaamd Epiphanes,
d. i. de Doorluchtige, oudste zoon van Antiochus
Grypus, regeerde eerst (97 v. Chr.) over een gedeelte van Syrie, waarvan Antiochie de hoofdstad
was, terwijl zijn oom (Antiochus van Cyzicurn) over
Damascus regeerde. Wel gelukte het S. meester te
worden van bet geheele rijk, doordien hij zijnen oom
overwon ; doch diens zoon Antiochus Eusebius trad
nu op als S.'s tegenstander, en S. sneuvelde bij
Mopsuestia (93 v. Chr.).
Selge, in de oudheid eene volkrijke vrije stad
in Pisidie, aan den zuidervoet van den Tauru,enaan
den Cestros, verdedigde zich dapper tegen Antiochus
den Groote, en behield zelfs onder de Romeinen zijn
republikeinschen regeeringsvorm.
Seligenstadt, stad in Hessen-Darmstadt, aan
den Main, 7 wren gaans benoordoosten Darmstadt ;
3500 inw.; wide Benedictijner abdij, gesticht door
Eginhard en Emma (dochter van Karel den Groote);
in de kloosterkerk bet graf van Eginhard en Emma
en Emma's zuster Gisela.
Selim, naam van drie ottomanische sultans,nl.:
S. I, bijgenaamd de Woestaard, zoon van Bajazet
H, geb. 1467, regeerde van 1512 tot 1520. Vol moed
en uitstekend dapper, maar eerzechtig, trouweloos
en wreedaardig, stiet hij zijn vader van den troon
en liet hem om het !even brengen, gaf bevel tot het
ter dood brengen van verscheidene zijner broeders,
verklaarde den oorlog aan Ismael, schach van Perzie,
welke sjyitische vorst de Stinnieten vervolgde, versloeg hem bij Tsjellir of Tsjalderan (1514), °riderwierp Syria (1516) en veroverde Egypte, waar hij
een elude maakte aan de macht der Mamelukken
(1517). Bovendien deed Ile laatste der abbassidische
kalifen aan S. afstand van den titel van imam, met
de macht van kalif, waardoor S. verheven stund boven al de andere musulmansche vorsten. S. II,
bijgenaamd de Dronkaard, werd 1566 sultan, beoorloogde den Pans, Filips II van Spanje, de Venetianen,
aan wie hij Cyprus ontweldigde (1570), verloor
1571 den grooten slag van Lepanto, doch heroverde
1573 Tunis op de Spaujaardeu. — S. III, geb.
omstr. 1761, beklom den troon bij den dood van

zijnen oom Abd-ul-Haraid (1789), voerde eerst
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gen Roland en Oostenrijk een ongelukkigen oorlog,
waarin hij Otsjakow verloor, en die beeindigd werd
door den vrede van Jassi ( I 792). Hij maakte gemeene
zaak met Engeland toen Bonaparte zijnen inval in
Egypte deed, doch sloot 1802 vrede met Frankrijk,
en hield zich van dat nogenblik of hoofdzakelijk bezig met de verwezenlUking van zijn Iievelingsplan,
om in zijn rijk de turksche zeden en gewoonten te
doen plaids maken voor de europeesche beschaving.
Zijne maatrdgelen, doorgedreven met te weinig bebeleid, maakten het 'olk en de janitsaren misnoegd,
en door eene plotseling plains grijpende otnwenteling werd hij van den troon gestooten, en gevankelijk in het serail geplaatst (1807). Toen Mustapha
Bairaktar eene paging deed om S. op den troon te
herstellen, werd de ongelukkige S., op bevel van
sultan Mnstaplia IV, gewurgd (1808).
Selimnia. Zie —ELIMNO.
Selimno, of Sliwna, het Islamdzji der Turken,
dezelfde stad als Islitnje (zie dat art.), werd 1829
ingenomen door de Russet).
Selino, het wide Lissa, stad op het eiland Candia, 7 mijlen beznidw. Canea.
Selinonte, fransche naamsvorm voor Selinus.
Selinti (kaap), in aziat. Turkije, aan de Middell. Zee, 10 uren gaans bezuidoosten Alma; ruinen
van Selinus.
Selinus, 1) stad op Sicilie's westkust, 652 v.
Chr. gesticht als volkplanting van Megara, werd weldra rijk en machtig, doch was dikwijls in oorlog
met Segeste, later met Carthago, werd 409 v. Chr.
door de Carthagers verwoest, weder opgebonwd
door Hermocrates (schoonbroeder van Dionysins
den Jonge), en opnieuw verwoest 249 v. Chr.;
prachtige ruinen van S. bezuiden Pilieri. Nabij S.,
zuidwestwaarts, lagen de Thermce Selinuntince, het
tegenwoordige Sciacca. — 2) stad in Cilicie (KleinAzle), thans Selinti, komt ook onder den naam van
Trajanopolis voor (Trajanns stierf te S.); het lag
benoordw. Antiochia, aan den mond der rivier S.
Selkirk, stad in Schotland, 14 uren gaans
bezuidoosten Edinburg, aan den Etterick; 3800
inw.; overwinning der Parlementairen (onder Lesly) op graaf Montrose (1645).Na den slag van Flodden (1513) werd S. door de Engelschen verbrand.
Het is de hoofdplaats van het gracifschap S., 12 a
13 vierk. mijlen, met circa 11,000 bewoners).
Selkirk (Alexander), schotsch matroos, nit
Lasgo in 't graafschap Fife, geb. omstr. 1680, werd
door kommandant Pradling achtergelaten op het
onbewoonde eiland Juan-Fernandez, en bracht daar
vijfdhalf jaar door in een leven vol ontbering, inspanning en gevaar. In 1709 werd hij aan booed genomen door Woods Rogers, en in zijn vaderland teruggebracht. De lotgevallen van dezen S. hebben aan
Daniel de Foe de stof geleverd voor zijne wereldvermtarde historie van Robinson Crusoe.
Sellasia, stad in Laconia, aan den Gorgylus,
benoorden Sparta, vermaard door de overwinning
van Antigonus Doson en de Acheers op Cleomenes
en de Spartanen (222 v. Chr.), door welke overwinning Sparta onder 't gezag van Macedonia kwam.
Sellem, geld. dorp. Zie ZELBEM.
Sellingen, of Zellingen, dorp in de prov. Groningen, 5 uren gaans bezuidoosten Winschoten ;
250 inwoners.
Sello, vlek op Java, resid. Soerakarta; bier
heerscht de geliikmatigste temperatuur, die op de
gansche aarde te vinden is; de thermometer van
Fahrenheit blijft hier, het gansche jaar door, tusschen 40 en 60 graden.

Semaaja
Sellum, in fransche boeken voor Sallum.

Selmnitz (Eduard von), geb. 1791 te Leipzig,
trail vroeg in saksische dienst, maakte al de veldtochten van 1806 tot 1814 mede, stond als kapitein
met zijn regiment in Frankrijk tot 1818, en stierf
1838 te Dresden. Hij is de uitvinder van het zoogenaamde bajonet-schermen, dat 1833 bij de saksische armee ingevoerd weed.
Selogo, Zie M—ALANG.
Seloh, dorp op Java, resid. Soerakarta; werd
bij de aardheving van 27 Dec. 1822 door de vulcanische uitwerpselen in brand gezet. De Vallei van S.
was 3 en 4 Jan. 1823 het tooneel van groote verwoesting (aardbeving en vulcanische uitharstingen.)
Selo-Merto, dorp op Java, resid. Djokdjokarta,
was in Sept. 1825 eene verzamelplaats der matelingen, die echter 21 Sept. door de nederl. troepen
op de vlucht gedreven werden.
Selomi, varier van Achihud, den overste in
stam Aser ; Numeri 34: 27.
Selomith, 1) de moeder van een godslasteraar
nit den stain Dan; Levit. 24 :11 zie DIBRI. 2) in
het 0. T. nog zes andere personen van dien naam ;
I Chron. 3 :19; 23 : 9, 18 ; 26 : 25-28; 11 Chron.
11 : 20; Ezra 8 :10.
Selomoth, een afstammeling van Aaron ;
I Chron. 24 : 22.
Senors, eenige dorpen in het Nassausche :
1) Nieder-S., lat. Elizatium, met 1400 inw., in het
amt Idstein, ruiin 10 uren gaans benoorden Maint7;
hier de bron met vier fonteinen, die het wereldvermaarde Selterswater leveren. — 2) Ober-S., met
600 inw., bij het vorige. — 3) het kerkdorp S. met
1000 inw. aan de Saynbach.
Seitz, 1) plaatsje bij Bilbel in de prov. OpperHessen (in Hessen-Darmstadt); heeft insgelijks
eene minerale bron, welks water Seltzer water
fr. eau de Seltz, meestal met het beroemde Selterswater (zie SELTERS) verward wordt. — 2) zie SELZ.
Selz, of Seltz, stad in 't fransche dept. BenedenRijn, 5 uren gaans bezuidoosten Weissenburg, aan
de uitwatering van bet riviertje S. in den Rijn;
2500 inwoners.
Selumibl, overste in stain Simeon; Num. 1 : 6;
2:12; 7:36,41: 10:19.
Selwerd, of Zylwert, voormalige landstreek
benoorden de stad Groningen ; daarin lag het Slot S.,
alsook het klooster S., gesticht 1216, en door de
Groningers afgebroken 1585.
SOM., oudste zoon van Noach, koos Azle tot
woonplaats toen de Brie broeders (S., Cham en
Japhet) van elkander algingen, en ook zijne nakomelingschap bleef daar gevestigd. De zonen van S.
waren Elam, Assur, Arphaxad, Lud en Aram
(Gen. 10: 22), die de stamvaders werden van
machtige volken ; de derde (Arphaxad) telt Abraham
onder zijne afstammelingen. Bij de geboorte van
Arphaxad was S. 100 j. oud, en leefde daarna nog
500 jaren (Gen. 11 : 10, 11). De volken, die van
hem afstamden, en de talen, die zij spraken, worden
Semitische genoemd ; zie dat artikel.
Sema, 1) of Sjimaar, een der Zuidwester eilanden van Banda (nederl. 0. I.), bezuidw. bet eiland
Timor. — 2) in de hooge oudheid eene stad in slam
Dan ; Jozua 15 : 26.
Sema, in bet 0. T. vier verschillende personen
van then naam (IChron. 2: 43,44;5: 8; 8: 13; Neh.8:5).
Semaa, een van David's helden; I Chron. 12 :3.
Semaiija, 1) een afstammeling van Ruben ;
I Chron. 5 : 4, — 2) leviet ten tijde van David;
I Chron. 15 :11„
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Semitische Galen

Somachja, een kleinzoon van Obed-Edom ;
Semaja, I) een profeet ten tijde van Rehabeam;
I Kon. 12 : 22 ; II Chron. 11 :2; 12: 5, 7, 15.
Semangken, voormalig dorp op Java, adsist.-

Semi—Pelagianen, de aanhangers van het
Semi-Pelagianismus, eene ketterij, in de 5e eeuw
verbreid door Faustus en Cassianus; ze hadden de
zienswijze der Pelagianen en die der orthodoxen op
het stuk van genade en erfzonde indengesmolten.
Semipolatinsk, of Semipalatinsk, d. i. de
Zeven Paleizen, sterke stad in aziat. Rusland, aan
de Irtisj, 50 mijlen bezuidw. husk; 8000 inw.; is
de hoofdstad van het sedert 1854 in Siberia gevormde russische gebied S. (8500 vierk. mijlen,
'
met 218,0 0 bewoners).
Semiramis, koningin van Assyria, beroemd
door vernuft en schoonheid, was aanvankelijk slavin
geweest. Menones, veldheer van Ninus, haar npgemerkt hebbende, nam haar tot vronw ;en het dnurde
niet fang of koning Ninus werd zelf verliefd op hair;
op zijn verlangen stond Menones haar aan hem af,
en reeds spoedig oefende zij op den koning een
allesvermogenden invloed nit ; zij vergezelde Ninus
naar Bactriana, en an hare raadgevingen had hij de
inname van Bactra te danken : nit erkentelijkheid
daarvoor trouwde hij haar. Bij zijn dood (1916 v.Chr.)
nam zij de teugels der regeering in handen als voogdes over haren minderjarigen zoon Ninyas. Zij vergrootte, verfraaide en versterkte Babel (o. a. liet zij
er de wereldberoemde hangende tuinen, een der
zeven wonderen. aanleggen). Armenia onder haar
gezag gebracht hebbende, stickle zij daar de stad
Artemita (Wan), en liet er openbare werden uitvoeren, even belangrijk als die to Babel. Zij onderwierp
Arabie, Egypte, een gedeelte van Ethiopie en Libya,
en geheel Azle tot aan den Indus; doch op den oever
dier rivier Iced zij eene nederlaag, waarotn zij loon
hare veroveringen niet verder voortzette. In hare
hoofdstad teruggekeerd, had zij eene muiterij te
onderdrukken : half gekleed en met hangende haren
kwam zij haar paleis uitvliegen, en hare verschijning
alleen reeds was voldoende om oogenblikkelijk de
orde to herstellen. Doch zeer kort daarna stierf zij
(1874 v. Chr.), den troon nalatende aan haren zoon
Ninyas, die volgens sommigen niet onschuldig was
aan haren dood. De tijd harer regeering, hierboven
in de 19e eeuw v. Chr. gesteld, is zeer onzeker. De
Assyriers vereerden haar na baron dood als eene
godin.
Semiramoth, 1) een levitisch zanger ;
I Chron. 15 18, 20 ; 16 : 5. — 2) een leviet ten
tijde van Josaphat ; II Chron. 17: 8.
Semitisehe talon, voorheen Oostersche
talon genaamd, een taalstam, die van den indo-germaanschen wezenlijk verschilt, en oorspronkelijk te
Buis behoorde in Arable en Voor-Azie, van den Tigris
tot de Middellandsche Zee, onder de volken, die, als
afstammende van Sem, de Semitischevolken genoemd
worden, welke taalstam editor reeds in de oudheid
door de Pheniciers, en moor nog in de middeleeuwen
door de Arabieren en den Islam verder verbreid is.
Die taalstam splitst zich hoofdzakelijk in drie takken:
11 het Arameesch (in Syri, Babylonia en Mesopotamia), het West-Arameesch of Syrisch, en het
Oost-Arameesch of Chaldeesch ; 2) het Canaanitisch
in Palestina en Phenicie, het Phenicisch en het
llebreenwsch, met inbegrip van het Rabbijnsch of
Nieuw-Hebreeuwsch ;3) het Arabisch, dat zich laat
splitsen in 't eigenlijke Arabisch en bet Himjaritisch ;
het eerste werd door Mahomed en den Koran verbreid over alle mahomedaansche landen ; van het
Himjaritisch kwam reeds zeer vroeg het Ethiopisch
of Geetz, benevens een aantal dialecten, die in
Abyssinie gesproken werden (zoo inzonderheid het
Amharisch).

I Chron. 26 : 27.

resid. Magelang, werd, na herhaaldelijk met de muitelingen geheuld te hebben, in Mei 1827 door de
nederl. troepen vernield.
Semanpeer, dorp op Java, nabij het strand,
in tie resid. Soerabaja; werd 14 Aug. 1845 door
een (ellen brand geteisterd, waardoor 67 bamboezen
huizen eene proof der vlammen werden.
Semao, of Simao (Chimaar), een der Kleine
Soenda-eilanden ; zie SEMA 1).
Semarja, 4 verschillende personen in 't 0. T.
Chron.12 : 5; IIChron.11 :19; Ezra 10:32, 41).
Semawi, inlandsche naam van het nederl.
0. 1. residentsrhap Samarang, ep Java.
Sembrieten, of Automolen, een yolk in
Ethiopie ; zie ETHIOPle.
Semeber, koning van Zeboim ; Gen. 14 : 2.
Seined, zoon van Elva ; I Chron 8 : 12.
Semel, 1) in fransche boeken voor Simei.
2) een in Jews' geslachtsregister; Lucas 3 : 26.
Semele, dochter van Cadmus en Hermione,
werd door Jupiter bezwangerd ; op hare begeerte
om den god in al zijne heerlijkheid te zien, voldeed
hij aan dat verlangen, doch bij die gelegenheid werd zij
door ziine bliksernstralen gedood : bet kind, waarvan
zij zwanger was, bleef echter behouden (flit was
Bacchus). Later werd S. onder den naam van Thyone
uit de Onderwereld in den Olympus verplaatst.
Senem, dorp op Java, adsist.-resid. Magelang ;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen 8 Maart 1828.
Semendraki, het oude Samothrace, eiland
aan de trust van Roemelie, benoordw. het eiland
Imbro. Zie SAMOTHRACE.
Semendria, Smederewo, d. St.-Andreas,
vestingstad in Servie, aan den Donau, 6 mijlen bezuidoosten Belgrado; 9000 inw.; eertijds residentie
der koningen van Servie: ver- en hero‘erd door de
Hongaren en de Turken, bleven laatstgenoemden er
eindelijk (1718) voor goed meester van, totdat
Servie weder onafhankelijk wad (1829).
Berner, 1) eigenaar van den berg Sam ;
I Kon. 16 : 24. — 2) een afstammeling van Levi ;
I Chron. 6 : 46; 7 : 34.
Semgallen, het oostgedeelte van Koerland,
bewoond door Letten, bevat de twee arrondissementen Mitau en Seelburg.
Semi—Arianen, d. Half-Arianen, de aanbangers van Eusebius van Nicomedie, die beweerden, dat Christus niet den met God, maar slechts
aan God gelijk was.
Semida, 1) zoon van Gilead en stamvader der
Setnidaieten; Num. 26 : 32 ; Jozua 17 : 2.— 2) neef
van Gilead ; I Chron. 7 :19.
Seminara, het oude Tauriana, stad in bet
Napelsche, in Calabria Ult., 1 uur gaans van de Tyrrheensche zee, 9 wren gaans benoordoosten Reggio ;
6500 inw.; in de 11e eeuw verwoest door de Sarracenen, in 1638 en 1738 omver geworpen door cardbevingen, doch daarna weder opgebouwd. In 1493
werd Gonzalvo van Cordova bij S. verslagen door de
Franschen, doch in 1503 bevocht hij bier eene
overwinning op hen. Aan de troepen van Carolina,
koningin van Nape's, gaven de Franschen hier de
nederlaag in 1807.
Seminolen, een yolk in Noord-Amerika.
Zie het artikel CREEKS.

1008

Semler

Semler (Joh. Salomo), protestantsch godgeleerde, geb. 1725 te Saalfeld, gest. 1791 als professor te bijzonder verdienstelijk door de wetenschappelijke kritiek, waarniede hij de kerkelijke en
dogniatieke historie en den tekst van bet N. T.
behandeld heeft.
Semlin, in de middeleeuwen Mala yala, stad
in Slavonic, 1 uur gaans benoordwesten Beigrado,
aan de uitwatering van de Save in den Donau;
9000 inw.; is in 1739 gesticht ter plaatse van een
kasteel van Johannes Huoyades.
Semnonen, een der suevische volkeren in
Germanic, woonden tusschen de Elve on de Oder,
grensden ten N. aan (le Langobarden en Nuithonen,
ten Z. aan de Silingiers.
Semo, een sabijnsche of samnitische god, gnat
gemeenlijk door voor identiek met Sancus. Men
heeft hew ook wel vereenzelvigd met Hercules.
Semonen , lat. Semones (Semi homines ,
halfmenschen). Under dezen naain verstond men de
goden van minderen rang, zonals de Faunen, de
Saters, Priapus, Janus, Pan, Silene en eenige heros.
Semoy, rivier in bet noorden van Frankrijk,
ontspringt in de Ardennen, 1 uur gaans van Arlon
in belgisch Luxemburg, en valt na 18 mijlen loop
beneden Charleville in de Maas.
Sempach, stad in 't zwits. kanton Lucern, aan
het 2 uren gaans lange en 3 kwartier gaol's breede
Sempacher-meer, vierd half uur g. benoordw. Lucern;
overwinning der Zwitsers op de Oostenrijkers
9 Juli 1386. Het verdrag, na de beeindiging van den
Sempacher-oorlog tusschen de zwitsersche verbondenen aangegaan, heet Sempacher Conventie.
Sempad, naam van verscheidene armenische
vorsten, waarvan de voornaamsten zijn : S. I, bijgenaamd de Martelaar, nit 't geslacht der Bagratieden,
regeerde van 899 tot 914; hij hood kloeken wederstand aan de Musulmannen, betwistte hun voet voor
voet al zijne sterke plaatsen, loch viel eindelijk in
hunne handen en wend ter dood gebracht. — S.,
koning van Klein-Armenie, uit het geslacht der
Rhoepeniers, regeerde in 't laatst der 13e eeuw. Hij
usurpeerde de kroon op zijne twee broeders Theodorus eu Hayton, en wend op zijne beurt van den
troo p gestooten door een anderen zijner broeders,
al. Constantijn, die hem gevangen nam en naar
Constantinopel opzond, waar hij gevangen bleef tot
aan zijnen dood.
Sempelen, in sommige duitsche boeken zooveel als Simplon.
Sempione, ital. naam van den Simplon.
Semplin, hong. comitaat. Zie ZEMPLIN.
Sempong, dorp op Java, resid. Banjoemas,
regentschap I'oerboliuggo; overwinning der nederl.
troepen op de niuitelingen 7 Jan. 1827.
Sempronia, verscheidene romeinsche vrouwen, o. a.: 1) vrouw van Sempronius Gracchus en
moeder der Gracchen, meer bekend onder den naam
van Cornelia ; zie CORNELIA. —`2) vrouw van ScipioEmilianus en zuster der Gracchen, wend door haren
man geminacht, omdat zij leelijk was; naar men wit
had zij de hand in zijnen dood. — 3) vrouw van
eenen Junius Brutus (niet te verwarren met den
moordenaar van Cesar), was een der geestigste, naar
tevens een der verdorvenste vrouwen van haren tijd;
zij had een zeer wcrkdadig aaudeel in de samenzwering van Cantina.
Sempronii Forum, in Umbrie; tegenwoordig Fossombrone.
Sempronius mons, latijnsche naam van den
Simplon.

Senaat
Sempronius, romeinsch geslacht, waarvan de
oudste familie,(met den bijnaam Atratinus) als
patricisch vermeld wordt, terwiji de talrijke overige
linien tot de plebejers behoorden, o. a.:
S.—Blwsus (Cajus), consul in 253 v. Chr., toog
met eene vloot naar Carthago, en verwoestte daar
de kuststreken, dock verloor op den terugtocht de
meeste zijner schepen door storm weder (Pod ,39).—
S.-G-racchus (Tib.), consul in 215 en 213 voor
Chr. Aan bet hoofd der vrijwillig in 't veld rukkende
slaven, versloeg hij Hanno (214) bij Beneventum;
hij verloor het !even (212) in eene hinderlaag. —
S.—Longus (F.), consul in 218 v. Chr., verloor
(ten slag aan de Trebia tegen Hannibal, doch behaalde
later eenige voordeelen op Hannibal en op Hanno in
Lucanie (215).
S.—Tuditanus, legioeastribuun, in den slag bij Canme, ontkwam met 4n
legioeu aan de slachting van (lien (lag, en bracht
zijne soldaten tern naar Home. Hij stoat vrede
met Philippus V, weed consul in 203 v. Chr., en overwon Hannibal bij Crotona. — S.—Gracchus(T.),
vader der Gracchen; zie GRACCHUS.
Semuel, 1) een overste in stam Simeon; Num.
34: 20. 2) kleinzoon van Issaschar ; 1 Chron. 7 : 2.
Semur, twee fransche steden: I) S.-en-Auxois,
tat. Semeriurn, voorheen hooldstad van Auxois, op
eene rots, nabij den Armancon, in bet depart.
Cote-d'Or, 9 mijlen benoordw. Dijon ; 4000 inw.;
na de verwoesting van Alise door Cesar of door
Attila wend S. gesticht door de bewoners van Alise,
die aan de algemeene slachting ontkomen waren.
Hendrik IV verlegde in 1590 naar S. het parlement
van Dijon. Het is de geboorteplaats van Saumaise,
Guenaud de Montbdliard,enz. — 2) S.-en-Brionnais,
het oude Castrum Sinemurum, in het departement
Saone-Loire, 5 mijlen bezuiden Charolles; 4600
inw.; voorheen hoofdstad van Brionnais.
Sen, tusschen deze plaats en Mizpa plaatste
Samuel een steen; 1 Sam. 7 : 12.
Sena, naam van verscheidene steden, o. a.:
1) S., of Sena Gallica, thans Sinigaglia, stad der
Senonen, in Italie, gesticht omstr. 358 v. Chr. door
Senonische Gathers, aan de uitwatering der kleine
rivier S. (titans Cesano). Hier vestigden de Romeinen hunne eerste kolonie over de Apennijnen (283
v. Chr.). Hasdrubal, de broeder van Hannibal, wend
bier verslagen en gedood door Claudius Nero en
Livius Salinator (207 v. Chr.). 2) Sena Julia,
thans Siena, stad in Etrurie, bezuidw. den Umbro,
en benoordoosten Volaterra, wend eene romeinsche
kolonie onder Augustus. — 3) Sena, stad in Mozambique, aan de Zambeze, hoofdstad van 't (zoogenaarnd portugeesche) gouvt. Rios de Sena,tusschen 't
landschap Yambara, de Sofala, de Monomotapa, enz.
Senaa, zijne afstammelingen keerden weder
nit Babytouie ; Ezra 2 : 35; Neh. 3 : 3; 7 : 38.
Senaat, lat. Senates (van Senex, oudste).Dezen
naam droegen verscheidene wetgevende vergaderingen, bekleed met meer of minderattributen van
het souvereine gezag. De voornaarnste Senaten zijn:
Bij de widen :
1) de S. der Joden; zie SANHEDRIN.
2) de S. van Sparta, ingesteld door Lycurgus,
bestond uit 28 leden, en decide de maeht met de
twee koningen. De senatoren werden door bet yolk
gekozen: om verkiesbaar te zijn, moest men den
ouderdom van 60 jaren bereikt hebben.
3) de S. van Athene, ingesteld door Solon; bestond aanvankelijk nit 400 leden, de Vierhonderdgenoemd ; Clisthenes in 't jaar 510 v. Chr. bracht bun
aantal op 500; ze werden aangewezen door het lot.

Senaat van Rome

Seneca

1009

yoetbekleediug, die gesloten werd met eene zilveren
4) de S. van Carthago, deelde de mocht met de
of gouden halve maan ; zij hadden eene bijzontiere
&dieter'.
plaats in de schouwburgen. Het vermogen van een
5) de S. van Rome, de voornaarnste van alien ;
senator rnoest op zijn minst 800,000 sestertien
verd er
14
1 regels.
(ruim 80,000 nederl. guldens) bedragen in den
tijd :
l
In later
laatsten tijd der republiek, en 1,200,000 sestertien
1) de S. van Venetic, vertegenwoordigde de aris(ruim 120,000 gulden nederl.) onder bet keizerrijk.
tocratie; de levee voerden den naam van Pregadi
De S. werd bijeengeroepen door het hoofd van den
(zie dat art.) ; zij moesten van add, en minstens
staat of zijn plaatsbekteeder (consul, dictator, mees25 jaren and zijn ; aanvankelijk waren er 60 senater der ruiterij, decernvir, enz.) of door een yolkstoren, welk getal_ later op 100 gebracht werd.
tritium). De gewone vergaderingen waren drie in de
2) de S. van Zweden, ingesteld in de 14e eeuw,
maand (op de calentia3, norm en idm). De stemma
opgeheven in 1772 door Gustaaf III, en hersteld in
werden uitgebracht door met Wider stemme te spre1 809 .
j
h et jaar
ken, of door zich aan de zijde te plaatsen van den3) de S. van Polen. — 4) van Rusland. — 5) van
gene, met wiens stem men zich vereenigde (vandaar
de Vereenigde Staten. — 6) van de llanze-steden
de uitdrukking ire pedibus in senlentiam alieujus).
(Lubeck, Hamburg, Bremen, Frankfort). — 6) van
De besluiten van den S. heetten Senatus,Consullutn.
Belgie. — 7 van Frankrijk ; zie SENAT CONSERVATEUR.
Senaat van Rome. Dee vergadering, in- — In de 12e eeuw weder den republikeinschen
regeeringsvorm aangenomen hebbende, had Rome
gesteld door Romulus, decide het hoogste gezag met
gedureude een kort tijdsbestek een S. (1 140),
de koningen, later met de consuls en met bet Yolk.
De S. heraadslaagde over vrede en oorlog, maakte
die eater reeds spoedig door een denhoofdrg bewind werd vervangen : deze opperste magistraat
de wetten, schreef de belastingen tilt,verdeelde tie
voerde den titel van senator, welke titel nu _eens
provincien, was bet hoogste gerechtshof, en had
aan vreemde vorsten, dan eens aan den pans vertang uitsluitend de beschikking over alle hooge
leend werd.
ambten.Doorde insteiling der tribunen (493 v. Chr.),
de benoembaarheid van plebejers tot het cousulaat
Senat Conservateur, eene staatsvergadering in Frankrijk, ingesteid bij de staatsregeling Iran
en tot alle hooge ambten (410-254 v. Chr.) was
bet jaar VIII (uitgevaardigd 24 Dec. 1799), had te
de mocht van den S. reeds aantnerkelijk verminderd;
waken voor het bewaren (conservation) van de contoen Cajus Gracchus ook de rechtsmacht aan den
stilutie en voor de handhaving der wetten. Volgens
S. onttrok, our die over te brengen op de ridderde iijsten, die in de departementen opgemaakt werschap (123 v. Chr.). Order de keizers zag de S.
den, koos de S.de leden van het Wetgevend lichaam,
zijne rnacht hoe Langer hoe minder worden, verloor
de consuls, de tribunen, de rechters van cassatie. De
zijne onafhankelijkheid geheel, en onderscheidde
S. had de bevoegdheid ore bet Wetgevend lichaam
zich door niets anders, dan door zijne slaafschezucht
om den wil te doen van de wreedaardigste dwingete ontbinden. De senateurs werden gekozen door
den S. zelven, nit de candidaten, die voorgesteld
landen. Sedert de deeling des rijks, waren er twee
werden door het Wetgevend lichaam, het Tribunaat
Senate'', een te Constantinopel en een te Rome. Na
en den Eersten consul ; ze werden benoemd voor
de verovering van Italie door de Barbaren, werd de
hun geheele leven. Hun aantal, aanvankelijk 60,
S. van Rome in stand gehouden door Odoacre en
werd opgevoerd tot 137. Ze genoten eerie jaarwedde,
door Theodorik ; hij verdwijnt na het jaar 552, toen
die afwisselde tusschen 25 en 36 duizend francs,
de meeste leden van den S. vertnoord waren door
De S. bleef ook onder het keizerrijk bestaan, doch
de soldaten y en den gothischen !toning Tejas,terwijl
zonder een zweem van onafhankelijkheid, daar hij
ze terugkeerden naar Rome, dat Narses heroverd
gedwee alle keizerlijke decreten bekrachtigde. In
had op de Barbaren. — De senatoren waren aanvan1814 werd de S. vervangen door de Kamer der Pairs;
kelijk ten getale van 100; men noemde hen Patres
bij de constitutie van 14 Jan. 1852 trad daarvoor
(Vaders). Tullus Hostilius bracht het getal op 200
weder de S. in de plaats.
Tarquinius Priscus voegde er nog 100 bij. Na de
afschailing van het koningschap, voegde Brutus er
Senazar, een achterkleinzoon van Jechonia;
I Chron. 3 : 18.
nog nieuwe bij, die genoemd werden Conscripti
(toegeOegden); vandaar voor den nieuwen senaat
Senden (Gerard Heinrich van), geb. 1793 te
Uphusen in Oost-Friesland, predikant to Nendorp
de naam van Patres et Conscripti, die later ve gan1815, to Middelbert 1820, to Zwolle 1832, schreef,
derde in Patres Conscripti. Order de republiek
bebalve een aantal werden van godsdienstigen inhoud
groeitie bet getal senatoren langzamerhand aan tot
eene Aardrijkskundige beschoutving van Palestina
600, en sedert dien tijd bleef het ongeveer op die
(voor schoolgebruik), een Register der getvijde aardhoogte. — De eerste senatoren werden gekozen door
rijkskunde (slechts gevorderd tot letter J) op Van
de curien en den koning ; hoe de drie daarop
volgende toevoegingen eigenlijk plaats hadden weet
der Palm's bijbelvertaling; eene reisbeschrijving,
getiteld Alpenrozen (2 din. Amsterdam 1842-43);
men niet recht. De consuls, zegt men, deden de
keuzen. De hooge ambten, waaronder ook bet tribudock is vooral bekend door de reis, die hij met
prinses Marianne tier Nederlanden volbracht naar
naat en het curulisch edileschap gerekend werden,
gaven recht op zitting in den S. Toen bet censorbet Heilige Land in 1849 en 1850, en waarvan hij
in 't licht gaf : Het Heilige Land, of mededeelingen
schap ingesteld was, behoorde aan de censoren de
gait eene reis naar het Ooslen (le dl.Gorinchern 1851);
bevoegdheid, de senatoren toe to laten of in te sehrijYen. De censoren 'ladder' ook de bevoegdheid om
hij mocht dit work niet voltooien, want hij stierf
20 October 1851.
leden van den S. van hunne lijst te schrappen, d. i.
van het senatorschap vervallen to verklaren,
wegenss_a—
Zie S_ANDOMIB.
Sendomierz,
s tall._.e
wangedragingen of strafwaardige bandelingen. De
Sene, eene rots; I Sam. 14 : 4.
senator, die aan het hoofd der lijst stond, voerde den
Seneca(Marcus Annmus),de rethor,geb.omstr.

Mel van Princeps Senalus (priris van den S.). — De

58 v. Chr. te Cordova, leeraarde gedurende 40 jaren

senatoren droegen de toga met een breed purperen
lint,be2aaid met gouden stiften (latus clavus) en eene

rhetorica to Rome, en stierf tusschen 30 en 40 na
Chr. in zijne geboortestad. De fragmenten Airier
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Controversiarum libri X en der Suasorice zijn in het
landstreek bevat eeneuitgestrektheid van 16 a 20,000
licht gegeven door Gronovius (Leiden 1649 ; Amst.
vierk. mijlen, met omstreeks 12 millioen zielen.
1672) en door Bursian (Leipzig 1837). Deze S. liet
Opper-S., het land benoorden den Senegal, is bewoond
drie zonen na : 1) M. Annmus Novatus : zie GALLIO;
door Arabieren of zoogenaamde Mooren; in Middel-S.
(de aan den Senegal grenzende louden) en in Neder-S.
2) L. Annmus de philosoof ; zie 2 regels verder ;
(de landen aan den Gambia en zuidwaarts tot
en 3) Annmus Meta, vader van Lucanus ; zie het art.
Nunez) wonen negervolkeren, die zich hoofdzakelijk
LUCANUS. - S. (Lucius Animus), de philosoof, zoon
van den vorige. geb. 2 of 3 jaren na Chr. te Cordova,
in drie groepen laten indeelen: 1) de Peul-volkeren
(in verscheidene rijken of states gesplitst, nI. Foetakwam reeds vroeg naar Rome, wijdde zich hoofdzakelijk aan de wijsbegeerte, waarin hij de StoiToro, Fontsdjalo, Foetadoe, Kasson, Bondoe); 2) de
Manding-volkeren ; zie HANDING° ; en 3) de Ghiolofs;
cijnsche school aanhing. Onder Claudius werd hij
door Messalina beticht van geheime kuiperijen met
zie DuJoLoF. De kust van S. werd reeds in de 14e
Julia, de dochter van Germanicus, weswege hij naar
eeuw bezocht door kooplieden nit Dieppe en Rouaan,
Corsica gebannen werd (41 na Chr.), wear hij acht
die er verscheidene factorijen vestigden, welke in
jaren als balling doorbracht tot aan Messalina's Mood.
1664 overgedaan werken aan de fransch 0. I. CooDoor de nieuwe keizerin (Agrippina) werd S. aanpagnie. In 1763 door de Engelschen genomen, 4783
gesteld als teem:wester van Nero, die hem echter teruggegeven, weder genomen in 1809, kwamen ze
later (anno 65 na Chr.) wegens deelneming aan de
in 1814 weder aan Frankrijk tern, dat vooral in
samenzwering van Piso ter flood veroordeelde,
den laatsten tijd door de verovering van Wallo en
waarop S. zich de aderen liet openen en doodbloedde,
meer andere landen zijn grondgebied in S. aanmerDe beste editien der talrijke werken van S., waarkelijk uitgebreid heeft ; het draagt den naam van
onder ook tien Treurspeten, leverden Gronovius
kolonie Senegal, wordt geschat op 4750 vierk. mijlen,
(2 dln. Amsterdam 1662), Ruhkopf (5 dln. Leipzig
bevolkt met omstr. 253,000 zielen. — Van minder
1797-1811) en Fickert (3 dln.Leipzig1842-45).
beteekenis is bet engelsche gouvernement Gambia
Seneca, een der schoonste en grootste meren (zie GAMBle). - De Portugeezen bezitten onder den
in den noord-amerik. staat New-York (in 't graafnaam Portugeesch Guinea eenige Porten in het zuidschap S., waarin de 4000 inw. teliende fabriekstad
gedeelte van S.
Seneque, fransche naam voor Seneca.
Seneca-Falls), is 8 mijlen tang bij 1 mij1 breedte,
en staat door de rivier S. (die na hare vereeniging
Sengalang, gebergte op Sumatra, vormt de
met den Oneida den naam van Oswego aanneemt) in
grensscheiding tusschen de resid. Padangsche-Bovenlanden en de adsist.-resid. Padang. De hoogste
gemeenschap met het Ontario-meer. Het meer S.
draagt zijnen naam naar de Senecas, een India- piek is de berg S.
nenstam, vroeger een der zoogenaamde Vijf Natien
Senir, zoo noemden de Amorieten het gebergte
Hermon ofalthanseen der daartoe behoorende bergen;
(zie IROKEEZEN), waarvan het overschot in de 19e
Dent.3: 9; 1 Chron. 5 :25; Hoogl. 4 : 8; Ezech. 27 : 5.
eeuw grootendeels verplaatst is naar bet IndianenSenlit3,het oude Augustomagus,later Sylvanectes,
gebied.
SOnef, of Senetre, stad in Belgie, prov. Ilene- stad in 't fransche dept. Oise, 13 urea gaans benoordoosten Parijs; 6000 inw.; maakte onder de
gouwen, bij Nivelle en 5 uren gaans benoordw.
Romeinen deel uit van Belgica 2a; het was de hoofdCharleroi ; 3500 inw.; 11 Aug. 1674 verloor prins
stad der Sylvanecten. Te S. zijn 8 concilien gehouden.
Willem van Oranje bij S. een bloedigen veldslag tegen
den Grooten Conde ; in 4794. gaven de Franschen
Sennaar, stad met 6000 inw. in Nubia, aan
den Blauwen Nijl, is de hoofdstad van 't koninkrijk 5.,
bier de nederlaag aan de Oostenrijkers.
Senefelder (Aloysius), uitvinder van de steen- dat zich benoordw. Abyssinia uitstrekt tusschen den
Witten en den Blauwen Niji, en oostwaarts van
drukkunst, geb. 1771 to Praag, zoon van een toolaatstgen. tot aan den bovenloop van den Tacazze.
neelspeler, studeerde eerst rechtsgeleerdheid, beHet is grootendeels steppenland, en wordt bewoond
proefde toen zijn geluk op het tooneel (1791), verdoor den negerstam der Sjilloeks of Foengi, die in
volgens als schrijver van tooneeistukken, doch deed
de 16e eeuw van den Witten Niji herwaarts gekoin 1793 zijne uitvinding, en stierf 1834 alsdirecteur
men zijn, en er het koninkrijk S. gesticht bebben,
(sedert het jaar 1810) der koninklijke lithographie
dat in 1820 cijnsplichtig is geworden aan Egypte,
.
M
te Munchen,
Senegal, rivier in 't noorden van West-Afrika, doch anno 1843 dat juk weder afgescbud heeft.
S. in fransche boeken ook wet voor bet bijbelontspringt in 't bergland Foeta-Djalo, beet in haren
sche Sinear.
bovenloop Bating, neemt, behalve eene menigte
Sennacherib, in trans. boeken voor Sanherib.
andere rivieren, rechts den Kokoro, links den aanSenne, -rivier in Belgie, ontspringt bij Naast in
zienlijken Faleme in zich op, vormt bij 1 verlaten
Henegouwen, bezuidoosten Soignies, besproeit Zaidvan het bergland verscheidene watervallen, scheidt
Braband (loopt door Brussel) en de prov. Antwerpen,
in een gedeelte van haren loop de Sahara van Seneen outlast zich beneden Mechelen in de Dijle, na 13
gambie, splitst zich verscheidene malen, zoodoende
mijlen loop.
vele eilanden vormende, waaronder vrij groote, en
Sennheim, duitsche naamsvorm voor Cernay.
valt bij St.-Louis in den Atlantischen Oceaan, na
225 mijlen loop, waarvan 150 bevaarbaar. — S.
Senonais, lat. Senones, fransch landschap in
Champagne, thans deel uitmakende van bet dept.
zoo wordt Senegambie dikwijis genoemd ; het is ook
Jonne, en (een klein gedeelte) van 't dept. Aube.
de naam der fransche kolonie; zie het volgende art.
Senonen, lat. Senones, 1) een gallisch yolk in
Senegambia, dus genoemd naar de twee
Lugdunensis 4a, tusschen de Aurelianen, Carnuten,
voornaamste rivieren (de Senegal en de Gambia),
Lingonen, Tricassen, iEduers, enz.; hunne hootdstad
ook wel enkel Senegal geheeten, en ook veel voorwas Agedincum of Senones (thans Sens). Een groot
komende onder den naam van West-Nigritie, eene
gedeelte der S. ging zich nederzetten in Italie, eerst
landstreek in West•Afrika, strekt zich uit (van bet
in het oostgedeelte van Cisalpijnsch Gallie, later in
N. naar het Z.) van de Sahara tot de kust van Sierradat gedeelte van Italie, dat naar hen genoemd is. —
Leone, en (van bet W. naar het 0.) van den Atlan2) yolk in Italie, tusschen Pieniont ten 0., Umbria
tiscben Oceaan tot Middel.Nigritio of Soedan. Die
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ten Z., Cisalpijnsch Gallie ten W., en de Adriatische
Zee ten N. Dunne voornaamste steden waren Sena
Gallica, Pisanrum, Arirninum, Deze S. zijn de nit
Cisalpijnsch Gallie gekomene Gallische S„ die onder
aanvoering van Brennus in 389 v. Chr. Rome bemachtigden ; later deden zij nog drie invallen in
Romeinsche rijk (568, 361-59, 350 v. Chr.)
Omstr. 358 vestigden zij zich voor goed in dat gedeelte van Italie, dat zij aan de Umbriers ontweldigden, en dat hunnen naam aannam. In 308 en 283
v. Chr. voerden zij oorlog tegen de Romeinen, loch
werden overwonnen, den eersten keer bij Mevania,
den tweeden keer bij het meer Vadimon ; sedert dien
tijd waren zij onderworpen aan de Romeinen. Zij,
de rlen vergeefsche pogingen om hunne onafhankelijkheid te herwinnen in 237, in 224 v. Chr., en in
den Tweeden Punischen oorlog.
Senones, 1) lat. naam van de Senonen ; ook
van bet fransche landschap Senonais. 2) de fr.
stad Sens. — 3) stad met 2600 inw, in 't fransche
dept. der Vogesen, 5 uren gaans benoorden St.-Die ;
Benedictijner abdij gesticht in 661; hoofdplaats van
' t graafschap Opper-Salm ; in 1811 werd S. door
brand vernield.
Sens, het oude Agedincum, later Senones, stad
in 't fransche dept. Yonne, aan de Yonne, en aan den
spoorvveg van Parijs naar Lyon, circa 10 mijlen benoordw. Auxerre ; 10,500 inw.; te S. zijn verschei E
-dencoilghu,.adtwropAbel
veroordeeld werd (1140). Het was oudtijds de
hoofdstad der Gallische Senonen, waarvan een ge"
deelte naar Italie verhuisde ; in de He eeuw werd
S. hoofdplaats van Lugdunensis 4a; veer de revolutie
van 1789 was bet de hoofdplaats van het landschap
Senonais.
Senshary, poolsch janzarow, twee groote
warktvlekken in 't russ. gouvt. Poltawa, namelijk :
Slariye-S. met 10,200, en Nowyje. S. met 14,000
inwoners.
Sensmeer, voormalig meer in Friesland, in
1633 ingepolderd, liep bij den watervloed 7 Febr.
1825 geheel onder. Het gehucht S., 1 uur gaans
bezuiden Bolsward, heat 150 inw.
Sentinum, thans Sassoferrato, stad in limbrie,
bezuidoosteu Callis, vermaard door de overwinning
van Fabius Rullianus op de verbondene armee der
Galliers, Samnieten, Umbriers en Etrusken, waarbij
de zelfopoffering van den tweeden Decins(295v.Cbr.).
Sentolo, dorp op Java, regentschap Magelang;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
18 April 1829.
Senua, een der afstammelingen van Benjamin;
Nehemia 11: 9.
Seorim, een der priesters; I Chron. 24 : 8.
Sepham, een der landpalen van stam Juda ;
Num. 34 : 10, 11.
Sephar, een gebergte; Gen, 10 : 30.
Sepharad, zoo noemt Obadja (vs. 20) bet
landschap, waarin Jeruzalem lag.
Sepharvam,stad in A ssyrie; de Sepharvaieten
werden als volkplanting overgebracht naar Canaan ;
II Koningen 17 : 24, 31; 18: 34; 19 : 13 ; Jezaia 36 : 19 ; 37 : 13.
Sephatja, negen verschillende personen in bet
0. T. (II Sam. 3: 4; I Chron. 3 : 3 ; 9 : 8 ; 12 : 5 ;
27 : 16 ; 11 Chron. 21 : 2 ; Ezra 2 : 4, 57 ; 8 : 8;
Neh. 7 : 9, 59 ; 11 : 4; Jerem. 38 :1.
Sepher. Zi e -.1RJATII•SEPHER.
..Sephi, kleinzoon" van Seir; Gen. 36 : 23;
1
: 40.
Sepho, dezelfde als Sephi.

Sephupham, noon van Benjamin en stamvader der Sephirphamieten of Saphamielen, Num. 26 :
39 ; I Chron. 8 5.
Spphuphan, dezelfde als Sephupham..
Sepin.o, het oude Sepinus, stad in het Napelsche,
8 uren gaans benoordw. Benevent; 4500 inw.; gesticht door de Samnieten ; verwoest door de Romeimen, en weder door hen opgebouwd ; in de middel7
eeuwen geplunderd door de Sarraceenen.
Sepoerang, dorp op Java, resid. Baglen ; overwinning der nederl. troepen op de muitelingen-3
Mei 1829.
Sepp (Joh. Nepom.), uitstekend (roomscb-katholiek) kerkelijk-geschiedschrijver, geb. 1816 te
TO112, professor der geschiedenis te Munchen. Voornaamste werken , ; Leben Jesu (7 din. Regensburg
1842-46 ; 2e druk 1853-62) ; Das Heidenthum
and lessen liedeulung fur das Chrislenlhum (3 din.
Regensburg 1855): Jerusalem and das iieilige Land
(2 dln. Schaffhausen 1862-1863).Sepphoris, oude naam van Sefoeri. Zie het
art. D10.-CESAREA.
Septa, stad in Mauritania Ting.; thans Ceuta.
Sept-Caps (les), of Bugaroni, kaap in Algeria,
benoorden Constantine.
Sept-Pontaines, 1) luxemburgsch dorp; zie
S1EBENBORNEN. 2) gehucht met 150 inw. een
kwartier gaans benoorden de stad Luxemburg, ontstaan rondom de in 1764 aldaar opgericbte aarde‘
werk- en porselein‘fabriek.
September, de negende maand des jaars,
heeft in de geschiedenis eene Ar rij groote vermaardheid ; treurig in de geschiedenis van Frankrijk : de
Seplembergruwelen van 2-5 Sept. 1792, toen eene
bende gespuis (omstr. 300 man sterk) de voornaamste
gevangenissen te Parijs alliep, en er de weerlooze
gevangenen, meerendeels lieden van add ea geestelijken, in koelen bloede vermoordde, wordende het
getal der slachtoffers, waaronder de ['rinses Lamballe
(zie dat art.), geschat op 8 a 10,00. Die moordbedrijven warden Seplembrisaden en de bedrijvers
Septenzbriseuri genoemd. Onder den naam van
Seplember. omwenleling heeft men te verstaan de
belgische opstand van 1830 (zie dl. 1, blz. 466), die
de afscheiding van Belgie ten gevolge had, waarom
vooral in de eerste 20 jaren, die daarop volgden,
jaarlijks met veel luister feesten ter herinnering (de
zoogenaamde September-feesten) gevierd plachten te
worden. — In Sept. 1836 had in Portugal eene
omwenteling plaats, welker hoofdpersonen en aanhangers onder den naam van Septembristen bekend
zijn. — In Sept. 1868 werd aan het wanbestnur in
Spanje een einde gemaakt, door eene als door een
tooverslag tot stand gekomene omwenteling, waar•
door koningin Izabella (de laatste der Bourbons) van
den troon werd gestooten.
Septimanie, de eenige provincie van Gallae,
die in bet bezit der West-Gothen van Spanje bleef
na den flood van den grooten Theodorik (526), bevatte bet grootste gedeelte van het latere Languedoc
en Roussillon. Volgens sommigen werd dit landschap
S. genoemd, orndat er 7 steden in lagers (Narbonne,
Agde, Beziers, Maguelonne, Carcassonne, Elne,
Lodeve) ; volgens anderen ontving bet dien naam
naar het 7de romeinsche legioen (Seplimani), dat te
Beterm (thans Beziers) lag. In de 5e eeuw, toen de
WestaGothen zich van S. meester gemaakt handen
(419), nam bet den naam van Golhie (Gothenland,
Gothland) aan. Reeds odder Clovis werd hun het
westgedeelte met de hoofdstad Tolosa (Toulouse)
oatweldigd ; het oostgedgelte vigil 730 in handen Ier
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Septiniius Severus

Sarraceenen, die er twee jaren later nit verdreven
werden door Karel Martel, terwgIPepijn zich voor
goed meester van S. maakte in 759.
Septimius Severus (Lucius), romeinsch
keizer van 193 tot '211 na Cbr., geb. 146 te Leptis
in Afrika, bevelhebber der pannonische leoioenen,
die hem, nadat Pertinax vermoord was, alsb keizer
uitriepen. HO haudbaafde zich als zoodanig tegen
verscheidene anderen (zie ALBINUS, DIDIUS JULIANUS,
PESCENNIUS NIGER), bracht de rechtspleging op een
beteren voet, zegevierde (199-202) over de Parthen,
die een inval in Mesopotamia gedaan hadden, ondernam 208 eenen krijgstocht tegen de Caledoniers in
Britannia, waar hij eenen grooten muur liet bouwen,
aan de Golf van Forth (Bodotria a'stuarium aanvangeode, en eindigende aan de uitwatering van den
Clyde (Ciota) ; deze muur, veel noordelijker gelegen
dan de muur van Adriaan, is bekend onder den naam
van Maur van Severus. Drie jaren laterstierf hij (211)
te Eboracum (York), zijn rijk ongedeeld nalatende
aan züne twee zones Caracalla en beta.
Septimius Serenus(A.), romeinsch dichter,
tijdgenuot van Dornitiaan, was geboortig nit Leptis
in Afrika.
Sepulveda, bet oude Conlluentes, spaansche
stad in aan den Duraton, 9 uren gaans benoordoosten Segovia ; 1800 inw.; zeer nude stad ;
werd in 913 door Fernand Gonzales ontweldigd aan
de Mooren, die bet heroverden in 984, doch het zich
opnieuw zagen ontweldigen door Sancho van Castitle in 1013.
Sepulveda (J. Ginez de), spaansch geschiedschrijver, geb. 1490, werd kapellaan en historiograaf
van Karel V (1536), later leermeester van Filips H,
en stierf 1572. De beste editie zijner werken is die
in 4 kwarto din. (Madrid 1789).
" Sequana; lat. naam der Seine.
Sequanaise (Grande-). Zie GROOT-SEQUANIe.
Sequanen, lat. Sequani, thans FrancheComtd, yolk in Gallic, op de beide oevers der Saone,
van de bronnen der Sequana (waarnaar ze genoemd
werden) tot aan het Jura-gebergte. Ze grensden
ten W. aan de Eduers en Lingonen, ten N. aan de
Vogesen, ten Z. aan de Allobrogen. Ze bewoonden
bet oostgedeelte van Burgundie en de FrancheCorntó; hunne hoofdstad was Vesontio (Besancon).
Sera, of Serah, dochter van Aser; Gen. 46 :17;
Num. '26 : 46 ; I Chron. 7 : 30.

Seradzj-ed-Daulah(Mirz-Mahmoed-khan),

aangenomen zoon van Allah-Werdy-khan, vorst van
Bengalen, en 1756 diens opvolger, deed zich in den
korten tijd zijner regeering kennen als lafhartig,
wreedaardig en liederlijk ; hij veroverde Calcutta op de
Engelschen, doch die stad werd hem spoedig weder
ontweldigd (1757), en lig teekende den vrede. Nog
in datzelfde jaar opuieuw aangetast, verloor hij in
den slag bij Plessey troon en leven ; hij was 22 jaren
oud, en met hem eindigde de onafhankelijkheid
van Bengalen.
Serain, rivier in Fran krij k, ontspringt bij Montbard in 't dept. Cote-d'Or, loopt noordwestwaarts
langs Precy-sous-Thil, lle-sur-Serain, Chablis,
Ligny-le-Chateau, en valt, na circa 20 mijlen loop,
te Bonnard bij Joigny in de Yonne.
Seraing, dorp in Belgie, prov. Luik, een half
uur gaans bezuidw. Luik, beroemd door de groote
werkplaatsen ter vervaardiging van stoomwerktuigen, metaalgietergen, kolenaignen, enz. van John
Cockerill. Het dorp S. !Nett eene bevolking van
omstr. 20,000 zielen.

SOraijas negen verichilleade persona in bet

Sergius
0. T. (II Sam. 18: 17; II Kon. 25 :18, 23 ; I Chron.
4: 13,14,35; 6:14; Ezra 2: 2; 7: 1;Neh. 10 : 2;
11: II; 12: 1, 12; Jerem. 36: 26; 40: 8; 51: 59,
61 ; 52: 24.
Serampore, Serampoer, stad in Bengalen
(Britsch 0. 1.), aan den Hoegly, 4 mijlen benoorden
Calcutta ; 13,000 inw,; heette als deensche factorij
sedert 1676 I?rederiksnagor, en werd te gelijk met
de overige deensche bezittingen in Oust-Indic 22
Febr. 1843 door Denemarken aan de engelsch Oostindische Compagnie verkocht.
Serang, 1) stad op Java, hoofdplaats der resid.
Bantam, 2 uren gaans van de kust. — 2) dorp op
Java in 't district Wonosobo der resid. Pekalongan ;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen'
9 Febr. 1828.
Seraphische Orde,de orde derFra ncisca nen.
Serapbijnen-Orde, de oudste en voornaarnste ridderorde in Zweden, ingesteld (of althans
bestendigd) in 1334 door Magnus II, vernieuwd 1748.
Serapis, eene egyptische godheid, zinnebeeld
van den de vruchtbaarheid bevorderenden Ngl; werd
later als Jupiter Serapis ook in Griekenland en Italie
vereerd.
Serben, of Soraben, de Serviers.
Serbien, duitsche naamsvorm voor Servie.
Serchio, de oude £sar of Anser, rivier in Italia,
ontspringt in 't voormalige hertogdom Modena,
loopt tangs Castelnuovo di Garfagnana, komt dan in
de vlakte van Lucca, en valt, na 14 inijlen loop, in
de Golf van Genua, 3 uren gaans benoordw. Pisa.
Sereq, eil. in 't britsche Kanaal. Zie —ARR.
Serebja, een overste der priesters; Ezra 8: 18,
24; Neb. 8: 8; 9: 4, 5; 10: 12; 12: 8, 24.
Sered, zoon van Zebulon en stamvader der
SEREDIETEN; Gen. 46: 14; Num. 26: 26.
Serenus (Septimius). Zie —EPTIMIUS.
Sores, zoon van Machir; I Citron. 7: 16.
Sores, zoo noemden de Romeinen en de Grieken de volken in bet verre Oosten. In het land der
S. wordt ook eene stad Serinda genoemd (waarschijnlijk Onus Sirhind).
Sores, bet oude Sintice, stad in mop. Turkije
(in eene vlakte, die ook S. heet, en die besproeid
wordt door den Kara-Soe), 9 mijlen benoordoosten

Saloniki; '20,000 inw.

Sereth, de oude Ordessus of Ararus, rivier die
nit Galicia in Moldavia komt, en zich, na 75 mijlen
loop, tusscheu Brahilow en Galatz uitstort in den
Donau. Aan de S. de stad S., op de grens van Moldavia, in de oostenrijksche Bukowina, 13 mijlen van
Jassy ; 5800 inw.
Sergipe, een der oostelijke kustprovincien van
Brazilie, groot 528 vierk. mijlen, bevolkt met 184,000
zielen, eerst sedert het jaar 1500 gecoloniseerd, heeft
tot hoofdplaats de stad S.-do-Rey. ook genaawd
Cidade-de-San-Cristovao, met 9000 inw. en haven,
aan de uitwatering van den Rio Vazabaris in den
Atlantischen Oceaan.
Sergius, de heilige, martelaar in Syria in de
3e of 4e eeuw, wordt voornamelijk in Rusland vereerd ; kerkel. gedenkdag 7 Oct. — Lie ook pans S. I.
Sergius, patriarch van Constantinopel (608—
639), stelde de door keizer Heraclius in 638 uitge-

%aardigde ekthesis op, waarbij alle getwist over een
of twee willen in Christus verboden werd.
Sergius, naam van vier pausen, ni.: S. I, de
heilige, nit Antiochie, pans van 687 tot 701, liet

op de synode te Aquileja (698) de geschriften van
Theodorus van Mopsuestia, die van Theodoret, en
emu brief van bissehop Ibas van Edessa (de zoo-

Sergius Paulus
genaamde Drie Kapittelen) veroordeelen. Kerkeltke
gedenkdag 9 Sept. — S. II, opvoiger van Gregorius IV, werd 844 gekozen, zonder de goedkeuring
van keizer Lotharius I, die zich tegen deze keus
verzette. Als pans bevestigd door eene vergadering
van bisschoppen, en Lodewijk, den zoon van Lotharins I, gewijd hebbende als koning der Longobarden,
bleef S. II in 't bezit van den pauselijken stoel, doch
stierf reeds in 847. Onder ztin bewind werden de
omstreken van Rome geplunderd door de Arabieren.
— S. III, een Romein, pans van 904 tot 911,
was een gunsteling van de beruchte vrouweu Theodora en Morosia ; met laatstgenoemde leefde hij in
ontucht, en verwekte bij haar den zoon, die later pans
werd onder den naam van Johannes XI. Reeds in
898 was hij verkoren, te gelijk met Johannes IX;
zijne partij was toen echter de zwakste, zoodat hij
zijn bahoud had moeten zoeken in de vlucht : hij
had toen de wijk naar Toskanen genomen ; doch
toen zijne partij in 904 haven dreef, kwam hij in
triomf naar Rome terug. — S.
nit Rome,
heette voor zijne verheffing Pietro Bocca di Porco,
d.
Petrus Varkenssnoet; hij was pans van 1009
tot 1012.
Sergius Paulus, in het N. T. vermeld (Hand.
13), was romeinsch stadhouder van Cyprus. Toen hij
zag hoe zijn toovenaar Bar-Jezus door den apostel
Saulus met blindheid geslagen werd, oroheisde hij
het Cht istendom, ter gedachtenis van welke bekeering Saulus zijn naam veranderde in Paulus.
Serinagur. Zie -IRINAGOR.
Seringapatam, versterkte stad in het aan
Groot-Britannie onderhoorige koninkrijk Maissoer
(Mysore), waarvan het de hoofdstad was sedert 1610,
ligt 54 mijlen bezuidw. Madras, en beeft thans
13,000 inw. Het stond op eenen hoogen trap van
bloei onder Hyder Ali en onder zijnen zoon TippoeSaib (het had toen ruim 150,000 inw.). In 1792 in
S. belegerd door de Engelschen, kocht Tippoe Sail)
den vrede your 3,300,000 ponden sterling, tevens
afstand doende van de helft van zijn rijk. In 1799
werd hij opnieuw in S. belegerd ; het werd 4 Mei
door de Engelschen stortnenderhand ingenomen,
waarbij Tippoe Saib sneuvelde; met hem eindigde
de dynastic van Hyder, en werd de oude Radzjpoetdynastic in Mysore hersteld.
Serino, stad in bet Napelsche, in Principato
Ult., 6 uren gaans benoordoosten Salerno; WM inw.;
ruinen van eene oude stad Sebastia en eene waterleiding.
Serio, rivier in Lombardije, ontspringt in de
Alpen, loopt langs Bergamo en Crema, en valt
Montodine in de Adda, na 14 ntijlen loop. De S. gaf
haren naam aan een departement van Napoleon's
koninkrijk Italie Cdepartement van den Seri, hoofdpl.
Bergamo). — De Serio-Morto, Diet met den S. te
verwarren, outlast zich in tie Adda bij Pizzighettone.
Seriphos, thans Serfo of Serphanto, grieksch
eiland, een der Cycladen, tusschen Siphnos en Cythnos; volgens de fabel kwam op S. de kist aan wal
drijven, waarin Danae en haar zoon Perseus zaten.
Under het rom. keizerrijk was S. tot verblijfplaats
bestemd voor hen, die in ballingschap gezonden werden. Het eiland is 1 vierk. ntijl groot, bevolkt met
3000 zielen, en heeft op de zuidoostkust eene havenstad 13.
Serlio (Sebastiano), ital. bouwmeester, geb.
1475 te Bologna, gest. 1552 te Lyon. Van zijne uitmuntende werken verschenen complete edition te
Venetic 1584, 1618, 1619 in 4° en 1663 in fol.
(ital. met lat. vertaling).

IV,

Serranus
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Sermatta, of Sermata, een der Zuidoostereilanden van Banda (nederl. 0. 1.).
Sermenral, ook Asher-Marken genaamd, stad
in Irak-Arabi, aan den Tigris, 6 a 7 mijlen van Bagdad, gesticht in 842 door kalif Motassem. De laatste
imams werden te S. gehoren of stierven er. Volgens
de Sjyieten zal nit S. de Mandi voortkomen.
Sermione, lat. Sirtnio, eene landtong in het
zuidgedeelte van het Garda-meer, in de oudheid de
woonplaats van Catullus.
Sermond, oude naam van 't geld. dorp Zoelmond.
Serooskerke, I) dorp op 't zeenwsche eiland
Schouwen, derdhalf unr gaans benoordw. Zierikzee;
190 inw.; bij de belegering van Zierikzee door de
Spanjaarden in 1575 werd S. door de Staatschen
platgehrand 14 Dec., doch is later weder opgebonwd.
— 2) dorp op 't zeenwsche eiland Walcheren, f unr
gaans benoorden Middelburg; 550 inw.; wordt in
de wandeling doorgaans Straaskerke genoemd.
Serpoekhow, versterkte stad in 't russ. gouvt.
Moskou, aan Nara en Oka, en aan den weg van Moskou
naar Toela; 14,000 inw.; gesticht in de 14e eeuw.
Serra, eiland in den Molukschen archipel (nederl.
0. I.) is het grootste der Serra-eilandjes (eene groep,
die tot de Tenimber-eilanden behoort).
Serra(b),of Serra-di-Santo-Stefano-del-Bosco,
stad in het Napelsche, in Calabria Ult. la, 6 mtlen
bezuidw. Squillace; 2500 inw.; gesticht in de Ile
eeuw door Robert Guiscard ; bijna geheel verwoest
door de aardbeving van 1783. Een half uur gaans
van daar het beroemde Karthuizer klooster, waar bet
lijk van den heiligen Bruno bewaard wordt.
Serra Capriola, stad in het Napelsche, in de
Capitanata, 6 uren gaans benoordw. San-Severo;
5000 inw.; gesticht in 1090.
Serracolets, zoo noemen de Franschen een
yolk in Afrika ; zie (Zwarte) MEN.
Serra di Falco, stad op Sicilie, 6 uren g.
benoordoosten Girgenti ; 6000 inw.

Serrano yDominguez(FranciscoLspaansch

veldheer en staatsman, geb. 1810 te Archoncha,
was in het ministerie Lopez minister van oorlog,
werd 1845 senator, verwierf de gunst van koningin
Izabella, en daardoor grooten invloed ten hove. In
't begin van 1854 werd hij directeur-generaal der
artillerie, hail de hand in den staatsgreep van Juli
1856, werd kapitein-generaal der armee, en vervolgens zaakgelastigde te PL.rijs, 1859 kapitein-generaal van Cuba, en 1862 verheven tot bertog de la
Torre. In Sept. 1868 was S. een der uitstekende
mannen, die de omwenteling tot stand brachten,
waardoor Spanje verlost werd van bet wanbestuur
van koningin Izabella.
Serranus, bijnaam van L. Q. Cincinnatns.
Serranus, eigenlijk Jean de Serres, fransch
geleerde, geb. 1541) te Rhodez, of (waarschijnlijker)
te Villeneuve-de-Berg ; ontkwam aan den Bartholometisnacht, en werd predikant te Nimes (1582).
Door Hendrik IV werd S. gebruikt in gewichtige
onderhandelingen, en door dien vorst benoemd tot
historiograaf van Frankrijk. Hij stierf 1598, waarschijnlijk door vergiftiging. Al zijne werken staan to
Rome op den Index. Men heeft o. a. van hem : De
fide calholica sive de princzpiis religionis christiance
(1607); Inventaire de l'histoire de France (2 din. in
fol., 1660); De statu religionis et reipublicce in Francia;
Memoires de la 3e guerre civile et des derniers troubles
de France sous Charles IX (3 dln. Middelburg);
Recueil des choses mdmorables advenues en France
Sous Henri 11, Francois II, Charles IX et Henri III.
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Serravalle

stad in de venet. prov. Treviso, 9
SerravaiIe,
uren gaans benoorden Treviso, aan den ingang van
het dal van Santa.Croce; 5600 inw.
Serravezza, vlek met 8000 inw. in de ital.
prov. Lucca ; 8000 inw.; voortreffelijke marmergroe.
ven en rijke kwikzilvermijnen.
Serres (Jean de). Zie SERRANUS.
Serrurier (J. M. Phil., graaf), maarschalk van
Frankrijk, geb. 1742 to Loon, gest. 1819, ontving
op zijn 12e jaar een brevet als Initenant, maakte
verscheidene veldtochten mede onder Lodewijk XV,
was 1789 majoor, won onder de republiek spoedig
bevordering op het slagveld, en werd 1795 divisiegeneraal. Roemrijk bad hij deel aan den veldtocht
van 1796, droeg inzonderbeid veel bij tot de overwinning van Mondovi, bestuurde de insluiting van
Mantua, welke plaats hij reeds spoedig tot de overgave dwong (1797). Minder gelukkig onder Scherer,
werd bij na de nederlaag van Cassano gevangen genoruen (1799). Weder in vrijheid, was hij Bonaparte
behulpzaam 18 Brumaire. Onder bet keizerrijk werd
hij maarschalk (1804), grootkruis van het legioen
van eer, senateur en gouverneur van het Invaliedenhuis. Op het binnenplein van dat gebouw liet hij
1814 de veroverde vaandels verbranden, en bespaarde zoodoende aan Frankrijk de vernedering, die
in handen te laten vallen van den vijand. Lodewijk
XVIII verhief hem tot pair van Frankrijk en grootkruis van den hell. Lodewijk, en liet hem zijn hoogen
post behouden ; doch 1815 nam S. zijn ontslag.
Sertorius (Quintus), romeinsch veldheer, geb.
omstr. 121 v. Chr. te Nursia, eerst pleitbezorger,
vervolgens questor van Marius in Gallic, verloor een
oog in een gevecht tegen de Cimbren. In den burgeroorlog koos hij de zijne van Marius (87 v. Chr.);
na de inname van Rome was S. de eenige der overwinnaars, die zijnen roem niet bezoedelde met bloedvergieting ; hij werd pretor (85), verliet Italie, toen
Sylla daar de overhand had behouden (84), maakte
zich in Spanje onafhankelijk, verbond de volkeren
van het schiereiland aan zijne partij, vooral de Lo g itaniers (80), zag zich versterkt door romeinsch Gallie, en hield met voordeel den oorlog vol tegen Metellus en Pompejus: de eerste overwon hem bij Italica en Segovia (75), den tweetlen versloeg hij to
Lauron (77) en aan den Sucro (76); hij feed eene
nederlaag te Saguntum (75), onderliandelde met
Mithridates, die hem schepen en geld zond, doch
stierfeindelijk (73 v. Chr.) vermoord door Perpenna,
een zijner veldheeren.
Serug, overgrootvader van Abraham; Gen. 11:
20---23; 1 Chron. I: 26.
Servaas (twee voormalige abclijen van St.-),
namelijk: 1) te Maastricht, bestond reeds in 't begin
der 9e eeuw, en werd omstr. 1795 opgeheven.
2) te Utrecht, voor adellijke maagden van de Cistercienser-orde, in 't begin der 12e eeuw gesticht to
Abstede, doch omstr. 1227 door Utrecht's 35sten
bisschop naar Utrecht verplaatst (aan de oostzijde der
Nieuwe Gracia); 1678 zijn de gebouwen afgebroken.
Servatius, de heilige, bisschop van Tongeren,
gest. 384, woonde 347 het concilie van Sardica bij,
waarop de hell. Athanasius vrijgesproken werd, en
verdedigde het Nicenische geloof op het concilie van
Rirnini (352). Kerk. gedenkd. 13 Mei. Zie PANcnit-rms.
Servet (Michel), eigenlijk Miguel Servede, een
geleerd anti-trinitarier, geb. 1509 te Villanueva in
Aragonie, studeerde geneeskunde te Parijs, en yestigde zich daar als geneesheer, moest echter 1536
die stad verlaten ten gevolge van eenen twist met
zijne collegaas, practiseerde vervolgens te Lyon,

Servie
doch vestigde zich eenigen tijd daarna te Vienne in
Dauphine. Reeds in 1531 en 1532 bad hij twee
werkjes in de wereld gezonden, waarin hij de Drieeenheid Gods bestreed (De Trinitatis erroribus en
Dialogi de Trinitate); (loch in 1553 schreef hij een
bock, getiteld De Christianismi restitutione, waarin
hij o. a. de godheid van Jezus betvvistte. Wegens
dit bock op bevel van den aartsbisschop van Vienne
in hechtenis genomen, gelnkte het hem te ontsnappen: hij vluchtte naar Geneve, in de hoop daar ten
minste veilig te zullen zijn. Maar verdraagzaamheid
stood evenmin in het woordenboek van Calvijn als
van Rome. De .pans van Geneve" het S. in hechtenis
nemen; en, ter flood veroordeeld wegens godslastering (verwerping van de godheid Christi), werd S.
den 27 Oct. 1553 te Geneve leveed verbrand. Altijd
en overal dezelfde barbaarschheden, naar het beet
om de godheid te verheerlijken — en toch vinden
de Christenen het een gruwel, dat er Heidenen zijn
die aan huune goden menschen offeren.
Servie, duitsch Serbien, turksch Sirp, het
Opper-Mesie der ouden, een vorstendom in Europa,
vasal van Turkije (waarvan het vroeger eene provincie was), is door de Save en den Donau van Oostenrijk gescheiden, 'grenst ten W. aan Bosnia, ten 0.
aan Bulgarije en Walachije, ten Z. aan Albanie en
Roemelie, is 998 vierk. mijlen groot, bevolkt met 1
millioen zielen, en heeft tot hoofdstad Belgrado. Het
is een prachtig bergland, rijk aan delfstoffelijke
schatten, door de groote Morawa in twee helften gescheiden, besproeid door de drie genoemde rivieren
(Donau, Save, Morawa), de Drini en den Timok, en
een aantal kleinere, die zich in de genoemde vijf
ontlasten. In de oudheid maakte S. deal uit van
Thracie ; kort voor Christus' geboorte word bet onderworpen door de Romeinen, en vormde onder den
naam van Opper-Mesie een bestanddeel van de provincie Illyrie. Na de volksverhuizing vestigden de
Awaren zich in dit land ; ze werden echter omstreeks
630-638 verdreven door de Soraben of Serben,
een Slawisch yolk, dat vroeger het Carpatisch
bergland bewoonde, doch van keizer Heraclius vergunning bekwam om zich bier te vestigen. Doze
Serben gaven aan het land hunnen naam; zij hadden tot 923 hunne eigene koningen, doch van de
geschiedenis van dat koninkrijk S. is weinig of niets
bekend. In 923 werden de Serben of Serviers overwonnen door de Bulgaren, en eene kwart-eeuw later
kwamen zoowel de overwinnaars als de overwonnenen onder gezag der grieksche keizers (949). Het
westgedeelte van S. herwon zijne onafhankelijkheid
in 1039, en bad van dat tijdstip of weder zijne eigene
koningen, doch kwam opnieuw onder het juk in
1105. Eindelijk, in 1151, partij trekkende van de
zwakheid van het grieksche rijk, gaf Tsjoedomil
aan S. zijne onafhankelijkheid terug, en stichtte een
machtig rijk, dat in de 14e eeuw, onder Stefanus
Doesjan (den grootsten zijner koningen), een gedeelte
van Thracie veroverde, aismede nagenoeg geheel
Macedonia en verscheidene steden van Thessalia en
Albanie. Maar met de regeering van Oerosj I begint
een tijdvak van achteruitgang, misdaden en regeeringloosheid, waarvan bet uitvloeisel werd, dat het
geheele land (op Belgrado na) in de macht der Timken viol (1459); Belgrado zelf werd eerst in 1521
door hen veroverd. Door de Turken werd 'S. in 4
livahs ingedeeld (Belgrado, Semendria, Kroesjewatsj,
Novi-Bazar). In de 18e eeuw werd S. gedeeltelijk
veroverd door Oostenrijk, en bij het verdrag van
Passarowitz (1718) werd het grootste gedeelte van
S. aan Oostenrijk toegewezen; doch bij den vrede
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van Belgrado (1739) kwam geheel S. weder aan de
Porte. Sedert dat tijdstip deed S. verscheidene pogingen om bet juk van den overheerscher of te
schudden. Den beroemden Czerny-George mocht dit
gelukken (1801-9), hij deed zich door de Porte
erkennen als Vorsi van S., en hield zich alszoodanig
staande tot 1812, toen de vrede van Bucharest (tusschen Rusland en Turkije) het zelfstandig bestaan
van S. weder vernietigde, en bet land weder aan de
Turken kwam. In 1816 brak opnieuw een opstand
uitd onder de leiding van Melosj Obrenowitsj, die
eerst als president van den senaat regeerde, sedert
1817 als vorst, sedert 1827 als erfelijk vorst, en als
zoodanig erkend werd bij den 1829 tusscben de
Russen en Turken gesloten vrede van Adrianopel,
waarbij tevens bepaald werd, dat de Turken zich
slechts te Belgrado mochten ophouden, terwijt S. aan
de Porte eene jaarlijksche schatting zoo betalen.
Eene 1835 door vorst Milosj aan zijne onderdanen
verleende constitutie, werd, op aandrijven van Oostenrijk en Rusland, door de Porte verworpen als te
liberaal. Eene daarentegen bij hatti-sjerif van 1838
ingevoerde grondwet verschafte aan de oppositie in
S. het middel, om vorst Milosj tot abdicatie te noodzaken (13 Mei 1839); zijn oudste zoon Milan volgde
hem op, doch stierf reeds 7 Juli ; toen kwam zijn
jongste zoon (Michael) op den troon, deze werd
verdreven 1842 (8 Sept.), en 15 Sept. werd Alexander, tweede zoon van Czerny George (Alexander Karageorgewitsj), op den troon eeplaatst, doch op zijne
beurt in 1857 weggejaagd,toen de grijze vorst MilosjObrenowitsj weder als vorst van S. gekozen werd.
Bij zijnen flood (26 Sept. 1860) werd hij weder opgevolgd door zijnen zoon Michael Obrenowitsj (ontier den naam van Michael III), en deze werd in Juni
1868 verraderlijk vermoord door huurlingen van
Alexander Karageorgewitsj (zie blz. 124 dl. I); de
familie Karageorgewitsj (d. i. van Czerny George)
plukte ecbter geen voordeel van dien mooed, want
een neef van den vermoorde werd tot diens opvolger gekozen onder den naam van Milan IV.
Yorsten van Servie.
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Servieten, of Dienaars der Heilige maagd,
eene omstr. 1232 te Florence gestichte geestelijke
orde (zie ANNUNZIATA), die zich ook in Frankrijk, de
Nederlanden en Duitschland verbreid heeft. De
strange leden der orde (sedert 1593) noemen zich
Kluizenaars-Servieten. De orde der Servitinnen, outstaan in bet laatst der 13e eeuw, heeft zich in de
19e eeuw in Beieren verbreid.
Servilia, dochter van Q. Servilius Czepio en
halve zuster van Cato Uticensis, trouwde met JuniusBrutus, en ward moeder van den vermaarden Brutus.
Zij boezemde een sterken hartstocbt aan Cesar in,
hetgeen aanleiding gaf tot het vermoeden, dat Brutus
een zoon van Cesar was.
Servilius, een romeinsch geslacht, dat zich in
verscheidene patricische (Priscus, Caepio) en verscheidene plebejische (Casca, Rullus, Vatia) familien
splitst, en waaruit vele mannen tot de hoogste waardigheden opgeklommen zijn. Sommige leden der
patricische familien S. voeren den bijnaaui Ahala of
Axilla (d. i. Oksel), wegens een gebrek, dat zij in de
schouders badden. — S. Structus Ahala (C.), bevelhebber der ruiterij onder den dictator Cincinnatus (438 v. Chr.), doodle in bet forum Sp. Melius,
die de gemoederen des yolks ophitste en naar de
dwingelandij streefde. Ter zake van dien mooed gebannen, dock weldra teruggeroepen, werd S. in 427
consul. — S. Ccepio (Cu.), consul in 203 v. Cbr.,
overwon Hannibal bij Crotona. Hij wilde hem naar
Afrika vervolgen, doch ontving van den senaat het
bevel om in Italie te blijven. — S. Ca.pio (Q.),
kleinzoon van den vorige, consul in 140 voor Cbr.,
verbrak den vrede, die door Fabius Maximus in
Lusitanie gesloten was met Viriathus. Geen kans
ziende om Variathus te overwinnen, liet hij dien held
vermoorden in zijnen slaap. Niettemin verzocbt S.
om den grooten triomf, doch deze eer werd hem geweigerd. Een andere Quintus S. Ctepio verrijkte zich
met de schatten nit eenen tempel te Toulouse; zie
CEPIO. - S. Vatia (Publius), bijgenaamd Isauricus,
pretor in 83 v. Cbr., werd naar Cilicie gezonden, om
de rooverijdn te beteugelen, trok den Taurus over,
drong door tot in Isaurid, en maakte zich daar van
de stad Isaura wester, naar welke stad hem zijn
eernaam gegeven werd.
Serviten. Zie S_ERVIETEN.
Servitius, op blz. 613 dl. I is eene drukfout ;
moat zijn : SERVILIU5.
Servius (Maurus Honoratus), romeinsch taalgeleerde uit de 5e eeuw, vooral bekend door ztjne
voortreffelijke commentarien op de gedichten van
Virgilius (Venetia 1475 in fol.; Pat* 1532 in fol.;
Gottingen 1826, 2 din.).

Servius Tullius, zesde koning van Rome,
zoon van eene etruskische slavin (vandaar ZO naam
Servius), bad bet getuk aan Tanaquil, de vrouw van
Tarquinius Priscus, te bevallen, en werd door haren
invloed diens schoonzoon, en 578 v. Chr. zijn opvolger. Hij voerde twintig jaren Lang oorlog tegen de
Etrusken, verstoeg hen bij menige gelegenheid, en
keerde driemaal binnen Rome terug met den grooten
triomf. Ook in zijn binnenlandscb bestuur was bij
een man van veal doorzicht ; bij bracbt de indeeling
in tribus en curien tot stand, verbeterde de wetgeving, voerde den census in, liet gemunt geld slaan,
vergrootte Rome, en ging van het plan zwanger, om
den monarchalen regeeringsvorm in eenen republikeinschen te berscheppen, toen hij op aandrijven
van zijne eigene dochter Tullia vermoord werd door
zijnen schoonzoon Tarquinius Superbus (534 v. Chr.).
Sesac, egypt. koning. Zie Sun.
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Sesach, een heidenscb koninkrijk ; Jerem. 25!
26; 51:

Severn

Sesach
41. Vergelijk SESAC.

Sesai, een revs, een der drie zonen van Enak,
die door Kaleb verdreven werden (Num. 13: 22;
Jozua 15: 14); de afstammelingen van S. werden
door Juda verslagen (Richt. 1: 10).
Sesames, oude naam van Amastris.
Sesan, zoon van Jisei: I Chron. 2: 31, 34, 35.
Sesbazar, perzisch stadhouder van Juda onder
de regeering van Kores (Cyrus); Ezra 1: 8, 11 ; 5:
14, 16.
Sesia, de oude Sessites, rivier in Pidmont, ontspringt op den Monte-Rosa, en valt na 20 mijlen
loop in de Po, bij Frassineto. In bet bovengedeelte
van haren loop vormt de S. het Val Sesia in de Pennijnsche Alpen. Naar de S. droeg tot 1814 een departement van het fransche keizerrijk den naam van
departement der S., in 1801 gevormd nit het oostgedeelte van Pidmont; hoofdplaats Verceil.
Sesonchis, of Sesonchosis, verscheidene koningen van het oude Egypte; de voornaamste hunner is bekend onder den naam van Sisak.
Sesostris, of Ramses-Sesostris, de door Herodotus in twang gebrachte naam van eenen egyptischen koning, ofschoon bet hoogstwaarsehijnlijk is,
dat verscheidene konin g en van Egypte den naam
van S. gedragen hebbenf 'Zooveel is zeker, dat de laden van de twee grootste pharaonen van bet tweede
Egyptische rijk veelal op naam van Sesostris vermeld worden. De eerste dier twee is Seti I, bij Manethon genaamd Sethos of Sethosis, en de andere is
diens z6on Ramses. Beiden waren groote veroveraars.
Onder Seti's regeering kwam Jozef naar Egypte;
onder Ramses werd Mozes geboren en opgevoed.
Sessa, het oude Suessa Aurunca, stad in het
Napelsche, in Terra di Lavoro, 10 uren gaans benoordw. Capra; 5000 inw,, was eerst de hoofdstad
der Aurunken, werd 337 v. Chr. verwoest door de
Sicidijnen, 314 v. Chr. opgebeurd door de Romeinen
en gecoloniseerd. Het was de geboorteplaats van den
hekeldichter Lucilius.
Sestini (Domenico), beroemd numismaticus,
geb. 1750 te Florence, gest. aldaar 1832. Men heeft
van hem: Classes generates seu monetce urbium,
populorum et region ordine geographico (2e druk,
2 dln. Florence 1 821 ).
Sestos, thans Bovalli-Kalessi, stad in Thracid,
pan den Hellespont, tegenover Abydos, is vermaard
door de minnarijdn van Hero en Leander.
Seteia, rivier in rom. Britannia ; thans de Dee.
Seth, volgens de bijbelsche legende derde zoon
van Adam en Eva; Gen. 4 en 5; Nnm. 24: 17;
I Chron. 1: ; Lucas 3: 38.
Sethar. Zie c-ARSENA.
Sethna, oude naam van het dorp Zeist.
Setho, of Sethos, bij Manethon twee koningen
van Egypte.
Sethur, een der verspieders, die door Mozes
nitgezonden werden ; Num. 13 : 13.
Setia, 1) thans Sezza, stad in Latium, 14 de
Ufens en de Pontijnsche moerassen. — 2) thans
Exea of Setenil, stad in Hispania Tarraconensis.
Setif, vroeger Stiffs,stad in Algerie, prov. Constantine, 15 mijlen bewesten Algiers, ter plaatse van
het oude Sitifi, was onder de Romeinen eene aanzienlbke stad, die haren naarn gaf aan MauritaniaSilifensis. Door de Vandalen werd S. verwoest. Door
generaal Galbois werd S. voor Frankrijk in bezit genomen in 1838.
Setium, ook Seliena of Setuis mons, stad in
Narboneesch
; tbans Cette.

Setledzj, of Sutledzj (Sutlej, Sutlege), de
Hysudrus der ouden, de oostelijkste der vijf groote
rivieren van den Pendzjab, draagt, na den Beas in
zich opgenomen te hebben, den naam van Garra, en
wordt na de vereeniging met den Tsjennab genoemd
Pandzjnad, onder welken naam de S. zich ontlast in
den Indus.
Bette Communi, d. i. de Zeven Gemeenten
(het zijn er eigenlijk 12), de duitsche gemeenten
bezuiden de Alpen, in de venetlaansche prov. Vicenza; ze vormden tot 1 797 eene kleine republiek,
onder protectoraat van Venetie (4 vierk. mijlen met
I 3,000 bewoners).
Setten, of Zetten, eertijds (in de 10e eeuw)
Sethone, dorp in Gelderland, '2 uren gaans bennord vv.
Nijmegen; werd zwaar geteisterd door den watervloed van 1809 ; alleen de predikantswoning bleef
toen onbeschadigd, en zes menschen vonden den
flood in de goiven.
Setubal,of Setuval,door niet-Portugeezen doorgaans St.-Ubes of St.-Yves genoemd, het oude
Celobriga, vestingstad in de portngeesche provincie
Estremadura, vijfdhalve mijI bezuidonsten Lissabon,
aan den mond van den Saab in de Baal van S.;
groote haven ; veel handel in zeezont (St.-Uhes-zont)
en in wijn ; 15,000 inw.; door de aardbeving van
1755 werd S. gedeeltelijk vernield; niet ver van S.
ruinen van eene voormalige stad, die Troya heette.
Seume (Joh. Gottfr.), geb. 1763 te Poserna
bij Weisenfels, gest. 1810 te Teplitz, bekend door
zijne vele lotgevallen en wederwaardigheden, en
door zijne voetreizen, welk een en ander alles door
hem zelven beschreven is. Zijne Biographie gaf Cmodins in 't Licht (Leipzig 1813). Siimmtliche Werke
van S. (6e druk 8 dln. Leipzig 1862-63).
Seva, afstammeling van Kaleb; I Chron. 2: 49.
Sevastopol. Zie S_EBASTOPOL.
Sevenhoven, dorp in de prov. Utrecht, 3
kwntier gaans hezuiden IJselstein.
Sevenkloster. Zie

KLOSTER..SEVEN.

Seventer, Zie _EVENAAR.
Sevenum, dorp in nederl. Limburg, 5 nran
gaans benoorden Roermonde ; 350 inw.
Severe, fransche naamsvorm voor Severus.
Severiti, met dezen naam bestempelde men in
de middeleenwen eene landstreek in Middel-Rusland,
besproeid door de Desna ; daarin lagen o. a. de steden Perejaslaw, Tsjernigow, Nowgorod-Severskoi,
enz. De naam S. is vermnedelijk ontleend aan de
Severen of Sabiren, een volksstam, waarvan de
Seberensen in Mesid eerie kolnnie waren. In de 16e
eeuw verdwijnt ale naam S. Tnen het koninkrijk Polen op het toppunt van zijnen blnei stow], maakte
S. deel nit van de Ukraine, in 1667 kwam het Ran
Rusland, werd 1782 herschapen in het stadhonderschap Nowgorod-Severskni (zie dat art.) en 1802
ingelijfd bij het gouvernement Tsjernigow.
Severinus, naam van twee fransche heiligen:
1) gest. 508 ; kerkel. gedenkdag 11 Febr. —2) gest.

555 ; kerkelijke gedenkdag 24 Nov.
Severn, di kwijis Saverne genoemd, lat. Sabrina,
de grootste, en op den Teems na de voornaamste
rivier van Engeland, ontstaat in Wallis, in de Plinlimmon-bergen, besproeit Shrewsbury, Worcester,
Gloucester, en outlast zich na 45 mijlen loop in 't
kanaal van Bristol. In den S. ontlasten zich (rechts)
de Liddon, (links) de Stour en de Avon.
Severus. Zie ALEXANDER S., romeinsch keizer;
CORNELIUS S.,

romeinsch dichter; SEPTIMIPS S., ro-

meinsch keizer, die den Muur van Severus liet bon-

wen; SULPICIUS S., kerkeltjk geschiedschrijver.

Severn

Sexbierum

Severus (Flavius Valerius), een Illyrier, door
Diocletiaan bij diens abdicatie tot .cesar" benoemd,
vervolgens door Galerius tot iaugustus" in 306, bij
den dood van Constantius Chlorus. Naar Italie nitgezonden tegen Maxentius, liet hij zich door dezen
vangen in Ravenna, waarop hij zijne aderen liet openen (307).
Severus (Vibius of Libius), een der laatste keizers van bet Westerscherom. rijk, werd in 461 door
de legioenen van Illyrie als keizer uitgeroepen met
toestemming van Ricimer. Hij leefde vier jaren in
weelde en zingenot in zijn paleis te Rome, en liet
de Barbaren ongestoord hunnen gang gaan Italie te
verwoesten. Hij stierf in 465, waarschijnlijk vergey en door Ricimer, die hij zijnen dood geheel alleen
meester bleef.
Sevigne (Marie de Rabutin-Chantal, markizin
van), geb. 1626, op 18-j. leeftijd gehowd met markies Sevigne, die 7 jaren later gedood werd in een
duel, zijne 25-j. werluwe nalatende met twee kinderen, nl.: een zoon (die een vrij los jongemansleven
leidde, veel van zich deed spreken door zijne hetrekking met Ninon de Lenclos en met mad. Champmesld, en stierf zonder kinderen na te laten) en eene
dochter Francoise Marguerite (geb.1648, gest. 1707),
sedert 1669 gehnwd met graaf Grignan, die 1671
tot gonverneur van Provence benoemd werd. Van
dat tijdstip af voerde de moeder met hare dochter
eene beroemd gewordene hriefwisseling gedurende
25 jaren, tot aan Ewen dood 1696. Van de vele ediLien der Lettres de Mme. de Sevigne noemen wij enkel rle laatste (Parts 1861 en v.).
Sevilla, het Hispalis der ouden, later JuliaRomula, havenstad in Spanje, in Andalusia (hoofdplaats der provincie S., 249 vierk. mijlen, met
464,000 bewoners), aan den Guadalquivir, ligt 9 a
10 mijlen van de zee, heeft eene universiteit en
112,000 inw. (in den tijd van zijn hoogsten bloei
telde S. rnim 400,000 inw.). Verscheidene koningen
van Castilla waren te S. geboren ; het is ook de geboorteplaats van Barthelemy de las Casas, van de
dichters Lope de Rueda en Fernand Herrera, van de
schilders Franc. Herrera, Luis de Vargas, Rodigro de
Veiasquez, Esteban, Murillo, enz. Even benoordoosten S. ligt het dorp Ond-S. (Sevilla la Vega), het
oude Italica (zie dat art.). De stichting van S. ligt
in het dnister, ofschoon Hercules als stichter wordt
genoemd. De oude Carthagers noemden deze stad
Hispalis, de Romeinen gaven Naar den bijnaam Romula (d. i. Klein-Rome); Julius Cesar maakte er
Julia Romula van; de oorsprong van den naam S. is
onbekend. Na de verbrokkeling van het kalifaat van
Cordova heeft S. eenige eigene vorsten gehad (zie
ABAD I, H en III); maakte vervolgens deel nit eerst
van het rijk der Almorawieden, daarna van dat der
Almohaden. Motawakkel-ben-Hoed verhief S. tot
rniddelptint van zijne kortstondige macht (1225).
In 1236 werd S. eene moorsche republiek, en in
1248 werd het aan de Mooren ontweldigd door Ferdinand III van Castilie, die het verhief tot zijne
hoofdstad. Het was zulk eene fraaie stad, dat het
spreekwoord algemeen was: .Hebt gij S. niet gezien,
dan hebt gij nog niets gezien". Doch nanwlijks was
S. in handers van Ferdinand, of het begnn in luister
en welvaart af te nemen ; over de 300,000 inwoners
verlieten de stad, om een goed heenkomen te zoeken
elders. In 1480 werd te S. het decreet nitgevaardigd, waarbij de inquisitie werd ingevoerd in het
gebeele koninkrijk. Btna altijd was S. de residentie
der spaansche koningen, tot op Filips Na de verovering van Amerika had S. lang bet monopolie van

het handelsverkeer met de nienwe kolonien; doch in
bet begin der 18e eenw verloor het dit, en ging het
over op Cadix. Verscheidene malen is S. geteisterd
door de pest (inz. in 1649 en 1800). In het jaar
1843 werd S. gebombardeerd door Espartero.
Sevre, lat. Suavedria, naam van twee rivieren
in Frankrijk : 1) de Sevre-Nantaise, ontspringt in bet
dept. Deux-Sevres, doorstroomt de deptt. Vendee
en Loire-Infer., besproeit Mortagne en Clisson, en
valt na 15 mijlen loop in de Loire, bij Nantes. —
2) de Sevre-Niortaise, ontspringt in 't dept. DeuxSévres, loopt (Inor de deptt. Vendee en CharenteInfer. langs La Mothe-St.-Heray, St.-Maixent en
Niort, en valt na 20 mijlen loop, waarvan ruim 11
bevaarbaar, benoorden La Rochelle in den Atlantischen Oceaan. Deze twee rivieren gaven Karen
naam aan een departement van Frankrijk; zie het
volgende art.
Sevres (departement des DEux-), d. def. Twee
Sevres, tusschen de departernenten Maine-Loire ten
N., Charente-Inferieure ten Z., Vendee ten W.,
Vienne ten 0. flit dept. is 110 a 111 vierk. mijlen
groot, bevolkt met circa 330,000 zielen, ingedeeld
in vier arrondissementen (Niort, Bressnire, Parthenay, Melte), en heeft tot hoofdplaats Niort.
Sevres, vlek in 't fransche dept. Seine-Oise,
derdhalf our gaans bezuidw. Parts, tusschen die stad
en Versailles; 4800 inw.; wereldberoemde porseleinfabriek, in 1756 gesticht door Lodewijk XV.
Sewa, rijkje op Celebes. Zie BONI 1).
Sewa—Dzjy, stichter van het rijk der Maharatten, geb. 1628 te Bassaim in Bombay, van de onlusten die het Mongoolsche rijk en het koninkrtk
Bedzjapoer verscheurden partij trekkende, nam hij
nagenoeg de gansche prov. Baglana en het landschap
Konkan in bezit, onderwierp vervolgens eenige Malabaarsche rijkjes, deed een gedeelte der opbrengsten
van Decan aan zich afstaan, henevens de souvereiniteit over de bergen, van de Baglana af tot Goa. Hij
stierf in 1680.
Seward(William Henry) , noord-amerik slantsman, get). 1801 te Florida in den staat New-York,
werd 1839 gonverneur van dien staat, 1849 en ook
weder 1855 als senator in het congres gekozen, 4
Maart 1861 door president Lincoln tot eersten secretaris van staat benoemd, in Welk hoog ambt bij
zeer veel geestkracht en beleid ontwikkelde gedurende den burgeroorlog, na welks beeindiging ook
een rnoord-aanslag op S. gepleegd werd; hoezeer
zwaar gewond, was hij gelukkiger dan president
Lincoln, en mocht geheel herstellen, om zijne functien opnienw te aanvaarden.
Sewastopol. Zie S_EBASTOPOL.
Sewel (Willem), hollandsch letterkundige, van
engelsche afkomst, geb. 1654 te Amsterdam, gest.
1720, leverde o. a. eene nitmuntende vertaling der
Joodsche historic van Flavius Josephus; men heeft
van hem ook een (voor dien tip voortreffelijk)
Engelsch-Hollandsch en Holl.-Engelsch Woordenboek
(2 dln. in 40).
Sewerie. Zie S_EVERIE.
Sewoean, landschap op Java, regentschap Magelang ; bij de mtbarsting van den Merapi (27-28
Dec. 1822) werden 4 dorpen geheel onder lava bedolven en 4 andere verbrandden.
Sewoeran, dorp op Java, in 't district Wonosoho van de resid. Pekalongang; overwinning der
nederl. troepen op de muitelingen 1 Febr. 1828.
Sexbierum, of Sixbieruni, dorp in Friesland,
anderhalf our gaans ten N. N. 0. van Harlingen;
1000 inw,; werd anno 806 platgebrand door de

1017

Sextin

Sforsa

Noormannen. Bij den hongersnood, die in 1315 in
Friesland heerschte, woonde bier zekere weduwe
Tjal, vroeger welgesteld, doch haar man had in de
partijtwisten tusschen de Schieringers en Vetkoopers him gansche vermogen verspild. Niets om te
eten hebbende, maar te veel eergevoel bezittende om
haren flood te openbaren, sloot zij zich met hare
twee kinderen in haar huis op, en alle drie stierven
den hongerdood.
Sextite (Aquae), thans Aix, stad in Cisalpijnsch
Gallia, 4 mijlen benoorden Massilia, omstreeks 123
v. Chr. gesticht door C. Sextius Calvinus; warme
bronnen. Bij Aquae S. versloeg Marius de Teutonen
in 102 v. Chr.
Sextius, romeinsch pleb. geslacht, nit hetwelk
de eerste plebejische consul optrad 366 v. Chr., nl.:
Lucius S. Lateranus. Tot hetzelfde geslacht behooren : Cajus S. Calvinus, consul 124 v. Chr., proconsul in Gailie (123), overwon de Salyen, bracht
de romeinsche wapenen ver in Transalpijnsch Gailie,
en stichtte de stad, die naar hem Aquae Sextiw genoemd is. — S. Publius, questor van consul C. Antonius (62 v. Chr.), had deel.aan de overwinning bij
Pistoja op Catilina. Met Antonius naar Macedonia
gegaan, werd hij betrokken in de tegen lien consul
ingestelde gerechtelijke vervolging wegens knevelarij; doch van die aanklacht werd S. vrijgepleit door
Cicero. In 57 v. Chr. volkstribuun, zag S. zich in
het volgende jaar opnieuw in staat van beschuldiging gesteld op eene aanklacht van Clodius; andermaal werd hij nu verdedigd door Cicero, welke
pleitrede (Pro Sextio) tot ons gekomen is. In 53 v.
Chr. voerde S. het bewind over Sicilia.
Sextus Empiricus, grieksch philosoof en
geneeskundige, leefde in de 2e eeuw na Chr. te
Alexandria en te Athene. Voor de geschiedenis der
philosophie zijn zeer belangrijk de twee voornaamste
werken van S.: Pyrrhonice hypotyposes en Adversus
tnathenzaticos (beiden in licht gegeven o. a. door
Bekker, Berlin 1842).
Sextus Tarquinius. Zie TARQUINIUS.
Seychelles, eilanden. Zie MARE.
Seydlitz (Friedr. Wilh. von), generaal der
pruis. ruiterij, geb. 1721 te Calcar bij Kleef, diende
roemrijk in de Silezische oorlogen en in den Zevenjarigen oorlog. Zijn grootsten roem behaalde hij in
den slag bij Rosbach (5 Nov. 1757). Hij stierf 1773;
op 't Wilhelmsplein te Berlijn is hem een gedenkteeken opgericht.
Seyffarth (Gustav), oudheid kenner, geb. 1796,
professor der archeologie te Leipzig van 1825 tot
1855, toen verhuisd naar Noord-Amerika. Men heeft
43. a. van hem Grammatica iEgyptiaca (Gotha 1855).
Seymour (Jane), staatdame van Anna Boleyn,
werd 20 Mei 1536 de derde vrouw van Hendrik VIII,
en stierf in Oct. 1537, twee dagen na hare bevalling
van een zoon (later Eduard VI). De broeders van
Jane S. werden de stamheeren der hertogen van
Somerset, der graven van Hertford, enz.—S. (Thomas), lord Dudley, groot-admiraal van Engeland,
was een broeder van Jane S. Door Hendrik VIII aangewezen als lid van den road van regentschap gedurende de minderjarigheid van Eduard VI, rnaakte
S. zich nagenoeg van het gansche gezag wester en
trouwde met Catharina Parr (de weduwe van Hendrik VIII); door onbekWaamheid en gebrek aan beleid bracht hij herhaalde malen de belangen van bet
rijk en van den jongen worst in gevaar. Nog eer
Eduard VI de teugels van bet bewind zelf in handen bad, werd S. in hechtenis genomen en, na eene
korte gevangenschap in den Tower, (1549) onthoofd.

SoSZEtilne, stad in 't fransche dept. Marne, 9
uren gaans bezuidw. Epernay; 4500 inw.; eerttjds
sterke vesting, die dikwijls belegerd werd. In 1632
werd S. grootendeels vernield door brand.
Sezza, of Sezze, het oude Setia (of wellicht
Suessa Pometia), stad in den Kerkelijken Staat, 7
uren gaans bezuidw. Frosinone; 9500 inw.; ruinen
van een Saturnus-tempel.
Sfagia, Sfakia, stad ter zuidkust van 't eiland
Candia, 9 urenbezuidw.Canea ; 1800 inw.; haven.
Sfakes, of Sfax, havenstad in het rijk Tunis,
aan de Golf van Cabes, 29 mijlen bezuidoosten Tunis;
12,000 inw.; in de nabijheid de ruinen der oude
stad Usilla.
Sfakia. Zie SFAGIA.
Sfax. Zie _FAKES.
Sfondrate, eene ital. familie, die drie kardinalen opgeleverd heeft, nle: S. (Francesco), geb.
1493, gest. 1550; S. (Celestino), geb. 1649, gest.
1696; en S. (Nic.), die pans werd onder den naam
van Gregorius XIV.
Sforza, beroemde italiaansche familie, die in
de 15e en 16e eeuw eene groote rot speelde, stamde
af van Giacomuzzo-Attendolo, geb. te Cotignola in
de Romagna (1369), waar zijne ouders acme boerenmenschen waren. Hij verzamelde een kleinen aanhang waaghalzen, die hem als aanvoerder(condothere)
erkenden. Met deze bende verhuurde hij zich eerst
aan Florence, daarna achtereenvolgend aan verscheidene andere italiaansche rijkjes, eindelijk aan den
koning van Napels, die hem weldra tot kroonveldheer beroemde; door Johanna II werd S. met eenige
groote leenen begiftigd. Hij stierf 1424 bij het overtrekken van de Pescara, terwijl hij oprukte tegen
den vermaarden condottiere Braccio. Zijn bijnaam
Sforza had men hem gegeven nithoofde van zijne
buitengewone lichaamskracht, en die naam ging vervolgens op al zijne afstammelingen over.— S. (Francesco Alessandro), onechte zoon van den vorige,
geb. 1401, leerde onder zijn vader den wapenhandel,
en werd bij diens dood zijn opvolger als veldheer.
Met zijne armee vocht hij tegen Carmagnola in Lombardije (1426), ontweldigde awl pans Eugenius IV
de mark van Ancona in 1434, en rnaakte zich daar
onafhankelijk, werd de schoonzoon van Filips Maria
Visconti, hertog van Milaan, bij Wiens dood (1450)
bet hem gelukte zich als hertog van Milaan te doen
erkennen, in weerwil van den tegenstand der bevolking. Van dat oogenblik af oefeudc hij den overwegenden invloed in Italia nit, die tot dusverre het
deel geweest was der koningen van Napels.
S. (Galeazzo Maria), zoon van den vorige, geb.
1444, stond aan het hoofd van een hulpkorps in
dienst van Lodewijk XI, op bet oogenblik toen zijn
vader stierf. Hij volgde hem op zonder eenige tegenkanting te ontmoeten, regeerde als een dwingeland,
en werd 1476 vermoord. — S. (Giovanni Galeazzo
Maria), zoon van den vorige, was drie jaren oud
Coen hij zijnen vader opvolgde under voogdij van
zijne moeder Bonna van Savoje en van den verstandigen minister Simonetta ; doch reeds spoedig (1479)
viel hij in de macht van zijnen oom, den trouweloozen Lodovico, die hem opsloot (1489) in het
kasteel van Pavia, en hem waarschijnlijk door middel van vergif nit den weg ruimde (1494). Deze S.
liet twee dochters na, en een zoon,dien Lodewijk XII
medenam naar Frankrijk (1499), en die later als abt
van Marmontiers stierf. S. (Lodovico), bijgenaamd it Moro, hetzij wegens zijne donkere gelaatstint, hetzij omdat hij een moerbezieboom in zijn
wapen voerde, broeder van Galeazzo Maria en oom
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van den vorige, stelae zich op gewelddadige wijze in
bet bezit van het hoogste gezag tijdens de minderjarigheid van zijnen neer Giovanni Galeazzo Maria,
liet Simonetta ter dood brengen, en verwijderde zijn
jnngen neef van het staatstootfeel. Hij gar overigens
blijk van eenige bekwaamheid, wierp zich in Italie
op als het hoofd van het anti-aragoneesche stelsel,
en riep de hulp in van Karel VIII om zieh te handhaven (1494). Nu liet hij'zijnen neef van kant maken, en nam den titel aan van hertog van Milaan;
vreezende dat de Franschen hem deswege zouden
bemoeilijken, haastte hij zich hen te verraden, en
werd de ziel van den Venetiaanschen bond tegen
Frankrijk. In 1499 aangetast door Lodewijk XII,
zag hij zich op zijne beurt verraden door al de zijnen, en verloor binnen 14 dagen tips zijn geheele
rijk ; wet heroverde hij het een oogenblik in 1500,
doch om het dadelijk weder te verliezen. Door de
Zwitsers overgeleverd aan de Franschen, werd hij
gevangen gezet te Loches, en stierf daar tien jaren
later (1510). -- S. (Maximiliaan), oudste zoon van
den vorige, werd in 1512 op den bertogelijken troon
gebracht door den bond van Rome, en 1513 door
de Franschen belegerd in Novara. In datzelfde jaar
keerde hij terug in Milaan, en regeerde tot aan den
slag van Marignaun, waardoor hij voor goed zijne
kroon verloor (1515). Hij deed afstand van zijn
hertogdom aan Frans I, die hem daarvoor een jaargeld verzekerde. In 1530 stierf deze S. te Parijs. —
S. (Francesco Maria), tweede zoon van Lodovico,
ontving in 1522 het hertogdom Milaan van Leo X
en Karel V, na de vlucht van Lautrec, en werd op
zijnen troon hevestigd door de nederlaag van Frans I
bij Pavia (1525); doch verplicht om aan Karel V in
een jaar 400,000 dukaten te betalen, en yervolgens
tien jaren lang nog 50,000 dukaten jaarlijks, zag hij
zich in de noodzakelijkheid zijn y olk nit te zuigen,
en maakte zich zoodoende algemeen gehaat. Hij stierf
1535. Hij is de Iaatste van zijn geslaeht, die over het
hertogdom Milaan geregeerd heeft. S. (Alessandro), onechte zoon van. Giacornuzzo Attendolo (1409
—73), hielp zijnen broeder Francesco Alessandro,
trouwde de vermaarde Constantia van Varano (nicht
van eenen Malatesta), werd zoodoende beer van Pesaro, en handhaafde zich in 't bezit van die beerlijkheid, die van hem overging op zijnen zoon Constant (generaal in dienst van Florence, later van
Venetie, en gest. 1485) en vervolgens op den zoon
van dezen, nl. Giovanni (Jan), den eersten man van
Lucretia Borgia, die door Cesar Borgia Hit bet bezit
werd gestooten, en te Venetie stierf omstr. 1501. —
S. (Catharina), onechte dochter van Galeazzo Maria,
trouwde 1484 met Jeronimo Riario, beer van Imola
en Forli, viel even als haar zoon Octavianus in handen van de moordenaars van haren man, die te Forli
otngebracht was (1488), legde bij die gelegenheid
veel tegenwoordigheid van geest en zielskracht aan
den dag, en verzekerde zoodoende voor haren zoon
bet hem toekomende erfgoed, wederstond in Forli
eene belegering van Cesar Borgia, en werd op den
bresgeschoten verdedigingsmuur gevangen genomen ;
doch Lodewijk XII liet haar weder op vrije voeten
stellen. Haar tweede man was een Medicis, en zij
stierf te Florence.
Shadwell (Thomas), engelsch dicker, geb.
1640, gest. te Londen 1692.
Shaftesbury, of Shaston, stad in 't engelsche
graafschap Dorset, 10 wren g. benoordoosten Dorchester; 9000 Inw.; zeer oude stad, had vroeger eene
vermaarde abdij, die gesticht was door Alfred den
Groote.
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Shaftesbury (Anthony Ashley-Cooper,eerste
graaf van), geb. 1621 te Winborn in 't graafschap
Dorset, kwam op zijn 19e jaar 06401 zitting semen in bet Lagerhuis, sehaarde zich reeds spoedig
aan de zijile der Parlementairen (1644), keurde
echter de ter dood brenging van Karel I af, trad met
Karel II, die zich in ballingschap be y ond, in onderhandeling, en was een der voornaamste bewerkers
van de restanratie (1660). Daarop nam hij zitting
in het beruchte Kabaal-ministerie, en werd 1672
verheven tot graaf van S. en lord-kanselier. In 1674
genoodzaakt af te treden, werd hij de ziel der oppositie, en haalde zich door zijne heftige bestrijding
van het gouvernement 13 maanden gevangenschap
in den Tower 2p den hats. Niettegenstaande dat
kwam hij weder aan het hoofd van het nieuwe ministerie, dat 1679 gevormd werd, vermaarde zich
toen openlijk tegen den hertog van York (Jacobus II),
en deed door het Lagerhuis eene wet aannemen,
vvaarbij die prins van de troon-apvolging uitgesloten werd ; toen die wet echter door bet Hoogerhuis
verworpen was, werd S. opnieuw ontslagen als minister, en gevangen gezet in den Tower (1681). Beschuldigd van hoog verraad, doch door den jury
vrijgesproken, nam hij deel aan de samenzwering
van Monmouth (zie RYEHOUSE . ROMPLOT), en toen
dit komplot ontdekt werd, nam hij de vlucht naar
Holland (1682), en stierf 2Jan. 1683 te Amsterdam.
Men heeft van hem Memoirs (Londen 1837). —
S. (Anthony Ashley-Cooper. ilerde graaf van), kleinzoon van den vorige, geb. 1671 te Londen, van 1694
tot 1698 lid van het Lagerhuis, werd bij den dood
zijns vaders (1699) lid van het Hoogerhuis, en genoot bet vertrouwen van koning Willem III. Als ongodist in ongenade bij koningin Anna, verliet bij
Engeland, hield verblijf in Holland en in Italie, en
stierf te Napels in Febr. 1713. Zijne geschriften, die
hem doen kennen als een der beste philosophische
schrijvers van Engeland, zijn verzameld onder dezen
titel: Characteristics of men, manners, opinions and
times (beste editie 3 din. Londen 1773).
Shakers, d. Schudders, of Bevel's, ook genaamd Shaking-Quakers, eene onder de Quakers te
Manchester in 1747 ontstane, en sedert 1770 door
Anna Lee bestunrde secte. Anna Lee, de dochter van
een grofsmid, geb. 1736 te Manchester, werd als
profetes en •Moeder" vereerd ; zij zelve noemde zich
•het Woord". Om vervolging te ontgaan verhuisde
zij 1771 met hare aanhangers naar Amerika, waar
zij 1781 stierf, en wear hare sect! zeer verbreid is.
Onder de S. is het huwelijk verboden ; de vermeerdering heeft slechts plaats door het toetreden van
nieuwe lidmaten ; ze leven in eene algeheele gemeenschap van goederen. Hunne godsdienstoefeningen gaan gepaard met dansen en bandgeklap; de
zoogenaamde •Doodendans", die somwijlen uitgevoerd wordt, is zoo wild, dat de dansenden op het
laatst geheel uitgeput neerzijgen. Het opperbestuur
over al de gemeenten is opgedragen aan eene vrouw,
de opvolgster van Anna Lee; iedere gemeente afzonderlijk wordt bestuurd door oudsten.
Shakespeare, of Shakspeare (William), ook
wet Shakspere gespeld, de grootste dicker van Engeland, geb. 23 April 1564 te Stratford inn den
Avon, aldaar gest. 23 April 1616. De eerste complete editie zijner dramatisehe werken (37 stukken
bevattende) verscheen in 1623. Gedurende en na de
engelsche revolutie slechts weinig in tel, begot) het
genie van S. eerst eene groote eeuw na zijnen flood
near waarde geschat te worden (sedert omstr. 1740),
Coen de voorstellingen van Garrick de schoonheden
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daarvan deden nitkomen. Meer en meer heeft men
er sinds dien tijd de hooge verdiensten van erkend.
en in de 19e eeuw is S. de gevierde en bewonderle
man van geheel de beschaafde vvereld geworden ; het
nationale Shakespeare-jubileiim '23 April 1864 is
wet het grootste feest geweest, dat in de kronijken
der letterkunde stoat opgeteekend. Mies wat S. geschreven beeft is rijk aan oorspronkelijke schoonheden, zoowel zijne blijspelen als zijne 13 historische
dramaas, maar vooral is het toppunt der kunst bereikt in zijne 5 treurspelen Macbeth, King Lear,
Othello, Hamlet en Romeo and Juliet. Van de vele
complete editien noemen wij nog : die van Collier
(8 dln., Londen 1842-44; in den deel, 1853), de
pracht-editie van Halliwell (20 dln. in fol., 1852
en v.) en de critische van Delius (7 dln. Elberfeld
1854-61 ; nieuwe druk 1863 en v.).
Shannon, de oude Senus, rivier in ferland,
ontspringt in 't graafschap Leitrim, scheidt de provincie Connaught van de prnvv. Leinster en Munster, besproeit Carrick, Jamestown, Limerick, vormt
verscheidene meren, neemt een aantal rivieren in
zich op (o. a. Boyle, Fergus, Brosna, Askeaton, enz.)
en valt na 48 mijlen loop in den Atlantischen Oceaan tusschen kaap Kerry en kaap Lonp.
Sheerness, stad en oorlogshaven in Engeland,
graafschap Kent, op het eiland Sheppey, aan de nitwatering van den Medway en den Teems, vijfdhalf
uur gaans benoordoosten Rochester; 2000 inw.
Sheffield, stad in 't engelsche graafschap York,
vroeger vesting, 8 a 9 inijl. bezuidw. York; beroemde
staalfahrieken ; de belangrijkheid van S. dagteekent
slechts sedert 1750; in 1811 had het reeds 35,000
inw., tlians heeft het er 186,000.
Sheffield (John),engelsch staatsman en schrijver, geb. 1649, gest. 1720, diende onder Karel If
in den hollandschen oorlog, werd lid van den geheimen raad en opper-karnerheer van Jacobus II,
bleef trouw aan dien vorst, werd nieltemin door
koning Willem Ill verheven tot markies van Normanby, en door koningin Anna tot hertog van Buckingham (1703), geheim-zegelbewaarder en president van den raad. Bij de troonsbeklimming van
George I ging S. anibteloos !even. Zijne Poetical
Works en Memoirs on the revolution of 1688 vormen
2 dln. (Londen 1729).
Shelley (Percy Bysshe), engelsch dichter en
boezemvriend van lord Byron, geb. 1792 te Fieldplace in Sussex, hield sedert 1818 verblijf iii Italie,
waar hij 8 Juli 1822 in de Golf van Spezzia bij een
storm zijn dood in de golven vond. De Iaatste complete editie zijner werken verscheen in 5 dln. (Londen 1853). — Zijne 2e vronw Mary Wollstonecraft S.
geb. 1798, gest. 1851, gunstig bekend als romanschrijfster, was eene dochter van den beroemden
Godwin.
Sheppey, eiland, ruim 4 uren goons lang, bij
derdhalf uur gaans hreedte. Zie SHEERNESS.
Shepton-Mallet, stad in 't engelsche graafschap Sominerset, derdhalf uur gaans bewesten Wells;
5500 inw.; werd na de verovering door Willem geschonken aan zekeren baron Mallet, Wiens naam het
aangennmen heeft.
Sherborne, stad in 't engelsche graafschap
Dorset , 7 uren gaans benoordw. Dorchester; heeft
4500 inwoners.
Sheridan (Thomas), tooneelspeler, geb. 1721,
gest. 1788, is bekend als schrijver van een Engelsch
woordenboek.— 8. (Richard Brinsley), iersch schrijver en redenaar, zoon van den vorige, geb. te Dublin
1751, wijdde zich eerst aan het schrtven van too-
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neelstukken, kwam 1780 in het parlement, schaarde
zich aan de zijne der oppositie, bekleedde onder Fox
en Pitt verscheidene hooge posten, en stierf 7 Juli
1816. Zijne dramatische werken (waaronder ook
The School for scandal) zijn in 't licht gegeven door
Th. Moore (2 din. Londen 1821); zijne Redevoeringen zagen het lick in 5 din. (Londen 1816) en in
3 din. (Londen 1842).
Shetland-eilanden, eene groep in den
Atlantischen Oceaan benoorden Schotland en circa
8 mijlen benoordoosten de Orcadische eilanden (zie
dat art.). De S. zijn 86 in fetal, te zamen 28 vierk.
mijlen groot ; slechts een twintigtal der S. zijn bewoond, en tellers te zamen omstr. 32,000 zielen,
Het grootste der S. beet Shetland of Mainland (zie
dat art.) ; flan volgen Yell, Unst, Walsay, Noss,
Foula, enz. De S. hebben, even als de Orcaden, aan
Noorwegen toebehoord tot 1368. Volgens sommige
schrijvers zouden de S. het Thule der ouden zijn, of
de Insulw Xmodte. Door de Nederlandsche en Scandinavische zeelieden worden de S. gemeenItk
Hitland genoemd.
Shetland (Nieuw-), of Nieuw-Znid-S., eene
groep van 5 naakte rotsige eilanden in de ZuidpoolZee, slechts bezocbt door walvisch- en zeerobvaarders.
Shield (William), engelsch toonzetter, geb.
1754, gest. 1828. Hij componeerde een aantal
operaas, die veel opgang maakten, en heeft ook eene
menigte liederen op muziek gebracht, die sedert in
Engeland populair geworden zijn.
Shields, twee engelsche steden, aan de uitwatering van de Tyne, tegenover elkander gelegen, al:
1) North-S„ dat is Noord-S.,op den linkeroever,
in 't graafschap Northumberland, eene hoofilzakelijk
in de 19e eeuw aangegroeide zeestad, met het reeds
vroeger bestaan hebbende Tynemouth, viak aan zee,
in de nabijheid ; 9000 en 17,500 inw. —2) South-S.,
d. Zuid-S., op den rechteroever, in 't graafschap
Durham; 36,000 inw.
Shipley, fabriekstad in 1 engelsche graafschap
York, anderhalf uur gaans - benoordw. Bradford;
7000 inw.
Shirley (Ant.) engelsch reiziger, geb. 1565,
gest. 1631, bezocht de Antillen, Perzie (van
waar hij terugkeerde met groote geschenken van
Schach-Abbas voor verscheidene europ. mogendheden), vervolgens Rusland, en eindelijk Spanje, waar
hij door Filips beuoemd werd tot admiraal der
Levantijnsche wateren en lid van den raad van Napels. Men beeft van hem Beschrijvingen : 1) van
zijne reis naar de Antillen, in de verzameling van
Hakluyt, dl. 3 der editie van 1600; 2) van zijne reis
naar Perzie, in 4 0 Londen 1613; en 3) van zijne
reis over de Caspische Zee en door Rusland, uitgegeven 1601 door William Parry. — S. (Robert),
broeder van den vorige, en diens metgezel op zijne
reis near Perzie, kwam tweeniaal (1604 en 1623)
met eene diplomatieke zending van Schack-Abbas
naar Europa.
Shirley (James), engelsch tonneeldichter, geb.
1596 te Londen, gest. aldaar 1666. De beste editie
zijner stukken, die door zuiverheid van stijl en gedachten nitmunten, is die van Gifford (6 dln. Londen 1829).
Shore (Jane), de vrouw van een goudsmid te
Londen, met wien zij gees gelukkig levee leidde,
werd de bijzit van Eduard IV, en stond na diens
dood in dezelfde betrekking tot lord Hastings. Eerst
door Richard III (destijds nog hertog van Gloucester)
betrokken in het recbtsgeding tegen Hastings en de
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koningin-weduwe, verloor Jane S. door dat proces
alles wat zij bezat. Dit niet genoeg, werd zij op de
aanklacht van Richard opnieuw in staat van beschuldiging gesteld wegens ontucht en overspel, en dit
had een vonnis tengevolge, waarbij Jane S. veroordeeld werd, om in haar hemd openbare boete te
doen op het plein voor de St.-Pauluskerk te Londen.
Na dit vonnis ondergaan te hebben (1483) giug de
ongelukkige hare schande verbergen in de vergetelheid, en slier' in armoede onder de regeering van
Hendrik VIII.
Shoreham (New-), havenplaats in 't engelsche
graafschap Sussex, 7 uren gaans benoordw. Newhaven ; 1000 inw.; hier Iandde Ella, de Saks, toen
hij zich in Engeland kwam vestigen. In de nabijheid,
een half uur gaans van het Kanaal, ligt Old-S., vroeger stad, titans armzalig dorp.
Shrewsbury, bet Pengwerne der nude Britonen, het Uriconium der Romeinen, stad aan de Severn, in bet engelsche graafschap Shrop, waarvan het
de hoofdplaats is, ligt 30 mijlen benoordw. Londen,
en heeft '23,000 inw.; het is eene zeer nude stad,
gesticht in de 5e eeuw door de Britonen, was aanvankelijk de hoofdstad der vorsten van Powis; vervolgens bemachtigil door de Saksen, was S. lang een
gewichtig strategisch punt. In de nabijheid van S.
de Slag van S. (1403), waarin de Prins van Wallis
(later Hendrik. V) zich onderscheidde, en waarbij de
dappere Hotspear sneuvelde. In 1645 werd S. ingenomen door de Parlementstroepen.
Shrop, of Salop, graafschap in Engeland, tusschen de graafschappen Chester ten N., Stafford ten
0., Worcester en Hereford ten Z., en bet land van
Wallis ten W. en N.W., wordt door de Severn in
twee nagenoeg gelijke deelen gescheiden, is 61 vierk.
mijlen groot, bevolkt met '241,000 zielen, en heeft
tot hoofdplaats Shrewsbury.
Sia, zijne afstammelingen keerden terug uit de
babyl. gevangenschap; Ezra 2: 44; Neb. 7: 47.
Siagrius. Zie -sYAGRIUS.
Siaha, dezelfde als Sia.
Siak, bevaarbare ri vier op het neder1.0.1.eiland
Sumatra, komt uit bet landschap Menangkabo en
ontlast zich in de straat van Malakka; 13 mijlen
van hare uitwatering ligt de stad S., vroeger eerie
hootdmarkt (inzonderheid voor stofgoud), thans nog
slechts een 300-tal huizen tellende; het is delloofilstad van het koninkrijk of sultanaat S. ter oostkust
van Sumatra, grenzende ten N. 0. aan de Straat van
Malakka, ten 0. aan de Chineesche Zee, ten Z. aan
Indragiri, en ten W. aan Menangkabo.
Siam, ook Joedra, Juthia en Dwarawaddi genaamd, voormalige hoofdstad van het koninkrijk
Siam, was groot en bloeiend voor 1766, in welk
jaar S. grooteudeels verwoest werd door de Burmanen ; het telt thans nog omstreeks 100,000 inw., en
ligt 9 mijlen benoorden Bangkok, de tegenwoordige
hoofdstad van het koninkrijk S., ook koninkrijk
Thai genaamd, dat in Achter-Indic eene uitgestrektheid beslaat van 14,536 vierk. mijlen, bestaande uit
de landschappen S. (het eigenlijke Siam) en Cambodzja, en nit de landen der cijusplichtige maleische
vorsten en der Laos. Het is een zeer bergachtig en
hoschrijk land, met den Salwen en den MenangKong tot voornaamste rivieren. Ook bet eiland
Djonkseilon behoort tot S. De bevolking van S. is op
7 millioen zielen te schatten, waarvan 5 millioen
Siameezen, die zich Thai (d. i. Viten) noemen,
en het Boeddhismus belijden; van de overige 2 million zijn de helft Chineezen, omstreeks 300,000
Maleiers, die verscheidene vasalstaatjes vormen op
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bet schiereiland Malakka, eenige duizenden bet
Christendom belqdende afstammelingen van portageesche kolonisten, en ongeveer 15 duizend tot bet
Christendom gebrachte inboorlingen. De voornaamste momenten in de geschiedenis van S. zijn de invoering van het Boeddhismns uit Incite; de invoering
van het Christendom (1547) door de Portugeezen ;
de verdrijving (1629) van de Portugeezen door de
Hollanders; bet o•erhanil-nemen van den franschen
invloed (1663-89); de vernietiging van den franschen invloed en de ontwikkeling van den hollandschen hamlet; ile verovering van S. door de Birtnanen omstreeks de helft der 18e crow; de verdrijving
van de Birmanen door Pitak of Piatak (1769), en
de vestiging van eene nieuwe dynastic door den veldbeer Sjakri. Een achterkleinzoon van Sjakri usurpeerde 1824 den troon, en veroverde in 1829 Laos;
bij zijn dood (1851) kwam een afstammeling van
de oude dynastic op den troon, die echter reeds
spoedig stierf (1852) en opgevolgd werd door een
broeder, die 18 April 1855 een tractaat van keephandel stoat met Engeland, en vervolgens ook met
de meeste zeevarende mogendheden van Europa. In
1856 zond daze vorst een gezantschap naar Europa,
hetgeen echter niet zulk een wonder was als vrij algetneen gedacht is, want reeds twee eeuwen geleden
(in 1680) kwam een Siameesch gezantschap naar
Frankrijk, en werd door Lodewijk XIV ten gehoore
ontvangen.
Siam (Golf van), een zeeboezem, door de Chineesche Zee gevormd tusschen Siam ten N. en W.
en bet Annatnitische rijk ten 0.; in de golf van S.
ontlast zich de Menam.
Siauw, Siao of Sjau, eiland aan de noordoostpunt van 't soendasche eiland Celebes (nederl. 0. I.),
heeft 12 mijlen in omtrek, bevolkt met omstr. 4000
zielen. De koning van S. liet zich in 1568 met verscheidene zijner onderdanen doopen door den spaanschen priester Didacus Magellanus; doch bij werd
daarop reeds spoedig door zijne onderdanen waggejaagd, en nam de wijk naar Ternate, waarna hij door
den landvoogd in 't bezit van zijn troon bersteld
werd.Later hebben nog verscheidene spaaniche priesters op S. als missionarissen gewerkt; doch er is
thans geen zweem van Christendom op S. te vinden.
In de 17e eeuw hadden de Hollanders op de westkust van S. het fort Doornenburg.
Sibaldeburen, gron. dorp. Zie SEBALDEBUREN.
Sibbechai, of Sibchai, een van David's belden;
II Sam. 21: 18; I Chron. 11: 29; 20: 4; 27: 11,
Sibby, stad in Afrika. Zie DIBBLE.
Sibehai. Zie SIRBECHAI.
Siberia, eerie tot het Hussische rijk behoorende
landstreek in Azle, vormt alleen nagenoeg geheel
Aziatisch Rusland, en beslaat 262,746 vierkante
mijlen, met eene bavolking, die men gerustelijk op
vijfdbalf millioen zielen kan schatten, waaronder
eerie groote menigte tot ballingschap of tot dwangarbeid in de mijnen veroordeelden uit europ. Rusland. De grenzen van S. zijn : europ. Rusland ten
W., de Groote Oceaan ten 0., de lJszee ten N., Onafbankelijk Turkestan en bet Chineesche rijk ten Z.
Terwijl in de noordelijke deelen van S. aanhoudend
(in sommige streken onuitstaanbare) koude heerscht,
zijn de zuidelijke gedeelten met eeuen weelderigen
boschgroei getooid. Het land is rijk aan bergen en
mijnen, heeft vele groote meren (Baikal, Palkasja,
Alaktoegoel, enz.) en aanzienlijke rivieren (Obi met
Irtisj, Lena, Jenissei, Kbatanga, enz.). De naam S.,
volgens sommigen afgeleid van de stad Sibir, doch
die onwillekeurig aan de Souks of Sabiren doet
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denken (zie &YEW), was tang aan de Russen onbekend : zooveel is intnsschen zeker, dat de Tartaren
dear reeds in de 13e eeuw (omstr. 1241) een kitenaat gesticht hadden, waarvan Sibir de hoofdstad
was. De eerste mededeelingen, die men in Rusland
aangaande het bestaan van S. ontving van den Impman Anika Stroganow, werden gevolgd door de veroveringen door den Kozakken-aanvoerder Jerniak
(zie dat art.), en sedert dat tijdstip (1580) kwam
S, allengs geheel en al onder het gezag van Rusland's tsaar. Sedert Peter den Groote (de eerste die
fabriekwezen en mijn-ontginning in S. invoerde) is
de bevolking van S. aanzienlijk toegenoinen, eensdeels door vrijwillige landverhuizing derwaarts nit
Rusland, anderdeels door deportatie op groote schaal:
want S. is de strafkolonle van geheel bet Russische
rijk. Van de bevolking (hierboven op 4 tnillioen zielen geschat) bestaat slechts het kleinste gedeelte
uit inboorlingen, waaronder (behalve de ten deele
mahomedaansche Tartaren) de - Samojeeden, OostJaken, Jakoeten, Bureeten, Toengoezen, Korjeeken,
Tsjoektsjen, Mongolen, enz. De Christenen in S. behooren, op weinig uitzonderingen na, tot de Griekschrussische Kerk ; een gedeelte der inheemsche bevolking zijn Sjamanen, een ander gedeelte (de Bureeten) zijn Boeddhisten. Met uitzondering van de
Kirgizen-steppe (zie KIRGIZEN) is geheel S. ingedeeld in twee gouvernementen-generaal, nl.: West-S.
(hoofdplaats de stad Tobolsk) en Oosl-S. (hoofdpl.
de stad Irkoetsk). Order \Vest-S. staan de gouvernementen Tobolsk en Tomsk, en bet gebied van Semipalatinsk met de Kirgizen-steppe; onder Oost-S.
behooren de gouvernementen lrkoetsk en Jenisseisk,
benevens de landschappen Jakoetsk, Transbaikalie,
Atnurland en het Oostsiberische kustland.
Sibir, of Isker,oude stad in Azle, aan den Irtisj,
niet ver van de plaats waar later de stad Tobolsk gesticht is, was de hoofdstad van Toeran, en werd 1581
voor de Russen veroverd door den kozak Jermak.
Sibma, stad in stem Jude, had wijnbouw; Num.
32 : 38; Jozua 13 : 19 : Jezaia 16 : 8, 9; Jerem. 48: 32.
Sibour (Marie Dominique Aug.), geb. 1792 te
St.-Panl-Trois-Chateaux, sedert 30 Oct. 1848 aartsbisschop van Parijs, maakte zich in de letterkundige
wereld bekend door de Institutions diocesaines, voltrok 30 Jan. 1853 het huwelijk van keizer Napoleon
III, en werd 3 Jan. 1857 in de kerk St.-Etiennedu-Mont te Parijs door den priester Verger vermoord.
Sibraim, stad tusschen Damascus en Hamath ;
Ezech. 47: 16.
Sibrandaburen. Zie SYBRANDABUREN.
Siburg, oude naam der Ness. stet!. Carlshafen.
Sibylla. Zie SIBYLLEN.
Sibylla, dochter van Amauri I, koning van Jeruzalem, trouwde eerst pet Willem, bijgenaamd
Langzwaard, markies van Monferrat, wien zij eenen
zoon beanie met name Boudewijn, die in 1185 tot
koning van Jeruzalem gekroond werd onder den
naam van Boudewijn V; dit kind een jaar later gestorven zijnde, trouwde zij met Guy van Lusignan,
die met haar den troon van Jeruzalem beklom (1186).
Sibyllen, lat. Sibillte,bij de Grieken en Itomeineu zekere vrouwen, die geacht werden ingevingen van de goden te ontvangen, waardoor ze in staat
waren de verborgenheden der toekomst te ontsluieren. Van heinde en verre kwam men de S. raadplegen ; ze gaven hare orakels in zeer duistere bewoordingen of schreven die op losse blaadjes, welke menigruaal door den wind werden weggeblazen. De
ouden zijn niet eenstemmig omtrent het aantal der
S.; men telt tot tien verschillende S., nl.: die van
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Erythrm (in Ionic), van Sardes, van Samos,.van Cum (in Italie), van Perzie (ook genaamd van Babylonia of van Chaldea), van Lybie, van Phrygie, van
den Hellespont, van Delphi, van Tibur ; bovendien
spreekt men ook nog van eene cimmerische stbylla
en van eene sibylla van Troje. De verrnaardste waren die van Erythrm en van Cumin. Men verbaalt
dat laatstbedoelde, die vertneld wordt onder verschillende namen (Demophile, Herophile, Manto,
Amalthea, enz.), near Rome kwam ten tijde van
Tarquinius Priscus en hem boeken verkocht, welke
Sibyllijnsche Boeken de geheele toekomst van Rome
behelsden, dat Tarquinius die boeken ter bewaring
legde in het Kapitool, en de bewaring toevertrouwde
aan twee priesters (duionvir genaamd), wiergetal later gebrach t werd op15 (toen heetten zijquindecinteir).
Men raadpleegde die boeken bij gewichtige gelegenheden, en men vond altijd nuttige openbaringen en
wenken daarin. De Sibyllijnsche boeken werden eene
prooi der vlainmen, bij gelegenheid van eenen brand
in bet kapitool, het jaar voor bet dictatorschap van
Sylla. De senaat zond dadelijk near de steden van
Italie en Griekenland, waar S. waren, om hare voorspellingen op te neaten, en daarvan eene nieur,e
verzameling aan te leggen; doch dit gaf aanleiding
dat er een aantal zulke Sibyllijnsche boeken geschreven werden, en van diem tijd of geraakten re in
miskrediet. De zooeven bedoelde, op last van den
senaat vervaardigde verzameling werd in 399 na Chr.
verbrand door Stilico, den veldbeer van Honorius.
Er bestaat nog ten huidigen dage eene verzameling
Sibyllijnsche Oraketen, waarin uitvoerig niet alleen
al de lotgevallen van Rome, maar zelfs de voornaamste momenten uit bet leven van Jezus voorspeld
worden; dit blijkbaar ondergescboven bock is o. a.
in 't licht gegeven door Servatius Gallfeus (Amsterdam 1689) en het laatst door Friedlieb(Leipz.1853).
Sicambren, lat. Sicanibri, een germaansch
y olk op den rechteroever van den Rijn, in Gelderland
en in 't graafschap Zutphen; later breidden ze zich
nit tot aan de Vecht, in de prov. Utrecht, en tot aan
den Visurgis (de Weser) of verhuisden derwaarts,
den Rijnoever verlatende. Cesar en Cicero vonden in
de S. geduchte tegenstanders, aan Lollius brachten
zij eene gevoelige nederlaag toe; maar Drusus versloeg hen, en Tiberius verpiaatste hen in groote
zwertnen naar In de derde eeuw vermengden de S. zich met de Franken.
Sicanen. Zie SICULEN.
Sicard ([loch Ambroise Cucurron, abbd), geb,
1742 te Fousseret bij Toulouse, wijdde zijn geheele
leven aan het onderwijs voor doofstommen, en stierf
1822 als directeur van het Instituut voor doofstommen te Parijs. Zijne vele geschriften over het bedoelde onderwijs waren destijds van veel belang.
Sicca—Venerea, thans
stad in bet oosten van Numidie, nabij den Bagradas, tusschen Zama
ten Z. en Madaurus ten W. In de nabijheid van S.
werd Jugurtha verslagen door Marius 109 v. Chr.
Siceleg, in fransche boeken voor Ziklag.
Sichan, rivier in Klein-Azie; de oude Sarus.
Sichar, stad in Samaria, wear Jezus aan de
fontein Jacob's met de Samaritaansche vrouw sitrak;
Joh. 4.
Sichardsreuth, vroegere naam der beiersche
badplaats Alexander-bad.
Sichem, zoon van Hemor; Gen. 33: 19; 34:
4 en v.; Jozua 24: 32: Richt. 9: 28.
Sichem, later als rom. kolonie Neapolis, Limns
Nabloes of Naploes, stad in Samaria, tusschen de
bergen Ebal en Garizim, was aanvankelp een onaf-
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hankelijk koninkrijk. Toen de dochter van Jacob
verkracht was geworden door den kroonprins van
S., namen hare broeders eerie verschrikkelijke weerwreak op de Sichemielen. Later werd S. verwoest
door Abitnelech, den zoon van Gideon. Te S. kwamen de Tien Stammen in opstand tegen Rehabeam,
en S. werd de eerste hoofdstad van het koninkrijk
Israel. Het was de geboorteplaats van den heiligen
Justinus. In het N. T. wordt S. genoemd Hand. 7 :
16; doch in het 0. T. is het zeer dikwijls vermeld:
Gen. 12: 6; 33 : 18; 35: 4; 37:12-14; Jozna17:
7; 20: 7; 21: 21; 24: 1, 25, 32; Richt. 8: 31; 9:
I en v.; 21: 19; I lion. 12: 1, 25; I Chron. 6: 67;
: 28; II Chron. 10: 1; Ps. 60: 8; 108: 8; Jerem.
41: 5; Hozea 6: 9.
Sicheils, de man van Dido. Zie DIDO.
Sichor, egypt. stall (I Chron. 13: 5), aan eene
rivier S. (Jozna 13: 3; Jezaia 23: 3; Jerem. 2:18).
Sichor—Libnath, vermeld bij Jozua (19:26).
Sichron, een der landpalen van stem Jude;
Jozua 15 : 11.
Siciliaansche Vesper, de door Johannes
van Procida voorbereide opstand der Sicilianen tegen
de Franschen, waardoor Sicilie voor het huis van
Anjou verloren ging. De opstand barstte nit op
Paaschmaandag (30 Maart) 1282 te Palermo, op het
oogenblik, waarop de vesperklok begon te luiden, en
werd nagevolgd in al de siciliaansche steden: de
Franschen werden overal vermoord ; wel acht duizend
vonden zoo den dood. Zie NOMA.
Sicilie, lat. Sicilia, het oude Sicania, ook
Trinacria genoemd (d. i. met de Drie kapen ; zie
hieronder), het grootste der eilanden in de Middellandsche Zee, aan de punt van Italie, waarvan het
door de Straat van Messina gescheiden is. Het eiland
S. is circa 498 . vierk. mijlen groot, bevolkt met
2,232,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Palermo.
Eertijds was S. in drie deelen gesplitst, nl. Val di
Demona, Val di Mazzara, Val di Noto; van 1815
tot 1860 was S. ingedeeld in 7 intendantschappen,
die bij de vestiging van het koninkrijk Italie herschapen zijn in even zoo vele italiaansche provincien,
nl. Palermo, Messina, Catania, Syracuse, Calatanisetta, Girgenti, Trapani, alle zeyen genoemd near de
steden, die ze tot hoofdplaats hebben. Opmerkelijk
is de driekante gedaante van dit vormende
die drie punten de drie kapen Passaro, Faro en Boco,
die bij de ouden de namen droegen van Pachynum,
Pelorum en Lilybmum. In de onbekende oudheid
schijnt S. tot het wasteland van Italie behoord te
hebben. De eerste bekende bewoners van S. waren
de Pelasgen, genaamd Siculen en Sicanen; de mythologie maakt van S. de woonplaats der Cyclopen
en der Lestrygonen. Te rekenen van de lie, maar
inzonderheid sedert de 8e eeuw v. Chr., werden talrijke grieksche kolonien, zoo dorische als ionische,
op S. gevestigd (o. a. Syracuse, Agrigentum, Selinus,
Catania); de inheemsche bevolking werd daardoor
teruggedrongen naar de bergstreken in bet binnenland des eilands. De grieksche steden ontwikkeIden
zich spoedig tot eenen hoogen trap van bloei, doch
ze waren ter prooi aan velerlei inwendige onlusten,
en hadden nu eens tirannen, dan weder eenen republikeinschen regeeringsvorm. De vermaardste tirannen van S. zijn geweest Phalaris en Theron in
Agrigentum; Gelon, Hiero, en Dionysius vader en
zoon in Syracuse. In 415 v. Chr. ondernam Athene
de verovering van S., doch werd slechts met schanIte
overladen (413) voor Syracuse. Vervolgens overweldigden de Carthagers het eiland. Dionysius de Dwingeland, Agathocles, en later Pyrrhus, hielden slechts
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eenen korten tijd de ver,overingen der Carthagers
tegen, die reeds meester van bet westgedeelte van
S. waren, en ook het overige gedeelte onder hun
gezag stonden te brengen, toen de Romeinen hun
den bait kwamen betwisten (266 v. Chr.). Door
den len,Punischen oorlog kwatn Rome in het bezit
van geheel hetPCarthaagsche gedeelte van S. (242 v.
Chr.); door den 2en Punischen oorlog kwam geheel
S. onder het gezag van Rome (202). Door de strooptochten van Verres werd S. geteisterd van 73 tot 71
v. Chr.; en van 44 tot-36 was S. de zetel der macht
van Sextus Pompejus. Na vijf eeuwen van vrede werd
het eiland overweldigd door de Vandalen (440 na
Chr.), en door de Gothen (493). Belisarius heroverde bet in 535, en koos het tot uitgangspunt
voor zijne operation tegen Italie. De Aglabieten
kwamen in 827 op S., en ontweldigden bet grootste
gedeelte er van aan de Grieken. Op de Aglabieten
volgden de Fatimieten. Maar van 1058 tot 1090
werden en Arabieren en Grieken van S. verdreven
door Roger den Noorman, die den titel aannam van
groot-graaf van S. In de volgende eeuw (1130) werd
het eiland een bestanddeel van het normandische
koninkrijk der Beide-Sicilien (zie het volgende art.);
doch het werd herhaalde malen daarvan afgescheiden, en vormde dan een afzonderlijk rijk onder den
naam van koninkrijk S.
Sicilien (Koninkrijk der BEIDE ... ), dikwijls ook
Koninkrijk Napels genoemd, een in 1860 te niet gegaan koninkrijk, dat de zuiderhelft van Italie beneyens het eiland Sicilie bevatte, in 't geheel ruim
2033 vierk. mijlen groot was, met eene bevolking
van ruim 8,703,000 zielen, en Napels tot hoofdstad ;
van die uitgestrektheid besloeg bet vastelandsgebied
ruim 1535 vierk. mijlen (met circa 6,500,000 bewoners), ingedeeld in 15 intendantschappen (zie
NAPELS), die bij de vestiging van het koninkrijk
Italie herschapen zijn in italiaansche provincien,
zoodat het geheele koninkrijk der Beide-S. (zie bet
vorige art.) thans van het koninkrijk Italie 22 provincien uitmaakt. — De twee koninkrijken Napels
en Sicilie zijn herhaalde malen vereenigd geweest
en weder van elkander gescheiden. Eene eerste Yen.
eeniging had pleats in 1130 onder de normandische
vorsten, toen Roger I aan bet groot-graafschap Sicilie had toegevoegd het hertogdom Apnlie, het
graafschap Aversa, Gaeta, Napels, Amalfi. Aan al die
landschappen werd toen den gemeenschappelijken
naam gegeven van Koninkrijk der Beide Sicilien. Roger H erkende zich vasal van den pans; ook zijne
afstammelingen betoonden groote gehechtheid aan
den Heiligen Stoel; doch de rnannelijke linie van
Roger stierf in 1194 uit, en door het huwelijk der
erfdochter Constantia met keizer Hendrik VI ging
de kroon der Beide-S. over in het huis der Hohenstaufen. Deze stelden zich in vijandschap tegen den
pans, doch moesten eindelijk het onderspit detven.
De laatste der Hohenstaufen, nl. Conradin, stierf in
1268 op het schavot. Sedert 1266 had eene andere
dynastic, het le huis van Anjou, den troon der
Beide-S. beklommen ; doch de Siciliaansche Vesper
(1282) gaf het sein tot eenen algemeenen opstand
op het eiland, dat daardoor van het vereenigde koninkrijk afgeschenlen werd. De dynastie Anjou behield Napels; het huis van Aragonie kwam in het
bezit van Na verscheidene omwentelingen
mocht het Alfons V van Aragonie (ten spijt van het
2e huis van Anjou, dat hem het bezit van Napels
betwistte) gelukken, de twee kronen weder te vereenigen, en zoodoende herleefde het koninkrijk der
Beide-S. (1435-1458). Maar bij 4nen dood had
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er opnieuw eene scheiding plaats (1458), en eene
bastaard-linie van het huis van Aragonie bekwam
Napels, terwijI de legitieme dynastie in het bezit
van Sicilie Meet In 1504 eindelijk werden de twee
koninkrijken nogmaals vereenigd door Ferdinand
den Katholieke, en nu hield die vereitniging stand
tot aan de uitsterving van het Oostenttksch-Spaansche huis. De vrede van Utrecht (1713) gaf Sicilie
aan Victor Amedefis, hertog van Savoje, terwiji Napels met Sardinie overging aan Oostenrijk. [loch in
1720 g am Victor Aniedefis het eiland Sardinie in
roil voor Sicilia, dat hij aan Oostenrijk afstond, en
zoodoende werden de Beide-S. wetter vereenigd,
eerst ten behoeve van Oostenrijk (1721). later ten
behoeve van den op den na oudsten tak van de in
Spanje regeerende linie der Bourbons (1735). Toen
die tak in 1759 tot den troon van Spanje werd geroepen, ging bet koninkrijk der Beide-S. aan eenen
jongeren tak der Bourbons over, en die is in bet bezit gebleven tot op de fransche verovering (1806—
.1815). Irt dit tijdsbestek regeerde eerst Napoleon's
broeder Jozef (1806-1808) en vervolgens Joachim
Murat over Napels, terwijI Sicilie onder bet gezag
bleef van koning Ferdinand IV, die zich echter ook
daar sleeks kon handhaven (1810) door de interventie van Engeland en door aan de Sicilianen eene
liberate constitutie te verleenen 1812. Uersteld in
't bezit der Beide-S. (1815) schafte de huichelachtige Ferdinand de constitutie van 1812 af, en ontnam aan Sicilie alle Dientengevolge brak
in 1820 eene dubbele oinwenteling nit, te Palermo
en te Napels te gelijk; doch de krachtsinspanning
der liberalen werd met behulp van Oostenrijksche
bajonetten beteugeld. De onlusten, die 1836 op het
eiland plants grepen naar aanleiding van de cholera,
hadden 1837 de herschepping van Sicilie in eene
uapolitaansche provincie ten gevolge; doch drt verkropten de Sicilianen slechts met weerzin tot 1848,
toen Ferdinand 11 met zijne dynastic voor goed van
den troon vervallen verklaard, en door bet eiland een
eigen parlement aangesteld werd. Doch reeds in
1849 was Sicilie opmeuw onder het juk gebracht,
terwijl de opstand in Napels zelf reeds den 15en Mei
1848 was gedempt; en nu begon een regeerstelsel
van dwingelandij en verdrukking, dat Met missen
kon de gemoederen van alle weldenkenden met afschuw te vervullen jegens een vorsteuhuis, dat zijn
grootste Neil zocht in barbaarschheid en in uitzuiging. Tirannen wanes zich doorgaans het sterkst,
wanneer hen val het dichtst nabij is. Ferdinand II
mocht echter bet loon voor zijne werken niet belevon. In 1859 stied* hij, den troon nalatende aan zijnen oudsten zoon Frans 11, in alien deele de waardige opvolger van zijnen wider. De opstand in bet
voorjaar van 1860 werd aanvankelijk begroet als een
nieuw voorbijgaand onweder, en de domrne Frans II
baalde mivachtend de schouders op over de roekelooze onderneming van Garibaldi, niet begrijpende
dat den waarlijk groot man opweegt tegen een dozijn
gekroonde hoofden, die zich door hunne onbeduidendheid en onwaardigheid gehaat hebben gemaakt
bij het grootste deal der uatie. De Napelsche Bourbons moesten bun behoud zoeken in eene schandelijke vlucht, en 3 Nov. 1860 werd het door Garibaldi
vrijgemaakte voormalige koninkrijk der Beide-S.
(het Napolitaansche Wasteland en het eiland Sicilie)
ingevolge den bij algemeene stemming geuiten wensch
van de groote meerderheid der bevolking ingelijfd
bij het nieuwe koninkrijk Italie. Wel heeft de verdrevene dynastie, partij trekkende van domheid en
dweepzucht, /tier en daar in het Napelsche en op

Skilled
Sicilie nu en dan tot omverwerping van den nieuwen staat van zaken trachten op te hitsen; maar de
maat .der ongerechtigheden van die dynastic is vol,
en waarschijnlijk (en your de wereld, voor de gewetensvrijheid is dat te hopen) is de dynastic der
Bourbons gevallen om nooit wetter op te staan. Vergelijk overigeas 't art. ITALIE.
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Sicinius Bellutus (C.), een plebejer,plaatste zich aan het hoofd van het romeinsche volk,
toen het in 493 v. Chr. naar den Heiligen berg tong,
en was een der vijf eerste tribunen, die gekozen
werden bij het vergelijk, krachtens hetwelk het yolk
binnen Rome terugkeerde. — S. (C.), zoos van den
vorige, was het hoofd van den aftocht naar den
Aventijnschen berg in 449 na den val der decimvirs.
— S. (L.) volkstribuun, stelde als wet voor, dat de
helft van den senaat en van bet romeinsche yolk
zich te Veji moest vestigen ; doch Camillus verhinderde dit. — S. Dentatus (L.), dapper krijgsman, had 40 jaren in de armee gediend, deelgenomen aan 120 gevechten, en was overdekt met litteekens van roemrijk ontvangene wooden. De decemvir Appius Claudius, bevreesd voor den invloed,
dien S. op het y olk konde uitoefenen, liet hem door
gehuurde moordenaars van kant-maken (449 v. Chr.),
— S., volkstribuun na den dood van Sylla, trachtte
het tribunaat weder in bet genot te stellen van de
bevoegdheden, waarvan de dictator het beroofd had,
doch werd bestreden door de consuls en vermoord
door Curio (76 v. Chr.).
Sicoris, thans de Segre, rivier in Hispania-.
Tarraconensis, uitloopende in den Iberus (de Ebro).
Cesar versloeg Afranius en Petrejus op de oevers
van den S.
Siculen, lat. Siculi, zeer oude bewoners van
Italie, zijn niet verschillend van de Pelasgen en de
Tyrrheenen. Zij behooren tot den grooten illyrischen
of thracischen volksstam, waarvan een tak over de
Carnische en Julische Alpen naar Italie kwam. Door
den inval der Rasena werden de S. vooruit gedreven, genoodzaakt den Padus over te trekken, en vervolgens in twee afdeelingen gesplitst, van welke de
eene (de Sicanen) westwaarts toog, naar het land
dat later Ligurie genoemd is, terwijl de andere afdeeling (de S.) zich naar den Tiber wendde tangs
de Middel(landsche) Zee. Beide volken staken eindelijk naar Sicilie over, dat hunnen naam aannam,
en waarvan zij als de grondleggers der bevolking te
beschouwen zijn; de Grieken kwamen daar eerst
later. — Somrnigen onderscheiden de S. van de
Sicanen, en maken van laatstgenoeinden een iberisch
y olk, dat zij uit Spanje laten komen, waar het langs
de oevers van den Sicoris gewoond zoude hebben.
Waarschijnlijker is het, dat cenige Sicanen, nit Italie
wijkend, de Middellandsche Zee longs gegaan zijn
tot over de Pyreneen, en zich ten laatste nedergezet
hebben in Tarraconensis, in de nabijheid der bronnen
van den Sicoris.

Siculiana, havenstad op Sicilie, prov. Calatanisetta, nabij den mond van de Canna, 4 uren g.
benoordw. Girgenti ; 4800 inw.; gesticht in 1350
door Fred. Chiaramonte, op de plaats van het oude
Camicus.
Siculum fretum, thans Pharos van Messina,
oude naam der zeeengte, die Sicilie van Italie scheidt
Sicyon, thans Basilica, stad in den Peloponnesus, bewesten Corinthe, vormde een onafhankelijk
rijkje (Sicyonie genaamd), waarvan het hestaan opkloar, zegt men, tot in de 21e eeuw v. Chr., en
welks eerste bewoners de Telchinen waren ; van de
19e eeuw tot het jaar 1190 v. Chr. regeerden daar
32 koningen. De Heraclieden, toen meester van den
Peloponnesus geworden, vestigden zich in S. en
stichtten er eene republiek, die bij tijden tirannen
gehad heeft ; in 252 v. Chr. deed Aratus (geboortig
nit S.) de republiek toetreden tot den Acheeischen
bond, waarvan S. als 't ware de hoofdstad werd.
Kunst en weelde waren bemind le S., dot de geboorteplaats was van Polycletus, Lysippus, Timanthes, Pausias, enz.
Sidajoe, naam van verscheidene districten en
dorpen op Java, o. a. het dorp S., 38 paten bewesten Soerabaja, en 544 paten beoosten Batavia. Voor
dit S. kwam in Dec. 1596 de eerste vloot ten anker,
die nit Nederland naar Oost-Indie werd gezonden ;
5 Dec. kwarn de schach-bendar (havenmeester) van
S. onder den schijn van vriendschap aan boord van
het schip Amsterdam, met eenen grooten stoet in
zijn gevolg ; doch nauwlijks bevonden zij zich op het
schip of onder het aanheffen van den kreet .amok"
vielen zij als verscheurende dieren op de schepelingen aan, en vermoordden den kapitein (Jan Schellinger) en een matroos: er volgde een verschrikkelijk gevecht, waarin van de Hollanders een dozijn
dooden vielen, doch van de Javanen schoten er ruim
honderd vijftig (waaronder ook de havenmeester)
het levee bij in.
Sidammer, zeer bergachtig en boschrijk landschap op Java, in 't regentschap Bandong der Preanger Regentschappen.
Sidangoli, lustplaats van TTernate's sultan, ter
westkust van 't Moluksche eiland Gilolo (nederl. 0. I.)
aan de Baai van S.
Siddeburen, oudtijds Siddebert, of Sydebert,
dorp in de prov. Groningen, 5 uren gaans beoosten
Groningen ; 250 inw.
Siddim (Dal van), thans de Doode Zee (zie dat
art.) was het slagveld, waar Kedor-Laomer, geholpen
door drie bondgenooten, de nederlaag gaf aan vijf
andere koningen, en vervolgens o. a. Lot gevangen
nam, waarop Abraham met de zijnen ten strijde
tong de overwinnaars achterna, om Lot te bevrijden,
hetgeen hem gelukte; Gen. 14.
Side, thans Eski Adali, stad in Pamphylie, waarvan het bij tijden de hoofdstad was, tusschen de
monden van den Melas en den Eurymedon, aan de
zee ; geboorteplaats van Tribonianus. Het was in de
oudheid een schuilnest van zeeroovers.
Sidi, arabisch woord, het spaansche cid, zooveel
als Heer.
Sidi–Boo–Sad, dorp in Tunis, 6 uren gaans
benoordoosten Tunis, boven op den berg, genaamd
Kaap-Carthago. Te S. het graf van den heiligen Lodewijk.
Sidi–Feroesj, spaansch Torre Chica, kleine
baai en schiereiland van Afrika, aan de trust van
Algerie, 3 mijlen bewesten Algiers. Bij S.-F. ontscheepte de fransche armee, en bevocht zij hare eerste overwinning 14 Juni 1830.
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Sidi- Hezjam

Siebenboraes

Sidi-llezjam (het rijk van), een in 1810 van
Marokko onafhankeltjk geworden s llerberen-rijk tangs
den Atlant. Oceaan, in Maghreb, bevat een getleelte
van hetlaniliehap Soeii en eenimdaar 1p3westen gelegene landschappen. in 1810 gevorind en georganiseerd door den tuaraboet Sidi-llezjam, coon van
den sjerif Achmed-ebn-Moessay. Behalve de residentie-plaatsen (lir en Tel:exit of Talent, verdient
melding de handelsplaats el-Shig.
Sidi-Mohammed, sultan of keizer van Marokko, uit de dynastic der Sjerifs, volgde 1757 zip
vader Moelei-Abdallah op den troon, bevorderde
beschaving in Marokko, knoopte handelsbetrekkin=
gen aan met verscheidene europeesche staten, ontweldigde Magazari,aan de Portugeezen (1769), dock
slaagde niet voor Melilla (1771), en sloot toen vrede.
Bij het beleg van Gibraltar stela hij Tanger ter beschikking van de Fransche en Spaansche vioten, en
sloot zijne havens voor de Engeischen. Hij stierf
1783. - sultan van Marokko en Fez, zoon
van Abd-oer-Rahma,n, geb. 1803, volgde in Aug.
1859 zijnen vader op den troon, en werd nog in dat-.
zeifde jaar in eenen oorlog met Spanje gewikkeld,
die van Nov. 1859 tot Maart 1860 duurde, en beeindigd werd met den voor S.-M. vernederendea
vrede van 26 April 1860.
Sidicijnen, een klein y olk in, het noorden van
Campania, op de grenzen van Sarnnium; de S. hadden
Teanum Sidicinum tot hoofdstad. Aangevallen door
de Samnieten, riepen de S. de hulp in van Capua,
dat, op zijne beurt bedreigd, zich onder het gezag
van ,Rome stelae, en de huip der Romeinen inriep.
Vandaar de le Samnitische oorlog (343 v. Chr.).
De vrede kwam (541) tat stand ten koste van de S.,
die. overgelaten werden aan de Samnieten. In 337
vatteden de S. de wapenen op tegen Rome, dat, huh.
grondgebied in bezit Ham 334 v. Chr.
Sidmouth, start in 't engelsche graafschap Dee
von, aan 't Kanaal, 5 uren gaans bezuidoosten Exeter; 2600 inw.; zeebaden.
Sidmouth Henry Addington, viscount),britsch
staatsinan, geb. 1755 to Londen, waar zijn vader
geneesheer was, ,eerst„procureur, 1782 lid van bet
Lagerhuis, 1801 hoofd van 't ministerie, 1804 als
zoodanig aftredend werd hij tot viscount S. verhey en, in 1806 weder eon .half jaar minister, van 1812
tot 1822 minister van binnenl. zaken, gest. 1844.
Sidney, of Sydney, 1) hoofdstad: der britsche
kolpnie aan de groote havenbaai
Port-Jackson, gesticht 1787, aanvankelijk strafkolorile, telt thans reeds over de 60,000 inw., en is de
residentie van den gouverneur-generaal over al de
britsche kolenien in Australia- 2) de in 1785 gestichte hoofdstad van het eiland Cap Breton (in.
Britsch Atnerika), 40 ,mijlen benoordoosten Halifax.
Sidney (11.)., engelsch staatsrnan, eerst-ambassadeur van Eduard VI aan het fransche hof, later
stadlionder van Wallis, gest. 1.586. S. (sir Philip), zoon van lien vorige, geb. 1554 te Penshnrst in
't graafschap Kent, werd de pastel* van koningin
Elizabeth, die hem belette naar Polen to yertrekken, waar men here tot koning gekozen had; zijzond
hem naar Vlaanderen generaal der' kavallerie
en gonverneur van Vlissingen; hij deed goede dienste l aan prins Maurits bij de bernachtlging van Axel
(1586), doch wend nog in datzelfile jaar doodelijk
gekwetst bij 't beleg van Zutphen, en stierf.aan zijne
wonden 27 Oct. Le Arnhem. Hij is oak ,als schrijver
bekend, o. a. van een herderroman, getiteld Arcadia
(Algernon), engelsche repu(Londen 1591).
geb. 1622 te Londen,,tweede zoon van graaf

Robert Leicester, generaal der kavallerie bii het Parlementsleger onder Fairfax, weigerde 1619 to sternmen y our de veroorileelieg van Karel I, ofstOloon hij
daarom Loch niet (lie veroordeeling arkeurde ; en
then Olivier Cromwell zich als Protector van Engeland had opgeworpen, nam S. zijn ontslag:nit de
dienst, en ging stil levn op zijn familiegoed Penshoist, waar hij zijne heroernde Discourses corgerning
government schreef (Londen I 698, di k wijIs herd mkt;
in 't Fransch vertaald door Samson, 3 dln. 's-Rage
1702). Bij de abilicatie van Richard Cromwell kwam
S. nit zijne afzondering to voorschijn, onderhandelde
1659 den vrede tusschen Denemarken en Zweden,
maakte bij de restauratie der ;Stuarts (1660) geen
gebruik van de verteende amnestie, en bleef 17 jaTil
in:,ballingschap. In 1678 tot lid van het Lagerhuis
gekozen, schaarde hij zich onder de leiders der oppositie, zag zich betrokken in de vervolging ter take
van het Ryehouse-komplot, werd ter dood veroordeeld even als W. Russell, en 7 Dec. 1683 gescharegeevotteerd. Zijn dood is eene schandvlek op
ring van Karel 11. In 1688 liet Willem Ill de processtukken herzien, vernietigde het vonnis, en rehabiliteerde,de nagedachtenis van S. en van Russell. ,
Sidney-Smith, ad miraaLZ ieSmint ( Sid ney-).
.Sidoine, fransche naamsvorro y our Sitlonius.
Sidon, een kleinzoon van Cham; Gen. 10: 15;
I C,hron. 1: 13.
Sidon, thans Saida, oudste en gewichtigste stad
van Phenicie, aan de Middellandsche Zee, even benoorden Tyrus, dat een der vele door S. gestichte
kolonien was. Het purper van S. was even beroemd
als dat van Tyrus. In 720 v. Chr. veroverd door den
assyrischen koning Salmanassar, bereikte S. een
heogen trap van bloei onder de perzische hoersch,-appij, doch werd in 351, toen het in opstand was
gekomen tegen Cyrus, door lien grooten koning verwoest, en kwam in 333 v. Chr. onder den schepter
van Alexander den Groote. Na diens dood eerst bij
Egypte, daarna bij Syrie ingelufd, vial S. eindelijk ira
bander' der Romeinen. In den Bijbel work van S.
en zijne bewoners (de Sidoniers of Sidonieten) veelvuldig gewag gemaakt, zoowel in het N. T. als in, het
0. T. (Gen. 10: 19; 49: 13; (taut. 3: 9; Jozua 11:
8; 13: 4, 6; 19:,28; Richt. 1: 31; 3:3;10: 6,12;
18: 7, 28; II Sant. 24: 6; I Kon. 5: 6; 11 :,1, 5,
33; 16: 31; 17: 9: II lion. 23 : 13; I Clirou.22:
4; Ezra 3: 7; Jezaia 23: 2, 4, 12; Jerem. 25::,22;
27: 3; 47; 4; Ezech. 27: 8;.28: 21, 22;,32: 30;
Joel 3: 4; Zach, 9.: 2; — Matth. 11 : 21, 22,;-15,:
21; Marcus 3: 8; 7: 24,,31; Lucas 4:26; 6:17;
10: 13, 14; Hand, 12: 20; 27: 3.
Sidonius Apollinarius, eigenlijk Cajus
Sollius Apollinaris -Modestus Sidonius, geb. 428 na
Chr. to Lyon, bekleedde te Rome de hoogste waardigIeden, doch ,werd in 473 na Chr, hisschop yan
Clermont, en stierf in 481. De beste editie der Gedicliken en Brieven van S. is die-van Sin:amid (Parijs
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1614).

Sidra. (Golf von), de Syrtis major ,der mien,
zeeboezem .der Middellandsche Zee aan Afrikaansche
lost.(Tripoli), strekt zich nit van kaap Mesuraia tot
kaap. Bengali, en bevat eenige zandba,nken, o. a. die
van 1sa in 't W., en die van Koediajn.'t Z. De kust
is vol groote moerassen. Zie SYRTE.
Sieben ...... Zie _7EVEN ... ...
Siebenbornen, dor!) in 't groothert. (3 uren
g. betworden de start) Luxemburg, aan de Eischen,
heeft, 800 inw., heel in 't Fransch Sept-Fontaines,
en worth in de wandeling doorgaans Simmer-71 zed
noe Ind .

Siebold
eene dnitsebe fatnilie, die xele geneesnd igen voortgebracbt heeft, ”aaronder een, die
wereldberoemd is geworden, n-iet zoozeer als geneesbeer, maar als geleerde, nl.: S. (Hill. Franz von),
geb. 17 Fehr. 1796 te Wurtzburg, ging 1822 ass
geneesheer naar Java, vergezelde een gezantschap
near Japan, hield daar ver141 -tot keerde
toen naar Eurnpa .terug, en zette zich vervolgens:
metterwoon ceder te Bonn. De rijke verzamelingen,
die hij medegebracht heeft, bevinden zich in het museiim te Leiden. Zijne voornaarnste werken
Nipon (Leiden 183'2, met atlas); Fauna Japonica (5
dln. Leiden 1833-54); Flora Japonica (1835-53);
Bibliotheca, Japonica (6 dln. Leiden 1853-41);
Epitome linguw Japonicw (2e druk Leiden 1833).
Siedaten, r lorp op Java, 'ad,sist..restd. Magelang ; 27 Jult 1829 overwinning der nederl. troepen,
op de untitelingen.
Siedlec, stad in russisch Polen, gouvt. Lublin,
ruin 13 mijlen beoosten Warschau ; 8000 inw.;
hoofdplaats van 't wojwodschap S.,,dat ook Polachia
heat..
rivier in Rijnpruisen, ontspringt in Westfalen, wordt bij Stegburg bevaarbaar, en valt, na 17
beneden Bonn in den Rijn.
Siegburg, stad in Rijnpruisen, aan de Sieg, 6
uren gaans bezaidoosten Keulen; 4200 inw.; krankzinnigengesticht.
Siegen, stad in pruis. Westfalen, aan de Sieg,
8 mijlen, bezniden Arusberg; 8500 inw.; was vroeger een prinsdom (Nassau-Siegen), en behoort sedert
1815 aan Pruisen.
Siegenbeek (Matthijs), nederl. taalkenners
geb. 23 Juni 1774 to Amsterdam, studeerde aldaar,
werd predikant bij,de Doopsgezinden te Dakkurn, van ,
waar hij 1797 war- Leiden werd beroepen als buitengewoon hoogleeraar der welsprekend held ; 1811
ward hij hoogleeraar ook der geschiedenis en letterkunde. Ter bevordering van nicer eenheid in de Hollandsche spelling was reeds vroeger aan S. de taak
opgedragen eene Verhandeling over de Spelling te
schrijven, welke moeilijke taak hij in 1804 volhracht
had.- De Siegenbeeksche Spelling heeft zich eene
halve eeuw staande gehouden als de schier algerneen ,
gevolgde, doch heeft toen sle vlag moeten strijken
voor de spelling van Te Winkel. Groot zijn intusschen de verdiensten van S. geweest in menig opzicbt voor taal- en letterkunde, totdat hij 26 Nov.
1854 te, Leiden, stierf.
Siegfried, de held van de Nibelungen-legende,
die ornstreeks de : 7e eeuw Nan eene hloot mythologische eene zoogenaarnde heldensage werd,welke met
andere legenden ineensmolt, en waaruit in de.12e
eeuw bet Nibelungenlied ontstontl.

Siebold,

SIGISMOND.
Siegmond,
.Sielan, of Selan, de zuidkust van het eiland

Ceram (Atuboina-groep, nederl. O. I.).
fransch Sienne, lat. Sena Julia, stad in
voorrnalige groothertogdom Toskanen, 15 uren
gaans bezuiden Florence ; 25,( 00 law.; eene in 1330
gestichte untversiteit ; te S. wordt het zuiverst Italiaansch gesproken. Het is de geboorteplaats van
pans Alexander ill, van de heilige Catharina van S.,
van Socinus (vont en neef), enz. Het is eene zeer
oude, stad, gesticht door de Etrusken ; ontving eene
romeinsche kolooie in den tijd van Augustus. In de
middeleettwen was S. eene machtige republiek, die
tang wedijverde met Florence en Pisa. In den tijd
van zijn boogsten.bloei had S. over de 100,000 inw.
Karel de Viifde, partij trekkende van de inwendige
verdeeldheid in S., onderwierp die republiek in
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1555; van hem ging S. over op zijnen znon Filips"
11, die er in 1557 afstand van deed ten behoeve van
Cosnins 1; groothertog van Toskanetr. In 1808 met
Frankrijk vereenigd, was S. -tot 1814 hoofdplaats
van het dept. der Otebrone; het is titans de ,hoofdplaats der ttaltaansche provincie S. (67 vierkantlien
met 194,000 bewoners).
Sjenne, 1) fransche naamsvorm voor
styier in Frankrijk, ontspringt-in Calvados, bij
St.-Sever, komt vervolgens in 't Kansal-departement,
besproett Villedied en Gavray, en , valt na 9 mijlen
loop (waarin zij de Soule opneemt) 3 urea gaans
bezuidw. Coutances in bet, Kanaal.
Bier, veormalig dorp op het ,westeinde van het
eiland Ameland,(prov. Friesland); te nietgegaan in
de 18e eeuw.
Sierck, stad in 't fransche Moezel-dept.,.een
half uur gaans van de luternburgsche grenzen en 5
uren gaans benoordoosten Thionville (Diedenhofen);
2.400 inw.; het is eene zeer aude stad, had sativankelijk eigene heeren,,kwam vervolgens aan de hertogen
van Lothariogen, werd door de Ft'anschen bezet in
1631,1635 en 1643, en in laatstgenoemd jaar voor
goed afgestaan,aan Frankrijk.
Sierra, bet spaansche woord voorbergketen.
Sierra-Leone, d. Leeuwen-gebergte, de
noordelijkste, zich van kaap Berga tot kaap Mesarado, dos over 60 mijlen lengte, uttstrekkende kuststreek van upper-Guinea, is bij uitstek vruchtbaar,
duch voor het grootste gedeelte nog met, ondoordringbare bosschen bedekt. Het klimaatik tropisch;
de bevolking bestaat nit negevstammen. — In 1787
werd bier door, den philanthroop Granville-Sharp
voor het londener Afrikaansche Genootsebap eene
kolonie gesticht, ten doe,' hebbende ors:den slavenhandel tegen te gaan. D-ez,e kolonie . werd bevolkt
met negers, die Of . m Amerika uit de slavernij bevrijd
of aan de slavenhaalders ontnomen _wertlen. In 1808
ward die kolonie afgestaan aan, het Britsche gouverDement. Die britsche kolonie Sierra-Leone is thans
circa 23 vierk. mijlen groot, bevolkt, met 42,000
zielen, en heeft Lot hoofdstad Freetown.
Sierra-Madre, eene bergketen in 't binnenland van 't noorderdeel van Nieuw-Spanje, strekt
zich van bet tafelland van Anahuac.noordwestwaarts
uit, en heeft pieken van 9000 yt. hoogte.
Sierra-Morena. Zie M
Sierra-Nevada. Zie NEVADA.
Sievershausen, dorp in 't hanoverscheprinsdom Luneburg,, amt Burgdorf; 1300 inw.; sedert,
1853 gedenkteeken ter eere van keurvorst Maurits
van Saksen, die bier 9 Jail 1553 de nederlaag gaf
aan markgraaf Albrecht van- Brandenburg.
Sieges (Emmanuel Joseph,, veelal genaamd
abbe), geb. 3.Mei 1748 te Frejus, was bij do nitbarsting der omwenteling vicaris-generaal van den Bans..
bisschop _ van Chartres; hij oefende in Jan. 1789
eenen verbazenden invloed nit door zijn vIngschrift
Qu'esl-ce que le tiers-elat? k Vat is de Derde stand?)
en werd vervolgens lid der Nationale vergadering.
Zijn geschrift Reconnaissance et exposition des
droits de l'homme el du Mogen (Juli 1789) werti de
voorbereiding tot de Verklaring, van de rechten
vats den Mensch. Als lid der Conventie stemde hij
voor het doodvonnis tegen Lodewijk ofscItoon
ltij zich daarbij Met bediende van de woorden, die
men hem later toeged icht heeft : la marl, sans phrases.
Later was hij; een der invloedrijkste leden van den
Rand der, Vijihonderd,1798 fransch gezant te Berlijn;
17 Mei 1799'*erd hij lid van het birectoire,waaria
hij de tegenstander was van Barras; hij bespoedigde
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Bonaparte's terugkeer uit Egypte, speelde eene'gewichtige rol in de omwenteling van 18 Brumaire (9
Nov. 1799), deelde een oogenblik met Bonaparte
het hoogste gezag, werd vervolgens senateur, ontving bet landgoed Crosne als een nationaal geschenk,
en zag zich door keizer Napoleon verheven tot graaf
van het keizerrijk. Na de tweede restauratie wegens
medeplichtigheid aan koningsmoord gebannen, hield
hij tot op de Juli-omwenteling 1830 verblijf te Brussel, en stierf te Parijs 20 Juni 1836.
Sif, in de noordsche mythologie vrouw van Thor.
Sifanto, het onde Siphnos, grieksch eiland,een
der Cycladen, benoordoosten Milo, en bezuidoosten
Serfo, circa 2 vierk. mijlen groot, met 6000 bewoners. Hoofdplaats de stad S. met 1000 inw., op de
oostknst.
Siffrid van Meissen, schrijver van eene Kronijk,
die van bet begin der wereld tot het jaar 1307 loopt,
leefde in de 14e eeuw. Zijne Kronijk is niet gedrukt;
dock men vindt er uittreksels van in de •Res misnicze" en •Origines saxonicm" van George Fabricius,
en in de •Scriptores rerum germanicarum" van Pistorius.
Sigalo, dorp op Java, regenischap Magelang;
26 Sept. 1825 overwinning der nederl. troepen op
de muitelingen.
Sigalon (Xavier), fransch historie-schilder,
geb. 1790 te Uzés, aan de cholora gest. 10 Aug.
1837 te Rome.
Sigambren, y olk. Zie —ICAMBREN.
Sigandang (Boekit-), eene plaats op Sumatra,
in de Padangsche Bovenlanden ; het fortje aldaar
werd in Maart 1833 overrompeld door eene bende
muitelingen, die de nederlandsche bezetting vermoordde ; het werd echter reeds 28 Mei door de
nederl. troepen stormenderhand heroverd.
Sigean, plaatsje in 't fransche dept. Aude, bij
den Vijver van S., 6 urea gaans bezuiden Narbonne.
Nabij S. gaf Karel Martel in 737 de nederlaag aan
de Sarraceenen.
Sigebert I, derde zoon van Clotarius I, werd
in 561 -koning van Metz of van Austrasie, trouwde
met Brunehaut, werd aangetast en gevangen genomen door de A waren (568), doch kwam tegen betaling van eenen hoogen losprijs weder op vrije voeten, verklaarde den oorlog aan Chilperik, koning van
Neustrie, die tijdens zijne gevangenschap eenen inval in zijn rijk was komen doen, en stond op het
punt Soissons te bemachtigen, toen Fredegonde, de
vrouw van Chilperik, hem te Vitry liet vermoorden
(575). — S. II, tweede zoon van Dagobert I, was
koning van Austrasie van 638 tot 656, liet het regeeringsbeleid geheel en al over eerst aan bisschop Cunibert, daarna aan hertog Adalgisus, en eindelijk
aan den majordomus Grimoald. Zijne voornaamste
bezigheid bestond in het stichten van kloosters. Onder zijue regeering werden de Austrasiers verslagen
door eenen in opstand gekomen Thuringer, met
name Radulf. Toen S. II stierf, lief hij een zoon na,
Dagobert II, die echter spoedig van den troon werd
gestooten door Grimoald , wiens eigen zoon door hem
tot koning werd verheven, onder den naam van
Childebert II. Koning S. II werd later gecanoniseerd;
kerkelijke gedenkdag 1 Febr.

Sigebert van Gemblours,oiverlatijnscht

Sigebertus Gemblacensis, kronijkschrijver, geb. omstr.
1030 in Braband, eerst monnik te Gemblours, stierf
5 Oct. 1112 als leeraar aan de kloosterschool van
den heil. Vincentius van Metz. Voornaamste werk
en Chronicon, loopende van 381 tot 1112 (gedrukt
arijs 1513; dikwijls her,irukt).

Sigismond
Sigeeseh opsehrift. Zie —ICE—M.
Sigeldreeht, in de Ile eeuw eene plaats in
ons land aan de westkust van den Rijn.
Sigerdachurka, in de 13e eeuw eene plaats
in Groningerland, waarschijnlijk in het Oldambt, of
in Fivelgo.
Sigerswolde, ) of Siegerswoude, dorp in
Friesland, zesdhalf uur gaans benoordoosten Heeren2) voormalig dorpje in Friesland,
veen ; 130 inw.
een half uur gaans bezuiden Garyp, was reeds in de
15e eeuw geheel en al te niet gegaan. Een vijftal
Witte zusters, die uit Hoorn waren gevlucht toen
die stad stormenderhand door de Kabeljauwschen
was veroverd, kwamen na lang omzwerven omstr.
1485 hier eene hut bouwen, die weldra het beroemde klooster S. werd, dat 1632 nog in wezen
doch later is afgebroken.
Sigetim promontorium, voorgebergte in
Troas, aan .,de Egeesche Zee, aan de invaart van den
Hellespont. Er lag ook eene stad stad Sigeion in de
nabijheid van het tegenwoordige dorp Jeni-Sjeer,
waar Achilles en Patroclus (volgens de legende) hunnen dood vonden en begraven werden. Beroemd is
het aldaar in 't begin der 18e eeuw gevondene
Sigeesche opschri[t, dat afwisselend links en rechts
loopt, en het best gecommentarieerd is door BOckh
in •Corpus inscriptionum GrEecarum" (dl. 1, Berliju
1828).
Sigindunum, schrijffout voor Singidunum.
Sigismond, de heilige, koning van Burgundie
(516-524), zoon en opvolger van Gondebald, zwoer
het Arianismus af,vaardigdeopnieuw de wet Gombette
uit, liet zijnen zoon Sigerik ter dood brengen op
eene beschuldiging, die (en dit wist S.) onrechtvaardig was. Hij ging deswege boete doen in de door
hem gestichte abdij van Agaunum. Hij verliet
klooster, om eenen inval van de Franken te keeren,
doch werd verslagen, gevangen genomen, en uitgeleverd aan Clodimir, koning van Orleans, die hem
ter dood liet brengen. Ofschoon kindermoordenaar,
werd hij om zijnen ijver voor het geloof heilig verklaard; kerkel. gedenkdag 1 Mei.
Sigismond, keizer van Duitschland, geb. 1366,
was een zoon van keizer Karel IV en van Anna van
Silezie. Hij erfde Brandenburg in 1378, trouwde
met Maria van Hongarije, dochter van koning Lodewijk den Groote (1382), had na den dood van zijnen schoonvader veel moeite om in het bezit te komen van Hongarije (1386), onderwierp Moldavie,
Walachije (1390), Bosnie (1391), maar was minder
gelukkig tegen de Ottomanen, verloor den slag bij
Nicopolis (1396), en kwam eerst zes maanden later
weder te voorschijn : toen had hij twee mededingers
naar den hongaarschen troon te bestrijden (nl. Ladislas IV en Albertus van Oostenrijk), die benoemd
waren tijdens zijue afwezigheid ; hij wist echter door
zachtheid de Hongaren weder voor zich te winnen.
In 1410 werd hij tot keizer verkoren, te gelijk met
Jodocus van Moravie, die echter reeds in1411 stierf.
Keizer S. berstelde de rust in het rijk, voerde nuttige hervormingen in, en bewerkte dat het concilie
van Constans gehouden zou worden (1414), in de
hoop, zoodoende een einde gemaakt te zullen zien
aan de groote Westersche kerkscheuring ; hij verleefde een vrijgeleide aan Johannes Huss, om zich
op dat concilie te gaan verdedigen, hetgeen niet belette, dat hij J. Huss levend liet verbranden, nadat
bet concilie diens leerstellingen veroordeeld had :
deze schanddaad van keizer S. gaf aanleiding tot den
opstand der Hussieten in Bohemen, die de wapenen
opvatteden tegen hunnen koning Wenceslas, des
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keizers broeder. Door den flood van dien broeder
(1419) zelf koning van Hongarijd geworden, had hij
aanhoudend tegen zijne nieuwe onderdanen te oorlogen, deed bun 1435 belangrijke concession, die hij
echter spoedig als ongegeven beschouwde, hetgeen
opnieuw onlusten te weeg bracht. Hij mengde zich
ook in den strijd tusschen Polen en de Duitsche
Orde; hij bevocht de Turken in Bosnia (1427-33),
doch met niet veel krijgsgeluk; hij kwam echter in
het bezit van Belgrado. In 1437 stierf S., slechts
eene dochter nalatende, nl. Elizabeth, sedert 1422
gehuwd met Albertus van Oostenrijk, die hem opvolgde. De tweede vrouw van S. was Barbara van
Cilley, bijgenaamd de Messalina van Duitschland.
Sigismond, naam van drie koningen van Polen, nl.: S. I, bijgenaamd de Groote, broeder en opvolger van Alexander I, was 39 j. toen hij den troon
beklom in 1506; reeds in 1499 had hij de hertogdommen Glogau en Oppeln ontvangen, en was eenigen tijd later groothertog van Litauen geworden. Hij
noodzaakte de Duitsche Orde tot de wapenschorsing
van Thorn (1521); werd door de Russen aangetast,
en gedwongen hun Smolensk of te staan (1522);
trachtte tevergeefs de uitbreiding van het Protestantismus te beletten in Polen, en vooral to Dantzig;
lijfde Mazovie (nadat de hertogelijke dynastie aldaar
uitgestorven was) bij zijn rijk in; was bijna onophoudelijk in oorlog met de Tartaren van de Krim,
wet de Moldaviers, en zelfs met de Russen, doch
was meestentijds de verliezende partij. Aan zijnen
schoonzoon Albertus of Albrecht, den laatsten grootmeester der Duitsche Orde, verleende hij 1525 Pruisen als erfelijk hertogdom, en stierf 1548 te Krakau,
waar hij begraven is. — S. II August, eenige zoon
en opvolger van den vorige, geb. 1520 in de maand
Augustus (vandaar zijn bijnaam), was de laatste koning, onder wien Polen nogmaals optrad met de kracht
eener groote mogendheid. Hij kwam in 't bezit van
het grootste gedeelte van Upend (1560), en geraakte daardoor in oorlog met Iwan IV en Erik XIV
(1563); hij versloeg de Russen bij Czasniki (1564),
sloot met de beide genoemde vorsten een stilstand
van wapenen, en lijfde Litauen voor goed bij Polen
in (1569). Hij schonk in zijn rijk eene algemeene
vrijheid van godsdienst (zelfs het Socianismus
breidde zich onder S. II zeer in Polen uit). Hij stierf
kinderloos 1572, en met hem was het geslacht der
Jagellonen uitgestorven. — S. III, geb. 1566, zoon
van den zweedschen koning Jan Ill, en door zijne
zuster neef van den vorige, werd 1587 tot koning
van Polen verkoren, bevocht de overwinning van
Pitschen (in Silezie) op zijnen mededinger, den
aartshertog van Oostenrijk. In 1592 rechtens tevens
koning van Zweden geworden, verloor hij dien troon
reeds spoedig voor goed (1604) door de kuiperijen
van zijnen oom (Karel IX). Hij maakte zich van geheel Upend meester (1600-1604), nam deel aan
de onlusten in Rusland (1607-1609), ondersteunde
eenen valschen Demetrius (1609), deed zijnen zoon
Ladislas tot tsaar kiezen (1610), (loch kon hem niet
handhaven, ontweldigde aan de Russen, behalve Smolensk, ook Severie en Tsjernigow (1618), maar had
eenen rampspoedigen oorlog te voeren tegen de Turken (1620-21), vervolgens tegen Gustaaf Adolf,
die van 1621 tot 1635 gedurig aan de legers van S.
de nederlaag gaf; eindelijk sloot S. het bestand van
Altmark, dat geheel en al in bet voordeel was
van Zweden, en stierf 1637, twee zonen nalatende,
die beiden koning van Polen geworden zijn (Ladislas
en Johan Casimir).
Sigium, oude naam van Cette.

Sigmaringen, stad met 2700 inw. aan den
Donau, 10 mijlen bezuiden Stuttgart, is de hoofdpl.
van het pruisische regeeringsdistrict B. (ruim 21
vierk. mijlen met 65,000 bewoners), dat in 1852
gevormd is uit de in 1819 aan Pruisen afgestane
prinsdommen Hohenzollern (zie dat art.).
Signia, thous Segni, stad in Latium, b ij de
Volsken, tusschen Suessa Pometia en Frusino. Rondom S. werd wijn gewonnen, die in de geneeskunst
gebruikt werd.
Sigonius (Carolus), of Carlo Sigonio, ital. geleerde, geb. 1520 te Modena, leeraarde te Venetia,
Padua, Bologna, en stierf 1584 te Modena. Van zijne
vele in goed Latijn geschrevene werken (6 din. Milean 1732-37) verdienen inzonderhcid melding:
Historice de occidenlali imperio (Bazel 1579); Historice
de regno Italic (Hanau 1613); en Fasti consulares
(Venetie 1555).
Sivogesus, gallisch aanvoerder, broeder van
Bellovesus, en neef van Ambigatus, koning der Biturigen, ging zich omstr. 587 v. Chr. in Germania
nederzetten, in de Hercinische streek, aan bet hoofd
der Tectosagische Volsken, terwijl Bellovesus zijnen
koers nam naar Italie.
Sigrun, in de noordsche mythologie eene walkyre, waarmede verscheidene schoone nimfen in verband staan.
Sigtuna,Sigtun, stadje met 500 inw.in 't zweedsche Ian Stokholm, aan een arm van 't Mälar-meer,
was eens de heilige hoofdstad van bet oude Zweden.
Siguenza, het oude Segontia, stad in de spaansche prov. (ruim 8 mijlen benoordoosten de stad)
Guadalaxara, aan den Henares; 4200 inw.; werd in
1106 aan de Mooren ontweldigd door Alfons VI; de
universiteit van S. werd 1809 opgeheven.
Sigurd, drie koningen van Noorwegen, nl. S. I,
zoon en opvolger van Magnus HI, regeerde eerst met
zijne twee broeders (1103), doch bleef eindelijk geheel alleen op den troon, en stierf 1330. Kort na
den eersten kruistocht, deed hij eenen tocht naar
Syria (1110), en had in groote mate deel aan de
bemachtiging van Sidon door Boudewijn I, koning
van Jeruzalem. De opvolger van S. werd Magnus IV,
die vermoord werd door Harald IV. — S. II (Slembidiakni), gewaande zoon van Magnus III, ontweldigde de kroon aan Harald IV, die zich insgelijks
uitgaf voor een zoon van Magnus III (1136); S. II
werd vermoord in 1155. — S. III, regeerde van
1162 tot 1168.
Sihon, of Si-hoen, rivier. Zie SIR-DANA.
Sihon, koning der Amorieten, had zijne resiw
dentie in Hesbon (zie dat art., alsook: Num. 21: 21
en v.; Dent. 1: 4 en v.; 3: 2; 29: 7; 31: 4; Jozua
2: 10; Richt. 11: 19; I Kon. 4: 19; Neh. 9: 22;
Ps. 135 : 11 ; 136:19; Jerem. 48: 45).
Sihor, rivier in Egypte. Zie SICHOR.
Sikabol, indische stad. Zie CH1CACOLE.
Sikhs, Zie LAHORE en NANER.
Si-kiang, d. i. Parelrivier, groote rivier in
China, ontspringt op het gebergte Nan-li, doorstroomt
het zuiden des rijks van het W. naar het 0., draagt
eerst de namen Hang-kiang en Tsjoe-kiang, en outlast zich, eene groote delta vormende, heneden Canton in de Golf van Canton, Ina 120 mijlen loop.
Sikkim, of Damoe-Dzoeng, een sedert 1816
Ban Groot-Britannia schatplichtig vorstendom, op
de zuidhelling van den Himalaja, tusschen Tibet ten
N.. Nepaul ten Z. en ten W., en Boetan ten 0., is
80 vierk. mijlen groot, bevolkt met 62,000 zielen,
en heeft tot hoofdstad S., dat 27 mijlen benoordw.
Dinadzjpoer ligt.
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Sikok, of Sikoko, bet kleincte der vier,groote
eilanden van Japan, bezuiden Nipon en benoorden
Kioosioe, is 328 vierk. mtjlen groot en ingedeeld in
4 prinsdommen of provincidn (Awa, lyo, Sanoki,
Toss).
rivier in Spanje, komt nit bet Cantabriscbe
gibeite' mot' noordwestelijken loop natir •Galicie,
bespraeit Toreno, ,Ponferrada, el-Barcos, eruvalt na
20 mijlen loop in' den Minh°, 3 uren gaans benoordoosten Orense.
-• Sila, reeds in de ourtheid de naam van eenen
tak van 't, Calabreesche gebergte, neemt gansche
breedte van Calabrie in (van de rivier Crati
tot Punto all'Alice), en heeft pieken, die 5500 voet
boog zijn.
Silenus (Deeius Junius), tweetle man van Cesar's bijzit Servilia, was questor, edile, pretor in
Azid, (anno 62 v. Chr.) consul, vervolgerfs proconsul
in Illyrid, en trachtte na eenige onbeduidende wapenfeiten zich den grooten trine te laten toewijzen;
(loch dit gelukte hem niet. Aangewezen als consul
tijderis ,het proces van Catilina, was hij de eerste, die
zijne stem nithracht, en wet voor het doodvannis.—
S. (Appius Junius), consul in 26 na Chr., was getrouwd met de moeder van Messalina, en; toad het
ongeluk aan de keizerin eenen dierlijken hartstocht
in te boezemen ; toen S. zich weigerachtig toonde
aan bare lusters te voldoen, maakte zij hem verdacht
bij Claudius, die hem in 't jaar 40 liet doodsteken.
— S. (L. ' zoon van den vorige, was verloofd
aan Octavia. Vreezende dat Claudius heat tot troonopvolger konde kiezen, bewerkte Agrippina, dat die
verloving te niet gedaan werd, waarop de jonge S.
zich nit wanhoop van het leven beroofde (53 na Chr.).
Silaro, rivier in de Romagna, valt bij Pastia in
den. Po di Pri maro.
Silarus, thans Selo, rivier in 't noorden van
Lucanid, kwam nit de Apennijnen, en viel in de Golf
van Paestum, Op de oevers van den S. vernietigde
Crassus de troepen van Spartacus (71 v. Chr.).
Silas; metgezel van Paulus en deelgenoot zijner
gevangenschap te Philippi in ,Mareedonie; zie hoofdstukken 15, 16, 17 en 18 der Handelingen.
Silberberg, a. i. Zllverberg, naarn van verscheidene duitsche steden, o. a.: 1) in Bohemen,
circa 1 tom gaans benoordoosten Graslitz. — 2) in
pruis. Silezie, 7 uren gaans bezuidw. Frankenstein;
1800 inw.; ontstond door de 1370 aangevangene
ontginning der (lood- en) zilvermijnen, die echter
sedert den 50-j. oorlog weder gestaakt i8-. De bier
1165-77 door Frederik II aangelegde stake vesting
worrit`het Silezische Gibraltar genoemd.
SilberAtadt, stall in Bohemen, Zie MIES.
Silehi, schoonmoeder van Jesaphat, koning van
Juda ; I Kon. 22: 42; II Citron. '20: 31.
Silenus (duitsch Silen, fronsch Sable), zoon
van Hermes of van Pan en eene nirnf„werd-de opvoeder van Bacchus, en vergezelde lien god ,met de
Satyrs, op zijnen toeht naar Indie. Dikwijls wordt
voorgesteld ale begeleider der Muzen, die alsdan
bet gevolg Van god Bacchus uitrnaken, en in (Int geval heeft hij, even als Hercules, den bijnaam van
Masagetes. Dikwijis ook heeft S. nog een gevolg achter zich van andere Silenen (dat zijn nude Satyrs).
Hjj wordt gemeenlijk .afgebeefit als een vroigke
wide drinkehroer, met een kaal hoofd en I 1 ildien look,
in eenen hoogen goad van beschonke-nheid, en gezeten op een ezel. Vereerd werd S, inzonderheid te
Elk on in Areadie. Snmthige oudetf-hebben. van
S. een koning`van bet eilandMelos gemaakt, gehuwd
met eene najade.

Silistria
Silêsie, ftansche spelling voor-Silezie.
StiEstus.
_.e ANGELUS
Silesius ((AAngelus).
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A
duitsch Schlesien, voorrnalig hertogdom, thans gedeeld tusschen Prnisen en Oostenrijk
(zie verder hieronder). In den tijd der Romernen
was S. bewoond door Lygidrs en'Quaden,- vervolgens
door Slawische volksstarnmen, kwam dearop aan
het - kontnkrijk Moravid, later aan Bohemen, en in 't
begin der 10e eeuw onder Polen ; toen ontving'het
eigene hertogen nit het geslacht der Piasten. Dior
Mieczyslaw I werd bet Christendom in S. ingevoerd
(965). III 1063 werd het, onder de drie gebroedrs
Boleslaw, Mteczyslaw en Koenraad onafhankelijk van
Polen, en deze hertogen en hunne:nazaten trokkeu
duitsche landverhuizers naar S. en vaertlen et dnitsche wetten en duitsche zeden in. Zeiplitsten zich
echter allengs in eene menigte tinier], die elk' met
den Mel van hertog een eigen grotolgebied hadden,
welke hertogdommen ieder den -naam-dragen van de
stad, die er de hooflplaats van was. Zoo had men de
bertogdommen Breslau, Liegnitz, Glogau, Brieg,
Schweidnitz, Munsterberg, Sagan, CEls, en,in
Opper-S. (zie verder hieronder) de door leden van
een boheemsch geslacht geregeerde hertogdommen
Troppau, Jagerndorf, Tesehen, Oppeln en Ratibor.
Orn zich steno te verschatfen tegen Polen, erkenden
de Silezische hertogen (alien op twee na) zich in
1327 vasallen van koning Jan of Johannes van Bohemen, wiens zoon, keizer Karel IV, S. aan de kroon
trok (1357); in 1675 stterf de laatsteltertog nit het
geslacht der Piasten, en nu werd S. gelled en al eene
oostenrijksche provincie. Door de Silezische oorlogen
(zie bet volgeude art.) kwam S. (1740-42) aan
Pruisen, dat door Maria Theresia in 't bezit van S.
gelaten werd (1748). Doch in den 7-j. oorlog werd
S. herhaalde malen ver- en heroverd, totdat'dekeizerin in 1763 het grootste gedeelte voor goed aan
Prnisen afstond, terwijl slechts een klein gedeelte
aan Oostenrijk bleef toebehooren. Die twee deelen
beeten titans:
1) Pruisisch S., provincie van Pruisen, is (vergroot
met eenig later daaraan toegevoegd grondgebied)
thans circa 742 vierk. mijlen groot, bevolkt met
3,270;000 zielen, ingedeeld in drie regeeringsdistricten (Breslau, tiegnitz en Oppeln), heeft tot voornaamste- rivier de Oder, •en tot hoofdplaats de stad
Breslau.
2) Oostenrijksch S., dat gedeelte van Silezie, dat bij
den Hubertusburger vrede van 15 Fehr. 1763 aan
Oostenrijk verbleven is, en na de staatsregeling van
4 Maart 1849 een afzonderlijk kroonland van Oostenrijk vormt, ander den naam van hertogdom Opper- en
Neder-S. bijna 94 vierk. mijlen groot is, 444;000 bewoners telt, ingedeeld is in het staddisttict Troppau
en nog '22 districten, en tot hoofdplaats heeft de
stad Troppan.
Silezische oorlogen noemt men voornanielijk de twee norlogeti, die door Frederik II van Pruisen tegen Oostenrijk-gevoerd werden orn het bezit
van Silezie (1740--42;1744-4.5); loch bovendien
verstaat men daaronder ook nog den Zevenjarigerr
oorlog (1756-63), ofschoon die ntet werd gevoerd
otn het knit van Silezie.
Silhiin, stad in ,stain Jude ; Jozji g 15 : 32.
Silistria, of Silistri, ook wet Dristri, het oncle
Durostorum of Dorostena, stad in eurep. Turk ijO, aan
de ineenvloeiing van de Dristra td' , Missowo en den
Donau, 12 a 13 mijlen. 'benoordoosten .,Roetsjoek ;
23,000 •nw.; eert-der sterkste en gewichtigste vestingen aan den DOUAI] ; het is de lionfilpl. van bet
ejalet S., gevormd nit bet oostgedeeltp,v-an4tilga-

Silius

Simbirsk
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rije. In de omstreken der.stad S. verscheidene geSilonieten, de inwoners van Silo; I Kon. II:
29 ; 12: 15 ; 15: 29 ; I Chron. 9: 5 ; II Chron. 9:
vechten .tussehen Timken en Russen in 1773; de
stad S. , werd 1829 ingenomen door den russisehen
29; 10: 15.
generaal.Diebitsj, doch in 1854 gelukte het niet haar
Silowerth, oude •naam van 't voorrn.alige gete hemaclitigeii.
recht Selwerd in de prov. Groningen. Zie SELWERD.
Silla, afstammeling van Aser; I Chron: 7:47.
Silius (P.), een Hameln van hooge geboorte en
Silsilis, egypt. gebergte. Zie DJEBEL-SECseLtti.
uitstekende setioonheid, boezemde eenen onweder;
staanbaren'hartstocht itv aan Messalina, die hem zoo
Siluren, Yolk in Britannia tea, in het zuidw.,
nabij den mend van de Sabrina (Severn).
ver wist te brengen, dat hij zijne vrimwlarfa vetstiet, waarop Messalina de onheschaamdheid zoo ver
Si1we Du.cis, lat. naam van 's-Hertogenbosch.
dreef, dat 'zij, terwij1 Claudius afwezig was, openbaar
Silvanecten, Yolk in Lelgica 2a, tusschen de
Parisiers, de Mehien, de Bellovaken, de Viducassen;
met S. in het huwelijk trad. De keizer, hiervan verhunne hoofdstad was Augnstomagus (thans Senlis).
wit tigd door Narcissus, keerde in allerijI naar Rome
terug. Op heeterdaad in overspel hetrapt, maakte S.
Silvanen, lat. Silvani, d. 13oschhewoners, in
zelf een einde aan zijn leven, en Messalina werd nog
oude Vverken de naam der Wold-Oldainbters (bewoners van 't Groot-Oldamht, prov. Groningen).
dien eigen avond ter dood gebracht.
Silvanus. Zie SYLVANUS.
Silius Italicus (Cajus), romeinsch dichter,
geb. 25 na Chr., consul in , 68 onder Nero, vervolSilverus, de heilige, pans van 536 tot 538,
weigerde den eutychiaan 'Anthimus weder op den
gens proconsul in Azle, leefde later op zijne landgoederen in Carnpanie, en stierf anno 100 na Chr.
bisselioppelijken zetel van Constantinopel to plaatsen. Op aandrijven van keizerin Theodora, die de"
Weinig dichterlijke, maar des te meer historische
waarde heeft zijn epos Punka, waarin hij in-17 zanEutychianen begunstigde, word S. beticht van vergen den Tweeden Punischen.00rlog bezingt, het best standhouding met de Gothen, gebannen naar Pauitgegeven door Drakenbosch (Utrecht 1717), door
tara, als pans afgezet en vervangen door Vigilius, en
Ernesti (2 din. Leipzig 1791-92), door Ruperti
eindelijk overgebracht naar het eiland Palmaria,
waar hij van hanger stierf.Kerkel. gedentdag 20 Juni.
(2 dln. Gottingen 1795-98) en door Weber in den
',Corpus poetarum Latiriorum ' (Frankfort 1833).
Silves, stad in Portugal, prov. Algarve, aan den
_e.ym_r.a,
Portimao, 8 uren gaans ten 0. N. 0. van Lagos ;
oud e Selymbria,
..ett ou_e
Silivri, he
hi
i europ. Tur2100 inw., en fraai moorsch kasteel ; het is de ,thans
kije, aan de Zee van Marmora, 9 mijlen bewesten
vervallene hoofdstad der oude nioorsche koningen
Constantinopel; 4000 inw.; haven en citadel. Tusvan Algarve.
schen Selymbria en Derkon (thans Derkus) was de
mum. van Athanasius.
Silvester, Silvius, enz. Zie SYLVESTER, SYLV1US.
Silvibrs, of Sylviers, de Duitsch-sprekende beSilla, eene plaats vermeld II Kon. 12: 20.
woners van acht gemeenten, in de dalen ten 0. en
stad in 't fransche
Z. 0. van den Monte-Rosa.
dept. Sarthe, 10 uren gaans benoordw. Mans ; 3600
Silvolde. Zie SILLEVOLDE.
inw.; voorheen vesting.
Salem, zoon van Naphtali ; Gen. 46: 24 ; Num.
Simwthus, thans Giarretta of Simeto (zie
SIMETO), rivier op Sicilie, kwarn uit het Nebrodisch
26: 49.
Sillery, 1) vlek in 't fransche dept. Marne, gebergte, en viel niet ver van Catania in de lonische
Zee. Op den oever van den S. werden de Palische
derdhalf nor gaans bezuidoosten Reims; 600 inw.,
gotten geboren (zie PALici).
de allerbeste moesseerende Champagne-wijn.
Si—Maloe, eiland in de Indische Zee (nederl.
2) vlek in 't oude Picardie, dept. Aisne, 6 uren gaans
0. 1.), benoorden het eiland Nias, en 9 mijlen bevan Chateau-Thierry.
dorp in Gelderland,
westen Sumatra ; het beet ook Poeloe Babi, d. i.
Sillevolde, of
6 uren gaans ten -Z. Z. O. van Zutphen ; omstr.
Varkens-eiland (de Engelschen noemen het daarom
Hog-Island).
800 inw.
Silo, dorp op Java, resid. Djokdjokarta, in
Simamore, sultanaat in het landschap Batakh
gebergte Salarong 16 Sept. 1829 werd bier Diepoop het nederl. 0. 1. eiland Sumatra; de koning of
sultan van S. resideert to Hotta Tinga.
Negoro door de nedert troepen overrompeld, doch
niettemin gelukte het hem te ontsnappen.
Simancas, het -oude Septiinanca, stad iii de
Silo, stad in Judea, in stam Ephraim, benoor- spaansche prov. Valladolid, aan de Pisuerga, 3 uren
den Bethel, was de eerste hoofdstad der Hebron,
gaans bezuidw. Valladolid ; 1200 inw.; romeinscbe
nadat zij bezit hadden genomen van het Beloofde
brug van 17 Bogen, met een kasteel met hooge toLand : de verbondsark en de tabernakel werden fang
rens, waarin (in 38 zalen) het spaansche rijkste S. bewaard. Te S. bewerkstelligde Jozua de deearchief bewaard wordt. Ramirus 11, koning van Leon,
hug van 't Beloofde Land. De bewoners van-S. weren Fernand Gonzales, graaf van Castilie, bevochten
den later Silonieten genoemd. In het 0. T. vermeld is
bier (in 939) eene groote overwinning op Abdera..
mus.
S. in Jozua 18: 1 en v.; 22: 12 ; Richt. 18: 31;
21: 21; 1 Sam. 1: 3; I Kon. 14 : '2; Ps. 78 : 60;
Simanroe, zeeengte in den Snendaschen arJerem. 7: 12, 14 ; 26 : 6, 9; 41: 5. De naam S.
chipel, tusschen het eiland Solor en het daar beooswordt ook gebezigd als een profetische naam voor
ten liggeude eiland Loniblern.
den Messias (Gen. 49: 10).
Simao, een der Soenda-eilanden. Zie SEMAO.
Siloah, of Siloe, foincin te Jeruzalern (vermeld
Simathieten, vermeld 1 Chron. 2: 35, eigenJezaia 8: 6), komt nit bet gebergte S,on, en outlast
lijk Simeathieten, afstarnmelingen van Simeath.
zich in den Kn1ron. Dicht Wei lien oorsprong een
Simbirsk, stad in europ. Rusland, aan . de
vijver of wed, \ermaard door het wonder dat Jezus
Wolga ; 22,000 inw.; gestieht 1648; is de tumidaan den blindgeborene deed, diet' hij bet gezicht
plaats van het gouvernemeut S. (ruins 883 vierk.
ternggaf (Job. 9: 1-14).
mijlen met 1,141,000 bewoners),dat begrensd work
eene plaats nabij den norsprong der
door de gouvernementen Kazan ten N., Orenburg
fonteiii Siloah-; zie dat art., benevens,Luctis 13: 4.
ten 0., Saratow ten Z., Penza en Nisjner-Nowgorod
ten W.
5.
Siloni, een afstamineling van Dada:

Simea

Simon

Simea, 1) broeder van David ; II Sam. 13: 3,
32; 21: 21 ; I Chron. 2: 13; 20: 7. 2) zoon van
David ; I Chron. 3: 5. — 3) en 4) twee afstammelingen van Levi; I Chron. 6: 30, 39. — 5) afstammeling van Benjamin ; I Chron. 8: 32.
Simeam, zoon van Mikloth; I Chron. 9: 38.
Sinfeath, een ammonitisch bijwijf van koning
Joas ; moeder van een der moordenaars van dien
koning; H Kon. 12: 21; II Chron. 24: 26; bare
afstammelingen werden Simalltieten genoemd (zie
dat art.).
Simei, I) kleinzoon van Levi, en stamvader der
Simeieten; Exod. 6: 16 ; Num. 3: 18, 21; I Chron.
6: 17; 23: 7, 10. — 2) een uit bet geslacht van
Saul; hij vervloekte David ; II Sam. 16: 5, 7, 13;
19: 16-23; I Kon. 2 : 8 en v. — 3) nog zestien
verschillende personen in het 0. T. (I Kon. 1 : 8;
4: 18; IChron.3:19 ., 4: 26,27; 5: 4; 6:29,42;
8: 21; 23: 9; 25: 17; 27: 27; II Chron. 29: 14;
31 : 12, 13 ; Ezra 10 : 23, 33, 38 ; Esth. 2: 5 ; Zach.
12: 13.
Simeon, 1) tweede zoon van Jacob en Lea,
was degene, die door Jozef als gijzelaar gehouden
werd, toen zijne broeders koorn kwamen koopen in
Egypte; hij was ook na Levi de hoofdpersoon in den
moord op de Sichemieten, waardoor zij de verkrachting van hunne zuster Dina wreeliten. Hij gaf zijnen naam aan een der 12 stammer; de slam S. was
de zuidelijkste, en werd begrensd door den stem
Juda ten N., de Philistijnen ten W., en de Doode
Zee ten 0. Men vindt hem vermeld Gen. 29: 33;
34: 25; 42: 24, 36; Exod. 6: 14; Jozua 19: 1, 8;
Richt. I: 3; Openb. 7: 7. — 2) afstammeling van
Juda ; I Chron. 4: 24. — 3) een in Jezus' geslachtsregister ; Lucas 3: 30. — 4) de godzalige grijsaard,
die, toen Jezus in den tempel gebracht werd om besneden te worden, het kind in zijne amen nam, en
uitriep : Heere, laat nu uw dienstknecht gaan in
vrede naar uw woord ; Lucas 2 : 25-35. — 5) een
leeraar te Antiochie: Hand. 13: 1. — 6) dezelfde
als de apostel Petrus; Hand. 15: 14; II Petr. 1: 1
(vergelijk SrmoN). — 7) een neef van Jezus, werd
na den dood van Jacobus (anno 67) bisschop van
Jeruzalem, en onderging den marteldood in 107;
kerkelijke gedenkdag 18 Febr. (zie Matth. 13: 55 ;
Marcus 6: 3).
Simeon Stylites, een vrome klnizenaar, geb.
omstr. 390 .te Sisan, op de grenzen van Cilieie en
Syrie, gest. 459; kerkelijke gedenkdag 5 Jan. Om
nog beter van de wereld afgescheiden te zijn, verliet
hij in 423 zijne kluis, die aan den voet van 't Telenissus-gebergte stond, en ging op eene hooge zuil
(slylos) verblijf houden, van wear hij van tijd tot
tijd stichtelijke toespraken hield tot de geloovigen. Hij
at altijd slechts dens in de week (behalve in de Vasten, want dan at hij in 't geheel niet); na eenigen
tijd op die zuil doorgebracht te hebben, koos hij eene
andere tot verblijfplaats : nadat hij dit leven reeds
14 jaren geleid had, zocht hij eene derde zuil op,
wear hij 22 laren fang gevestigd bleef, totdat men
hem eindelijk dood vond liggen. Kerkel. gedenkdag
5 Januari.
Simeon Metaphrastus. Zie M_ETAPHRAST.
Simeon van Durham, geschiedschrijver
nit de 12e eenw, was leeraar der wiskunde te Oxford en opperzanger in de kerk van Durham. Hij
schreef eene Geschiedenis der koningen van Engeland, loopende van 616 tot 1130, die later tot het
jaar 1156 voortgezet werd door Johannes Prior van
Exham, en gedrukt is in de ' Decem scriptores" van
Twisden.

SiineOnieten, de afstammelingen van Jacob's
zoon Simeon ; Num. 25 :14; 26:14 ;1 Chron. : 16.
Simeto, of Giarretta, rivier. Zie SINXTHUS.
Simferopol, stad in europ. Rusland, hoofdplants van het' gouvt. Taurie in de Krim; 26,000
inw., waaronder vele Tartaren, die deze stad AkMedzjed noemen. Gesticht in 1500 door de Turken,
kwam S. met geheel de Krim aan Rusland in 1791.
Simians, 1) of Collongue, lat. Collum longum,
stadje in 't fransche dept. der Rhone-Monden(in oude Provence), 3 uren gaans bezuiden Aix; 1000 inw.
— 2) vlek met 1400 inw. in 't fransche dept. BassesAlpes, vijfdhalf uur g. bewesten Forcalquier.
Simmen, twee riviertjes (de Groole S. en de
Kleine S.) in het Berner Bovenland ; ze ontlasten
zich met de Kander in bet meer van Thun. In het
Simmendal (gesplitst in Obersimmenthal met ruim
8000, en 1Viedersimmenlhal met 11,000 bewoners)
de badplaatsen Oberwyl en Weissenburg.
Simmern, I) stad in Rijnpruisen, 4 uren gaans
bezuiden Coblentz ; 3300 inw.; was voorheen de
hoofdstad van het prinsdom S., dat tot 1801 aan de
Keurpalts behoorde, en 1815 aan Pruisen kwam.
2) zie SIEBENBORNEN.
Simmias, grieksch taalgeleerde uit Rhodus,
leefde volgens sommigen in de 8e, volgens anderen
in de 4e eeuw v. Wet van zijne epigrammen tot
ors gekomen is vindt men in Bergk's .Poetm lyrici
graeci" (2e druk Leipzig 1853).
Simnel (Lambert), een bakkerszoon uit Oxford, liet zich door zekeren priester, met name Simon, overhalen om zich uit te geven voor den graaf
van Warwick, zoon van den hertog van Clarence, en
eenigen erfgenaam van het huis van York. Aan het
hoofd van eene bende misnoegden rukte hij tegen
Hendrik VII op, doch werd bij Stoke (1487) verslagen, en viel in handen van den koning, die hem
een postje liet geven in de keukens van zijn paleis.
Simoda, stad op de zuidpunt van 't schiereiland Idsoe van 't japansche eiland Nipon ; 7000
inw.; is een der japansche havens, die sedert 31 Mrt.
1854 voor vreemde nation opengesteld zijn.
Simogga, stad in Mysore, 25 mijl. benoordw.
Seringapatam, 1798 geplunderd door de Mahratten.
Simon, 1) bijgenaamd de Candiniet, ook wel
Zeloles, d. i. de LIveraar, een van Jezus' jongeren,
broeder van Judas Lebbmus, wordt gezegd in Egypte
en Perzie, alsook in Britannia, het Evangelie verkondigd te hebben, en onder Trajanus den marteldood
gestorven te zijn. Men vindt hem o. a. vermeld
Matth. 10: 4 ; Marcus 3: 18 ; Lucas 6: 15; Hand.
1: 13. Kerkelijke gedenkdag 12 Oct. — 2) een neef
van Jezus; dezelfde als de onder n o . 7 vermelde
Simeon. — Van de vele andere personen, die onder
den naam van S. in den Bijbel vermeld staan, noemen wij: 3) een afstammeling van Juda ; I Chron.
4: 20. — 4) S. van Cyrene; Matth. 27: 32; Marcus
15 : 21 ; Luc. 23: 26. — 5) S. de Melaatsche ; Matth.
26 : 6 ; Marcus 14: 3. — 6) S. de Phariseer ; Luc. 7:
40-44. — 7) Judas Iscarioth's varier; Joh. 6 : 71;
12: 4; 13: 2, 26. — 8) S. de lederbereider ; Hand.
2: 43; 10: 6, 17, 32. — 9) S. de toovenaar, nit
Gitton, vermeld in Hand. 8, gaf in tegenwoordigheid
van keizer Nero eene openbare voorstelling van zijne
kunstenarijen, terwiji Petrus bij die gelegenheid
eenige wonderen verrichtte: het doel van die voorstelling was, om te zien wie de knapste was van de
twee, S. de toovenaar of Petrus de apostel.— 10) dezelfde als Petrus. Zie overigens Matth. 17: 25;
Marcus 1: 16, 29, 30, 36; Lucas 4: 38; 5: 3; 22:
31 ; 24: 34; Joh. I : 4:3; 21:15.
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Simonides

Sind

Simonides, griekscb dichter en philosoof, geb.
554 v. Cbr. te Julis op het eiland Ceos, gest. 468
v. Chr. te Syracuse, waar hij aan bet hof leefde van
den beroemden tiran Hier°.
Simons (Menno). Zie MENNO SIMONS.
Simonshaven,eigenlijk Heer-Simon's Haven,
dorp met 200 inw. in Zuid-Holland, derdhalf uur
gaans bezuidoosten Bridle.
Simonskerke, voormalig dorp op 't zeenwsche eiland Schouwen, bewesten Zierikzee, in bet
thans verdronken Zuidland ; reeds in 1496 werd
S. buitengedijkt.
Simpang, 1) eene plaats op Java, 4 palen van
Soerabaja, met een prachtig residentshuis. — 2) stad
op Borneo, in 't nederl. 0. I. residentschap Pontianak, aan de samenvloeiing van de Mattam met 3) de
rivier S., gelijk de mond der riv. Pontianak genoemd wordt.
Simpelveld, dorp in nederl. Limburg, 4 uren
gaans beoosten Maastricht ; 650 inw.
Simplicius, de heilige, 1) pans van 468 tot
483; kerkel. gedenkdag 2 Maart. — 2) in de 4e eeuw
bisschop van Autun ; kerkel. gedenkdag 24 Juni.
Simplicius, een peripatetisch vvijsgeer uit de
fie eeuw na Cbr., geboortig nit Cilicie of nit Phrygie.
Zijne commentaridn op sommige werken van Aristoteles, en zijne commentarien op het .Enchiridion"
van Epictetus, zijn in 't licht gegeven door Schweighauser (2 din. Tweebruggen 1800).
Simplon, duitsch Sempelen, ital. Sempione, lat.
mons Ccepionis (Scipionis, of Sempronius), een 10,800
voet hooge berg in 't zwits. kanton Wallis, behoort
tot de Pennijnsche Alpen, die Savoje en Pièrnont
van Walliserland scheiden. Na den slag bij Marengo
liet Napoleon ter hoogte van 6186 voeten over den
Simplon-pas den beroemden, nit een strategisch oogpunt belangrijken Simplon-weg aanleggen. — Under
het eerste fransche keizerrijk werd naar den S. een
departement genoemd, dat gevormd was nit Walliserland, en tot hoofdstad had Sion.
Simrath, zoon van Simei; I Chron. 8 : 21.
Simri, vier yerschillende personen in het 0. T.
(I Chron. 4 : 37;11: 45; 26: 10 ;11Chron. 29 : 13).
Simrith, moabitisch bijwijf van koning Joas,
moeder van een zijner moordenaars ; II Chron. 24 : 26.
Simron, stad in Canaan ; Jozua 11 : 1 ; 19 : 15.
Simron, zoon van Issaschar, en stamvader der
Simronieten; Gen. 46 :13 ; Num.26:24; I Chron.7:1.
Simron - Meron. Zie MESON.
Simsai, een vijand der weder-opbouwers van
Jeruzalem ; Ezra 4 : 8-23.
Simson, de Hercules der Hebredn, in wiens
haar, volgens de bijbelsche legende, bet hoofdbestanddeel gelegen was van zijne verbazende lichaamskracht, van welke hij, als rechter in Juda, inzonderheld partij trok om de Philistijnen te bevechten, van
wie hij er eens op eenen dag duizend doodsloeg met
een ezeiskinnebak. Die sterke man had echter ook
zijne zwakheden; zoo liet hij zich begoochelen door
de philistijnscbe lichtekooi Delila, die hem, terwijl
hij sliep, zijn haar afsneed, en hem toen overleverde
aan de Philistijnen, die hem van het gezicht beroofden en hem gevangen hielden. Intusschen groeide
zijn haar weder, en toen S. zich weder sterk genoeg
gevoelde, wreekte hij zich op zijne vijanden, door de
twee voornaamste pilaren van eenen tempel omver
te rukken, zoodat hij zelf, maar ook eene ontelhare
menigte Philistijnen met hem, den dood vond onder
het instortende gebouw. Zie in het 0. T. de hoofdstukken 13, 14, 15 en 16 van 't Boek der Richteren;
hij wordt ook vermeld Hebr. I I : 32.

Sin, 1) eene woestijn in bet noordoosten van
Egypte. De Hebredn werden in deze woestijn met
manna gevoed, terwijl zij die doortrokken om naar
het Beloofde Land te komen ; Exod. 16 : 1; 17 : 1 ;
Num. 33 :11, 12. — 2) eene stad in het uiterste
van Egypte; Ezech. 30 : 15, 16. — 3) koninkrijk in
Senegambia, aan den Atlantischen Oceaan, begrensd
door de koninkrijken Baol ten N., Saloen ten 0.,
Badiboe en Barrah ten Z.; hoofdstad Dzjoal of Joal.
Sina, I) de berg Sinai. — 2) zooveel als China.
Sinab, koning van Adama; Gen. 14 : 2.
Sinac, °tide stad in Georgie, thans in ZuidRusland, is de hoofdpl. van Kaketid, ligt 13 mijlen
bezuidoosten Tiflis, heeft 2500 inw., en kwam in
1812 in opstand tegen de Russen.
Sinai., I) berg, waar Mozes de Tien Geboden ontving, volgens de overlevering de Dzjebel Tor, op bet
Sinailische schiereiland, dat midden in de Roode Zee
uitsteekt tusschen de Golf van Suez en de- Golf
van Akaba. De S. ligt tusschen den berg Horeb ten
N. 0. en den Dzjebel Moesa (d. i. Mozesberg) ten Z.
Op de helling van den berg S., ter hoogte van 1800
nederl. ellen, eene kerk en eene moskee, alsook een
versterkt kiooster, dat daar in 527 gesticht is door
Justinianus. In het 0. T. wordt de S. vermeld Exod.
16: 1; 19:11-23; 24:16; 31 :18; 34:2, 4, 29,
32;Lev.7:38; 25:1; 26:46;37:34;Num.`3:1;
28 : 6; Deut. 32 : 2 ; Richt. 5 : 5 ; Neh. 9 :13 ; Ps.
68 : 9, 18. — 2) de naar den berg S. genoemde
woestijnstreek, die vermeld is Exod. 19; Lev. 7; en
in de hoofdstukken 1, 3, 9, 10, 26 en 33 van bet boek
Numeri.
Sinalanghang, gebergte in 't regentschap
Magelang op 't eiland Java.
Sinaloa, of Cinaloa, een der staten van de
Mexicaansche republiek, heeft tot boofdstad S., 28
mijlen benoordw. Culiacan.
to s kaansche
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Sinamari,r iivier.
Sinan, of Sinans-Pacha, bijgenaamd Kodzja of
de Meester, turksch veldheer, was een italiaansch
renegaat, geboortig nit Florence of nit Messina ; hij
was vizier onder Solirnan I, Selim II, Amurat III en
Mahomed Ill. In 1551 bernachtigde hij Tripoli, onderwierp vervolgens het in opstand gekomene Jemen,
bracht het regentschap Tunis onder bet gezag der
Porte, doordien hij de Spanjaarden van daar verdreef
(1574), en onderscheidde zich ook in Hongarijd. Driemaal in ongenade gevallen, werd hij driemaal teruggeroepen, en stierf in 1595, terwijl hij wederom de
waardigheid van vizier bekleedde.
Sincapour, zooveel als Singapore.
Sinefala, oudtijds de naam van den zuidelijken
tak der Wester-Schelde.
Sinclair (sir John), geb. 1754 in 't schotsche
graafschap Caithness, gest. 1835 te Edinburg, lid
van het parlement, verdienstelijk jegens landbouw
en veeteelt, alsook door zijne staatkundige en staathuishoudkundige geschriften, waaronder vooral nitrnunt .Statistiek van Schonand" (21 din. 1790-97).
Sind, 1) de Indus der ouden, de westelijkste
der twee groote rivieren van Indi6, outlast zich na
mica 300 mijlen loop in de lndische Zee, en besproeit o. a. de steden Attok, Dera-Ismail-khan,
Dera-Ghazi-khan, Tsjikarpoer, Hyderabad, Tatta. De
voornaamste rivieren, die zich in den S. ontlasten,
zijn de Leh of Ladak in Tibet, de Attok en de Lola,
die nit Afghanistan komen, en de rivieren van den
Pandzjnad. Zie PANDZJNAD en INDUS. - 2) de Cally-S.,
eene rivier in Indid, die zich na circa 60 mijlen loop
in den Dzjumnah outlast.
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Sind, of Sindh, loormalig rijk in lost-Indie,
bevattende de delta en den beuedenloop van den
Indus, is 2752 vierk. mijlen grout, bijzondervnichtbaar, loch zeer ongezon(I. De circa 2 rniltioen bewoners tijn meerendeels brahtnanische flindoes (dit zijn
de eigénlijke Sindiersolie eene eigene tail, het Sinai,
spreken, welke taal spraakkunstig ontwikkeld en
vari 'sanskritschen obrsprong is), wijders mahomedaansche Perzen en Eleloedzjen. Tot laatstgenoemden
behoorden de Emirs van S., aan wier despotieke
heerschappij in-1843 een einde gemaakt werd door
den engelschen generaal sir Charles J. Napier. Sedert
lien tijd behoort S., waardoor de Engelschen meester van den Indus zijn, als provincie tot het presidentschap Bombay. Hoofdplaats van S. is Hyderabad ;
de vnornaamste zeestad is Koratsji.
Sindel, friesch dorp. Zie SONnEL.
Sindeldorp, zooveel als Zunderdorp.
Sindelra, oudfriesche naam van Sonde!.
Sindhia. Zie —WALIOR.
Sindoro, berg op Java, gedeeltetijk in de resid.
Kadoe, gedeeltelijk in de resid. Baglen.
Sindzjar, het Dude Singara, stad in aziat. Turkije, 19 mijlen bewesten Mossoel, aan de rivier S.,
die zich in' den- Khaboer ontlast, en aan den voet
der 5.-bergen, die bewoorid Worden door de Jezid is,
zijnee een onhandelbaar, roofzuchtig y olk. Nabij het
Dude Singara versloeg Sapor II de •tomeinen in 348.
Sinen, lat. Since, oostersche volken, die aan de
ouden niet antlers bekend waren dan bij naam;
waarschijnlijk de Siameezen, of misschien wel de
Chineezen (Sineezen).
Sines, of Synis, stad in Portugal, prov. Alemtejo,
13 mijlen bezitidw. Beja ; 1800 inw.; geboorteplaats
van Vasco de Gama.
Sinea, stad op-het eiland Majorca, in 't midden,
9 uren gaans benoordoosten Palma; 4400 inw.;-oudtijds residentie der moorsche koningen en der christenkoningen van Majorca.
Sitiear, een. landschap der hooge oudheid, waar
Noach en de zijnen zich na den zondvloed aanvankelijk vestigden ; Gen-. 4 : 10 ; 11 : 2 ; 14: 1; Jezaia
11 : 11 ; Dan.' 1: 2 ; Zach. 5 : 11.
Si-ngan-foe, stad in China, hoofdplaats der
prov. Sjen-si, is een der fraaiste steden van geheel
China ; het was lang'de residentie der dynastie Han
(2e eenw v. Chr.).
Singapore, sanskr. Singhapoera, d. Leenwenstad, een tusschen de zuidpunt van het settlereiland Malakka en bet eiland Sumatra gelegen eilandje,
dat 15 a 16 vierk. mijlen groot is, en zijnen naam
geeft aan de zeeengte (Straot van S.); maar bet is
vooral vermaard door zijne eenige stad voornaamste stapelplaats voor Iret handelsverkeer tusschen Voor-Indie en Europa eerier-, en Oost.Azie
andererzijds. De stad g., vroeger sleeks een armzalig dorp, is gesticht in 1819 door sir Thomas Raffles,
was vijijaren later reeds bloeiend en rijk, heeft thaws
ruim 80,000 - inw., en behoort aan Groot-Britannia.
Singartt,*sterke vestingstad in Mescpotamie.
Zie SINDZJAR. Singhaleezen, de bewoners van Ceylon.
Singidtmum, titans waarscbijnlijk Belgrado,
stad in Dacie-, aan de samenvloeiing . van den Ister
en -den Sa vas ; geboorteplaats -va 13, Jovial) us.
; thins de Xenil.
rivier
Singitische Golf, g olf der Egeesc he Zee, aan
de Mister) van Macedonie,lussehen de schiereilanden
Sithonia ett Akte (berg Athos). Ter ooslkust van 't
chalcidische schiereiland Sit lionia,(thans kaap Sykia)
lag de stad Singus, waarnaar de S. G. genoeind went.

Sinigaglia, het (nide Sena Ccillica, stad in
Italie, 9 uren gaans bezuidoost..Pesaro; aan de nitwai,
tering van de Misa in de Adriatische Zee, t2,000
inw".; haven; van 20 Jilli tot • 10 Aug. eene geWichtige jaarrnarkt ; geboorteplaats van' Pius 1X.1
Sinieten, alstammelingeu 'tan' Chhtb; :Gen.
10:17; 1 Chron. I : 15.
Sinim, landschap; Jezaia 49: 12.
Sinis, of Sin nis, bijgenamd Pityoeamptes (pays,
pijr.booni ; campto krommen), bandit roover in het
nude Griekenland, liteld verblijf'op de landengte van'
Corinthe; na de reizigers nitgesclind te hebben,sloeg
hij hen flood met zijne knolls, of wierp hen in zee;
dikwijts ook trek hij de takken van twee pijnboomen naar beneden, bond daaraan de ledematen'van
zijne slachtoffers vast, en liet dan de takken weder
los, zoodat ze,weer omhoog gaande, het lichaam dat
er aan vastgebonden zat aan stukken schenrden. Van
dit monster werd de aarde verlost Actor Theseus.
Sinnamari,ri vier in fransch Guiana, ontspringt
midden in de 'kolonie, loopt noordwaarts, en outlast
zich, na 32 mijlen loop, in den Atlant. Oceaan, circa
12 mijlen benoordw. Cayenne. De S. geeft haren naam
aan het land, dat zij doorslroomt. Na 18 Fructidor
jaar V (4 Sept. 1797) werden vele staatk. veroordeelden op last van 't Directoire naar de woestijnen van S.
gedeporteerd; de meestenstierven daar van .ellende.
Sinon, een Griek, die vermaard is door 2ijne
gevemsdheid. Toen zijne Iandgenooten den schijn
aannamen alsof zij het beleg voor Troje gingen opbreken, liet S. zich door de Trojanen gevangen nemen, deed het voorkomen alsof hij door de Grieken
aan zijn lot -overgelaten was, en wist de Trojanen te'
bepraten, om bet reusachtig groote houten , paard
binnen de stad te haven, waarin zich een korpsgrieksche krijgslieden verscholen had. Men noemt S., bij
wijze van beeldspraak, een zoon van Sisyphus.
Sinope, vesting- en zeestad in Klein-Azie, in
Paphlagonie, aan de uitwatering- van eene kleine rivier S. in den Pontus Euxinus, was eene kleine yolkplanting van Miletus. De hondsche wtsgeer Diogenes
was te S. geboren. Door de koningen van Pontus
werd onderworpen, en vervolgens verheven tot
hunne hoofdstad. Tegen Luctillus hield S. een vermaard beleg nit, totdat het eindelijk ingenomen werd
(70 v. Chr.). Nahij het nude S. ligt nog tegenwoordig eerie stad S., of Sinoeb, die in de 15e en .14e
eenw de hoofdstad was van een turksch prinsdom,
later de hoofdplaats werd van ee.n- btjzonder
dat onafhankelijk was van Anatidie; -thans is dit. S.
hoofdpl. van een livah van bet turksche'ejalet Kastamoeni, en heeft 8 a 12 du-izend inw. In bet gezicht
van S. werd 30 Nov. 1653 de turksche vloot vernield
door de russische onder admiraal Nachimow.
• Sinoutskerke, dorpje op 't zeenwsche eiland
Zuid-Beveland, I utir g.ten-Z. Z. W. vart*Goes ; 50inw.
Sinsheim, stad in Baden, 5 uren gaans bezuiden Heidelberg ; 2600 inw.; overwinning-van Turenne
op de Keizerlijken 14 Juei 1674.
Sintica, landschap in f het noordoostgedeelte
van Macedoine, tangs de oevers der rivier Pontus ., in
dit landschap lag erne stall Herdeltea Sintioe.
Sinto (godsdienst van), of Sinloismus, de oorspronkelijke godsdienst van Japan, %Wr de invoering
van de chineesche godsdiensten.
Sinuessa, stall in 't noorden van Campania,
nabij de grenzen van Latium, tusschen den Vulturnns en Mitittirme. De milierale bronnen en warme
batten van S waren' bernerad.ln'de 10e eenw werd
S. verwoesi door de S'arrareenen ; de nimen van S.
Jigger' bij Rocca di Mondragone.'
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Sitenig
sisjeniti. Zie StoNtê.
Sioet, het onde Lycopolis, hoofdstad van OpperEgypte, aan den NO; 25,000 inw.; stapelplaats voor
den handel tnssclren Cairo eenerzijds, en Darfoer eh
Sennaar andererzijils De stad S. geeft haren naam
ook aan de provincie S., waarin zij ligt; iijnde be•
grensd door de pron. Minyeh ten N. -W.",-eit di pfov.
Dzjirdzieh ten Z. 0.
Siolki-gebergte, groote bergketen in het
chineesche rijk,loopt door het oostgedeelte van Mongolie en door Datme, en sluit in 't noorden aan bet
Stawonot-gebergte, in 't zuiden aan den In-Sjan.
Sion, I) een der vier henvelen, op welke Jeruzalem-gebouwd is; diehterlijk wordt met den naam
S. menigmaal geheel Jeruzalern bedoeld ; dan wordt
het ook veel Zion gespeld (zoo o. a. in de I'saltnen
David's en bijna overal in bet 0. T., waarin bet trteer
dan 1.50-maal voorkomt). In het N. T. (Match. 21,
Joh.12, Rom. 9 en 11, Hebr. , 12,1 Petr. 2, 01)enb. 14)
beteekent S. de geineente God's. — 2) stad in stam
Issaschar; Jozna 19 : 19. — 3) duitsch Sitten, bet
Sedunum der ouden, hoofdstad van het zv% its. kanton
Wallis, aan de samenvloeiing van de Stonne met de
Rhone, , 10 urea gaans bezuiden Bern ; 3000 inw.;
twee bouwvallige kasteelen; was oudlijds de hoofdstad der Sedtmen ; werd in de middeleeuwen gere
geerd door zijne bissehoppen ; in 1798 bemachtigd
door Ile Franschen, was S. ander het keizerrijk de
hoofdplaats van het departement van den Simplon.=
4) stad in hritsch 0. 1., presidentscliap Bombay, op
de noordkust, vierdhalf uur gaäns benoorden Bombay.
Sion, naarrrvan voormalige kioosters in ons land
0. a.: 1) 't Maria's Convent te Beverwijk. 2) te
Rijswijk '14 's-Hage, bestond reeds 1458, was de
eerste school van Erasmus; werd 30 Jan. 1454 (door
een priester van Schoonhoven in brand gestoken)
eene prooi der vlammen,; herbouwd zijnde, werd het
in den 80-j. oorlog op last der regeering van Delft
verbrand en geslecht, en 1507 werd er eene buitenplaats aangelegd. — 3) te Doetinchent in Gelderland,
in de 15e eeuw. — 4) even bewesten Nyewier in de
friesche grietenij Oost-Dongeradeel; 1560 afgebroken ; enz.
Siona, in de oudnoordsche mythologie de godin
der eerste zoete gewaarwordingen.
Sionie, of Sioenie, een der provincien van Armenie in de 4e en 5e eeuw, bevatte op zijn minst'
elf onderdeelen, o. a. dat,lietwelk de Latijnen bestempelden met den naam , Sibacene (district bezuidoosten het meervan Eriwan).Onder de vermaarde
manners, die S. voortgebracht heeft, ontmoet !lien
pries Wasag, die eene rot speelde in den-opsta-nd
van Armenie tegen de Perzen (449), en die zijne
landgenooten verried.
Sioux, een 50 a 60 duizend hoofden E!tterk
zijnde hooftistarn der noord-amerikaansche Indiarien,
tifans* westelijk over den -Missouri teruggedrongen,
hestaat nit de eigenlijke S., die zich in hound eigene
taal Dacotah noemen, de Winiiebagoes, Minetaris en
Osages. Van de taal der S. leverde Gabelenti een
woordenboek (Leipzig 1852), en Higgs eene +makkunst en men woordenboek (Washington 1852).
vader van een der oversteri; I Citron.
4 : 37.
Siphmieten, een israelit. geslacht ,TChron.
27 : 27.
Siphmoth, een der plaatsen, waar David rondgezworven had ; I Sam. 30 : 28.
Siphrtos, thank Sifanto, een der Criaden, beznidonsten Seriphns, was berneind door zijne gauden zilvermijnen en door zijn gezond klimaat.
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Siphra, men der Irebreeuws06- vitedvroniven,
die bevel ontvingen al wat mannelijk was in de geboorte te,dooden ; Exod. 1 : 15. '
Siphtan, vader van &mud! ; Num. 34": 24.
Siponto, of Manfredonia, bet oude Sypus of
Sipontum; zie Sites 'en MANPRED-ONIA.,
Sippai, een philistijrische tens
: 4.
Sipus, Siptintum of Sipontum, eene-door
merles gMstichte- stad in Apulid, nabij de' Golf-Urias,
aan den voet van het gebergte Garganntir; S. is het
tegen woord ige M nf red mi in.
Sipylus, aa it y en k el ij k Creinnes of Ceraunus, stad
in 't noordw. van Lydie, op eenen hongen heredie
insgelijks S. beetle, niet ver van den Menndrns,waS
de hoordstad van bet rijk" van Tantalus: Hier ptiratst
de Cabel de gedaanteverwisseling van Niobe in eene
rots. Ile stad S. werd under Tiberius' regeering'ver:.
woes!, door eene aardbeving. Iti'de nabijiteld van den
berg S. lag Magnesia ad Sipylum (thaus' Matrika).
Zie SIR -I),ARJA.
Sir,
Sira, bier werd Abner gevangen genomen door
het krijgsvolk van Job; 11 Sam. 3 :26.
Sirach (Jens). Zie JEZUS SIRACII.
Siragosa. Zie` SYRACUSE.
Sirampber, Serampore, stad in voorrnalig

deensch 0. - I. (thus in i t hritsch 0. I. presidentschap Calcutta), aan den- Hoogly, tegenover Barrakpoer; 14,000 inw.; de Denen vestigden ziciniier in
1676; in 1845 verkocht aan de Engelschen.
Sirbonis lacus, th a ns S-ebaket Bard wi I, laktine
in Neder-Egypte, nabij de Middeltandsche Zee, tusischen Gerrha en Rhinocolura. Volgens de Egyptenaars
lag Typhon bier begraven.
Sir—Darj a, of enkel Sir, ook wel Sihon of Si*
hoen, de °tide Jaxartus, komt nit den-Ala-tagh,'bereikt het khanaat Khokand, doorstroomt Turkestan,'
vormt in zijn henedenloop de grenslijn ttisschen Rusland's grondgebied en de khanaten Khokand en
Khiwa, splitst zich in verscheidene armen, en ontlast
zich na omstr. 300 mijlen loop in het Aralmeer.
Sirdzj an, stad en rivier in Iran. Zie litamAri
en 11311M1114-.ROED.
Sirenen, zeenimfen, dochters van Achelous,
hadden eene verrukkelijke stem, en lokten door
hare tooverzoete zangen de voorbijvarenden aan, die,
aan die lokstem gehoor gevende, eenen wisseC done]:
tegemoet gingen. Ze warden afgebeeld met vogelbeeDen' en vleugels, of geheel , en al als vogels met; het
hoofd eener schoone vrouw. Men vindt ,er'vele vermeld, o. a. -Agimipheme of Aglaophone,"Phelxiepiw
of Thelxinoe,Mo1pe,'Ligia. Ook Parthenope (zie dien'
naam) wordt ender de S. gerarigschikt.
Sireth, stad in Tnrkije. Zie SERETIS:
Sirhind, landschap in OasGIndie, tus gehén Oen
Himalaja, de Dzjumna, de woestijn That+ en . den
Sutle.4zj ; tegenwoordig is de kleih‘ste heeft van' S.
britsch grontigebied, terwijI het OVerig-e gedeelte
(miler vorsten staat, die schatplichtig lijnaanGroatBritannie. *De voormalige hOordstad, nanielijk,de
clad S., 29 . mijlen benoord w. belh in 55Tgest Ott
door Ftraez HI, was fang eene bloeiende koopstad,
met vele moskeeeti- en prachtige Mined; ditch ligt
glans in rittnim-tri -"de onmetelijke viakten, die-zich
tussehen S. en Delhi uitstrekken, zijn vele bioedige
veldstagert geleverd tegen de tartaarsche errperzische
Borden, die Indie overweldigden.
SiTiCilla, tie hetlige-, pans van e3Rflat-7,98,
opvolger V4114 Darnastt, was edit krantig be§trijdee,
van alierlei setters (Novatiatien, Donat'itmen, ent:)-f'
hij hielp Tirehdosins de Municheers anderdrukken.Kerkelijke gedenkdag-25
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Sirinagor, Serinagur, d. stad des heils,
stad in 't britsch 0. I. presidentschap Calcutta (in
het oude Gherwal, waarvan het de hoofdstad was,
17 mijlen benoordw. Almora, was eertijds eene voorname stad, doch telde in 1821 nog slecbts 600 hui2) stad in Kasjinir; zie KASJMIR.
zen.
Sirion, de berg Hermon of Sion; Dent. 3 : 9;
Ps. 29 : 6.
Siris, thans Torre di Senna, eene door Trojanen
gestichte stad in Lucanie, aan de rivier S., was als
bet ware de haven van Heraclea ; men bewaarde er
een afbeeldsel van het Palladium.
Sir-Jana Land, zeeuwsch dorp. Zie het artikel HEER-JANSLAND.
Sirmat, bet oude Arsamosata, stad in aziat.
Turkije, aan den Euphraat, tusschen Samisat ten
Z. W. en Diarbekr ten 0.
Sirmio, stad in Cisalpijnsch
Zie het
artikel SERMIONE.
Sirmium, oudtijds de hoofdstad van Pannonia,
later van Pannonia 2a., aan de Save, gesticht door
de Taurisken, was in den romeinschen tijd eene stad
met levendig verkeer. A urelianus, Probus en Gratianus
waren te S. geboren; Claudius II en Marc.-Aurelius
zijn er gestorven. In de Ariaansche twisten werden
te S. drie concilien gehouden (351, 357 en 358).
Overhlijfselen van S. vindt men nog bij Mitrowitz.
Siro, of Seroewa, een der Zuidooster-eilanden
van Banda (nederl. 0. I.), 18 mijl. benoord. Babber.
SiS, stad in aziat. Turkije, in 't ejalet Adana,
ruim 8 mijlen benoordoosten Adana; 4000 inw.;
eertijds residentie der armenische koningen.
Sisa, vader van een der schrijvers van Salomon;
I Koningen 4 : 3.
Sisak, koning van Egypte, verleende eene wijkplaats aan Jeroboam, dien Salomon zocht te dooden,
omdat hij hem voorspeld had, dat hij koning van
Israel zou worden. Na Salomon's dood, onder de
regeering van Rehabeam, werd bet koninkrijk Juda
door S. aangetast, en Jeruzalem door hem geplunderd;
I Kon. I i : 40 ; 14 : 25; 11 Chron. 12 : 2-9.
Sisebut, koning der West-Gotben (612-621),
was de opvolger van Gondemar.
Sisenna, zoon van Archelaus, vorst van Comana,
deed Ariobarzanes H, koning van Cappadocia, um
bet leven brengen (63 v. Chr.),en trachtte hem toen
reeds op te volgen, hetgeen hem ecbter eerst veel
later (42 v. Chr.) gelukte, door hulp van Antonius.
Sisenna (Lucius Cornelius), vriend van Varro,
Cicero en Atticus, was in 77 v. Chr. questor op Sicilia, vervolgens pretor, daarna stadhouder van
Achaia: doch hij is vooral hekend als geschiedschrijver en redenaar. Slechts eenige fragmenten van
zijne werken zijn tot ons genomen.
Sisera, 1) krij g soverste van den cana5nitischen
koning Jabin ; Richt. 4 : 2 en v. ; 5 : 20-30 ;
I Sam. 12 : 9 ; Ps. 83 : 10. 2) een der nethinim ;
Ezra 2 : 53; Neh. 7 : 55.
Sismai, afstammeling van Juda; I Chron. 2: 40.
Sismondi (Jean Charles Leonard Simonde de),
geschiedschrijver, geb. 1773 te Geneve, gest. aldaar
1842. Voornaamste werken : Histoire des repuhliques
italiennes du moyen age (in 10 dln. Parijs 1340);
Hisloire des Francais (31 dln. Parijs 1832-43);
De la littérature du Midi de l'Europe (4e druk 4 dln.
Parijs 1840).
Sisteron, het oude Segustero, stad in 't frans.
dept. der Neder-Alpen, aan de Durance, 10 uren g.
benoordw. Digne; 4500 inw.; in de 16e eenw koos
S. de zijde der Hugenoten, en heeft verscheidene
belegeringen moeten doorstaan.

Sistowa, of Sistova, stad in europ. Turkije
(in Bulgarije), aan den Donau, 10 uren gaans bezuidoosten Nikopoli, tusschen die stad en Roetsjoek;
20,000 inwoners; 4 Aug. 1791 werd hier tusschen
Turkije en Oostenrijk de vrede gesloten met herstel van het status quo voor 9 Febr. 1788.
Sisygambis, moeder van Darius, den laatsten
koning der Perzen , werd in den slag van lssus gevangen genomen door Alexander, en dweepte zoo
met de grootmoedige wijze, waarop zij door dien
veroveraar behandeld was , dat zij zich liet doodhongeren, toen zij de tijding vernam van zijnen dood.
Sisyphus, zoon van Eolus en Enarete, en
kleinzoon van Hellen, had Merope tot vrouw; zijne
bijzit Anticlea, zegt men, werd zwanger bij hem van
Ulysses. Hij stichtte de stad Ephyra, die later dell
naam ontving van Corinthe. In de mythologie is S.
vermaard wegens zijne sluwheid en zijne slinksche
streken. Om straffeloos een stelsel van afpersing te
kunnen uitoefenen, liet hij de landengte van Corinthe
afsluiten met eenen muur, zoodat ieder, die daar doortocht verlangde, behoorlijk daarvoor betalen moest ;
bet stroombed van de rivier Asopus verlegde hij zoo,
dat de wateren dier rivier de sterkte van Corinthe
besproeiden. Ontevreden over zijn broeder Salmonens,
verleidde hij zijne nicht Tyro. Eindelijk werd hij
gedood door Theseus. In de onderwereld aangekomen, moist hij van Pluto vergunning te verkrijgen om
nog eens op de aarde terug te keeren, ten einde zich
te laten begraven; doch eenmaal weder op de aarde,
verkoos hij niet naar de onderwereld terug te gaan;
door Mercurius moest hij daartoe gedwongen worden
met geweld. Hetzij tot straf voor dat verzet, hetzij
op grond van zijne veelvuldige misdaden, werd hij
veroordeeld, om aanhoudend een zwaar rotsblok
tegen eenen berg op te wentelen, van waar het dadelijk weer near beneden rolde, zoodra hij er mee boven was; vandaar de uitdrukking Sisyphus-werk
y our werk, waarmede men nooit het doel kan bereiken. Men noemt S. als insteller van de Isthmische
spelen. Volgens sommigen zijn te Ephyra (Corinthe)
twee koningen geweest, die den naam S. gevoerd
hebhen, zoodat hetgeen van S. verteld wordt eigenlijk tot twee personen behoort.
Sit, rivier in europ. Rusland, ontspringt in het
gouvt. Twer, loopt oostwaarts, komt in 't gouvt.
Jaroslaw, neemt dan eene noordelijke richting, en
valt na 20 mijlen loop in de Mologa. Op de oevers
van den S. werden de Russen (under Joeri Wladimir)
in 1327 verslagen door de Tartaren.
Sita, de vrouw van Rama.
Sitace, volkrijke stad in Babylonie, benoorden
Ctesiphon, niet ver van den Medischen muur, ter
plaatse van het tegenwoordige Eski Bagdad.
Sithieu, of Sithin, eerste naam van St.-Omer.
Sithonia, het middelste der drie schiereilanden
van Chalcis, tusschen Pallene en Athos, heette S.
naar een zijner oude koningen.
Sithri, zoon van Uzzid; Exod 6 : 21.
Sitifensis (Mauri t.ana,.\ Zie M—AURITANIE.
Sitift, nu Setif, hoofdstad van dat gedeelte van
Mauritania, datM. Sitifensis genoemd werd. Zie het
arti kel SETW.
Zie BETJOEWANEN.
Sitjoewanen, of S it i
Sitjes, stad in Spanje, circa 9 uren gaans bezuidwesten Barcelona ; 4000 inw.; kleine haven aan
de Middellandsche Zee.
Sitka, eiland aan de kust van russisch Amerika;
op de westzijde van S., aan de Sitka- of Norfolk-sond.
de hoofdplaats van geheel Russisch Atnerika ; zie
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ARCHANGEL (Nieuw-).

Sitna
Sitna, een door Isaac's herders gegraven put;
Gen. 26 : 21.
Sitrai, opzichter in Saron over David's runderen ; I Chron. 27 : 29.
Sitta, stad in Canaan. Zie BETH-SITTA.
Sittard, of Sittert, opene stad in nederl. Limburg, ongeveer halverwege tusschen Maastricht en
Roermonde; 3000 inw.; zeer oude stad ; was in de
9e eeuw reeds een kerkdorp, werd in 1248 tot vlek
verheven, en eenige jaren later van vestingwerken
voorzien, die echter in 1676 geslecht zijn. In 1300
gedeeltelijk verwoest door hertog Jan 11 van Limburg ; in 1318, na een beleg van tien dagen, bij
capitulatie overgegaan aan hertog Johan Ill van Braband ; in 1400 door jonkgraaf Jan van Salm verkocht
aan hertog Willem I van Gelre; 1540 verwoest door
brand, 1572 door hertog Johan Wilhelm van Gulik
weder opgebouwd ; 8 Juni 1632 door pries FrederikHendrik opgeeischt, gaf S. zich dadelijk over; 1677
door de Franschen in brand gestoken, en nagenoeg
geheel in de asch gelegd.
Sittianorum Colonia. Zie CONSTANTINE.
Sittim. Zie SIDDIM.
Slut. Zie S1OET.
Siva, of Siwa, de derde persoon der Trimoerti
(Drieeenheid) der brahmanische Hindoes, bet bezielend en vernielend beginsel. Zijne vrouw heet
Bhavani (ook wel Doerga ; ook Kali). De belijders
van het Brahmanismus, die inzonderheid S. vereeren,
heeten Sivaieten.
Sivas. Zie SIWAS.
Siver's Hill. Zie ACOMB.
Siwa. Zie SIVA.
Siwah, de oase van Jupiter Ammon in de Libysche woestijn, 14 dagreizen van Alexandria, heeft
omstreeks 8000 bewoners, waarvan 2000 in de
hoofdstad S. Sedert 1819 aan Egypte onderworpen,
is S., even als in de oudheid, ook thans nog een
kruispunt van verscheidene karavaan-wegen.
Siwas, het oude Cabin", welke naam onder
Augustus veranderd werd in Sebaste (waarvan de
naam S. eene verbastering is), stad in aziat. Turkije,
ruim 8 mijlen bezuidoosten Tokat ; 35,000 inw.;
was de residentie van Pythodoris, koningin van
Pontus; in 1400 werd S. verwoest door Tamerlan.
In de nabijheid van het oude Cabirte bevocht
Lucullus eene overwinning op Mithridates. Het tegenwoordige S. is de hoofdplaats van het ejalet S.,
in 't noorden van Klein-Azie, tusschen de Zwarte
Zee ten N., de pachaliks Trebizonde en Erzeroem
ten 0., Diarbekr, Marasj en Caramanie ten Z., en
Anatolie ten W.
Siwasj, tartaarsche naam van de Stinkzee.
Sixbirum. Zie SEXBIERUM.
Sixtabara, oude naam van SEXBIERUM.
Sixtus, naam van vijf pausen, nl.: S. I, van
119 tot 127 (of 116-125), zesde opvolger van
Petrus; later heilig verklaard ; kerkelijke gedenkdag 6 April. — S. II, uit Athene, van 257 tot
259, stierf onder Valerianus den marteldood ; gecanoniseerd ; kerkel. gedenkdag 6 Aug. — S. III,
van 432 tot 440, zond Patricius (St.-Patrick) naar
Ierland. — S. IV, v6Or zijne verheffing Francesco
Albescola della Rovere, geb. 1414, was de zoon van
een visscher, trail in de orde der Minderbroeders,
werd generaal dier orde, kardinaal ander Paulus II,
die bij 1471 opvolgde als pans. Hij zond tegen de
Turken kardinaal Caraffa uit, die zich meester
maakte van Attalia in Pamphylie; mengde zich in de
gebenrtenissen, die te Florence plaats grepen na de
Pazzi-omwenteling, en herstelde er na twee jaren
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onderhandelens de 'rust. Zwak jegens zijne neven,
begunstigde hij die in bet oog loopend ; twee hunner
verhief hij tot kardinaal ; aan een derden (P. Riario)
schonk hij Imola en Forli, en aan eenen vierden (Jan
della Rovere) Sora en Slnigaglia. Door geldnood
gedreven, verkncht hij verscheidene hooge waardigheden. In 1476 vaardigde hij eene bul nit ten gunste
van het feest der Onbevlekte Outvangenis, en stierf
1484. — S. V, voor zijne verhelling Felix Peretti,
geb. 1521 te Montalto, bij Ascoli, was aanvankelijk
varkenshoeder, vervolgens Franciscaner monnik,
ontving een dozijn jaren later de priesterwijding,
doorliep al de waardigheden der kerkelijke hierarchie, totdat hij 1570 onder den naam van Montalto
tot kardinaal verheven werd. Als zoodanig wist hij
zich door zachtmoedigheid en inschikkelijkheid bij
zijne collegaas bemind te maken, en door zich den
schijn te geven alsof hij zeer zwak en zijne gezondheld zeer wankelend was, zoodat hij waarschijnlijk
sleeks kort meer te !even had, bewerkte hij, dat de
kardinalen (in hunne onderlinge wangunst) hunne
keus op hem vestigden, toen er een opvolger verkozen moest worden voor Gregorius X111. Zoo werd
hij pans (1585) onder den naam van Sixtus V. Doch
nauwlijks zat hij op den stoel van den heiligen
Petrus, of al zijne lichaamszwakte was van hem geweken, en met krachtige hand voerde hij de teugels
van het bewind. Hij verfraaide Rome met prachtige
gebouwen, stichtte de bibliotheek van bet Vaticaan,
richtte eene drukkerij op, om de werken van kerkel.
schrijvers in 't licht te geven, ondersteunde de
Ligue, deed (na den dood van Hendrik Ill) Hendrik
IV in den ban, en stierf 24 Aug. 1500, eene schatkist
nalatende, waarin 5 millioeu gosden kronen.
Siza, vader van den overate der Rubenieten ;
I Chron. 11 : 42.
Sizeboli, waarschijnlijk het oude Apollonia,
stad in europ. Turkije, in Roemelie, 6 u. g. bezuidw.
Boergas ; een der beste reeden van de Zwarte Zee.
Sj . . . . Namen die men niet op Sj . . . . mocht
vinden,zoeke men opCh . .., Sch.—, Tsj..., enz.
Sjakiamoeni, de vierde incarnatie van
Buddha. Zie BUDDHA-GAUTAMA.
Sjalland. Zie SEELAND.
Sjamanen, heidensche priesters in NoordAzle, die met geesten-bezweren en allerlei kwakzalverijen een lui en lekker leven leiden ten koste
van den dommen grooten hoop.
Sjamyl, Schamyl of Schemyl (imam), de profeet en sultan der caucasische bergvolkeren, geb.
1797 te Aul-Himry in het noorden van Daghestan,
nam deel aan den religie-oorlog tegen Rusland,
werd 1834 tot hoofd zijner secte (het verjongde
Soefismus) gekozen, en legde zich er op toe, al de
bergvolkeren van Daghestan tot eene soort van theocratisch rijk te vereenigen, en eene krijgsmacht te
scheppen, die vooral sedert 1839 in de gevechten
tegen de Russen wonderen van dapperheid verricht
heeft. Met vernieuwde krachten hervatte S. den
strijd tegen Rusland, toen 1853 de Oostersche oorlog
een voor Rusland bedenkelijk aauzien kreeg. Van
alle zijden door overmacht overstelpt, moest S. zich
6 Sept. 1859 in de vesting Ghoenib aan den russischen generaal Barjatinski overgeven, en werd gevankelijk naar Rusland gebracht, waar hem Kaloega
als verblijfplaats aangewezen werd.
Sjangallas, negervolk bewesten Abyssinia en
ten N. van Nubia, op de oevers van den Bahr-el-Abiad
en de zich daarin ontlastende rivieren, tot aan Tacazzd ; ze leven hoofdzakelijk van de jacht op olifanten en op struisvogels.

Sjanghai
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stad met 300,000 inw. in ,de chinees0e.proynic!e Kiang-nan, aan den Han-Kiang, is,
een der vt!ornitaniste.zeesteden III O)4-Azle; sedert
15 l\ov. 1843 is S. voor de Etiropeanen openge,steld.
Sjansi, provincie in 't bineenland van China ;
2620 vierk. , mijien, met 15 millioen bewoners, en
Tai-Yang tot .hoofdplaats.
.8jan,toen g , prov. 't noordoosten van China,.
aan de Gele Zee en de Golf van, ; 3077
vierk. mijl , met 30 millioen zielen, en Tsi-man-foe
,
tot hoofdplaats.
Sjardagh, in 'de oudheid Skardus, bergketen
in het Balkan-,Schiereiland.
Sjemnais, egypt. stad. Zie r-HEMMIS.
• Sjendi, stad in Afrika, ,eertijds hoordstad van
het rijk S. in Noble, op den . rectiteroever van den
Njj1,; was .de, groote:slavenmarkt van Nubie; bet
werd , in 1820 verdelgd door Mehewed-Ali, als
wraakoefening over bet vermoorden van zijnen zoon
Ismael. Het rijk S., thaps schatplichtig aan Egypte,
is het eiland Mcrae derouden.

Sjyieten, Ketters, eene mahomedaansehe
secte, die tegenover de Sunideten staat. Ite S.erhennen den vierden kalif Ali-ben-Aboe-Taleb, den
schoonzoon van Mahorned, als wettigen opolger
van den Profeet, zoodat ze geen al-Were Minns of
boogepriesters erkennen, dan de afstammelingen
van Ali. Zij,verwerpen de theologisehe nitleggingen
van Aboebekr, Omar en Otlinian. lie namn S. i s hun
gegeven door de &inflicter), die beweren, dat zij
alleen het ware orthodoxe geloof hebben; zichzelven
noemen de S. Adeljees, d. Reehtvaardigen. De
secte der S. is weder in eene menigte secten gesplitst ; de meeste dier secten erkennen na Ali twaalf
imans als vvettipLopvolgers van den Profeet, en b3schouwen als den laatsten van die twaalf ,Ismael,
Glen stichter van de dynastie der Sephis of Sofiedert
in Perzie, waar dan ook de-S. nog tegenwoordig het
sterkst zijn.
Skager—rack, de 30 mijlen lang.-en 15 a 20
mijien breed zijnde arm der Noordzee tusschen
Jutland, Zweden en Noorwegen, stelt de Noordzee
in gemeenschap met het Kattegat; beet 5,,,naar het
Skagenriff (eene zandbank), die eene voortzettirig is
van de noordpunt van Jutland, dat wil zeggen,yan
het voorgebergte genaarnd kaap Skagen, op welke
landpunt de stad, Skagen ligt met 1500 inw.
Skalden, de oud-uoordsche dichters, die de
dichtkunst beoefenden als een beroep,
_Skalitz, 1) stad in Hongarije, comitaat Neutra,
aan de March; 6500 inw. — 2) stad in Bohemen,
kreis Praag ; 1000 inw. — 3) stad- met 2500 inw.
in Bohernen, kreis KOniggratz; _wordt gemeenlbk
Groot-S. genoemd, om het te onderscheiden van bet
daaqegenover liggende, 400 inwoners tellende dorp
Klein-S.
Skara, stad met 2300 inw. in Zweden, 5 a 6
mijien bezuidw. Mariestad- en, 45 mijien bezuidw,
Stokholui; rumen van den burg Skaraborg, waar
vele nationale , vergaderingen. gehouden plachten te
worden, en die in de 12e eeuw de residentie was
der zweedsche koningen.
Skaraborg's , län, zweedsche provincie,
genoernd naar den koningsberg in Skara, Zie het
art. MARIESTAD.
Skelton (John), engelsch hekeldicbter, geb.
omstr. 1460, gest. 1529, was pastoor te Dyss in
Norwich, (loch spaarde daarorn in zijne even bijtende
als koddige yerzen de misbruiken tier geestelijklieid
en de overniacht van kardinaal ,Wolsey met. Hij
werd dan ook deswege in zijne geestelijke bediening geschorst, en vond eene wijkplaats in de abdij
van Westminster.
Skelwolda, eertijds een aanzienlijk sdeohrpin.
Fivelgo, provincie Groningen; heel thans :ild
wolde.
Skiatp , bet oude Sciathus, een der Cycladen,
benoorden Enbea, met eene stad S., die anno 200
v. Chr. door de Macedoniers verwoest werd, in de
Mithridatische oorlogen ear, schudnest your 'zeeroovers was, en thans 1200 inw. lieeft.
Skioldungen, mule dynastie van Denemarken,
gesticht door Skiold, naar het beet zoon van Odin.
In 10-17 werd de dynastic der S. vervangen door die
der Esthrithieden.
stad in Engeland, graafsclap York,
8 miller, bewesten York ; 7u00 jaw.
Skiramere, oude warn. van 't groningsche
dorp Schariner.
Skopelo, een der Sporadisde,eilanden.
,Skopin, stad in europ. Rusland, 10 mijien bezuiden lijazan; 11,500 inw.
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Sjennab. ,Zie TSJENNAB.
Shensi, prov. in 't noordwesten van China;

3323, vierk. mijlen, , ruim 10 . million zielen, en
Si-ngan-foe tot hoofdplaats.
.8jeri' a (el). Zie JORDAAN en ARDEN.
Sjiieten. Zie SJYIETEN.
Sjiraz. Zie CHI5Az.
Sjirwan, het voornaamste gedeelte van bet in
1846 geyorinde russische gouvernernent Sjamakha
in Transcaucasia, een zeer vruchtbaar land, waar
reeds sedert de oudheid de zijdeteelt blocit. Het •
grenst ten N. aan Ovighestan, ten Z. aan Eriwan en
het land der ,Talidzjs, ten W. aan , Georgie, ten 0.
am], de Caspische Zee. Het landschap S. was lang
eene prov. van Perzie; in de 18e eeuw rnaakte Peter:
de Groote zich van S. meester, duch gaf het later
aan Perzie terug, dat er in 't ,bezit van bleef tot 1813,
toen S. weder aan Rusland kwatn.
Sjoa, landschap in 't zuidoosterdeel van Abyssinie, heeft anderhalf bevvoners, waaronder
een grout_ gedeelte Christenen ; de hoofdstad is Ankober. Het was lang een, onafhankelijk rijkje, totdat
het in 1856 door den (in 1868 zoo beruelit geworden) keizer Theodorus. van Abyssinie bij Rijn rijk
ingelijfd werd.
Sjoberg (Erik), zweedsch dichter onder het
pseudomem Vitalis, geboren 1794, gestorven 1824.
Samlade Dikter (Stokholin 1828).
Sjoeinla, Schumla of Sehumna, duchtig verf
sterkte ,stad in het turksche ejalet Silistria, iii Bul7
garije, aan den Kleinen Balkan ; 60,000 invv., strategisch gewichtig als vereenigingspunt der groote wegen van de Donau-vestingen over den Balkan ;mar
Roemehe ; is het voorriaine holwerk (ler Turksen tegen
Rusland, en was reeds ten tijde der Romeinep (wen.
het Murtianepolis heette) een voornaani punt. ,
Sjoesia, &Mischa, vest ingstad aid 14,000 inw.
is het,..rnss. gouvt. Bakee, is de residentie yan,den
aan Rusland onderhoorigen khan van Karabagh.
Sjoester, het oude Soza of Soeza,,stail in de,
perziselie prov. Khoesistan, aan den Keroen; 15,00Q
inw.;, verroaarde waterleiding, aangelegd . door Sapor.
Sjbgren (Andr. Joh.), geschieitkundige, en
taalgeleerde, geb.1794 in-'t kerspel Ithis in Finland,
gest. 1855 als staatsraad le Petersburg. Voornaaniste
werken Qssetisch&Sprachlehre (,Petersburg :1844) ;
Historisch.-eihnographische Abhandlungen (Petersburg 1861) ; Livische ,qranzniatik* Pt:100_486 t)
Livisch-deut-sche:s. und: .deuisch-livisches ,W4rterb-uoit
(Petersb.`1861):

Skye
Skye, ,het Ebuda orientalis der onden, een der
Behrieden, hehoort onder het eng. graafschap 1n7
verness, is 37 vierk. mijlen groat, bevolkt met 19,000
zielen, en heeft Portreei (met 700 inw.) , tot hoofdplaats,
Skyra, of Skyro, Scyros, grieksch eiland .in de
Egeesebe Zee, benoordoosten Eubea, 3 vierk. mijien
grout, met 3000 bewoners, waarvan 2400 in de havenstad. S,, tot 11821. behoorde,S. aan de Turken ;
in de raythologie is S. de woonplaats van Achilles
(en zip", zoon Neoptolernus) eer hij afgehaald werd
one naar Treje merle te gaan.
lie S
–CYTHEN.
Skyten.
Slane, vtek in. Ierland, graafschap East,Meath(
aan de Boyne,; 3 -uren gaans bewesten Drogheda ;
eertips, gewichtige stad, die aan Dagobert tot verhlijfplaats aangewezen werd door den majordomos
Grimoald. Door. de ,Engelschen werd S. verwoest
1170 en 1.175. '
Slangen-eiland, 1) Anguilla, in .1 Engelsch
Snake's Island, een der britsch Westin& eilanden,
circa 2 ,rnijlen benoorden St,Martin; 3500 bewoners. Aan de noordoostkust ligt bet eilandje Anguilletta. 2) tnrksch eiland in de Zwarte Zee,
8 mijlen van den r-nond der Soolina, was in 1836
een twistappel tusschen Rusland en Turkije.
.,Mrange,u-eilanden. Zie COLUMIHIETES.
Slangen-indianen, engelsch Snakes, een
Indianen-stam in het wester der Vereenigde Staten
van Noord-Arnerika, benosten den Saptin en bezuiden den Salmon-River tot aan.de Rotsgebergten.
Slangen-rivier. Zie 1) .A,MARV*MAYU; 2) no.
3 von ANKOBER.
Slany, stud; in Alohemen. Zie SCHLAN.
Slaper§- (de, Zeven), zeven broeders, die het
Christendom beledea, barlden zich anno 251 verscholen in eene spelonk, om, den marteldood te ontr
gaan. Op bevel van keizer Decius werd de spelonk
dichtgemetseld, zoodat ze ats het ware levend begraven werden; doch 1,57 jaren later (in 408), toen
de,spelook opengebroken werd, vond men de zeven
broeders levend terug;zij lagers te slapen. Later
zijn ze grcarioniseerd ; kerkeltike gedeukdag 27 Juli.
Slappeterp, dorp in Friesland, derdhalf our
gaans ten W, IN,. W. v,aaleeuwarden ; 150 inw.
Slavante, voormalig Minderbroedersklooster,
een. half uur gaans bezuidea Maastricht; -in l',797
vernietigd.
..Steven, Yltreigenen. — 2) zie SLAWEN.
Slavenburg, Dude ,naam.van Vlaardingen.

Slavenkust. Zie GVINEA.
Slavenmeer (Groot), engl. Great Slave Lake,

het grootste binnentneer in bet noorden van britsch
Amerika, is . 250 eng. mijlen: Lang, 50 erg.. mijlen
breed, beslaat eene oppervlakte van 560 geogr. vierk.
mijlen, en outlast zich door de Mackenzie-rivier naar
de noorder 1.1szee.
„Slaven-oorlogen.Z p e noemt men-twee oor ^
logen, die de Romenten te, voeren hadden tegen
Winne in opstand gekornene slaven. . In den eersten,
die anno '158 v. Chr. op Siailie uitbrak, kwamen de
Slaven in opstand onder aanvoering van Eunus en
Cleon,versloegen vierpretoren, en bemachtigclen Tans
romeniuw en Enna. Drie consuls moesten alle kraal.
ten ittspannen otn hen te onderwerpen ze ontviw.
gen de .nedellaag van consulPiso in 133 v. Chr.),
doch in 105 kwamen de Slaven op,Sicilie anderrnaal
in opstand .onder de leiding, van Salvias (hijgenaamd
Tryphon), Satyrus en Athenio; eindelijk werdea
ze voor,goed ten onder gebracht dour,Lnen,lIns en
Manius Aquilius (99 v. Chr.). Ruim een
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slaver- verloren in dien oorlog , het !even, —• Vanden
tweeden slayeurouriog wasitalie bettooneel.(74-72
v. Chr.); de gladiator Spartacus bra.cht. ileslavenJe
Capua in opstand, verwoestte Campapie, versloeg
consul Lentulus, verscheideue pretoren en den, :proeormul Cn. Cassius, en pedreigde , zelfs Rome- Doch
Crassus, gelukkiger dan zijne voorgangers, 'dropg
Spa rjacns terug, tut in Lucani,e, versloeg zijne °riderbevelbehliers, en joeg ruim 40,000,slaven over de
klieg. Spartacus zelf sneuvelde insgelijks.
Slaven-rivier, engelsch Slave River, rivier in
britsch Noord-Ainerika, komt . nit ,het Athapascameer, ontlast zich, na ornstreelis 50 mijlen Joop,
in het 'Groote Slavenineer.
Slavonie, een koninkrijk der Oostenrijksche
monarchic, vormde van 1849 tot 1860 (met Croatie,
het Croatische kustland, en de stad Fiume met rechtsgebied) een afzonderlijk kroouland, dat ruitn 350
vierk. mijlen grout, en met 876,000 zielen _bevokkt
was. Sinds de vroegere indeeliog lierstelA is (zie
CROATle)- is dal. kroonland slechts, ruim 337 vierk.
mijlen groat, waarvan het eigenlijke S. 141 vierk.
mijien beslaatonet 260,000 bewoners. De voornaamste rivieren Nan S. zijn Donau,' Drave en Save; de
hoofdstad is Es t;ek. De grenzen van S. zijn: ten N. O.
de brave en de Donau, die het van het eigenlijke
Bongarge-scheiden; ten 0. de Theiss, waardoor het
gescheiden is van het . banapt Temeswar; ten W.
Croatie; en ten Z. mop. Turkije. be hevolking bestaat hoofdzakelijk nit Slawen, vermengd met Duitschers en Magyaren (Madzjiar en). Under de komei" pros, Pannonie, en
nen maakte S. deel nit van de
werd toen, ,naar de rivier, Save ? , Pannonia Savia genoernd. De Slatflen_ (Slaven), naar wie , S. genoernd
is, waren een yolk nit Sarrnatie, dat zich in de 7e
cow bier lswarn nederzetten, Aanvankelijk leefden
de Slawen onder de overheersching der Awaren ;
nadat het rijk der Awaren vernietigd was door Karel
den Groote (799), herwonnen de Slawen hunne onafbankelijkheid, en gjdens, den lo yal der Magyaren
waren zij gelieel en al onafhankelijk. Toen vorinden
zich de twee afzonderlijke koninkrijken,Croatie en
Slavonie. In het begin der Ile Ceuw werd S. door
de koningen =van Croatie onderworpen; doch van
1088 tot )091 veroverde Ladislas I, konincr van
Hongarije, beide de landen : 1.091 schonk bij den
titel van Hertog van Croatie en S. aan zijnen zoon
Almus.Op eenige tussehenpoozen na, heelt S. sedert
dien tijd steeds deek uitgemaakt van het koninkrijk
Hongarije. De Turken hadden S. verscheidene malen in bezit; doch,sedert 1,697 is S. niet deer gescheiden van Hongar:ji e, waarmede bet reeds_ bij'den
vrede van Cat14 ! ‘yitz ,(1_699) 9yerging aan Oustenrijk, — Het vatic koninkrijk S. strekte_zich niflangs
de Oostzee, en ,had tot greuzen : de Elve,4e,Nourdzee ep, de Eider ten W., 1 I e Peene ten O., en de tide
ten Z. Devoornaamste steden waren; Lubeck, Plop,
Wolgest, Mecklenburg, Kissin. bit koninkrijk was
gesticht ninstreeks 1047 door ,Gottschalk (kleinzoon van . Miste,woi), die., , ,geholfien dour de Denen
en door bertog„, Ordulf, van Saksen, de Efdrid,S.(0,boirieten) cn, , andere $lawische stammen oinleriviOrp,
ofschoon zeltaltoos :vasal, van Saksen blijvende; Het
Pbristendom Were door rte veroveraars in Saksen
ingevoerd ; (loch own. . 1680 had er eene verschrikkelijke heidensche reactie_plaats onder Kruk°, vorst
van Auger), die .meteen gelieel S. onder zijn gezag
bracht. klendrik ‘ zoon van Gottschalk,- heruverde S.
in 1105; hij stierf 1126, en had tot opvolger den
deenschen .prins Canal, Laward, Toen deze in 1131
,verrnoord was, werd S. verhrokkeld. In 1161 ver-

Slawen

Slependam

overde Hendrik de Leeuw het grootste gedeelte van
het voormalige koninkrijk S., en lijfde bet in bij zijn
hertogdom Saksen, terwijl de Obotrieten, die een
onafhankelijk vorstendom gevormd badden, vasal
werden van Denemarken.
Slawen, inheemsch Slowene, Slowane, noemt
men eene tot den indo-germaanschen stam behoorende volkengroep, die tegenwoordig nagenoeg het
gansche oosterdeel van Europa bewoont, en daar
reeds in de oudheLl gevestigd was onder de namen
van Scythen en Sarmaten. De oorspronkelijke namen
van dat y olk waren Wenden (Weneden, Veneden)
en Serben. Zoo ver de historische berichten gaan,
badden de S. hunne woonplaatsen rondom de Carpathen, in het oude Chorwatie, van waar ze zich nitbreidden noordwaarts tot aan de Oostzee, westwaarts tot over de Elve en de Saale, en eindelijk,
na den ondergang van het rijk der Hunnen (453),
zuidwaarts generzijds den Donau over bet geheele
Balkan-schiereiland. Toen in de 7e eeuw die yolksverhuizingen ophielden, was ook reeds de eenheid
van dezen grooten volksstam verbrokkeld, en begonnen zich daaruit allengs groote en kleine rijken
of staten te vormen. Al de slawische volksstammen
laten zich in twee groepen indeelen, eene zuidoostelijke en eene westelijke. De eerste groep bevat:
1) Russen, 2) Bulgaren, 3) Illyriers (Serben, Croaten, Wenden); terwiji de tweede groep bestaat nit:
I) de Lecken, Lechers of Lekhen (Polen, Sileziers,
Pommeren), 2) de Czechen of Boherners (Czechen,
Morawen, Slowaken), en 3) de Polaben (de tot het
overschot der lausitzer Wenden ingesmoltene slawische volksstammen van Noord-Duitschland). Uitgenomen bet Russische rijk, alsook Servie en Montenegro, welke beiden nog eene zekere mate van
onafhankelijkheid behouden liebben, zijn al de slawische rijken reeds weder te niet gegaan, zoo bijv.
bet Boheemsche, ontstaan onder Samo (anno 650)
en later onder de Przemyslieden ; het Bulgaarsche,
sedert Boris (850); het Groot-Moravische, onder
Swatoplok (870-894); het Poolsche rijk vormde
zich in. de 7e en 8e eeuw (sedert 860) onder de
Piasten ; het Russische, onder Rurik (862); eindelijk het Serbiscbe of Servische, onder Stephanus
Bogislaw (1040). De Polaben waren niet in staat
zich tot een zelfstandig rijk te verheffen. Tegenwoordig worden de slawische volkeren, die, buiten
Rusland, ten deele ook aan Turkije, Oostenrijk (15
millioen zielen), Pruisen en Saksen onderworpen
zijn, op een zielental van 80 millioen geschat, die
te verdeelen zijn als volgt: Lausitzer Wenden 160,000;
Czechen in Bohemen en Moravie circa 4 millioen ;
Slowaken in Noord-Hongarije ca. 2 millioen ; Polen,
met de Kassoeden, 10 millioen ; Slowentzen ruim
1 millioen; Croaten 800,000 : Serben ruim5 millioen ;
Bulgaren circa 4 millioen ; Russen ruim 54 millioen.
Slawische taal, thans eene doode taal, waarvan echter herkomstig zijn: Russisch, Poolsch, Boheemsch, Serviscb, Stiermarksch ; bet Walachisch
of Walacbijsch is half Latijn, half Slawisch.
Bleat, oudfriesche naam der stad Slooten.
Sleen, dorp in Drenthe, 6 uren gaans bezuidoosten Assen ; 400 inw.; wordt ook Zuid-S. genoemd,
om bet te onderscheiden van de aangrenzende buurt
Noord-S.
Sleeswijk, een der zoogenaamde Elve-hertogdommen, tusschen de Noordzee, de Oostzee, Jutland
en Holstein, wordt ook wel Zuid-Jutland genoemd,
is 167 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 410,000
zielen. Aanvankelijk behoorde S. aan Denemarkeu;
het werd herhaalde malen daarvan afgescheiden, om

als apanage te dienen (zoo: in 1085, voor Olof, broeder van Canut IV, den heilige; omstr. 1103, voor
Canut, neef van koning Nicolaas ; en eindelijk 1386,
voor Gerard VI, graaf van Holstein en Schaumburg.
In 1486 kwamen S. en Holstein weder onder de
kroon van Denemarken. Doch in 1490 schonk koning
Jan een gedeelte er van aan zijnen broeder. In 1544
nieuwe deeling tusschen koning Christiaan III en
zijne twee broeders: deze deeling werd eene bron
van eindelooze twisters en veranderingen. In 1658
werd een gedeelte van S. onderhoorig aan Zweden ;
in 1714 werd S. in bezit genomen door Frederik 1V,
koning van Denemarken, en bij den vrede van Stokholm (1720) werd Denemarken in dat bezit bestendigd. In 1848 deed S. (benevens Holstein ; zie dat
art.) eene poging, om zich van Denemarken arte
scheuren ; doch na bloedige gevechten (zie FREDERIC1A
en IDSTEDT) werd bet tot onderwerping gebracht, en
in Nov. 1863 werd door den deerischen rijksraad
eene constitutie aangenomen, krachtens welke S. en
Holstein formeel bij Denemarken ingelijfd zouden
worden. Eer nog die constitutie de koninklijke bekrachtiging ontvangen had, stierf koning Frederik VII
(15 Nov.); en een pries uit het buis van Augustenburg deed weder de twijfelachtige rechten Bier familie op den hertogelijken troon van S. gelden,
ondersteund door Pruisen,dat reeds spoedig,gezamenlijk met Oostenrijk, tot eene gewapende interventie
overging, en na bloedige gevechten en het bestormen
van de Duppeler schansen (18 April 1864, zie DUPPEL)
de Denen tilt geheel S. (bebalve bet eiland Alsen)
verdrong; Jutland werd door pruisische en oostenrijksche troepen bezet, en het verdrag van Gastein
regelde de deeling van het veroverde grondgebied.
Dit verdrag (zie PanisEN) gaf echter weldra aanleiding tot eenen oorlog tusschen de beide veroveraars,
die eindigde met de vernedering van Oostenrijk, terwijl S. in de macht van Pruisen bleef (1866). —
S., hoofdplaats van het hertogdom S., eene in den
vorm van amphitheater aan het westeinde van de golf
Schley of Slei gelegene stad, thans met mini 12,000
inw., werd in de 10e eeuw verwoest, in de 15e eeuw
weder opgebouwd, was lang rijksstad, en behoorde
tot den Hanze-bond ; in de nabijheid bet kasteel
Gottorp, vroeger gouvernementshuis, dat Jan. 1864
als kazerne gebruikt is.
Sleeuwijk, dorp in Noord-Braband, 3 uren
gaans benoorden Geertruidenberg, aan de Merwede;
omstr. 900 inw.; bij den watervloed van Jan. 1809
werden bier 19 huizen en schuren geheel vernield,
en al de overige huizen beschadigd ; dit dorp, dat
viak tegenover Gorinchem ligt, werd vooral bekend
door het beleg van die stad (1813 en 1814).
Sleidanus (J. Philipson, naar zijne geboorteplaatsgenaamd), duitsch geschiedschrijver, geb. 1506
te Schleide, in 't keurvorstendom Keulen, werd door
Frans I van Frankrijk en door den raad der stad
Straatsburg verscheidene malen met diplomatieke
zendingen belast, en stierf 1556 als prof. der recbtsgeleerdheid te Straatsburg. Een blijvenden naam
heeft hij zich verschaft door zijn uitmuntend werk
De state religionis et reipublicw Carolo V. cwsare
commentarii (Straatsburg 1555, dikwijls herdrukt ;
bests editie die van Am Ende, 3 dln. Frankfort
1785-86 ; duitsche vertaling, 3 din. Halle 1771;
fransche vertaling, getiteld .Histoire de la revolution",
3 dln. 's-Rage 1767-69).
Slenaken, dorp in nederl. Limburg, aan de
Gulp, 3 uren g. bezuidoosten Maastricht; 150 inw.
Slependam, voormalig zeeuwsch dorp. Zie
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SLIPPENDAM.

Slepperdorp
Slepperdorp,, Dude naam van SLAPPETE111).
I ) dorp in de Alblasserwaard, prov.

Sluzk
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rijk ingelijfd. De S. zijn thans omstr. 1,175,000 zielen sterk. Een Woordenboek van hunne tnallevertien
Zuid-Holland, langs den Merwedijk, is circa 2 uren
Jarnik en Murko (Laibach 1852) en Janezitseh (2 dln.
Klagenfurt 1850); eene spraakkuest Kopitar (1808),
gaans lang, ligt 2 uren g. ten 0. N. 0. van Dordrecht ;
5500 inw. — 2) voormalig dorp in de Groote ZuidMurko (1841), Navratil (1851), Potoschnik (1852).
hollandsche vaard, tegenover het tegenwoordige S.;
Slowode. Zie SL °BODE .
Z ie
verdronk in den watervloed van 1421.
Slude—River. ZiF
M 2).
Sligo, stad in lerland, 20 mijlen benoordw.
Sluipwijk, in de wandeling Sluipik, dorp in
Dublin, aan de Sligo-baai ; 10,500 inw.; hoofdpl. van
Zuid-Holland, 5 kwartier gaans ten N. N. 0. van
het tot de prov.Connaught behoorende graafschap S.
Gonda ; met onderhoorigheden 1000 inw.
(34 vierk. ntijlen met. 125,000 bewoners).
Sluis, I ) verkorte naam voor Maassluis. —
Slikker— veer, eene overvaart over de Lek naar 2) fransch l'Ecluse, stad in Zeeland, zevendhalf uur
Krimpen, een half uur g. benoordoosten Ridderkerk.
gaans bezuidw. Middelburg ; 1500 inw.; haven; het
Slippendam, in de 13e eeuw zeeuwsch dorp,
komt in de 13e en 14e eeuw onder de namen Lammersvliet, Lammensvliet en Lambertusvliet voor, ligt
eve n beoosten Goes; verzwolgen door de zee.
Sliwna, turksche stad. Zie SUMO en IsLINJE. aan een kleinen zeeboezem, het Zwin genaamd, en
Sloane (John), iersch genees- en kruidkundige, was voorheen eene sterke vesting, die gedurende de
Republiek der Vereenigde Nederlanden, bijna altijd
geb. 1660, gest. 1753. Men heeft van hem eene Reis
naar Madera, Barbadoes, St.-Christoph en Jamaica
Sluis in Vlaanderen genoemd werd. In 1132 de ha(2 dln. in fol. Louden 1705 en 1725) en een kruidven veroverd zijade door Willem van Yperen, werd S.
kundig woordenboek van Jamaica (3 dln. Lond.1696).
door hem versterkt,doch door den pries van Elzas beHij is vermaard als stichter van 't Britsche Museum.
legerd en ingenomen ; 1295 werd S., bij gelegenheid
Slobode, zooveel als voorstad, of onbemuurd van eenen strooptocht van Jan van Renesse, eene
vlek. In Siberie beteekent S. eene plaats, die door
prooi der vlammen ; in 1340 in 't gezicbt van S. een
eene houten omheinil,g beschut is tegen tie aanvalvermaarde zeeslag tusschen de vloot van Frankrijk
len van rondzwervende horden.
en die van Engeland, waarbij voor het eerst gehruik
Slobodskoi, stad in europ. Rusland, aan de werd gemaakt van kanonnen op de schepen. In 1386
Wjetka, 8 uren gaans benoorden Wjetka ; 6000 inw.
werd te S. de vloot van 1287 vaartuigen uitgerust
Slochteren, lat. Slochthru, in oude krontjhen om eenen krijgstocht naar Engeland te doers, die
echter le Diet liep. In 1406 (22 Mei) werd S. beleSlothra, dorp in de prov. (3 urea g. beoosten de stad)
1500 inw.
gerd door eene sterke engelsche vloot, die 't beleg
Groningen;
G
staakte, wegens het sneuvelen van haren admiraal
Slochthra, oude naam van Slochteren.
Sloe (het), vaarwater tusschen Walcheren en Thomas Pembroke. Eenige jaren later werd een groot
de westzijde van Zuid-Beveland.
gedeelte van S. door brand vernield. Izabella van
Portugal, de bruid van hertog Filips den Goede,graaf
Sloetsk. Zie SLIM.
Slonim, stad met 8500 inw. in europ. Rusland, van Vlaanderen, kwam op Kerstdag 1429 te S. aan,
15 mijlen bezuidoosten Grodno ; was tot 1797 de
dat destijds de voornaamste haven van Vlaanderen
hoofdplaats van het gouvt. Grodno,
was ; ook Margareta van York, zuster van Engeland's
Slooten, I) lat. Slota, stadje in Friesland, koning, kwam als bruid van Karel den Stoute te S.
binnen met 16 schepen (25 Juni 1468). Twintig
vierdhalf uur gaans bezuidw. Sneek ; 1000 inw.;
jaren later (1488) werd S. tevergeefs belegerd door
werd 1420 door de Vetkoopers belegerd, dock door
hertog Jan van Beieren ontzet ; in 1486 werken de
't duitsche krijgsvolk van Maximiliaan ; dock in 't
Vetkoopers hier met veel verlies afgeslagen door de
beleg van 1492 doorstond S. een benauwden tijd,
werd door de pest geteisterd, en moest zich, toen
Schieringers. In 1522 aan de Geiderschen ontweleen kruitmagazijn gesprongen was, overgeven. In den
digd door de Burgundiers, kwam S. in 1582 aan de
80-j. oorlog koos S. de zijde der Staten tegen Spanje;
Staten, die het goed versterkten ; een aanslag der
1586 door de Spanjaarden belegerd (van 8 Juni tot
Spanjaarden om S. door verraad machtig te worden
4 Aug.) moest S. eindelijk capituleeren, en bleef in
13 Mei 1588 mislukte. — 2) dorp in Noord-Holland.
de macht der Spanjaarden tot 1604, toen het hun
Zie SLOTEN .
Slootmannia en Slootmanninga, oude (18 Aug.) na een beleg van Brie maanden ontweldigd werd door pries Maurits. Drie aanslagen der
namen van 't stadje Slooten.
Spanjaarden, om S. te heroveren, mislukten (1606,
Slota, lat. naam van 't stadje Slooten.
Sloten, 1) stadje ; zie SLOOTEN. - 2) dorp in 1621, 1626). In 1747 werd S. na 5 dagen beleg door
de Franschen ingenomen ; loch bij den vrede van
Noord-Holland, vroeger St.-Pancras genaamd, ligt
Aken (1749) teruggegeven. I3ij het beleg van 1794
anderhalf uur gaans bezuidw. Amsterdam; 550 inw.
Sloterdijk, of Slooterdijk, dorp in Noord- werd S. gedurende 22 dagen (4-26 Aug.) heldhaftig en roemrijk tegen de Franschen verdedigd, dock
Holland, een half uur gaans bewesten Amsterdam ;
moest eindelijk, door 's vijands kogels en bommen
met onderhoorigheden 1000 inw.
schier in een puinhoop herschapen, bezwijken voor
Slothra, oude naam van 't dorp Slochteren.
Slough, dorp in Engeland, graafschap Bucking- de overmacht. Uric bange dagen (3, 4, 5 Febr.)
bracht S. in 1825 door, toen het zeewater door felham, 3 kwartier gaans benoorden Windsor ; te S.
len storm voortgezweept de stad onder deed loopen.
el'
woonde Hersch.
Slowaken, de slawische bewoners van Noord- In 1830 werd S. overrompeld door de Belgen (30 Oct.),
die echter reeds des nachts van den volgenden dag
Hongarije.
Slowenen, of Slowentzen, de in Stiermarken, weder aftrokken.
Slusa, lat. naam van Sluis.
Karnten en Krain gevestigde slawische volkstammen,
Sluzk, Sloetsk, stad in 't russ. gouvt. Minsk,
veelal Wenden (zie dat art.) genoemd, en in geleerde
14 mijlen bezuiden Minsk, aan de rivies' S.; 7500
werken ook Korutanen geheeten. In 't laatst der 6e
inw.; afgebrand in 1774. In de nabijheid van S. gaeeuw kwamen de S. zich nederzetten in de genoemde
ven Polen, onder de regeering van Sigismond
streken ; 788 r erd geheel Korutanie,onder den naam
driemaal de nederlaag aan de Tartaren.
van Wendische mark, door Karel den Groote bij zijn
66

1042

Smiland

Smaland, Smooland, voormalige prov. in 't zuiden van Zweden, ruin 580 vierk. mijlen groot, vomit
thans de laws JónkOping, Itronoberg en Calmar.
Smalbrugge, voonnalig dorp(thansgehucht),
in Friesland, 2 uren gaans ten W. Z. W. van Sneek.
Smalena, oude naam der grietenij Smallingerland.
Smalkalde. Zie SCHMALKALDEN.
Smallebrugge. Zie SM
s ALBRUGGE.
Smallingerland, grietenij in Friesland, bevat de zeedorpen Drachten,Boornbergum(tnet SimileEe), Kortehernmen, Nijega, Oudega, Opeinde (flat
ook Smallinger-Opeinde genoeind wordt), benevens
eel) klein gedeelte van Rottevalle.
Smaragdus mons, lat. naarn van 't gebergte
Zabarah in Upper-Egypte, nabij de Roode Zee, is S.
genoemd naar de daarin aanwezige
reeds ontgonnen °rider Sesostris, daarna tang verlaten, onder Mehemed Ali weder ontgonnen, en in
1852 overgedaan aan eene engelsche maatschappij.
Dit is het Smaragden-eiland.
Smeerdike, verbasterde naam voor het zeeuwsche dorp St.-Maartensdijk.
Smerdis, een magier der Perzen, maakte zich
bij den dood van Cambyses (522 v. Chr.) van den
troon meester, zich uitgevende voor des overierienen konings broeder Smerdis, dien hij op last van
Cambyses ter dood gebracht had. Deze magier was
vroeger voor een of ander misdrijf gestraft met verminking (zijne ooren waren afgesneden); door een
zijner vrouwen aan die bijzonderheid herkend, en
door haar verraden, zag S. zich, na 7 maanden geregeerd te hebben, door een komplot van zeven rijksgrooten van den troon werpen en van het )even berooven. De usurpatie van S., als poging der magiers
orn bet gezag in handen te krijgen, werd nu gevolgd
door eene reactie der krijgslieden tegen de theocratie: al tie magiers werden verrnoord (dit bloedbad
wordt genoemd de Magophonie).
Smilde, gemeente in Drenthe, zijnde eene reeds
van het par 1771 dagteekenende veenkolonie, doorsneden door de Sniildervaart, die te Assen aanvangt,
en ten W. van Meppel uitloopt in de Meppelervaart.
De gemeente S., bevolkt met omstreeks 5000 zieten,
haat zich in 4 gedeelten splitsen, nl. (zuidwestelijkst)
't kerkdorp Oude-S. of Hooger-S.; dan volgt het dorp
Hijker-S.; daaraan paalt Kloosterveen; en dan (noordooste lijkst) de Boven-S.
Smintheus, d. i. de Muizendooder, bijnaam
van Apollo, inzonderheid bij de Phrygiers, wier land
door dezen god op zekeren tijd van de muizenplaag
verlost was.
Smirna . Zie SMYRNA .
Smith (John), engelsch zeevaarder (1579—
1631), deed Brie reizen near Virginie (1606-14),
presideerde bij tie sticking van de stall James-Town.
Lens in bander' van een Indianen-stam gevallen,
stonden die lieden op het punt om hem te slachten,
ten elude hem vervolgens op te eten, toen de schoone
Pocahontas (de dochter van het hoofd \ an diet.) stain)
hem van den dood redde met eigen levensgevaar. Men
kan dezen S. besehouwen als, na Walter Raleigh,
den eigenlijken sticker van de engelsch-arnerikaansche kolonien.
Smith (Adam), beroemd schotsch schrijver
(zedekunde en staathuishondkunde), geb. 1723 it;
Kirkaldy, sedert 1751 professor te Glasgow, sedert
1764 uitsiuitend auteur, totdat hij 1778 als commissaris des konings over de Douanen in Schotland
aangesteld werd, welk voordeelig ambt hij bleef bekleeden tot aan zijnen dood (Juli 1790). Van zijne

Smyrna
Works (5 din., Edinburg 1817) verdienen inz. genoemd : Theory of moral sentiments (1759) en
Inquiry into the nature and causes of the wealth of
nations (2 din. Londen 1776, dikwijls herdrnkt).
Smith (Joe), stichter van de secte der Mormonen.
Smith (Sidney), satiriek en staatk. schrijver,
geb. 1771 te Woodford in 't engelsche graafschap
Essex, sedert 1831 kanunuik eau de Pauiriskerk te
Londen, gest. 1845, was in 1802 gezamenlijk met
Jeffrey en Brougham oprichter van de beroenide
Edinburgh Review. De Iaatste editie der Werkenv an
S. k die in 3 dln. (Louden 1853).
Smith (sir William Sidney), britsch viag-officier, geb. 1764 te Londen, kweet zich in den franschengelschen oorlog verscheidene tnalen Ioffelijk, ver-t
brandde 18 Dec. 1793 fle ter reede van Toulon liggentle fransche schepen, viel 1795 in handen der
Franschen, die hem 2 jaren gevangen hielden in den
Temple, waaruit hij uiiddel vond te ontsnappen; hij
deed zeer veel kwaad aan de Franschen tijdens himnen krijgstocht naar Egypte, bestuurde de verdediging van St.-Jeau-d'Acre, en noodzaakte Bonaparte het beteg van die vesting op te breken (1799);
in 1805 shoot hij met Kleber het verdrag van ElArisj, waarbij de Franschen zich verbouden Egypte
te ontruirnen (welk verdrag echter niet geratificeerd
werd), ontving 1805 den rang van sellout-bij-nacht,
beschermde Sicilie terwijI het koninkrijk Napels in
handen der Franschen was, begeleidde den koning
werwaarts die vorst de
van Portugal naar
wijk nam in 1807. In het proces van koningin Carolina betrokken, als beticht van overspel, werd S.
sedert niet meer in actieve dienst gesteld, hield verblijf buitenslands, en stierf 26 Mei 1840 te Parijs.
Smolensk, vestingstad in europ. Rusland, aan
den Dnieper, 52 mijlen benoordw. Moskou; 17,000
inw.; eene heilige stall, en een der oudste steden
van het russische rijk, was hang eene onafhankelijke
republiek, werd in 881 onderworpen door die van
Nowgorod ; verscheidene malen diende S. els apanage
voor priusen nit de dynastic van Rurik ; dock in de
verwarring, die op den inval der Mongolen volgde,
viel S. in handen der Litauers, die er meester van
bleven tot 1514. De Russen en Polen betwistten
elkander tang het bezit van S.; laatstgenoemden namen het in 1611 in bezit, en behielden het bij tractaat van Dewlina (1618); maar Alex. Romanow heroverde S. in 1655. De Franschen bevochten 17 Aug.
1812 bij S. eene bloedige overwinning op de Russen,
waarna S. aan de vlammen prijsgegeven werd ; het
had toen over de '200,000 inw. (zegt men), thans
heeft het er 17,000; het is als het ware de sleutel
tot het binnenland van Rusland, en hoofdplaats van
bet gonvernernent S. (1018 vierkante mijlen, met
1,102,000 bewoners).
Smollet (Tobias), engelsch geschied- en romanschrijver, gel). 1720 in Schotland, studeerde geneeskunde, doch verliet dit y ak om zich aan het auteurschap te wijden, en stierf 20 Oct. 1771 te Livorno
in Italie. Van zijne werken verscheen eene complete
editie (Londen 1841). Zijne History of England
(4 din. Louden 1758) is dikwijls herdrukt.
Smyrna, turksch Ismir, turksche zeestad in
lilein-Azie, 50 mijlen beztridoosten Constantinopel,
op den achtergrond van de ornstr. 10 mijlen landwaarts insnijdende Golf van S. (eene golf der Egeesche Zee), heeft 160,000 inw., is de zetel van consulaten der meeste beschaafde natien, en staat door
eenen spoorweg in gemeenschap met Ardin. Het is
eel' der steden, die aanspraak waken op de eer, de
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geboorteplaats te zijn van Homerus, die naar de
kleine rivier van S. (de oude Meles) den bijnaam
draagt van Melesigenes. Gesticht heet S. door Tantalus, of door eerie volkplanting nit Ephesus, omstr.
600 v. Cbr. Ofschoon eene btoeiende koopstad ( thans
de voornaamste van aziat. Turkije), heeft S. toch
nooit op eene !Uri gestaan met Ephesus, Miletus,
enz. Ingenomen en verwoest door de Lydiers, onder
Ardys, weder opgebouwd door Alexander, werd S.
door eene aardbeving omvergeworpen under Tiberius (herhaalde mien is S. door zulk eene rampgeteisterd; evenzoo door de pest). Herbouwd ond-er
Marc.-Aurelius, werd S. onder bet keizerrijk vermaard door zijnen koophandel en door zijne scholen
voor welsprekendheid. Bion en Quintus (van S.) werden er geboren. In 1084 werd S. aan de grieksche
keizers ontweldigd door eenen Turk, met name Tzachas, die er de hoofdstad van maakte van eenafzonderlijk rijkje ; maar Johannes Ducas veroverde S. in
1097. De Turken maakten zich opnieuw meester van
van S. in 1332; het werd bun in 1344 ontweldigd
door de Christenen ; doch in 1402 viel het in banden van Tamerlan, die er plundering en verwoesting
aanrichtte. In 1424 maakte Amurat zich van S.
meester, en sedert is het in de macht der Porte gebleven. Tweemaal (1841, 1845) werd S. geteisterd
door eenen brand, die telkens bijna de halvestad in
de asch legde. De christengerneente te S. was emit
der zeven gemeenten in Azie (Openb. 1: 11; 2 : 8).
Smijtegelt (Bernardus), geb. te Goes 1665,
studeerde theotogie te Utrecht, werd 1687 proponent, 1689 predikant te Borsselen, vervolgens te Goes
en 1695 te Middelburg, bedankte later voor op hem
uitgebrachte beroepen naar Rotterdam en Utrecht,
en stierf te Middelburg 1739, weinig vermoedende
dat zijne predicatien enz. eene eeuw na zijnen flood de
lievelingslectuur zouden worden van dat kleine kuddeken in de gereformeerde Kerk, dat zich in alle nederigheid des harten de Uitverkorenen Godes" neemt.
Snaith, stad in Engeland, 8 uren gaans bezuidoosten York ; 7000 inw.
Snakes. Zie -sLANGEN-INDIANEN.
Snake's Island. Zie -sLANGEN-EILAND.
Sneca, tat. naam der stad Sneek.
Sneek, stad in Friesland, 2 uren gaans bezuidoosten .Bolsward ; 8500 inw.; is zeer oud, was in
1294 reeds een stadje, werd 13 Oct. 1456 en op
Witten Donderdag 1457 telkens door eenen fellen
brand geteisterd, nam een werkdadig aandeel in de
twisten der Schieringers (wier zijne S. hick') en
Vetkoopers. In 1517, bij eene strenge worst, werd S.
door de Burgundiers belegerd en nauw ingesloten ;
de stad zou zich gaarne hebben overgegeven, maar
de vermaarde Groote Pier hield dit tegen, totdat 28
Januari het dooiweder inviel, waardoor de belegeraars
in allerijl het beleg opbrakeu. In 1572 werd S. veroverd voor den prins van Oranje. In 1651 hield Karel Stuart (naderhand koning Karel II), tijdens hij
voortvluehtig was nit Engeland, eenigen tijd te S.
verblijf. Van watersnood teed S. in 1570 (Allerheiligen) en 1825 (5 en 6 Febr.).
Sneeker-Vijfga, getneenschappelijke benamini, der vijf friesche dorpen Scharnegoutum, Goinga, Eoinga, Gouw en Otlingavvrer.
Snellius (Willebrord Sue!, lat.), nederl. wisen sterrenkundrge, geb. 1591 te Leiden, sedert 1613
professor aldaar, gest. 1626, uitvinder o. a. van de
refractie-wet; bij volbracht eene graadmeting van
Alkmaar naar Bergen-op-Zoom, waarbij voor bet
eerst de triangulate toegepast werd ; ook heeft hij
verscheidene werken nagelaten.
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Snikzwaag, voormalig dorp (thans gehucht)
in Friesland, 2 uren gaans ten W. N. W. van Heerenveen.
Snits, oudfriesche naam van Sneek.
Snook (Andries), een der sieraden van het hollandsche tooneel. eer onze tooneelspeelkunst in het
jammerlijke verval geraakte, waarin die nu sedert
tang als voor goed verzonken schijnt. Geb. 1766 te
Rotterdam, stierf S. in 1829 met den eernaam van
.de Hollandsche Talme.
Snorro-Sturluson, ijslandsch geschiedschrijver, geb. 1178, bekleedde in zija vadertand verschIllende poster), was trot eenigen tijd jarl (dat is
stadhouder) in Noomegen; in de binnenlandsehe
twister' betrokken, die Usland verscheurden, keerde
hij derwaarts terug, doch werd 22 Sept. 1241 te
Reikholt vermoord, door een zijner schoonzonen.
Zijn voornaainste werk, dat hij 1230 voltooide, is de
Heiniskringla, zijnde eene verzameling zvveedsche en
noorweegsche volkslegenden (6 dln. Kopenhagen
1777-78; in 't Duitsch vertaald door Wachter, 2
dln. Leipzig 1835-37). Men heeft ook de (aithans
grootendeels door hem geschrevene, en naar hem genoemde) Edda; zie dat art.
Snowdon-bergen, gaelisch Eryri, gebergte
in 't engelsche prinsdom Wallis, op de grenzen der
graafschappen Caernarvon en Merioneth.
So, een koning van Egypte; II lion. 17: 4.
Soa, eene stad der Chaldeeers; Ezech. 23: 23.
Soanda, of Osiana, stad in Cappadocie; thans
Juzghat.
Soane, de oude Satins, rivier in Indio, ontspringt
op het Amarakantaka-gebergte, neemt eene znidoostwaartsche richting, vomit in Karen benedenloop
de grenslijn tusschen de britsche presidentschappen
Bengalen en Agen, en valt bij Mania (9 uren gaans
ten westen van Patna) in den Ganges, na 110 mijlen
loop.
Soana (sir John), benoemd engelsch bouwmeester, geb. 1756 in het graafschap !Jerks, gest. 1837
te Londen, zette 30,000 ponden sterling vast voor
het onderhoud van de door hem nagelatene kunstverzameling.
Sobai, een van* de vaderen der portiers; Ezra
2: 42; Neh. 7: 45.
Sobal, 1) een zoon van Seir; Gen. 36: 20, 23,
29; 1 Chron. 1: 38, 40. — 2) een zoon van Kaleb;
I Chron. 2: 50, 52 ; 4 : 1.
Sobburg, oude naam van Souburg.
Sobek, een van de hoofden des yolks; Neb.
10 : 24.
Sobi, een tier Amrnonieten, die David van leeftocht voorzagen; II Sam. 17: 27.
Sobieski (Jan of Johannes), of Johannes III,
koning van Polen, en een van Polen's groote helden,
geb. 1629, stawde of van een aanzienlijk geslacht,
trail 1648 in krijgsdienst, onderscheidde zich spoedig, en werd door Casimir V tot vaandeldrager der
kroon benoemd. Hij had 'eel aan de overwinning
van Beretesjk (1651), blonk nit in den noodlottigen
oodog van Polen tegen Zvveden (1653-60), versloeg en dwong tot wijken Zweden's bondgenooten
na den vrede van Oliva, ontving 1667 den titel van
opperveldheer der kroon, rukte op tegen den in opstand zijnden kozak Dorozenko, en ontweldigde hem
al zijne vestingen (1671). Na den vernederenden
vrede, lien koning Michael in 1672 met de Porte gesloten had te Buczaz, vormde S. eenen bond tegen
diet' koning, en legde de wapenen eerst neder, toen
bij door bet verdrag van Ujasdow (1673) meester
werd van het bewind : hij liet nu den vrede van
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Buczaz te niet doen, versloeg de Turken hij Choczim,
en werd bij den dood van Michael (1674) uitgeroepen als koning van Polen. Tevergeefs wendde hij
alles aan om Polen weder op te beuren ; hij zette den
oorlog tegen de Turken voort, doch met weinig voorspoed (1675): te Lowicz ornsingeld door eene armee van 200,000 Turken en Tartaren, achtte hij
zich gelukkig aan dat gevaar te ontkomen door afstand te doen van Kamenetz en een derde gedeelte
van Ukraine (verdrag van Zurawno, 1676). Door
Oostenrijk te hulp geroepen, ontzette hij Weenen,
dat belegerd werd door Kara-Mustapha (1683), en
redde zoodoende keizer Leopold, die zich al zeer
weinig dankbaar daarvoor toonde. Vervolgens oorloogde S. in Moldavie (1684-85), en deed verscheidene invallen in Bessarabie; doch slecht ondersteund door Oostenrijk, werd hij genoodLaakt den
vrede van Moskou te teekenen (1686), waardoor
Polen ophield mogendheid van den eersten rang te
zijn. Hij stierf 1696. Een zijner zonen, Jacobus S.,
deed vergeefsche pogingen orn den troon te bemach.
tigen; en met zijnen dood (1734 in Oostenrijk) is
het geslacht S. uitgestorven.
Sobrarbe, of Sobrarve, in den vroegsten tijd
der middeleeuwen eene republiek, die, na de invallen der Arabieren, door gothische vluchtelingen gesticht was in het noorden van Spanje, bezuiden de
Pyreneen, en bewesten Ribagorza ; later tot graafschap verheven, werd S. met Ribagorza aan Gonzales
(den vierden zoon van Sancho III van Navarra) geschonken, die, in navolging van zijne drie broeders,
den titel van koning aannam (1035); vandaar het
kortstondige koninkrijk Sobrarbe en .Ribagorza, dat
bij Gonzales' dood (1038) ingelijfd werd bij het koninkrijk Aragonie.
Sochja, vermeld als een van de hoofden der
vaderen ; I Chron. 8: 10.
Socho, twee steden in scam Juda, 1) in de
laagte ; Jozua 15: 35; I Sam. 17: 1 ; I Kon. 4:10;
1 Chron. 4: 18; II Chron. 11: 7; 28: 18. , — 2) op
bet gebergte; Jozua 15: 48.
Society Islands, d. Genootschaps eilanden, in duitscbe boeken Gesellscha[tsinseln, van welk
woord door eene gebrekkige overzetting de hollandsche benaming Gezelschaps-eilanden herkomstig is,
een archipel of eilanden-groep in Polynesie, in 1606
ontdekt door Quiros, in 1768 bezocht door Bougainville, doch eerst in 1769 nauwkeurig opgenomen
door Cook, die er den naam S.-I. eau gaf, ter eere
van het koninkrijk Genootschap van wetenschappen
te Londen. De Franschen, die tie S.-I. tegenwoordig
tot hunne overzeesche bezittingeu rekenen, noemen
deze groep Archipel de la Societe, en in vele hollandsche boeken komen ze voor onder den naafi' van
Societeits-eilanden. De groep bestaat uit elf groote,
meerendeels vuicanische, en eenige kieinere eilanden,
te zarnen bevolkt met omstreeks 15,000 menschen,
die zich sedert 1817 tot bet Christendom hebben
laten bekeeren. Tot de S.-I. behooren o. a. Maitea,
Eimeo, Raiatea, Huahine, Barahora ; doch het voornaamste is Tahiti (zie OTAHEITI).
Socinus (Lelius), vermaard ketter, geb. te Siena 1525 nit eerie female, die verscheidene beroemde
rechtsgeieerden voortgebracht heeft, studeerde eerst
de rechten, daarna theologie, began 1546 te Vicenza
de drieeenheid Gods en de godheid van Jews te
loochenen, moest dien ten gevolge vluchten (1547),
bezocht Zwitserland en Duitschland, bracht drie jaren (1548-51) te Wittenberg bij Melanchthon door,
ging 1557 naar Polen, waar zijne leer ingang vond
bij den biechtvader der 1.eningin, keerde, na in Po-
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len vele aanhangers gemaakt te hebben, naar Zwitterland terug, deed nog verscheidene reizen, en stierf
omstr. 1563 te Zurich. — S. (Faustus), neef van
deu vorige, geb. 1539 te Siena, bekleedde van 1562
tot 1574 verschillende ambten aan het hof van Toskanen, verliet wen Italie om zijne geloofsbegrippen
(de leerstellingen van den vorige) vrijer te kunnen
uiten, gaf te Bezel verscheidene werken in het licht,
ging 1578 naar Zevenbergen, 1579 naar Polen, waar
hij een aantal gemeenten stichtte. De Unitarissen,
d. belijders van de eenheicl (unitas) Gods, sloten
zich nagenoeg alien aan S. aan, zoo zelfs, dat zij voortaan niet meer Unitarissen, maar naar S. Socinianen
genoemd werken. Al de werkeu van dezen S. zijn
opgenomen in .Bibliotheca fratrum polonorum" (6
din. in fol. 1656), in 't licht gegeven door zijnen
kleinzoon Andreas Wissowatius.
Socinianen, de aanhangers van Socinus.
Socorro, stad in 't noord-amerik. territorium
Nieuw-Mexico, aan den Suarez, 7 uren gaans benoordoosten Bogota; 6000 inw.
Socotora, Sokotra, Soktra, Dioscorides insula
bij de ouden, eiland aan de kust van Oost-Afrika,
28 mijlen beoosten kaap Guardafui, is 48 vierk. mijlen grout, behoort toe aan den sultan van Kissine
in Hadramat (in Zuid-Arabie), en heeft tot hoofdplaats Tamarida. De Engelschen hebben sedert 1835
vasten voet op S.
Socrates, beroemd grieksch wijsgeer, geb. 470
v. Chr. te Athene, zoon van den beeldhouwer Sophroniscus en van eene vroedvrouw met name Phenarete, leerde aanvankelijk het vak zijns vaders,docb
wijdde zich reeds spoedig geheel aan de wetenschap,
deed echter ook zijn plicht in de krijgsdienst (hij
onderscheidde zich o. a. bij Tanagra, en vooral in
den slag bij Delium, waar hij het leven redde van
Xenophon en van Alcibiades). Zijne beroemde leus
was Ken u zelven, en hij is niet slechts een der grootste denkers, wear ontegenzeglijk ook een der verhevenste karakters, die ooit geleefd hebben. In zijn
huiselijk leven was hij niet gelukkig ; de plagerijen
van zijne vrouw Xanthippe zonden ieder ander als 't
ware gedwongen hebben tot daden van brutaal geweld;
doch S. verdroeg al hare kwellingen met onuitputtelijk geduld. Ook buitenshuis was voor S. niet alles
vrede en rust; door zijne strenge zedeleer maakte
hij zich menigeen tot vijand. Op zijn 69e jaar werd
hij door Melitus (een pruldichter), Lycon (een politieken tinnegieter) en Anytus (een rijken bierbrouwer), beschuldigd van gebrek aan eerbied jegens de
goden, en van het aankweeken van zedebederf bij de
jongelingschap. In weerwil van zijne onschnld, werd
hij ter dood veroordeeld; zijne vrienden deden al
het mogelijke om hem tot vluchten te bewegen,doch
met zijne verhevenbeid van ziel weigerde hij standvastig, zich aan het tegen hem gevelde vonnis te
onttrekken, en dronk den gifbeker anno 400 v. Chr.
De Atheners zagen echter spoedig in, welk eene onrechtvaardigheid zij jegens S. begaan hadden, hetgeen ze zochten goed te maken door hem eenen
tempel toe te wijden, waar bij als halfgod vereerd
werd.
Socrates, bijgenaamd Scholasticus, pleitbezorger te Coustantinopel in de 5e eeuw na Chr., schreef
in 7 boeken een vervolg (loopende van 306 tot 439)
up ue Kerkelijke Geschiedenis van Eusebius, achter
wiens werk men het gedrukt vindt in de Parijsche
editie van 1544.
Soden, 1) kerkdorp in 't Nassausche, staat in
spoorweggemeenschap met lInchst en Frankfort aan
den Main, heeft 1300 inw., en is door zijne vele
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Soengei-Poea, dorp op Sumatra's westkust,
warme zoutbronnen een bezocht badplaatsje.
resid. Padangsche Bovenlanden ; overwinning der
2) stad in Keurhessen, aan de uitwatering van de
nederl. troepen op de Padries 29 Mei 1832.
Saltza in de Kintzig; 1000 inw.; fraaie 'une van
Soenur, i) eng. Jooneer ; zie NUM. - 2) oud
den burg Stoltzenberg.
Soderhamn, stad in zweedsche Ian Gefle, dorp op Sumatra's westkust, residentie Padang.
Soerabaja, stad op Java, aan de uitwatering
aan de Bothnische Golf, circa 9 mijlen benoorden
van den Kediri in de Straat van Madoera; 100,000
Gefle; 2800 inw.; haven.
SOdermanland, zweedsch Ian. ZieNYKOPING. inw.; goede haven ; door brand geteisterd driemaal
in 1842 (12 Aug., 26 Aug. en 9 Sept.) en 3 Febr.
13:
1 .
1 : 10.
Z b ulon ; N
Sodi, een uit slam Zebulon;
Sodom, stad in Palestina, gemeenlijk vermeld 1847 ; het is de hoofdplaats der residentie 8. (105
vierk. mijlen groot, met 1,100,000 bewoners).
te zamen met Gomorrha (zie dat art.), wordt in den
zetel
Soerakarta, of Sola, stad
Bijbel dikwijls genoemd (Gen. 10: 19; 13: 12, 13;
van een nederl. resident, heeft 110,000 inw. en in
14: 8 en v.; 18: 16, 26; 19: 24; Dent. 29: 23;
haven omtrek prachtige rumen van tempels nit de
32: 32; Jezaia I: 9, 10; 3: 9; 13: 19; Jerem. 23:
oudheid ; S. is de residentie van den soesoehoenan
14; 49: 18; 50: 40; Klaagl. 4: 6; Ezech. 16: 46;
of keizer van Mataram (zie dat art.), die onderbooAmos 4: 11). Het was de woonplaats van Lot, die
rig is aan bet nederlandsch gezag; zijn rijk is bet
met de zijnen gered werd van de algemeene verdelnederlaudsche residentschap S., dat begrensd wordt
ging, toen de geheele vlakte Siddim, waarin S. lag,
door de volgende residenticn: Samarang ten N.W.
bij eene vulcanische uitbarsting verzwolgen werd
en ten N., Madion ten W., Djokdjokarta ten Z.W.
door hetgeen thans de Doode Zee heet (zie het art.
en ten Z., Kadoe ten W.
A SPHALTITES LACUS). De bewoners van Sodom (de
Soerendonk, Surendonk, dorp in de Meierij
Sodomlet en) zijn berucht door hunne zucht naar tevan 's-Bosch, prov. Noord-Braband, 4 urea g. bezuidgennatuurlijke bevrediging van de geslachtsdrift
oosten Eindhoven; circa 700 inw.; vormde vroeger
(Gen. 19: 5), welke afschuwelijke neiging tot op den
met Maarheze en Gastel de baronie Kranendonk.
huidigen dag den naam van Sodomie draagt. In het
Soeroasso, of Soerawassa, dorp op Sumatra's
N. T. vvordt S. genoemd: Matth. 10: 15; 11: 23,
westkust, resid. Padangsche Bovenlanden, is een der
24; Marcus 6 : 11; Lucas 10: 12; 17: 29; Rom. 9:
vier oude hoofdplaatsen van het rijk Menangkahau;
29; II Petr. 2: 6 ; Juda vs. 7 ; Openb. 11: 8.
Sodor, hoofdplaats van 't eiland Man. Zie 23 Juni 1824 werd door eene handvol dappere Nederlanders eene ovcrtalrijke bende muitetingen afCASTLETOWN.
Soedan, Beled-es-Soedan, d. i. Land der Zwar- geslagen, die eenen verwoeden aanval op het nederlandsche fortje Soeroassa kwam doen, welk fortje in
ten, de algemeene benaming voor het geheele p oor1832 geslecht is.
derdeel van Middel-Afrika, tusschen de Sahara ten
Soest, I) stad in pruis. Westfalen, 5 nren gaans
N. en de onbekende landstreken onder den Equator
benoorden Arnsberg; 12,000 inw. — 2) dorp in de
ten Z. Van de menigte verschillende rijken, die in S.
nederl. prov. Utrecht, I uur gaans bewesten Amersbestaan, zijn de voornaamste: Bambarra ; clan de
foort; 3000 inw.; zeer oud dorp, door vijandelijk
drie Fellata-rijken Massina, Gando en Sokoto; wijkrijgsvolk in brand gestoken 1356 en 1481 ; door
ders Bornoe, Wadai en Darfoer.
Soekapoera, regentschap op Java (Preanger Maarten van Rossum uitgeplunderd 1543; door de
Keizerlijken, die Amersfoort ingenomen hadden, erg
regentschappen).
Soekawatti, landschap op Java, behoort tot gehavend 1629; door een feller brand geteisterd 13
Oct. 1833.
de resid. Soerakarta.
Soestdijk, gehucht in de prov. Utrecht, 3
Soekoe, eene plaats op Java, 26 paler beoosten
kwartier gaans bewesten Soest, aan den dijk, die van
Soerakarta gelegen, is merkwaardig door de vele overSoest naar het Gooiland loopt ; 100 inw.; is vooral
blijfsels van oude tempels, die men er aantreft.
Soela-Besi, eiland in de Straat der Moluk- bekend door bet vorstelijk lustslot, in 1674 daargebouwd voor Willem III, prins van Oranje; in 1795
ken (nederl. 0. I.).
Soember, dorp op Java, resid. Djokdjokarta; eigendom van den staat geworden, werd dit lustslot
in 1816 door de Staten-generaal als rationale hulde
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
ten geschenke aangeboden aan den toenmaligen
27 Juni 1828.
Soemoen, dorp op Java, resid. Kadoe; 28 Jan. kroonprins (later koning Willem II), den nederlandschen held van Quatre-Bras en Waterloo.
1827 overwinning der nederl. troepen op de muiteSoetermeer, dorp in Zuid-Holland, derdhalf
lingen.
Soenda, Sunda, zoo noemen de inboorlingen uur gaans beoosten 's-Gravenhage ; 300 inw.;
het vermaarde beleg van Leiden was S. door de
het westgedeelte van Java ; de Portugeezen gaven
Spanjaarden bezet ; 28-29 Oct. 1701 werd S. door
voorheen dezen naam aan 't voormalige koninkrijk
eenen zwaren brand geteisterd.
Jacatra op Java, en de stad Jacatra heette toen
Soeterwoude, dorp in Zuid-Holland, een half
Soenda-Kalappa. Nog tegenwoordig noemt men
uur gaans bezuiden Leiden; 400 inw.
Straat S. de zeeengte tusschen Java en Sumatra, en
de eilanden, in en beoosten die zeeengte gelegen, worSoewan, oude naam van Assuan.
Sof.... Zie Soee , .
den Soenda-eilanden of Oostersche archipel genoemd.
Die eilanden worden onderscheiden in Groote en
Sofala, een gedeelte van Afrika's oostkust, tusschen (len mond van den Zambesi en de Delagoa-baai.
Kleine. De Creole S.-eilanden zijn : Sumatra ; BorSoffarieden, perzische dynastie, verving de
neo, Celebes, Java, en Banka met Billiton. De Kleine
Taherieden, regeerde van 872 tot 902 over de landS.-eilanden zijn die, welke beoosten Java lingen, nl.:
schappen Khorassan en Fars, en werd op hare
Bali,Lombok,Soembawa, Flores, Tjiendan of Soemba
beurt vervangen door de Samanieden. De dynastic
Sabrao, Solor, Lomblem, Ombaai, en de groep van
der S. werd gesticht door een rooverhoofdman, goTimor.
Soendoro, gebergte op Java, vormt de grens- naamd Jakoeb, noon van een ketellapper (soffar).
Sofia, steden in Rusland en Turkije. Zie SOPHIA.
scheiding tusschen de residentien Pekalongan, Kadoe en Baglen,
Solis, perzische dynastic. Zie SOPHIS.

Sogd

So lis

Sogd, de oude Polytimetus, rivier in Bncharge.
loopt tangs Samarkand en Bokhara, en ontlast zich
6 mijlen bezuidw. Bokhara in den Nihon, na circa
80 mijlen loop.
Sogdiana, landstreek in Hoog-Azle, benoorden Bactriana, onderworpen (329-328 v. Chr.) door
Alexander, die op de plaats van het onde Cyresjt de
stad Alexandresjt (Alexandria Eschata) stichtte.
Sogdianus, koning van Perzie, was de tweede
zoon van Artaxerxes Longimanus; hij liet zijn ondsten broeder dooden 425 v. Chr., om zelf den troon
te beklimmen, en werd ter dood gebracht door een
zijner overige broeders (Darius Nothus of Ochus).
Soger. Zie ASPHALTITES LACUS.
Soham, zoon van Merari; I Chron. 24: 27.
Sohl, comitaat in Hongarije, circa 52 vierk.
mijlen, met 92,000 bewoners; hoofdplaats Nensohl.
Soignies, stad in de belg. prov. Henegouwen,
aan de Senne, 4 uren gaans benoordoosten Bergen
(in 't Fransche Mons); 7000 inw.
Soissonnais, bet landschap rondom Soissons.
Soissons, het Noviodunum, later Suessio of
Civilas Suessionum, in nienw-lat. Sexonir, stad in 't
fransche dept. Aisne, aan de Aisne, 10 uren gaans
bezuidw. Laon ; 11,000 inw.; geboortepl. van Louis
d'Hericourt, Collot-d'Herbois, Quinette. Gewichtig
was S. in Cesar's tijd. In de nahijheid van 3. overwinning van Clovis op den romeinschen veldheer
Syagrius (in 486); dito van Karel Martel op Chilperik, koning van Neustrie (in 719); dito van Karel
den Eenvoudige op Robert, die daarbij sneuvelde (in
923). Na den dood van Clovis (511) werd S. hoofdstad van het koninkrijk S. (een der vier frankische
koniukrijken, waarin het rijk van Clovis toen verbrokkeld werd). Verscheidene malen is S. belegerd
(948, 1414, 1617, 1814); er werden verscheidene
concilien gehouden (0. a. dat van 1122, waarbij Abelard's gevoelen over de Drieeenheid veroordeeld
werd; en dat van 1202, bijeengeroepen ter zake van
de echtscheiding tusschen Filips August en Ingelborg). Tot 1789 had S. eene beroemde academie, gesticht in 1674.
Sojoten, Sarnojeedsche volksstam in Siherie,
in 't Sajanische gebergte ; omstr. 2000. hoofden sterk.
Sokacen. Zie BUNJEVACEN.
Solana, stad in Spanje, in La Mancha, 7 uren g.
benoordw. Villanueva de los Infantes; 9000 inw.;
gesticht 1243 door de ridders van Sint-Jacobus.
Soledad, I) of Conti, op Falkland na bet grootste der Falklands-eilandeu (zie dat art.). — 2) stad
in den mexicaanschen staat Veracruz, bekend door
bet tractaat tusschen generaal Prim en de Mexicanen gesloten 19 Febr. 1862, ten gevolge waarvan
Spanje en Engeland zich aan de later zoo treurig
vermaard gewordene Mexicaanscbe expeditie onttrokken, welk verstandig voorbeeld echter door
Frankrijk niet gevolgd werd.
Soles, fransche uaamsvorm voor Solia.
Soleto,vlek in het Napelsche, in Terra d'Otran to,
5 uren gaans beoosten Nardo; 1200 inw.
Soleure, fransche naamsvorm voor Solothurn.
Solfatara, kleine berg in het Napelsche, in de
nabijheid van Pozzuola ; het Forum Vulcani of de
Campi Phlegrcei der ouden.
Solferino, marktvlek in Lombardije, 8 uren
gaans henoordw. Mantua, en 3 Wren g. van den Mincio; 1800 inw.; 24 Juni 1859 bestissende veldslag,
waarin de keizer van Oostenrijk met eene armee van
170,000 man de nederlaag ontving van keizer Napo'eon III en koning Victor Emmanuel met hunne
vereenigde armee van 150,000 man.

Soli, 1) oudtijds £peta, later Soli, stad op Cyprus, tusschen de kapen Acamantus en Crommium,
naar men wil gesticht op raad van Solon, wien ter
eere het dan ook S. genoemd is. — 2) thans Metzlu,
stad in Cilicie, aan de zee, tusschen de rivieren
Lamus en Pyramus, gesticht door Atheners of door
Rhotliers, was zeer rijk en bloeiend. Tigranes verwoestte S., en verplaatste de inwoners naar Tigranocerta ; doch Pompejus liet S. weder opbouwen, en
bevolkte het, toen hij de zeeschuimers overwonnen
had, met diegenen hunner, wie hij het leven liet bebouden ; de stad nam toen den naam aan van
Pompeiopolis. Het was de geboorteplaats van Cranton
(een academisch wijsgeer), van Chrysippus, Philemon,
Aratus (den dichter). De bevolking van S. sprak cen
over bet algemeen zeer slecht Grieksch (vandaar het
wooed Solecismus).
Solia. Zie Sou I en 2.
Solignac, I) het oude SoleMniacum, stad in
't fransche dept. Haute-Loire, 2 uren gaans bezniden
Puy ; 1200 inw.— 2) vlek in 't fransche dept.HauteVienne, derdhalf uur gaans hezuiden Limoges; 3000
inw.; onde (in 631 gestichte) abdij.
Soliman, twee seldzjoecidische sultans van
Konieh, nl.: S. I, de stichter van het rijk Konieh,
regeerde van 1074 tot 1085, en werd opgevolgd door
zijnen oudsten zoon Kilidzj-Arslan. — S. II, meer
bekend onder den naam Rokn-Eddin, zevende sultan
van Konieh, non van Kilidzj-Arslan II, stierf in 1204.
Soliman, drie turksche sultans, nl.: S. I, zoon
van Bajazet, regeerde van 1405 tot 1410.— S.
regeerde van 1687 tot 1691. — S. II, de beroerndste sultan van Turkije, geb. 1496, beklom 1520 den
troon, onderwierp de rebellen in Syrie, de Marnloeken in Egypte, veroverde 1521 Belgrado, 1522
Rhodus, versloeg de Hongaren bij Mohacz, bemachtigde 1529 Olen (Buda), en kwarn in datzelfde jaar
met 120,000 man het beleg opslaan voor Weenen,
zonder dat het hem gelukken mocht die stad in handen te krijgen. Te gelijker tijd oorlogende tegen de
Perzen, ontweldigde hij hun Wan (1523), Tauris,
Bagdad en een gedeelte van Georgie (1536); hij vereenigde Tunis en Algiers met zijn rijk, ontnam aan
de Venetianen hunne laatste bezittingen in Morea
en in den Archipel, gal Zevenbergen en eenige graafschappen aan J. Sigismond Zapolski, en behield de
rest van Hongarije zelf, ondernam een tweeden veldtocht tegen de Perzen (1547), en ontweldigde bun
Sjirwan en de rest van Georgie (1549 en 50), hervatte daarna den oorlog in Hongarije (1552-62),
zond 1565 eene vloot nit tegen Malta, welk eiland
echter niet in zijne handen viel, en stierf 30 Aug.
1566 bij het beleg van Szigeth in Hongarije. Hij was
even groot staatsman als veldheer, doch bezoedelde
zijnen roem door wreedheid: ter wille van zijne
vrouw Roxolane, liet hij de vroeger bij eene andere
sultane door hem verwekte kinderen om het leven
brengen, zoodat zijn bij Roxolane verwekte zoon
Selim II zijn opvolger werd.
Solimoes. Zie A MAZONEN-RIVIER.
Solingen, stad in Rijnpruisen, aan de Wupper,
6 wren gaans bezuidoosten Dusseldorf ;11,000 inw.
Solinus (C. Julius), rorneinsch taalgeleerde, nit
de 2e of 3e eeuw v. Chr., schrijver aan den Polyhislor
(Tweebruggen 1794), ook in 't licht gegeven door
GOtz (Leipz. 1777), gecommentarieerd door Salmasins (Saumaise) in de beroemde .Exercitationes Plinianre in Solini polyhistorem" (2e druk 2 din.
Utrecht 1689).
Solis (J. Dias de), spaansch zeevaarder, ontdekte
Yucatan met Pinto (1507), voer de Plata-rivier op

1046

Solis
(die aanvankelijk naar hem genoemd werd), deed
omstr. 1512 opnemingen aan de kusten der baai van
Janeiro; hij werd door Ferdinand gemachtigd om
dat land te veroveren, dock had nauwlijks voet aan
wal gezet of hij werd gevangen genomen, en door de
Ind ianen opgegeten (1515).
Solis (Antonio de), spaansch letterkundige, geb.
1610 te Alcala, eerstsecretaris van Filips 1V,1661
beneemd tot histnriograaf der Indien, sedert 1666
geestelijke, gest. 1686 te Madrid. Men heeft van hem
negen blijspelen (Coniedias, Madrid 1681, dikwijls
herd ruk t), l'oesias (Madrid 1692, ilikwijIs herd rukt),
en de beroemde .Geschiedenis van Mexico" (Madrid
1684 in fol.; 4 din. Madrid 1825; 5 din. Parijs 1826).
Boller, stad op 't spaansche eiland Majorca, op
de noordwestkust, 6 uren gaans benoorden Palma ;
8000 inw.; haven.
Sober, fransch Sozilez of Sonlez, dorp in 't
groothertogdom Luxemburg, circa 2 uren gaans bezuidw. Wiltz ; 100 inw.
Solleure, luxeinb. dorp. Zie ZOLVER.
Solmona, bet oude Sulmo, stad in het Napelsche, in Abruzzo Ult. 2a, ruim 8 mijlen beznidoosten
Aquila ; 12,000 inw.; geboorteplaats van Ovidius en
van pans Innocentius VII; gesticht door Illyriers ;
feed veel in de burgeroorlogen van Rome, werd later
door de Sarraceenen verwoest, had haar toppunt van
bloei onder de Noormannen, en werd in de 16e eeuw
tot een prinsdom verheven door Karel V, ten behoeve van Lannoy, onderkoning van Nape's.
Solms, een zeer Dull geslacht in Duitschland,
(gedeeltelijk grafelijk, gedeeltelijk prinselijk), dat
gezegd wordt of te stammen van Otto, breeder Van
keizer Koenraad I (912-918). In 1409 splitste het
geslacht S. zich in twee liniOn: 1) S.-Braunfels
(welke linie zich weder in Brie takken gesplitst heeft)
en 2) S.-Lich ; deze linie deelde zich later in tweeen :
S.-Lich, en S.- Laubach ; iaatstgenoemde is ook weer
in tweeen gesplitst (Sonnenwalde en Baruth, welke
beide onderlinien ook weer in verscheidene takken
verdeeld zijn).
Solo, rivier op Java (zie BENCAWAN), valt na 45
mijlen noordoostwaartschen loop in de straat van
Madoera.
Solo, dezelide stad als Soerakarta, op Java.
Solofra, stad in 't Napelsche, in PrincipatoUlt., derdhalf uur gaans bezuidoost. Avellino ; 7000
inw.; is gesticht in de 11e ceuw.
Sologne, in middeleeuwsch Latijn Secolaunia,
klein landschap (meerendeels dorre heide en moeras) in Fraukrijk, thans het zuidoostgedeelte van 't
dept. Loir-Cher, had tot hoofdplaats Romorantin.
Solon, de beroemde wetgever van Athene en
een der zeven wijzen van Griekenland, geb. omstr.
640 v. Chr. te Salamis, werd in 593 door de Atheners als een der negen archonten aan bet hoofd van
't bewind geplaatst, en met de taak belast, om aan de
republiek een nieuw wetboek te geven, dat in de
plaats trail van Draco. IN deed eene reis naar VoorAzle (waar inzonderheid zijn verblijf bij Cresus beroemd werd), naar Creta en Egypte, en keerde 565
v. Chr. naar Athene terug, waar het hem echter niet
gelukte de verheiling van Pisistratus tegen te bonder]; toen begaf hij zich in vrijwillige ballingschap,
en stierf ()Instr. 559 v. Chr. op Cyprus. Fragmenten
van S.'s gedichten zijn opgenomen in Schneidewin's
'Delectus poesis Griricortan elegiacm" (Gott. 1839).
Solopai, rivier. Zie ELA '2).
Solor, een der Kleine Soenda-eilanden, is 19
vierk. mijlen groot, en met twee stammen bevolkt,
nl. Lawatjang (eene soort van Maleiers) langs de
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kusten, en Alfoeren in 't binnenland. Reeds vroeg
hadden de Portugeezen op de oostkust een sterk fort,
dat in Januarij 1613 door de Nederlanders aangetast, en na eene hardriekkige verdediging genomen werd, waardoor geheel S. onder nederlandsch
gezag kwam.
Solothurn, bet Solodurum der ouden, fransch
Solenre, Mad in Zwitserland, aan de Aar en aan den
ooslvoet van den Jura, 8 uren gaans benoorden Bern ;
6000 inw.; sloot zich in 1475 aan de zwits. steden
aan, die onriog voerden tegen Karel den Groote, en
werd 1481 in den Zwitserschen Bond opgenomen
als tiende kanton. Het kanton S. (de stad met onderhoorig grondgebied) is circa 14 vierk. mijlen
groot, en bevolkt met 70,000 zielen.
Soltau, stad in 't hanoversche prinsdon3 Luneburg, aan de BOh me ; '2000 inw.; op de Sollauer heide
(een gedeelte der Luneburger heide) de veldslag van
28 Juni 1519, waarin aan den hertog van Brunswijk
de nederlaag gegeven werd door den bisschop van
Hildssheim en graaf Johan van Holstein.
Soltikow (Sergius, graaf), de eerste minnaar
van Catharina 11, toen zij nog grootvorstin was, werd
door Elizabeth van het hof verwijderd en naar Zweden gezonden, waar hij stierf.
Soltwedel, zooveel als Saltzwedel.
Solway (Golf van), Solway-Frith, bij de ouden
Duna wstuarium, golf der lersche Zee, tusschen Engeland ten Z. en Schotland ten N.; hij deze golf begon de Maur van Adriaan. In de S. ontlasten zich
verscheidene rivieren ; aan bet noordoosteinde der
golf, tusschen den mond van den Sark en lien van
de Esk, in 't graafschap Cumberland, de vlakte
Solway-Moss, waar in 1542 de Schotten verslagen
werden door de Engelschen ; in 1771 werd die
vlakte in een moeras herschapen.
Solwerd, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
1 kwartiergaans benoordoost. Appingedam ; 150 inw.
Solyme, dichterlijke naam van Jeruzalem.
Solymen, een volkje in Lycie, oak wel Myliaden
genoemd, en ook Termilen ; ze werden overwonnen
door Bellerophon.
Som, of Dzjom, egyptische god, identiek met
den griekschen Hercules.
Somalis, een yolk, dat de oostpunt van Afrika's
vasteland (het zoogenaamde Somali-land) bewoont.
De voornaamste havenplaatsen van dit bij uitstek
vruchthare land zijn Zeila, Berbera, Bender-Kassim,
Brava, Makdezjoe, Dzjoeb; in 't binnenland, 14 dagreizen van Zeila, ligt de oase Hoerroer (Hurrur).
Somasca, vlek in Lombardi*, vierdhalf nur
gaans benoordwesten Bergamo. Naar S. beet de
Conyregalie der Somasken, gesticht 1531, en beves.
tigd in 1540 door parrs Paulus III.
Somateenen, de Catalonische landweer in den
spaarischen on5fliankelijkheids-oorlog (1808-13).
Somaulei, een rijk in Afrika. Zie ADEL.
Somba, of Sombo, ook Sandelbosch-eiland genaamd, een der Kleine Soenda-eilanden, is zeer
bergachtig, 55 mijlen lang en 12 mijlen breed.
Sombor, stad. Zie Zomaoa.
Somer, 1) eene moabitische vrouw; H Kon.
12 :21. — '2) afstamrneling van Aser: I Chron. 7: 32.
Someren, dorp in de Meierij van 's-Bosch, prov.
Noord-Braband, 4 uren gaans beziridoosten Eindhoven, met onderhoorige gehuchten 3500 inw.; 2 Oct.
1506 geheel uitgeplunderd door hertog Karel van
Gelder; 1543 zwaar gebrandschat door Maarten van
Rossum.

Somers-eilanden, zooveel als Bermudas..
eilanden.

Somerset

Sophia

Somerset, engelsch graafschap, tusschen Cornwallis ten W., Wilts ten 0., Gloucester ten N., Dorset
ten Z. 0., Devon ten Z. W., is circa 78 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 445,000 zielen, en heeft Taunton
tot hoofdplaats; de voornaamste steden in S. zijn
echter Bristol en Bath. Onder de Romeinen behoorde
S. tot Britannia la, onder de Saksen maakte het deel
nit van 't koninkrijk Wessex.
Somerset (Edward Seymour, sedert 1537 viscount Hartford, en 1547 verheven tot hertog van),
broeder van Jane Seymour, de derde vronw van
Hendrik VIII, bij diens dood een der 16 leden van
den raad van regentschap over den minderjarigen
Eduard VI, had toen feitelijk het gansche gezag in
handen, dreef met kracht de kerkhervorming door,
voerde een goedgeslaagden oorlog tegen de Schotten,
werd later wegens felonie in staat van beschuldiging
gesteld, en 22 Jan. 1552 onthoofd.
Somerset (Robert Carr, viscount van Rochester, in 1613 verheven tot graaf), was de gunsteling
van Jacobus 1, doch werd als moordenaar van zijuen
vriend Overbuy (zie dat art.) gebannen, en stierf
in het jaar 1645.
Somerton, stad in 't engelsche graafschap
Somerset, ruim 6 uren gaans bezuidw. Wells; 2400
inw.; eertijds veel grooter, en residentie der saksische koningen ; ingenomen en geplunderd door de
Denen (877) ; te S. werd Jan, koning van Frankrijk,
gevangen gehouden.
Somma, 1) stad in 't Napelsche, in Terra di
Lavoro, 4 uren gaans beoosten Nape's; 8500 inw.
— 2) stad in Lombardije, 2 uren gaans benoordw.
Gallarate ; 4000 inw.; in de nabijheid dezer stad gaf
Marcellus de nederlaag aan de Insubren, en bevocht
Hannibal eene overwinning op Scipio.
Sommariva (J. B. de), geb. 1760 te Milaan,
was advocaat tijdens den inval der Franschen, werd
secretaris-generaal van het directoire der Cisalpijnsche republiek, 1799 directeur Bier republiek, nam
bij de oostenrijksche occupatie de wijk naar Parijs,
en stierf aldear 1826.
Somme, de oude Samara, rivier in Frankrijk,
ontspring bij Fontsomme in 't dept. Aisne, wordt
bij Amiens bevaarbaar, en valt na 30 mijlen loop in
Britsche kanaal. Het DepartenzentS.,naar de riv. genoemd, begrensd door de departt. Pas-de-Calais tenN.
Seine-Infer. ten W., Oise ten Z., Aisne ten 0., gevormd nit een gedeelte van Picardie en een klein
gedeelte van Artois, is ruim 112 vierk. mijlen grout,
bevolkt met 573,000 zielen, ingedeeld in vijf arrondissernenten (Amiens, Abbeville, Monti] idler, Peronne,
Doullens), en heeft tot hoofdplaats de stad Amiens.
Sommelsdijk, dorp in Zuid-Holland, vierdhalf uur gaans bezuiden Brielle, gesticht in de 15e
eeuw, zwaar door brand geteisterd in 1625 en ook
23 Sept. 1799; heeft thans 2500 ins
Somnus, god van den slaap. Zie HYPNOS.
Somoa—eilanden, eene benaming your de
Schippers-eilanden.
Somogy, of Schiimegh, een comitaat in Hongarije, circa 120 vierk. mijlen grout, met 252,000
bewoners, heeft tot hoofdplaats Kaposvar.
Son, voorheen Sonne, dorp in de Bosscher
meierij, anderhalf uur gaans benoordoosten Eindhoven ; 300 inw.
Sonde (Archipel de la), fransche naam der
Soenda-eilanden.
Sondel, Sindal, and friesch Sindeira, dorp in
Friesland, 4 uren g. ten Z. Z. W. van Sneek; 280inw.
Sonderburg, stad in Sleeswijk, ter westkust
van 't eiland Alsen ; 4000 inw.; haven.

Schwartzburg-S., aan de Wipper, 6 mijlen benoordw„
furt ; 6000 inw.; de Engelscben, Hanoveranen en
Hessen ontvingen hier 1738 de nederlaag van de
Franschen, onder maarschalk Soubise.
Sonderwijk, oude naam van 't noordbrabandsche dorp Veldhoven.
Sondrio, provincie van Italie, tusschen Zwitserland ten N. en de prov. Bergamo ten Z., is ruim
59 vierk. mijlen groot, bevolkt met 106,000 zielen,
en heeft tot hoofdplaats de stad S. met 5000 inw.,
12 mijlen benoordoosten Milaan.
Songariti. Zie DZOENGARldê.
Sonlez, fransche naam van Soller.
Sonnemaar, oude naam van 't zeeuwsche
dorp Zonnemaire.
Sonora, een der staters van de Mexicaansche
iek.
republiek.
Sonoy (Diderik), een heldhaftig, onverschrokken man en warm voorstander van Oranje, geb.
omstr. 1529, bekend door een aantal krijgsbedrijven
te water en te land om den Spanjaard afbreuk te
does, was eenigen tijd onder-stadhouder van NoordHolland, nam 1588 zijn ontslag, hield 5 jaren verblijf in Engeland, vestigde zich 1593 metterwoon
te Norden in Oost-Friesland, doch betrok reeds in
't volgende jaar 't kasteel Dijksterhuis bij het gron.
dorp Pietershuren, en stierf 1608.
Sontag (Henriette), beroemde zangeres, geb.
1806 te Coblentz, eerst te Praag, vervolgens te
Weenen, Berlijn, Louden, 1829 te Parijs, wear zij
in 't huwelijk trail met graaf Rossi, destijds zaakgelastigde van Sardinie te 's-Gravenbage, vergezelde
haren echtgenoot op verschillende gezantschapsposten, zag zich echter in 1848 orn finantieele redenen
genoopt weder het tooneel te betreden, oogstte weder overal roem en geld, en stierf 17 Juni 1854 te
Mexico. Haar man stierf 12 Fehr. 1861.
Sontius, riv. in 't oude Italie; titans de Isonzo.
Soo, gebergte op Java, adsist.-resid. Magelang;
overwinning der nederl. troepen op de muitelingen
13 Dec. 1827.
Sopater,een dereerste Christenen ; Hand.20 :4.
Sophach, veldheer van Hadad-ezer; I Chron.
19 : 16, 18.
Sophan (A troth-), een der steden, die gebonwd
werden door de kinderen van Gad ; Num. 32 : 35.
Sophene, landschap in Groot-Armenie, had.
Arsamosata tot hoofdstad, en was een der 5 provine'en in het Oosten, die in de 3e eeuw aangewonnen
werden door de Romeinen.
Sophereth, een van de vaderen der nethinim;
Ezra 2 : 55; Neh. 7 : 57,
Sophia, 1) stad in europ. Rusland, 8 uren g.
bezuiden Petersburg, in 1785 gesticht door Catharina II; 5000 inw.; in de nabijheid het keizerlijk
paleis Tsaarskoje-Selo, dat in 1820 gedeeltelijk vernield werd door brand. —2) 't bulgaarsche Triaditza,
ter plaatse van het oude Sardica in Opper-Mesie
(vermaard door een in 344 ahlaargehouden concilie),
versterkte stad in europ. Turkii6, in Bulgarije, 70
mijlen benoordw. Constantinopel, aan den grooten
weg naar Belgrade.; 25,000 inw.; behoort aan de
Turken sedert 1382.
Sophia, de heilige, moeder van drie maagden,
die de narnen Geloof, Hoop, Liefde droegen, en die
te Rome den marteldood ondergingen onder Adriaan;
kerkelijke gedenkdag I Aug.
Sophia, nicht van Theodora (de vronw van
Justinianus), was de vrouw van keizer Justinus II,
bij Wiens dood zij Tiberius Constantinus op den
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Sondershausen, hoofdstad van 't prinsdom

Sophia

Soakise
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troon bracht, ill de hoop, dat hij hear zou trouwen,
Sorlingen, eilanden. Zie SCILLY.
Sortie, stad op het deensche eiland Seeland, 9
in welke verwachting zij echter te leur werd gesteld.
Sophia, tsarin van Rusland, geb. 1656, in de mijlen bezuidw. Kopenhagen; 1300 inw.; (eertijds
beroemde) academie.
gevangenis gest. 1704, was de zuster van Peter den
Groote ; zie PETER I.
Sorrento, het oude Surrentum, stad in het
Sophia Dorothea, bekend onder den naam Napelsche, 3 uren gaans bezuidw. Castel-a-Mare,
aan de znidzijde der Golf van Napels ; 6000 inw.;
van prinses van Ahlden, ongelukkige gemalin van
gehoorteplaats van Torquato Tasso; militaire kolonie
George I van Engeland, moeder van George II en
onder Augustus ; werd verwoest o. a. door Odoacre,
van de latere gemalin van koning Frederik Wilhelm I
van Pruisen. Zij was geb. 15 Sept. 1666, en stierf
door Mustapha-Pacha, enz.
13 Nov. 1726. Zie ARLDEN, GEORGE I en KONIGSMARCK.
Sorath, of Dzjeenagnr. Zie DJANAGAR.
Sos, stad in Spanje, prov. Saragossa, 3 uren g.
Sophis, of Sofis, 1) perzische dynastic, volgde
bezuidoosten Sangnesa ; 3000 inw.: geboorteplaats
op die der Turcomannen van het Wine Lam, en
van Ferdinand den Katholieke, wiens varier in 145$
leverdel3 v,orsten op, aanvangende met Ismael (1499)
aan al de inw. van S. den titel van edelman schonk.
en eindigende met Abbas III, die 1736 van den troon
werd gestooten door Nadir. — 2) pantheistische
Sose, oude naam van Soest.
secte der Mahomedaansche Kerk, gesticht door
Sosibius, de Oude, taalgeleerde, geb.225 v. Chr.
in Laconia, won de genagenheid van Ptolemeiis IV
Aboe-Said-Aboel-Sjeir in de 2e eeuw der Hedzjra
Philopator, werd diens minister, doch kenmerkte
(8e eeuw na Chr.),
Sophisten, thans Drogredenaars, waren aan- zijn bewind door allerlei gruweldaden. — S. de
Jonge, zijn zoon, voerde 't bewind onder Ptolemefis V
vanke10 (bij de Grieken) mannen van eene veelzijof Epiphanes.
dige geleerdheid, ervaren in de kunst om van ieder
onderwerp zoowel bet .voor" als het iegen" te
Sosigenes, sterrenkundige nit Alexandria,
't voornaamste lid der commissie, die onder Juliusbepleiten, in welke kunst zij onderricht gaven voor
Cesar den kalender hervormde en de Juliaansche
geld. Ze stonden in boog aanzien, totdat de krachtige
tijdrekening invoerde (46 v. Chr.).
bestrijding van _Socrates hen in miskrediet bracht.
De voornaamste S. zijn geweest Gorgias uit LeonSosipater,bloedverwant vanPaulus;Rom.16:21.
tium, Protagoras uit Abdera, Prodicus uit Ceos, HipSosiphanes, nit Syracuse, treurspeldichter
ten tijde van Philippus en Alexander den Groote.
pias nit Ells, Thrasymachus, Polus, Euthydemus.
Sophocles, heroemd treurspeldichter der
Sositheils, uit Alexandria in Irons, treurspeldichter in de 3e eeuw v. Chr., een der Pleiaden ;
Grieken, geb. omstr. 495 v. Chr. in het vlek Colonos,
fragmenten van S. in .Poetm tragici" (Lpz. 1856).
bij Athene, gest. 406 v. Chr. Van de 123 stukken,
door hem vervaardigd, zijn er 7 in bun geheel tot
Scspello, het oude Hospitellutn, stad in het
fransche dept. Zee-Alpen, 6 uren g. benoordoosten
ons gekomen ; van de overigen bezitten wij Meats
Nizza ; 4500 inw.; door den hertog van Sa y* op
eenige fragmenten,van velen niets antlers dan den titel.
de Franschen veroverd in 1692; bij S. overwinning
Van de vele complete editien van S.'s werken zullen
wij steals de laatsten noemen, nl. van Schneidewin
der Franschen op de Piemonteezen 1793.
(7 din, Leipzig 180-55, reeds dikwijls herdrukt),
Sosthenes, I) macedonisch veldheer, sloeg
eenen inval der Galliers af, en werd, daarvoor ter
van Bergk (Ipz. 1858) en van Wolff' (Lpz.1858 en v.).
Sophonie, fransche naamsvorm voor Zephanja, belooning, als koning van Macedonia uitgeroepen bij
den negenden der Kleine Profeten.
den dood van Meleager (279 v. Chr.). Kort daarna
sneuvelde hij in een nieuw gevecht tegen de Galliers,
Sophonisbe. Zie M AsiNissA .
Soprony, hongaarsch comitaat. Zie OEDENBURG. die aangevoerd werden door den tweeden Brennus.
Sora, I ) stad in 't Napelsche, 12 mijlen benoordw. — 2) overste der synagoge te Corinthe, otnhelsde
Calm ; 8000 inw.
'2) het oude Germanicopolis,
het Christendom ; Hand. 18 : 17 ; I Cor. I : 1.
stall in Paphlagonie, aan den Euphraat.
Sotai, een van de vaderen der nethinim, vermeld Ezra 2 : 55 ; Neh. 7 : 57.
Soraben. Zie -ERVI- en —AUS/TZ.
g
Sotaken, een gedeelte der Slowaken. Ze wonen
Sorben. .e —ORABEN.
Sorbonne, aanvankelijk eene kweekschool ter in Hongarije op de oosthelling der Hegyallia
Soter, d. Verlosser. Zie ProLEmEns I en VIII,
opleiding tot den geestelijken stand, aan de univerDEMETRIUS, enz.
siteit van Parijs, gesticht door den heiligen Lodewijk,
en S. genoemd ter eere van zijnen kapellaan
Soteriopolis, of Dioscnrias, stad in het oude
Robert van Sorbon (een dorpje in Champagne, 3
Azle ; thans Isgaur. Zie DIOSCURIAS.
kwartier gaans benoorden Bethel). Later hoog in
Soto (Dominic° de), geb. 1494, gest. 1560,
biechtvader van Karel V, was de zoon van een tuinaanzien gekomen, ging de naam Bier kweekschool
over op de gansche faculteit der universiteit van
man. — S. (Fernand de), nit Villanueva, vergezelde
Parijs, die tot op de groote omwenteling den naam
Pizarro op den tocht ter verovering van Peru, werd
later benoemd tot stadhouder van Santiago de Cuba,
van S. droeg.
Sorek, eene beek, bekend door de minnariRn beurde Havana op (1528), dat door fransche kapers
vernield was, droeg door in Florida (1539), en
van Simeon met Delila ; Richt. 16 : 4.
vond op een zijuer krijgstochten in dat land (1547)
Sorel (Agnes). Zie AGNES SOREL.
Soria, het Numantia nova der Romeinen, stad den dood.
in Spanje, aan den Duero, 26 mijlen benoordw.
Sotteghem, stad in Belgie, prov. OostvlaanMadrid ; 5000 inw.; gesticht in 1122 door den kn..
deren, 4 uren gaan q bezuidoosten Oudenaerden;
p ing van Aragonie, in 1136 aan koning Alfons VII
3000 inw.: graf van den graaf van Egmond.
van Camille afgestaan; het is de hoofdplaats der
Souabe, fransche naamsvorm voor Zwaben.
prov. S. (180 vierk. mijlen met 148.000 hemmers).
Soubise, een oud fransch geslacht ; het noemde
Soriano, stad in Italie, derdhalf nur gaans be- zich S. naar het titans 1200 inw. tellende dorp S.
oosten Viterbo; 6000 inw.; overwinning van Karelin 't fransche dept. Charente Infer., I nur gaans
zuidw. Rochefort, in de naldjheid van welk dorp
Ursino op pans Alexander VI (1497).
(1372) een gevecht werd geleverd, waarbij de verSoristan, perz. en arab. naam voor Syria.

So'burg

Sozomenus

maarde captal van Bitch gevangen werd genomen;
als heerlijkheid behoorde S. aan de familie Parthenay'
tottlat heerlijkheid en titel 1557 door huwelijk
°verging aan eene linie van het geslacht Rohan, ten
wier behoeve het later verheven werd'.tot prinsdom.
Uit dat huwelijk der erfdochter Catharina de Parthenay met vicornte Rene II van Rohan werken o. a.
twee zones gehoren, die als veldheeren der Hugenoten beroemd zijn geworden, narnelijk hertog
Henri de Bohan (zie BOHAN) en zijne jongere broeder Benjamin de Rohan, heer van S., geb.1589, die
eenigen tijd in de Nederlanden diende onder pries
Maurits, in 1621 tot opperbevelhebher van de krijgsmacht tier Hugenoten gekozen werd, na den val van
La Rochelle (het laatste bolwerk der Hugenoten)
voor goed de wijk nam naar Engeland, en 1642 te
Louden kinderloos stierf. Titel en familiegoederen
gingen van hem over op Francois de Rohan, wiens
afstammeling S. (Charles de Rohan, pries van),
geb. 1715, gest. 1787 als pair en maarschalk van
Frankrijk, de vriend en gunsteling was geweest van
Lodewijk XV, in 1748 gouverneur van Vlaanderen,
1751 van Elenegouwen ; met hero stierf de linie
Rohan-Soubise nit. — S. (Armand de Rohan, genaamd kardinaal), broeder van den vorige, geb.
1717, gest. 1756, werd 1749, bij den (hood van zijn
oudoom, diens opvolgerals bisschop van Straatsburg,
later grootaalmoezenier des konings, en kardinaal.
Souburg, naam van twee dorpen op het zeeuwsche eiland Walcheren, nl.: Oost- S., driekwartier
gaans bezuiden Middelburg en een half nur g. benoorden Vlissingen, aan den rijweg tusschen die
twee steden ; 300 law.; en daaraan grenzend West-S.
met 400 inw., inzonderheid vermaard door het
Huis-te-West-S. (zie ALDEGONDE).
Soudan, fransche spelling voor Soedan.
Souillac, stad in 't fransche dept. Lot, aan de
Dordogne, 6 uren g. benoorden Gourdon; 4000 inw.
Soulliê (Melchior Frederic), fransch romanschrijver en tooneeldichter, geb. 1800, gest. 1847.
Soule, lat. Subola, landschapje in 't zuiden van
oude Gascogne, had tot hoofdplaats Mauleon, en
werd in 1306 door Filips den Schoone aan de fransche kroon getrokken.
Soulouque, keizer van Haiti. Zie FAUSTIN I.
Soult (Nic. Jean de Dieu), hertog van Dalmatie,
fransch maarschalk, geb. 1769 te St.-Amans-laBastide in 't dept. Tarn, trad 1785 in dienst bij de
infanterie, doorliep, van gemeen soldaat a f, alle rangen, en ontving bij de stichting van het keizerrijk
reeds den maarschalksstaf, nam vervolgens zeer
werkdadig deel aan de fransche veldtochten in
Duitschland, en ging, na den vrede van Tilsit verheven tot hertog van Dalmatie, in 1808 naar Spanje,
waar hij niet onvoorspoedig was in zijne operatien
tegen de Spanjaarden. Na den val van Napoleon onwierp zich aan Lodewijk XI III, die hem 3 Dec.
1814 tot minister van oorlog benoemde. In de Honderd Dagen weder de zijde van Napoleon gekozen
hebbende, werd S. na de tweede restauratie gebannen, en nam de wijk naar Dusseldorf. In Mei 1819
naar Frankrijk teruggekeerd, zag S. zich in 1827
door Lodewijk X tot pair benoemd. Lodewijk Filips
niaakte hem in 1830 weder minister van oorlog, en
S. organiseerde in een kart tijilsbestek eene ontzagwekkende armee. Na nog herhaaide malen minister
en minister-president geweest te zijn, legde S. 1846
de portefeuille van oorlog. 1847 ook bet presidentschap netter, werd nog tot Marechal-general de France
benoemd, en stierf 26 Nov. 1851 op St.-Amaus. —
S. (Napoleon), hertog van Dalmatie, zoon van den

vorige, geb. 1801, eerst in krijgsdienst, later als
diplomaat werkzaam, sedert Dec. 1851 ambteloos,
stierf 31 Dec. 1857. — S. (Pierre Benoit), broeder
van den rnaarschalk, geb. 1770, als luitenant-generaal
gest. 1843.
Southampton, 1) vroeger Hanlon, bet oude
Clausenlura, stad iii Engeland, vijidhalf nor gaans
bezuidw. Winchester, op eene landtong aan het
Southampton Water (een circa 2 mijlen langen zeearm), heeft 47,000 inw. en is de voornaamste haven
voor Frankrijk's verkeer met Engeland, alsook bet
hoofd-station der stoomvaart naar Havre, naar de
Middellandsche-Zee-havens en naar Noord-Amerika.
Gesticlit door de Romeinen, was S. reeds orider de
Saksen eene gewichtige stad, en werd in 1339 overvallen en geplunderd door eene fransche vloot. Iret
is thans de hoofdplaats van het engelsehe graafschap
S. ( p eter bekend onder den naam van Hampshire' of
van graafschap Hants). — 2) imam van een aantal
steden in Noord-Anierika, o. a. in New-York,
graafschap sutrolk ; 6000 inw.
Southeost (Jane), engelsche dweepster, geb.
1750 in 't graafschap Devon, was tot haar 40e jaar
diensthode, gaf zich toen nit voor profetes, en noemde
zich de vrouw uit de Openbaringen van Johannes
(12 :1) bekleed met de zoo, met de maan onder
hare voeten, en op haar hoofd eene kroon van 12
sterren. Dat de grootste zotteklap nog bewonderaars
en de belachlijkste dwepers nog aanhang kunnen
vinden onder den grooten hoop, bleek ook bier ; en
haar aanhang nam het zelfs voor goede munt aan,
toen zij (in 1814) op haar 64e jaar begon te verkondigen, dat zij den waren Messias ter wereld zou
brengen, want (Openb. 12 : 2) zij was zwanger, en
riep, barensnood hebbende, en zijnde in pijne am te
baren waarschijnlijk is bet, dat de oude ziel gekweld
werd door een lintwurtn; althans zonder van baren
.mannelijken zoon" (Opetib. 12: 5) verlost te zijn,
stierf zij 27 Dec. 1814, betgeen niet belette, dat nog
vele p arer aanhangers van haar bleven getnigen, dat
zij was de bruid, de Vrouw des Lams (Openb. 12 : 9).
Southey (Robert), engelsch dichter en geschiedschrijver, geb. 1774 te Bristol, gest. 1843 te
Greta bij Keswick. Van zijne vele werken noemen
wij inz. History of Brazil (3 dln. Londen 1810-19)
en History of the Peninsular war (2 dln. Londen
1823-28).
Souvestre (Emile), fransch dichter en romanschrijver, geb. 1806 te Morlaix, gest. 1854.
Souwerd, gron. dorp. Zie SAUWERT.
Souza (Adele FILLEUL, markizin van), fransche
romanschrijfster, geb. 1760, eerst gehuwd met graaf
Flahaut, die in 1792 geguillotineerd werd, terwijl
zij de wijk had genomen naar Engeland. Onder bet
Consulaat naar Parijs teruggekeerd, trad zij daar in
1802 in den echt met den portugeeschen gezant Jose
Maria de Souza-Botelho, werd 1825 wederotn weduwe, en stierf te Parijs 1836. De meeste harer
romans zagen het licht onder haren naam Flahaut.
Oeuvres completes (12 dln. Parijs 1821-22).
Sovenharen, mule naam van Zevenaar.
Soxum en Soxumerwolde, twee voorm. dorpen
in de prov. Groningen, bewesten de Ee en de Tjamme ;
verzwolgen door den Dollart in 1277.
Soyse, oude naafi) van Soest.
Sozomenus (Hermias), kerkelijk geschiedschrijver, geb. omstr. 400 na Chr. te Bethelia bij
Gaza, was °Instr. 446 pleit bezorger te Constantinopel.
Hij schreef o. a. een (van 323 tot 439 loopend) vervolg op Eusebius, in 't licht gegeven door Valesius
(Parijs 1668).

100

Spa
Spa, stad in de belgische prov. Luik, 9 uren
gaans bezuidoosten bilk; 5000 inw.; door beroemde
bronnen eene druk bezochte badplaats.
Spaarndam, dorp in N.-Holland, een kwartier gaans benoordoosten Haarlem; 500 inw.; 1517
platgebrand door den Zwarten hoop.
Spaarne (het), bij het dorp Heemstede nit bet
Haarlemmermeer komende, loopt deze kleine rivier
door Haarlem been tot Spaarndam, en heeft hare
uitwatering in het IJ.
Spaarnwoude, dorp in N.-Holland, 2 uren
g. benoordoosten Haarlem ; 350 inw.
Spagnoletto, italiaansch schilder, eigenlijk
genaamd Jusepe Hibera, geb. 1588 te San-Felipe,
gest. te Napels 1656.
Spagnuolo, schilder. Zie CRESPI.
Spalatin (Georg), dus genaamd naar zijne geboorteplaats Spalt in het bisdom Eichstadt, heette
eigenlijk George Burckhardt, was geb. 1484, tot
priester gewijd 1507, werd, als vricnd van Luther,
een krachtig bevorderaar van de Kerkhervorming,
en stierf 1545 te Altenburg.
Spalatro, bet Aspalathus of Spalatum der
ouden, stad in Dalmatia, aan de Adriatische Zee, 20
mijlen bezuidoosten Zara, is gedeeltelijk gebouwd
ter plaatse waar Salona gestaan heeft, dat in 640 na
Chr. verwoest werd door de Awaren; vele ruinen in
den omtrek ; goede haven; 12,000 inw.
Spallanzani (Lazaro),ital.geleerde,geb.1729
te Scandiano bij Modena, deed belangrijke wetenschappelijke reizen, bekleedde verscheidene professoraten, en stierf 17 Fehr. 1799. Behalve vele andere
werken heeft men van hem Viaggi alle due Sicilieed
in alcune parti degli Apennini (6 din. Pavia 1792).
Spanbroek, dorp in N.-Holland, 2 uren g.
bezuidoosten Hoorn; 500 inw.
Spandau, stad en vesting in 't pruis. reg.distr. Potsdam, aan de uitwatering van de Spree in
de Havel; 14,000 inw.; is eei der oudste steden van
de Mittelmark, en was de residentie der eerste keurvorsten nit 't huis Hohenzollern ; werd 1806 ingenomen door de Franschen ; heeft thans eene groote
strafgevangenis, eene geschutgieterij, geweer- en
kruitfabriek, 2500 man garnizoen, enz.
Spandaw (Hajo Albertus), nederl. dicker,
geb. 1777 te Vries in Drenthe, gest. 1855.
Spanga, of Spangen, dorp in Friesland, vijfdhalf uur g. beznidw. Heerenveen; 400 inw.
Spanien, duitsche naamsvorm voor Spanje.
Spanish—Town, het Santiago-de-la- V eg a der
Spanjaarden, hoofdstad van het eiland Jamaica, aan
den Cobre, derdhalf uur gaans van de zee ; 7000
inw.; gesticht in 1520 door Diego, zoon van Columbus.
Spanjaarden, de inheemsche bevolking van
Spanje.
Spanje, een koninkrijk, dat het grootste deel
van het Pyreneesche schiereiland in zich bevat, aan
de noordzijde door de Pyrenean gescheiden wordt
van Frankrijk, en overigens begrensd wordt door
den Atlantischen Oceaan, Portugal en de Middellandsche Zee. In het geheel (met inbegrip van de
Canarische eilanden) 9196 vierk. mijlen groot en
met ruim 15 millioen zielen bevolkt, heeft S. tot
hoofdstad Madrid. Voor de vroegste geschietienis
van S., zie het art. HISPANIA. Het werd door den
apostel Paulus bezocht ; zie Horn. 15: 24, 28. De
Westgothen in de 5e eeuw meester geworden van
Zuid-Gallia en van geheel S. (op het kleine rijk der
Sueven na, in bet noordwestgedeelte), werden in
507 overwonnen door Clovis, en behielden toen van
Zuid-Gallia slechts dat gedeelte, dat rim hen Goth-
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landsche marke of Septimanid genoemd is; (loch in
585 veroverden zij het koninkrijk der Sueven, en in
621 werden de Grieken door hen uitgekocht, die
onder de regeering van Justintanns vasten voet in
S. gekregen en zich tangs de zuidknsten nedergezet
hadden; zoodat de Westgothen nu meester waren
van het geheete schiereiland. De Arabieren kwamen
op hunne beurt in 710, drongen de Gothen tern
noordwaarts, en sloten hen in in de gebergten der
Asturian: in 719 bezaten de Westgothen niets anders meer den h^t kleine koninkrijk Asturie (later
koninkrijk Oviedo genaamd, en nog later koninkrijk
Leon). Het gansche overige deel van S. was aanvankelijk eene provincie van het groote rijk der kalifen
van Damascus; doch in 756 werd het een afzonderlijk rijk onder den naam van kalifaat Cordova (naar
de boofdstad) of Omrniadisch kalifaat (naar de dynastie der Ommiaden, die, in 750 in het Oosien van
den troon gestooten door de Abbassieden, de wijk
hadden genomen naar S.). Het kalifaat Cordova, na
275 jaren geduurd te hebben, hield op te bestaan in
1031, en werd verbrokkeld tot een aantal onalhankelijke rijkjes; men telt er niet minder dan 19: Cordova, Sevilla, Jaen, Carmona, Niala, Algarve, Algesiras, Murcia, Orihuela, Valentia, Denia, Tortosa,
Lerida, Saragossa, Huesca, Toledo, Badajoz, Lissabon, Majorca. Gedurende die drie eeuwen had bet
kleine gothische koninkrijk in het noorden van S.
zich ten koste van het rijk der kalifen meer en meer
uitgebreid : in de 13e eeuw bevat bet al het land
dat zich uitstrekt tot aan den Duero; christengraven, vasallen der koningen van Leon, hadden
Oud-Castilie heroverd ; andererzijds hadden Pepijn
en Karel de Groote zich meester gemaakt van Septimanie en van al het land, dat tusschen de Pyrenean
en den Ebro ligt, waarvan zij de Spaansche Marke
gemaakt hadden. Een veldheer van Pepijn, den kop ing van Aquitanie, namelijk Azoar, maakte zich
anno 831 onafhankelijk in bet westgedeelte van die
Marke, en stichtte er het koninkrijk Navarra, terwij1 zich in het oostgedeelte bet vermaarde graafschap Barcelona vormde, dat tot 1258 leenplichtig
bleef aan Frankrijk. Van de drie christen-dynastien,
die niet aan Frankrijk onderworpen waren, was er
een (namelijk de Navarreesche), waarin de twee andere ei g enlijk opgingen in 1037: doch die dynastic
was gesplitst in drie linien, welke elk een koninkrijk
hadden, nl.: 1) Castilie, ook genaamd Castilie en
Leon; 2) Aragonie ; 3) Navarra. Deze drie linien
stierven nit in 1109,1134,1234; doch de drie koninkrijken bleven voortbestaan, alleenlijk met dit
onderscheid, dat ze overgingen aan drie fransche
dynastien (genaamd van Burgund ie, van Barcelona,
van Champagne), en Aragonie be yond zich toen in
dezelfde hadden als het graafschap Barcelona; bovendien had zich van 1095 tot 1139 een vierde
christenrijk gevormd, ni. het graafschap (later koninkrijk) Portugal, toebehoorende aan eene basterdlinie van Burgundie. Die vier christen-rijken waren
aanhoudend in oorlog met de Mooren, die gevolgd
waren op de mogendheid der Arabieren. Van 1086
tot 1145 werd het zuiderdeel van S. overweldigd
door de Almoravieden; vervolgens kwamen de Almahaden (1146-1269), daarna de Merinieten (1267
—1344). Te midden van die opvolgende omwentelingen verloren de Mustlimannen meer en meer grond,
en indien niet de christen-vorsten onderting door
twisters verdeeld waren geweest, hadden zij de Mooren reeds in de 12e eenw nit geheel S. kunnen verdrijven. In 1236 werd bet moorsche koninkrijk
Granada gesticht, en in het laatst der 13e eeuw was
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dat bet eenige musnlmansehe rijk, dat nog in Spanje
bestond. De twee koninkrijken Castilie en Aragonie
werden machtig, bet eerste door zijne veroveringen
in Spanje zelf, het tweede door de aanwinst van de
Balearische eilanden en van Sardinie. En die twee
koninkrijken werden in 1479 vereenigd, als een uitvloeisel van bet in 1469 gesloten huwelijk tusschen
Ferdinand van Aragonie en Izabella van Castilie;
weder van elkander gescheiden waren ze later slechts
een oogenblik (1504-1506), na den (Mod van Izabella. Het koninkrijk Granada was in 1492 veroverd
door Ferdinand; spaansch Navarra werd aan zijn
grondgebied toegevoegd in 1512. Van den dood van
Ferdinand (1516) dagteekent tie vereeniging van
geheel S. tot den rijk: die vereeniging, het bezit van
Sicili6, van Sardinie, van het koninkrijk Napels, van
Franche-Comte, van de Nederlanden, en lets later
van het Milaneesche; dan de ontdekking en de verovering van Mexico, van Peru en Nieuw-Granada,
van Chili, van Buenos-Ayres; en eindelijk de aanwinst van Portugal (in 1580) maakten van S. de
aanzienlijkste mogendheid van geheel Europa. Doch
misslagen van allerlei aard in het regeeringsbeleid
bleven niet in gebreke, reeds spoedig aan die groote
macht knak op knak toe te brengen. Van de 18 provincien der Nederlanden had S. er achtereenvolgend
7 verloren (1609); bet verloor Portugal in 1640,
Roussillon in 1659, Franche-Comte 1674-1679;
bovendien verloor het tevens zijne bevolking, zijne
nijverbeid en zijne kracht. De Spaanscbe successieoorlog (1701-1714), die een kleinzoon van Lodewijk XIV op den troon bracht, ontnarn aan S. al zijne
europeesche bezittingen buiten het schiereiland ; en
in 1817 braken in Amerika de omwentelingen nit,
waardoor S. ook in dat werelddeel al zijne vastelandsbezittingen verloren heeft. In 1808 gafNapoleon den
troon van S. aan zijnen broeder Jozef. Dat sleepte
eenen hardnekkigen krijg na zich tegen Frankrijk
(1808-1814), die een der oorzaken werd van des
keizers val. Den 22 Maart 1814 keerden de Bourbons in S. terug. Eene vermaarde omwenteliug, die
op het eiland Leon uitbarstte, vestigde in 1820 het
Gouvernement der Cortes, d. i. de constitutioneele
monarchie, doch eene fransche armee, under de hevelen van den hertog van Angouletne, vernietigde die
constitutie in 1823. Weder met de macht van het
absolutismus bekleed, hesloot Ferdinand VII in 1833
zijne regeering met de afschaffing van de Salische
wet (zie dat art.), en liet de kroon van S. na aan zijne
minderjarige dochter Izabella (nog een kind), onder
regentschap van hare moeder Christina, die, na eenen
langdurigen worstelstrijd tegen des konings broeder
Don Carlos en tegen de revolutionaire partij, in 1840
genoodzaakt werd afstand te doen van het regentschap, dat toen door de Cortes opgedragen werd aan
generaal Espartero. Deze verloor weldra zijne poitlanteit, en werd in 1843 weggejaagd. Izabella, meerderjarig verklaard, riep hare moeder terug (1844),
en trad in den echt met Karen neef den infant Francisco d'Assisi (1846). De partijwoelingen waren
daarmede echter niet nit S. verdwenen ; en in Mei
1854 brak, na eene gedurige verwisseling van ministerien, onder de leiding van O'Donnell een militaire
opstand nit, waardoor de koningin-moeder andermaal genoodzaakt werd S. te verlaten, en Espartero
kwam (19 mull) weder aan het hoofd van het bewind ; twee jaren bield deze eerlijke en bekwatne
staatsman zich staande, doch moest in Juli 1856
plaats maken voor O'Donnell, die nauwlijks drie
maanden het bewind in handen had, toen hij den
zetel moest ruimen voor Narvaez; deze werd een
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jaar later (Oct. 1857) vervangen door een ministerie
Armero; in Jan. 1858 kwam lsturitz aan 't bewind,
14 Mei 1858 weder O'Donnell, wien het ditmaal gelukte eenigen tijd de rust binnenslands te handhaven,
en het aanzien van S. ook buitenslands eenigszins
op te richten nit bet diepe verval, waarin het door
eene halve eeuw van inwendige beroeringen verzonken was. Een oorlog van S. tegen Marokko werd in
Oct. 1859 roemrijk beeindigd en door den vrede van
26 April 1860 bekrachtigd ; 18 Maart 1861 werd
St.-Domingo tot spaansche kolonie verklaard, welke
staatkundige rnisgreep echter reeds in 1863 werd
ingetrokken. Na reeds (1858-59) te hebben deelgenomen aan eene fransche expeditie tegen AchterIndie, sloot S. zich ook tot de rampzalige Mexicaansche expeditie bij Frankrijk en Engeland aan, doch‘
volgde het wijze voorbeeld van Engeland, en onttrok
zich even als die mogendheid aan de Mexicaansche
onderneming, dadelijk na het tractaat van Soledad
(19 Febr. 1862). MiddelerwijI was aan de geschillen
met Rome over de kerkelijke goederen een einde gemaakt door een concordaat met den pans (25 Aug.
1859); en van dat oogenblik of begon de macht tier
geestelijkbeid in S. allesbeheerschend te warden :
wat Rome in Italie (zie dat art.) aan invloed verloren had, scheen het in S. te zullen herwinnen. Maar
ook in S. heeft de verlichting reeds genoeg veld gewonnen, om ieder, die niet ziende-blind is, de overtuiging te verschaffen, dat ook daar de gewetensdwang beeft uitgediend. Niettemin scheen gewetensvrijheid eene vrucht tier immer voortschrijdende wereldbeschaving, waaraan de Spanjaard zich nooit zou
mogen vergasten; eene poging van generaal Prim, orn
door eenen gewapenden opstand den troon van koningin Izabella omver te werpen, mislukte (1866):
en sterker dan ooit waande zich de vrome Izabella,
die in 1867 door den Heiligen Vader vereerd werd
met de Roos, die haar ten aanschouwe van de geheele wereld aanwees als de deugdzaamste abler regeerende vorstinnen ; wat conranten en bekebschriften vermelden van ontuchtige betrekkingen dier vorstin behoort nog niet tot de geschiedenis, en moet
hier dus onbesproken blijven. Maar zooveel is zeker,
dat in Oct. 1868 als door een tooverslag eene omwenteling in S. heeft plaats gegrepen, waardoor koningin Izabella is weggejaagd ; dat de mannen, die
voorboopig het bewind in handen hebben genomen,
eene proclamatie hebben uitgevaardigd, waarin gczegd wordt, dat de maat van bet wanbestuur en van
de schandalen der verdrevene dynastic vol is: en dat
reeds de meeste gouvernementen van Europa op dit
oogenblik (Nov. 1868) het Voorloopig bewind van
Spanje erkend, en daarmede stilzwijgend amen" gezegd hebben op de verklaring, dat Izahella's bestuur
een vvanbestuur is geweest. De gewetensvrijheid is
nu in S. tot wet verheven, zoodat S. op dat punt
niet meer in de duisternis der tniddeleeuwen verkeert.
Koningen van Spanje
(sedert de vereeniging van tie verschillende
spaansche rijken).
1724
FerdinandV v.Aragonie en Lodewijk I
Izabella v. Castilie 1479 Filips V opnieuw 1724
1746
Ferdinand VI
Karel I (keizer Ka1759
1516 Karel III
rel V)
1788
1556 Karel IV
Filips II
1808
1598 Jozef Napoleon
Filips III
1813
1621 Ferdinand VII
Filips IV
1665 Izabella II koningin 1833
Karel II
van den troop verFilips V nit het Huis
1700 vallen verklaard 1868
van Bourbon

Sparendam
Sparendam. Zie g—PAARNDAM.
Sparnacum, oude naam van Epernay.
Sparno, (mile naam van Epernon.
Sparta, of Lacedemonie (Lacedwmon), land-

schap in het zuiden van den Peloponnesus, ook wel
Laconie genaarnd, eens, naast Athene, het voornaamste rijk van Griekenland, doorloopen door de bergketenen Taygetus en Parnon, had tot hoofdstad de
stad S. (of Lacedemon), op den westoever van den
Eurotas, die, toen zij op den hoogsten trap van Karen bioei stond, 60,000 inw. telde: de geringe overblijfselen van het nude S., Palzeochori genaamd, liggen op ongeveer 2 uren gaans afstands beoosten het
tegenwoordige Misitra. — Men stelt de stichting
van S. op omstreeks 1880 jaren v. Chr.; als sticker
wordt Sparton genoemd, broeder of coon van Piloroneus. Na Sparton worden als koningen van S. onder andere vermeld : Lelex, Eurotas, Lacedemon, die
omstr. 1577 v. Chr. de stad S. vergrootte, of in de
nabijheid eene nieuwe stad bouwde, waaraan hij zijnen naam gaf (want Homerus onderscheidt Sparta
en Lacedmmon). Van de 15e tot de 12e eeuw waren
S. en Laconie in handers der Hellenen (Acheers).
In dat tijdsbestek regeerden Tyndareus, Castor en
Pollux, de pelopidisehe Menelas, schoonzoon van
Tyndareus, Orestes en zijn zoon Tisarnenus. Deze
laatste werd meebegrepen in den ondergang der Pelopieden, tijdens den terugkeer der Heraclieden gezamenlijk met de Doriers in den Peloponnesus (1190
—1186). Aristodemus, een der heraclidische aanvoerders, ontving Laconie als zijn aandeel ; doch deze
vorst in dien krijgstocht gestorven zijnde, werd hij
opgevolgd door zijne twee zonen Eurysthenes en
Procles, die zoodoende de stamheeren werden van
twee koninklijke familien, welke na dien tijd heart
om beurt op den troon zaten (Proclieden en Eurysthenieden). Dadelijk na de verovering ontnamen de
overwinnaars (Heraclieden en Doriers) aan de van
acheeschen oorsprong zijnde laconische bevolking de
gelijkheid van rechten, en legden aan die bevolking
eene schatting op, zoomede de krijgsdienstplichtigheid. Al degenen, die zich daartegen wilden verzetten (zooals de inwoners van Helos, de Heloten) werden tot den staat van slavernij vernederd. Vandaar
Brie klassen: 1) de Spartiaten of Spartanen veroveraars; '2) de schatplichtige Laconiers ; 2) de Heloten.
In het begin der 9e eeuw (89R-870 v. Chr.) ontving S. eene vermaarde wetgeving van Lycurgus, bestemd om van de Spartanen een gehard en krijgshaftig yolk te maken (zie LITMUS). Onder deze
nieuwe wet behield S. zijne twee koningen of
achageten; maar hunne macht werd beperkt door
vijf ephoren en een senaat van 28 leden. Eigenlijk
was S. dan ook eer eene militaire republiek, dan wel
eene monarchie. Van 744 tot 724, en daarna van
682 tot 668, hield S. eenen verschrikkelijken worstelstrijd vol tegen Messenie, waarvan het elude
werd, dat laatstgenoemde mogendheid (zie MessErne)
geheel ten onder gebracht, en de Messeniers tot slaven gemaakt werden. De Messenische oorlogen werden gevolgd door bet onderwerpen van de teagatische Arcadiers (566-546) en door de verovering
van Thyreum en Cynuria, welke beide steden aan de
Argiven ontvveldigd werden (544 v. Chr.). Het oveverige van den Peloponnesus, versnipperd in eene
menigte meerendeels onbeduidende rijkjes, kwam
(met uitzondering van Argos en eenige steden) van
lieverlede onder den invloed van S., dat zijne toekomstige onderdanen voorloopig bondgenooten
noemde, en dat zelf aan bet hoofd stond van dien
Peloponneezischeu bond. Athene, destijds machtig
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door zijne oorlogsvloot, zijn rijkdom, zijne talrijke
bondgenooten of onderdanen, betwistte aan S. dien
voorrang. Gedurende de Medische oorlogen (480—
459) speelt S. de minder schitterende rol. Wanneer
men den slag der Thermopylen en de overwinningen
bij ;Platea en Mycale niet mederekent, bij welke gelegenheden de Spartaansche helden Leonidas, Pausanias en Leotychides uitblonken, had Athene verreweg het roemrijkste aandeel in de groote overwinningen, die op de Perzen bevochten werden; en dit
deed den naijver der twee republieken nog grooter
worden. In het laatst der 5e eeuw v. Chr. brak de
Peloponneezische oorlog nit, die 27 jaren duurde
(431-404). Athene werd °vent onnen bij iEgosPotarnos; de stad werd ingenomen door Lysander ;
de haven werd vernield en de fortificatien werden
geslecht. Daarentegen werd de macht van S. uitgebreid en bevestigd; bet ging zelfs oorlog voeren in
Azle (zie CLEARCHUS, AGESILAS), en begunstigde den
krijgstocht van den jongen Cyrus (401). Thehe,
Argos, Corinthe, de Thessaliers, Athene eindelijk,
opgestookt door Perzie, vormden toen eenen bond
tegen S.; maar S. teekende met den grooten koning
bet verdrag van Antalcidas (387 v. Chr.), waarbij
de Grieken in Azle overgeleverd werden aan Perzie,
terwijl de Grieken in Europa onderworpen werden
aan S. De republiek S. strekte toen hare heerschappij
uit over een gedeelte van Hellas, van Thessalia en over
de onderhoorige steden van Olynthus. Maar het
duurde niet lang of Thebe onttrok zich aan S.'s gezag, en in den oorlog, die daaruit voortvloeide, kwam
Epaminondas, in 371 bij Leuctra overwinnaar, den
Peloponnesus overweldigen ; hij herstelde Messenie
als onafhankelijk rijk, en gaf aan den Arcadischen
bond een middelpunt door het stichten van Megalopolis (369). Van dezen dubbelen slag mock S. zich
nimmer herstellen ; bet bleef echter in 't bezit van
zijne onafhankelijkheid door den flood van Epaminondas bij Mantinea (363). Fen oogenblik (225--223) weder opgebeurd door Cleomenes, die de Lycurgische wetten hersteld had, stond S. op het punt
om weer de voornaamste stad van den Acheeschen
bond te worden en weder dezelfde rol van vroeger
te spelen. Maar Ant igonus Doson, de zijne der Acheers gekozen hebbende, vernietigde die hoop door de
overwinning, die hij bij Sellasia behaalde op Cleomenes (222). Sparta daalde weder, en na eene
laatste inspanning van al zijne krachten onder den
tiran Nabis, kwam S. (146 v. Chr.) onder bet romeinsche juk. Onder de romeinsche keizers genoot
S. eene volmaakte rust. Na de deeling des rijks onder de zonen van Theodosius, werd S. de hoofdplaats
van een despotaat, waaraan geheel Morea onderhoorig was. Mahomed II maakte zich in 1460 na Chr.
van S. meester, en verdreef den despoot Demetrius,
die een afstarnmeling was nit het geslacht der Comnenen. Sigismond Malatesta, vorst van Rimini, bondgenoot van Demetrius, belegerde de stad 3 jaren
later, en toen hij zag dat hij die niet kon veroveren
stak hij er den brand in. Zoo ging S. ten onder,
33 eeuwen na zijne stichting. De Turken maakten
van Misitra, op de puinhoopen van S. gesticht, de
boofdplaats van een livah. Na de onafhankelijkverklaring van Griekenland heeft men den naam van
S. doen herleven, en die in de plaats gesteld van
Misitra ; deze stad is de hoofdplaats geworden van
een afzonderlijk gouvernement van Morea. Van de
vele beroemde personen te S. geboren noemen wij
slechts Lycurgus, Leonidas, Pausanias, Lysander,
Agesilas, Cleombrotus, Cleomenes, enz., en geven op
de volgende bladzijde de naamlijst der
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Koningen van Sparta.
(N.B. De jaartelling voor deze koningen is zeer
onzeker.)
1) VOOr de Heraclieden.
omstr. 1880 Ebalus
Sparton
Chr.
v. Chr
.
1742 Hippocoon
Lelex
Myles,ofMeles ^
1680 Tyndareus omstr. 1328
.
Eurotas
1631 Menelas (schoonzoon van
Lacedemon
a
1577 Tyndareus) omstr. 1280
Amyclas
1480 Orestes (reeds koning van
Argalus
omstr. 1240
Argos)
Cynortas
a
1415 Tisamentis 1220 of 1192
2) Dynastie der Heraclieden.
Aristodemus, varier van Procles en Eurysthenes 1190
Proclieden
Eurysthenieden
of Agieden.
of Eurypontieden.
Procles
1186 Eurysthenes
Sous
Agis
1186
Eurypon
1142-986 Echestratus
Prytanis
Labotas
Ennomu
986
986 Doryssus
Polydectes 907 Agesilas
957
Charilaus (minded.) 898 Archelaus
909
(Regentschap v. Lycurgus, Teleclus
853
nom van Charilaus,
Alcamenes
813
776
898-879) Polydorus
724
Nicander
809 Eurycrates I
Theopompus
687
770 Anaxander
652
Zeuxidamus
723 Eurycrates II
Anaxidamu
645
690 Leon
597
(Eenige tijdrekenkundi- Anaxandrides
gen plaatsen hier eenen Cleomenes I
519
491
Archidamus, 651-605.) Leonidas I
Agasicles
645 Plistarchus (regentschap
A riston
597
van Cleombrotus I en
Demaratus
Pausanias)
520
480
Leotychides
492 Plistoanax
466
Archidamus I (of II) 469 Pausanias
409
Agis I
427 Agesipolis I
397
Agesilas
400 Cleombrotus II
380
Archidamus II(of III) 361 Agesipolis 11
371
Agis II .
338 Cleomenes II
370
Eudamidas I
330 Areus of Aretas I
309
Archidamus111(ofIV) 296 Acrotatus
265
Eudamidas II
261 Areus of Aretas II
264
Agis III
244 Leonidas II
257
Eurydamas
239 Cleombrotus III,
Euclidas of Epiclidas, euusurpalor,
243
rysthenidische prins, Leonidas II, hersteld 239
broeder van Cleombro- Cleomenes III
238
tus III,
234 Agesipolis III
219
Lycurgus, tiran, uit het geslacht der Proclieden 219
Machanidas, tiran
210
Nabis, tiran
205-19'2
Spartacus, een Thracier, aanvoerder der in
opstand gekomene romeinsche slaven in den Slavenonrlog, ontvluchtte anno 73 v. Chr. met 70 gladiatoren (Thraciers en Galliers) uit Capua, en begon
Campania te verwoesten door zijne strooptochten,
terwij1 zijn aahhang van dag tot lag grooter werd,
en weldra aangroeide tot een leger, dat een oogenblik 70,000 man sterk was. lnwiddels waren reeds
verscheiileue romeinsche veldheeren, tegen hem
nitgezonden, door hem verslaged (pretor Claudius, de
twee consuls Genius en Leutulus). Duch zeer goed
de onmogelijkheid inziende om den strijd tegen
Rome vol te houden, was zijn oogmerk Italie te verlaten; en hij was dan ook reeds in Cisalpijnsch Gallie doorgedrongen (72 v. Chr.), toen bij door de overstrooming van de Po en door bet geschreeuw zijner
onderhebbenden genoodzaakt ward om terug te

Sperlonga
trekken, en om op Rome aan te rukken. Niet in staat
die stad te bemachtigen, zag S. zich weldra bestookt
door eene ontzettende krijgsmacht, door Crassus teruggedrongen tot in Bruttium, en daar in de omstreken van Rhegium aan alle kanten ingesloten. Tevergeefs beproefd hebbende mn over te steken naar
Sicilie, behaalde hij nog wet ettelijke voordeelen,
doch werd verpletterd door Crassus in den slag aan
den Silarus (71 v. Chr.). Dat S. zijne grootsche
plannen met verwezenlijken kon, is hoofdzakelijk te
wijten aan de weinige gehoorzaamheid, waarop hij
van de ongeregelde benden, die hij aanvoerde, konde
rekenen. Naar men wit was hij een telg nit een vorstelijk geslacht ; hij had eerst bij een thracisch hulpkorps gediend, was toen gedeserteerd, doch weder
in harden van de Roweinen gevallen, die hem tot,
straf slaaf maakten en te Capua opsloten. Zooveel is
zeker, dat S. een groot man was, en even mensche-,
lijk en zachtaardig als dapper, onverschrokken en
vol beleid en doorzicht.
Spartel (kaap), de noordwestpunt van Marokko,
koninkrijk Fez, vormt den zuidhoek der invaart van
de strast van Gibraltar. Zie AMPELUSIA.
Specerij-eilanden. Zie MOLUKKEN.
Speier, de duitsche naam van Spiers.
Speke (John Hanuing), engelsch reiziger, geb.
omstr. 1823 te Jordans bij Ilchester in 't graafschap
Somerset, trad in dienst bij de marine, en was opgeklommen tot kapitein, toen het plan tot rijpheid
bij hem kwam, om door te dringen in Afrika's binnenland, ten einde de bronnen op te sporen van den
Nijl. Na onbeschrijflijke gevaren en moeilijkheden
ontdekte hij 31 Juli 1858 het Nyanza-meer of meer
Oekerewe (Ukerewe). Ofschoon hij toen reeds dadelijk dit groote meer voor bet oorsprongspunt van
den Nijl hield, wilde hij zich dienaangaande volkomen vergewissen: tot dat elude ondernam hij in
1860, gezamenlijk met kapitein Grant, uitgaande van
Zanzibar op de oostkust van Afrika, eenen nieuwen
tocht naar het binnenland. Op (lie reis, die 2 jaren
en vijf maanden diturde, werd nagenoeg de geheele
kustrondte van het Nyanza-meer door S. opgenomen,
en hij kwam 23 Febr. 1864 behouden te Condo Cora
aan den bovenloop van den Nip aan. Door zijne nasporingen is over een voor hem totaal onbekend gedeelte van Oost-Afrika's binnenland het noodigelicht
verspreid, en tevens de oorsprong van den Nijl nit 't
Nyanza-meer een onbetwistbaar feit geworden. In
Engelaod teruggekeerd, gaf hij de beschrijving van
zijne reis in 't licht: Journal of the discovery ol the
source of the Nile (2 dln. Louden 1863). Doch
nauwlijks een jaar later in de omstreken van Clipperhaw op de jacht zijnde, wilde S. eenen muur
overklimmen, waa; bij hij bet ongeluk had dat zijn
geweer afging, en doodelijk getroffen door het schot
stierf hij oogenblikkelijk (Sept. 1864).
Spencer(GeorgeJohn,viscount),engelsch staatsman, geb. 1758, gest. 1834, verzamelde eene kostbare bibliotheek en een Met minder kostbaar kabinet
schilderijen ; beiden zip] beschreven door zijnen bibliothecaris Dibdin, nl.: Bibliotheca Spenceriana (4
dln. Louden 1814); "Edes Althorpianw (2 dln. Londen 1822).
Sperchius, rivier in 't zuiden van Thessalia,
ontlastte zich bij Anticyra in de Malische Golf; de S.
beet thans Hellada of Alamanna.
Sperlinga, stad op Sicilie, prov. Catania, anderhalf uur gaaus benoordw. Nicosia; 1800 inw.;
was tijdens de Siciliaansche Vesper eene toevluchtsplaats der Franscben.
Sperlonga, Zie AMICLA 2).

Speyk
Speyk (Jan Carel Josephus van), geb. 1802 te
Amsterdam, vertoor vroeg zijne ouders, werd toeniP
't burgerweeshuis opgenotnen, trail 1820 in dienst
bij de marine als stuurmansleerling, was reeds 1825
opgeklommen tot 2en luitenant, voerde 1830 het bevel over de kanonneerboot n°2, waarmede hij in Sept.
op de Schelde aankwam voor Antwerpen ; vier manden later door eenen storm tegen den wal gedreven,
en door de Betgen besprougen, liet S. zich, door zelf
(le kruitkamer in brand te steden, met vriend en
vijand in de lucht vtiegen.
Spiegel (Friedrich), duitsch orientalist, geb.
1820 te Kitzingen, sedert 1849 professor te Erlangen, heeft zich voor de studie der indische en iranische talen hoogstverdienstelijk gemaakt. voornaamste
werken: Grammatik der POrsisprarhe (Leipzig 1841);
eene editie van den ' Zendavesla", tekst en l'ehlewiparaphrase (3 din. Leipzig 1853-63) en Duitsche
vertaling claarvan (2 deelen, Leipzig 1852-1859);
Einleitung in die heiligen Schriften der Parsen (dl.
1 en 2, Lei pz.1856-60); Die allpersischenKeilsehrift en
(Leipzig 1862); Erdn, das Land zwischen Indus and
Tigris (Berlijn 1863).
Spiers, (kitsch Speier, stall met 13,000 inw.
in Beieren, op (len linkeroever van den Rijn, 33 mijlen benoordw. Munchen, was oudtijds een dorpje in
de nabijheid van Augusta Newton, de hoofdstad
der Nemeten, werd in 1084 met die stad vereertigd,
die sedert den naam S. droeg. Merkwaardig is tie
dom van S. (gebouwd 1030-61), waarin verscheidene keizers en prinsen begraven liggen, en die herhaalde malen door brand en krijgsgeweld geteisterd
is (o. a. door de Franschen in 1689 en 1794). Onder
Hendrik IV werd S. tot vrije rijksstad verheven ;
verscheidene rijksdagen zijn te S. gehouden, o. a.
1526 en vooral 1529, tegen welke laatste de Lutherschen protesteerden.
Spinola (Ambrosins, markies), spaansch veldbeer in de Nederlanden, geb. 1569 te Genua, gest.
1630 ; voornaamste wapenfeiten: inname van Ostende
(1604) en van Breda (1625).
Spinoza (Baruch, d. Benedictus), beroemd
wijsgeer, geb. 1632 te Amsterdam nit joodsche onders, gest. te 's-Rage 1677. Complete editien zijner
werken leverden o. a. Paulus (2 din. Jena 1802-3)
en Wilder (3 din. Leipzig 1846).
Spire, fransche naam van Spiers.
Spitsbergen, eene groep eilanden (waaronder
3 tatnelijk groote) benoordoosten Groeniand ; ze
worden te zarnen op 1400 vierk. mijien geschat,
vorrnen het noordelijkst gelegen land van den aardbol, en ziju rotsig en bergachtig, rijk aan ren-, zeeen pelsdieren, loch niet door menschen bewoond.
Spohr (Ludwig), duitsch cornponist, geb. 1784
te Brunswijk, gest. 1859 te Cassel.
Spoleto, het oude Spoletum, stad in Italie, aan
de Maroggia, 15 mijien benoorden Rome ; 6800 inw.;
was oudtijds een der voornaamste steden van Umbrie, werd 240 v. Chr. romeinsche kolonie, weerstond
217 v. Chr. dapper de aanvallen van Hannibal, werd
in de 6e eenw na Chr. hoofdstad van een longobardisch hertogdonz S., dat zijne onalhankelijkheid verloor ouder den 41en hertog (Hugo II, gest. 1030).
In de middeleeuwen dikwijis in oorlog met naburige
steden, werd S. o. a. in brand gestoken 1324 door
de Perugianen. Onder het fransche keizerrijk was S.
hoofdplaats van het departement Trasimene.
Sporaden, d. Verstrooid liggenden, die eilanden in den Griekschen archipel, die aan de trust
van Klein-Azle liggen, tusschen Samos en Rhodus.
De Sporadische eilanden (o. a. Icarie, Palms, Leros,
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Cos, Carpathos, Nisyros, Telos, enz.) waren bloeiend
in de omiheid ;ze werken verwoest door de Sarraceeueh, later door de Turken, die ze nu bezitten, en
er een Fachalik der Eilanden van gemaakt hebben.
— In het tegenwoordige koninkrijk Griekeniand
geeft men den naam Westersche S. aan de eilanden
Hydra, Spetzia, Poros, Egina, Koloeri, enz., the verspreid liggen langs de kusten van Morea en Griekenland. Men noemt hen Westersche S. ter onderscheiding van de eigenlijke S., die meer oostelijk liggen.
— S. van Oceanid noemt men die eilanden in de
St ille Zuidzee, die niet gevoeglijk tot een der groepen
aidaar gerekend kunnen worden; men onderscheidt ze
in Noorder-S. (Roca de Plata, San Bartolomeo, SanPedro, enz.), en Zuider-S. (Penrhyn, Paasch-eiland,
Sala, Pitcairn, Sauvage, de Gambier-groep, de Bassgroep).
Sporendag, of Sporensiag. Zie EPERONS.
Sporsehill (Johann), duitsch geschiedschrijver, of eigenlijk compilator, geb. 1800 te
gest. 16 Dec. 1863 te Weenen. Zijne compilatien
ziju zeer geacht ; wij hebben verscheidene van S.'s
werken in 't Hollandsch vertaald. Zoo hebben tusschen 1840 en 1850 het licht gezien: .Geschiedenis
van den grooten wereldstrijd in 1813, 14 en 15"
(2 din.); .Geschiedenis der kruistochteu" (2 din.);
'Geschiedenis van den 30-jarigen oortog" (2 din.).
Sprang, dorp in de Langstraat, prov. N.-Braband, een half uur g. tea Z. Z. W. van VtTaalwijk;
1800 inw.
Spijk, 1) dorp in Z.-Holland, 1 uur gaans benoordoosten Gorinchem; 300 inw. — 2) dorp in
Fivelgo, prov. Groningen, derdhalf uur g. benoordw.
Appingedam; 500 inw.; in Nov. 1813 gepiunderd
door de Franschen.
Spijkenisse, dorp in Z.-Holland, vierdhalf
our g. ten 0. Z. 0. van Brielle ; 1300 inw.; bestond
reeds in de 13e eeuw.
Squatters. Zie BACKWOODS.
Squillace, bet oude Scylaceum, stad in het
Napeische, in Calabria Ult. 2a., 2 uren gaans bewesten de Golf van S. (een gedeelte der lonische Zee),
en 6 uren gaans bezuidw. Catanzaro; 2600 inw.;
werd in 1783 gedeeltelijk verwoest door eene aardbeving.
St.-, verkorting van Sint, Saint, enz., komt voor
in eene menigte namen, waarvan er hierondereenige
volg.en:
St.-Amand. Zie AMAND en AmAtvous.
St.-Andre (Jacques d'Albon, geuaamd maarschalk), diende under Hendrik Il en zijne opvolgers,
was een der stoutste tegenstanders van de Hugenoten, werd 1547 tot maarschalk,verheven, in den slag
van St.-Quentin gevangen genomen (1557), vormde
later met connetable Montmorency en den hertog
van Guise de vertnaarde ligue, bekend ouder den
naam van Triumviraat (1561), en streed met hen
bij Dreux, in werken slag 14 sneuvelde (1562). —
S.-A. (J. Bon), geb. 1749 te Montauban, lid der
Conventie, voorstemmer over het doodvonnis tegen
Lodewijk XVI, under het 1)irectoire fransch consul
te Smirna, organiseerde de nieuwe Departementen
aan de Rijn-oevers, en stierf 1813 ais baron des
keizerrijks en prefect van bet dept. Mont-Tonuerre.
St.-Arnaud (maarschalk). Zie LEROY.
St.-Bernhard((;roote en Kleine). Zie BERNARD.
St.-Bertrand de Comminges. Zie het
art. BERTRAND.
St.-Brieue% Briocum of Fanum sancti Brioci,
stad in het fransche dept. Cotes du Nord, aan den
Gouet, 3 kwartier gaans van de zee; 15,000 inw.
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St.-Christophe, ook St.-Kitts genaamd, een
der Kleine Antillen, is ruim 3 vierk. mijlen groot,
met 21,000 bewoners ; hoofdplaats Basseterre ; het
behoorde vroeger aan Frankrijk, dock sedert 1713
aan Engeland.
St.-Die, of St.-Diet', stad in 't fransche dept.
der Vogesen, 6 mijlen benoordoosten Epinal; 9000
inw.; gesticht in de 7e eeuw door den heiligen Die,
bisschop van Nevers, wiens kerkelijke gedenkdag
19 Juni gevierd wordt. — Deze stad niet te verwarren met DIE (zie dat art.).
St.-Edme (Ida de), vermaarde lichtekooi, ook
bekend onder den naam van la Contemporaine, geb.
1778 te Valambrose in 't zuiden van Frankrijk,heette
eigenlijk Elselina Vanayl de Yongh. In haar metier,
als minnares van verscheidene generaals, leerde zij
vele beroemde manners uit de republiek, het keizerrijk en de restauratie kennen, hield sedert de Juliomwenteling verblijf te Louden, en stierf 1845 te
13russel. Zij heeft veel geschreven, o. a. Memoires
d'une contemporaine (8 dln. Parijs 1827); Fragments
et episodes contemporains (Marseille 1828); La Contemporaine en Egypte (3e drill( 6 dln. 1833); Mes
derniéres indiscretions (2 dln. Parijs 1833).
St.—Eime(Ida de),dezelfde als Ida de St.-Edme.
St.—Florent, I) San Fiorenzo, stadje op Corsica, vierdhalf uur gaans bezuidw. Bastia, aan de
zee; 500 inw. 2) St .- Florent-le- V ieil, stad in 't
fransche dept. Maine-Loire, 5 uren gaans benoorden
Beaupréan; 2400 inw.; gesticht door den heiligen
Florentinus; bier begonnen in 1793 de onlusten der
Vendee.
St.-Florentin, eertijds Chdteaudun, in de
groote omwenteling Mont-Armanee, stad in 't fransche depart. Yonne, 8 uren gaans benoordoosten
Auxerre; 3000 inw.; in 888 verstoeg de hertog
van Burgundie hier 80,000 Noormannen; 1633werd
S. belegerd (doch niet ingenomen) door de Keizerlijken.
St.-Flour, lat. Floriopolis, stad in 't fransche
dept. Cantal, 8 mijlen beoosten Aurillac; 6000 inw.;
ligt op eene steile rots, en is de geboortepl. van den
trenrspeldichter De Belloy.
St.-Gallen. Zie GALLEN.
St.-George, I) een der Azorische eilanden ;
hoofdplaats Villa de Velas. 2) een der Bermudas;
hoofdpl. St.-George (wet 2600 inw.); de Engelschen
vestigden zich op dit eiland in 1612. — 3) nederl.
0.1. eilandje aan de zuidkust van Celebes. — 4) stad
in 't engelsche graarschap Gloucester, een half uur
gaans beoosten Bristol; 7000 inw. 5) St.-G., of
Georgetown, ook Fort-Royal genaamd, hoofdstad
van 't britsche eiland Granada; 10,000 inw.; veilige
haven; gesticht door de Franschen, werd St.-G. in
1763 afgestaan aan de Engelschen; het werd door
brand geteisterd 1771 en 1775.--6) St.- G .-d'Elmina,
tie GEORGE D ' ELMINA.. - 7) St.-G. d' Pleron, vlek
met 5000 inw. op 't fransche eiland ()Won (dept.
Charente-Inferieure).
St.-Germain, 1) of St.-Germain-en-Laye,
stad in 't fransche dept. Seine-Oise, 5 uren gaans
benoordw. Parijs en 3 uren g. benoorden Versailles;
14,500 inw.; werd onder de regeering van Karel VI
door de Engelschen bemachtigd. Vooral vermaard is
St.-G. door bet kasteel, dat in 1370 door Karel V
gebouwd, door Frans I, Hendrik IV, Lodewijk XIII
en Lodewijk XIV vergroot, dikwijIs de residentie is
geweest der fransche koningen (Hendrik II, Karel
IX, koningin Margareta van Navarre, en Lodewijk
XIV waren op dat kasteel geboren); het werd ook de
residentie van Jacobus II, toen hij in Engeland zij-

nen troo p had verloren (men ziet er zijn graf nog);
in 't jaar 1750 werd op dit kasteel de vrede geteekend tusschen de Katholieken en Protestanten.
2) of St.-Germain-des-Pres, voormalige beroemde
abdij of klooster te Parijs, in de tegenwoordige wijk
St.-Germain ; was gesticht in 558 door koning Childebert, en had tot eersten abt den heil. Germanus,
naar wien het genoemd is; in de 9e eeuw door de
Noormannen aan de vlammen prijs gegeven, wend
bet in de 12e eeuw herbouwd ; men zag en de graven van verscheidene merovingische koningen (Childebert, Chilperik I, Chil perik II); later plaatste men
er ook het stoffelijk overschot van Descartes, van
Boileau, en van een aantal geteerde Benedictijnen;
de abdij had eene rijke bibliotheek, die gered werd
bij de gedeeltelijke vernieling der gebouwen dobr
bet springen van een kruithnis in 1794.
St.-Gervais, fransche steden, o. a.: 1) in
Puy-de-Dome, 9 uren gaans van Riom ; 2800 inw.
— 2) in Isere, vierdhalf uur gaans benoordoosten
St.-Marcellin; 600 inw.
St.-Gildas, 1) bijgenaamd des Bois, dorp in
't fransche dept. Loire-Inferieure, 5 uren gaans benoordw. Savenay; 1500 inw. — 2) bijgenaamd
de Buys, dorp in 't fransche dept. Morbihan, 5 urea
g. bezuidw. Vannes; 1200 inw.; beroemde Benedictijner abdij, in de 6e eeuw gesticht door den heiligen Gildas; in deze abdij was Ahelard eenigen tijd
abt, doch zag zich genoodzaakt die te verlaten, daar
de monniken pogingen deden om hem van kant to
makes door middel van vergif.
St.-Gothard. Zie GOTHARD.
St.-Helena. Zie HELENA.
St.-Jean d'Acre. Zie Acca.
St.-Laurentius, rivier (en Golf van). Zie
LAWRENCE.

St.-LO, het oude Briodorum of Briovera, stad
in 't fransche Kanaal-dept., aan de Vine ; 10,000 inw.;
munt ; heette aanvankelijk Bourg l'Abbd, ontving in
de vierde eeuw den naam St.-LO naar den heiligen
Laudus (zie Lo); het is de geboorteplaats van kardinaal Duperron en van Le Vernier.
St.-Lucia, een der Kleine Antillen ; circa 3
vierk. mijlen ; 26,000 bewoners; hoofdplaats Castries.
St.-Maur, dorp in 't fransche dept. Seine, aan
de Marne, 2 uren gaans beoosten Parijs; voormalige
Benedictijner abdij, gesticht 638 en aanvankelijk
St.-Pierre genaamd, welke naam in St.-M. veranderd
wend in de 12e eeuw, toen het gebeente van den
heilige Maurus (zie dat art.) derwaarts overgebracht
werd. In die abdij werden 1465 de Conferentien
gehouden ter aanvulling van het verdrag van Conflans tusschen Lodewijk XI en de verbondene prinsen in den oorlog genaamd du Bien public.
St.-Maurice, 1) bet oude Agaunum, stad in
't zwits. kanton Wallis, aan de Rhone, 7 uren gaans
bewesten Sion ; 1100 inw.; de oudste abdij benoorden de Alpen, gesticht in de 4e eeuw. — 2) stad
in 't fransche dept. Opper-Savoje, 7 uren gaans benoordoosten Moutiers; 4000 inw.
St.-Omer, het oude Audomari Fanum, stad in
't fransche dept. Pas-de-Calais, aan de Aa, 9 mijlen
benoordwesten Arras; 22,000 inw.; is eene vesting
der eerste klasse ; omstr. 648 gesticht door den heiligen Omer, bleef St.-O. onbeduidend tot in de 10e
eeuw, toen het zijn tegenwoordigen naam ontving ;
dikwijls werd St.-0. belegerd en ingenomen (o. a.
1477 door Lodewijk X1,1677 door Lodewijk XIV).
De heldhaftige nederlandsche verdedigers der citadel
van Antwerpen, met generaal Chasse, werden na
hunne capitulatie overgebracht near St.-O,

St.-Petersburg
Bt.-Petersburg, tweede hootdstati en eerste
residentie van het Russische rijk, aan de Newa, nabij
hare uitwatering in de Golf van Finland ; 60,000
inw., waarvan ongeveer de helft Duitschers. In 1703
op de plaats van het wade Iwangorud gesticht door
Peter den Groote, naar wien het genoemd is (lat.
Petropolis). — Het gouvernenient St.-P., circa
1146 vierk. mijlen met 1,084,000 bewoners, is ongeveer het oude Ingermanland.
St.-Philippe, eiland. Zie Foco.
St.-Pierre, 1) eiland in den Atlantischen Oceaan, aan de invaart %an de Laurcntius-golf, even bezuiden New-Fountiland, behoort sedert 1763 aan
Frankrijk ; het is bezel geweest door de Engelschen
1778-1783, 1793-1801, 1804-1816. — 2) en.
gelsch St.-Peter's Port, hoofdstad van het britsche
Kanaal-eiland Guernsey ; 16,500 veilige reede ;
havenwerken aangelegd in 1853. — 3) havenstad
ter westkust van het fransche eiland Martinique;
25,000 inw.; is de voornaamste stad der Antillen.
— 4) stad ter zuidwestkust van het eiland Bourbon, 6 mijlen bezuidoosten St.-Paul; 16,000 inw.
— 5) St.-Pierre-d ' Oleron, vlek in 't fransche dept.
Charente-Inf., op bet eiland Oleron ; 500 inw.
(Jacques
cques Henri BERNARD1N DE), be.St .-Pierr
schrijver, geboren 1737 te Havre, gestorven
te Parijs 1814. Vooral zijn Paul et Virginie en zijne
Etudes de la nature zijn meer dan honderdmaal herdrukt.Oeuvres completes (12 dln. Parijs 1818-20,
dikwijls herdrukt). — St.-P. (Eustache de), een
burger van Calais (en waarschijnlijk een voorzaat
van den vorige), onderscbeidde zich door zijne edele
zelfopoffering, toen Calais, na een Iangdurig beleg,
eindelijk genoodzaakt was zich aan Eduard III over
te geven. Die vorst, namelijk, verbitterd over den
langgerekten, hardnekkigen tegenstand der stad,
stelde als voorwaarde bij de capitulatie, dat zes der
voornaamste ingezetenen zich.barrevoets en eget den
strop om den hats zouden overgeven aan zijn welbehagen. Als een dier zes trad vrijwillig Eustache
de St.-P. op; zij brachten den koning de stadssleutels, dock instede van ter flood gebracht te worden, werden zij door Eduard zeer goed ontvangen.
St.-Poi, 1) stad in 't fransche dept. Pas-deCalais, aan ae Ternoise, 9 uren g. benoordw. Arras;
4000 inw.; ingenomen 1537 eerst door de Franschen, toen door de Keizerlijken ; 1659 aan Frankrijk afgestban. — 2) St.-Pol-de-Leon, bet CivitasOsismiensis van Cesar, stad in 1 fransche dept. Finisterre, 5 uren g. benoordw. Morlaix.
St.-Priest (Alexis, graaf van), fransch diplomaat en schrijver, geb. 1805, gest. 1851. Voornaamste werken : Histoire de la royautd (3 dln. Parijs 1842); Histoire de la chute des Jesuites au 1 8nte
siecle (Parijs 1844); Histoire de la conquete de Naples
par Charles d' Anjou (4 dln. Parijs 1847-48);
Etudes diplomatiques et litteraires (2 dln. Par.1850).
St.-Quentin, oudt. Augusta Veremanduorum,
nieuw-lat. Quintinopolis of Quintinianum, stad in 't
fransche dept. Aisne, ruim 6 mijlen benoordw. Laon,
aan de Somtne ; '28,000 inw.; geboorteplaats van
Dom Luc d'Achery, Omer Talon, P. Ramus, Charlevoix, Babeut; vermaard is de Slag van St.-Q.; die
de Franschen 1557 tegen de Spanjaarden verloren,
ten gevolge waarvan de stad in handers der Spanjaarden viei. — Het Kanaal van St.-Q. verbindt de
Somme boven Ham met de Schelde bij Kamerijk.
St.-116a (Cesar Vichard , abbe de), geb. 1639
te Chambery, gest. 1692, schreef eene Histoire de la
conjuration que les Espagnols formerent en 1618
contre la republique de Vdnise (Parijs 1674).
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viek in ' t fransche dept. Somme,
derdhalf uur gaans benoordoosten Abbeville ; 1800
inw.; beroemde Benedictijner abdij, in 640 gesticht
door den heiligen Riquier, naar wien bet stadje, dat
vroeger Centula beetle, sedert genoernd werd.
St.-Sevin, twee virtuozen. Zie ABBE.
St.-Simon (Louis de Rouvroy, bertog van),
geb. 1675, in krijgsdienst onder Lodewljk XIV, als
staatsman werkzaam onder bet regentschap, gest.
1755. Beroemd zijn zijne Menzoires (20 dln. Parts
1856-58), als eene voornarne bron voor de geschiedenis van zijnen
— St.-S. (Claude Henri,
graaf van), kleinzoon van den vorige. geb. 1760 te
Parijs, nam Teel aan den vrijheidsooriog van NoardAmerika, verhond zich, na zijnen terugkeer in
Frankrijk, (1790) met graaf van Redern am nationale goederen te koopen op speculatie, werd ecbter
door zijnen associe bedrogen, en verloor het grootste
gedeelte zijner fortuin. Hij werd de stichter van het
naar hem Sint-Simonismus genoemde socialistische
stelsel, en stierf te Parijs 1825. Werken van S., o. a.:
Systeme industriel (3 din.); Catechisme industriel (Parijs 1823); Nouveau Christianisme (Parijs 1825).
St.-Thomas, 1) een der Maagden-eilanden
(eene groep Kleine Antillen), ruim 1 vierk. mijl groot,
13,000 zielen ; behoorde tot 1867 aan Denemarken, doch is toen verkocht aan de Vereenigde Staten.
— 2) een der vier Guinea-eilanden, in 1471 op
St.-Thomasdag ontdekt door Vasconcellos, behoort
aan Portugal, met het nabijgelegene Prinsen-eil. ruim
21 vierk. mijl groot en met 12,000 zielen bevolkt.
St.-Trond, fransche naam van St.-Truien.
St.-Tropez,'t ondefieraclea Caccabaria, n ieuw.
lat. Fanum S.-Torpetis, stad in 't fransche dept. Var,
6 a 7 mijlen bezuidoosten Draguignan; 3600 inw.;
geboorteplaats van Suffren en van generaal Allard.
St.-Truien, lat. Fanum S.-Trudonis, fransch
St.- Trond, stad in belgisch Limburg, 7 uren gaans
benoordw. Luik ; 9000 inw.; ingenomen in 1467
door Karel den Stoute, in 1794 door de Franschen.
St.-Ubes. Zie SETUBAL.
St.-Vandrille, Fanum sancti Vandrigesilli,
vermaarde Benedictijner abdij der congregatie van
St. Maur, eerst bekend onder den naam van Fontenelle,
1 uur gaans bezuiden Caudebec, en in -de nabijheid
van de Seine; gesticht 648 door den heiligen Vandrille, omstr. 850 verwoest door de Noormannen,
hersteld in 1035 door den bertog van Normandie,
en in de 17e eeuw gedeeltelijk verbouwd door de
Benedictijnen; was als gebouw een der prachtigste
kloosters van Frankrijk ; thans zijn waarvan slechts
rumen over. Rondom de abdij is een dorp ontstaan,
dat denzelfden naam draagt, en 800 inw. telt.
St.—Vincent, een der Kleine Antillen, ruim
6 vierk. mijlen groot, bevolkt met 30,000 zielen;
hoofdplaats Kingston of Kingstown. Tot omstreeks
de helft der 1 Te eeuw bewoond enkel door Caraieben ; een schip met Negers aan de noordwestkust
van bet eiland vergaan zijnde, vestigden die schipbreukelingen zich daar, en drongen de inboorlingen
naar bet binnenland. De Caratehen riepen de hulp
van Frankrijk in ; doch de Franschen en de Caraieben werden beiden door de Negers verslagen (1719);
de Engelschen deden vervolgens eene poging om en
St.-V, en Sint-Lucia te bemacbtigen, doch dit gelukte niet. In 1763 stond Frankrijk het eiland aan
Engeland af; de Franschen bemachtigden St.-V.
weder in 1779, doch gaven bet in 1783 terug aan de
Engelschen : deze bebben de Negers ih eigendom laten behouden den grond dien ze bezaten. De Negers
van St.-V. noemen zich zelven Zwarte Caraieben.
67
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St.-Vincent (Kaap), San Vicente, bij de ouden werd ; doch in 1810 werd -haar ter perse liggend
werk, getiteld Allemagne, door de politie in beslag
Sacrum, promontorium, het zuidwestelijkste punt van
genomen, en zij ontving bevel, zich niet weer van
Portugal en van geheel Europa. Nabij deze Kaap verCoppet te verwijderen ; zij verdween echter van daar
sloeg de fransche admiraal Tourville in 1693 de
in 1812, hield achtereenvolgend verblijf te Weenen,
eng.-holl, vloot ; en 1797 bevocht de engelsche admiMoskou, Petersburg, in Zweden, .eindelijk te Londen,
raal Jervis (geb. 1734, gest. 1825) bier eene overwinen keerde eerst na Napoleon's tweeden val in 1815
p ing op de spaansche vloot, waarvoor hij beloond
naar Parijs terug. Van Lodewijk XVIII ontving zij
werd met den titel van Graaf van St.-Vincent en
2 millioen francs als gelden, die Frankrijk schuldig
met de benoeming tot eersten lord der admiraliteit.
was aan haren varier; zij stierf 14 Juli 1817 te Parijs,
Ste.- verkorting van Sinte, Sainte, enz.
Ste.-Croix, een der Maagden-eilanden in de kort na hare terugkomst van eene reis naar Italie.
In 1810 was zij (doch in 't geheim) hertrouwd met
Kleine Antillen, groat vierdhalve vierk. mijl, met
een jong officier, de Rocca genaamd, schrijver van
23,000 bewoners, en Christiaansstad tot hoofdplaats ;
gedenkschriften over den oorlog der Franschen in
ontdekt door Columbus, op zijne tweede reis; beSpanje (Parijs 1814) en over den Krijgstocht van
hoorde eerst aan de Engelschen en Hollanders in
1809 naar Walcheren (Parijs 1815). Van hare Oeuvres
gemeenschap, vervolgens aan de Engelschen alleen,
(18 dln. Parijs 1820-21) munt vooral nit Corinne
toen aan de Spanjaardeu, daarna aan Frankrijk, toen
(2 dln.); wijders Considerations sur les principaux
aan de Maltezer ridders, na hen aan de fransch-Westevenements de la revolution francaise ; alsook : De
indische Compagnie, en sedert 1733 aan Denemarl'in/luence des passions sur le bonheur des individus et
ken; van 1804 tot 1814 was Ste.-C. door de Engeldes nations (Parijs 1796); Delphine (6 din. Parijs
Zie wijders SANTA-CRUZ.
schen bezet.
Ste.-Helene, fransche naam voor St.-Helena. 1803; dikwijls herdrukt). Niet te verwarren met
mevr. de STAAL (zie dat art.).
Ste.-Reine, fransche stad. Zie ALB&
Staerum, oude naam van Stavoren.
Staal (mile. DE LAUNAY, barones de), geb. 1693
Stafford, graafschap in 't westen van Engete Parijs, dochter van een fransch schilder, ontving
land's middelgedeelte, circa 54 vierk. mijlen groot,
eene degelijke opvoeding, en werd toen gezelschapsbevolkt met 747,000 zielen, heeft tot hoofdplaats de
juffer bij de hertogin van Maine. Zij nam een zeer
stad S., 25 mijl. benoordw. Londen, gesticht in de
werkdadig aandeel aan de samenzwering van Cella10e eeuw, voorheen vesting, thans met 13,000 inw.
mare, en kwam dientengevolge in hechtenis in de
Stafford (William Howard, graaf van), tweede
Bastille. Na hare in vrijheidstelling trad zij in den
zoon van den 6en hertog van Norfolk, geb. 1611,
echt met een zwitsersch officier, baron de Staal,
door Karel I in 1640 tot graaf van S. verheven, volgde
reeds een man op jaren. Zij stierf 1750, geroemd als
Karel II in de ballingschap, en werd bij de restauratie
een der geestigste vrouwen van Frankrijk. Hare
een der voornaamste mannen op het staatstooneel.
Mémoires en hare Lettres zijn dikwijls herdrukt.
Door de whigpartij beschuldigd van deelneming o. a.
Niet te verwarren met mevr. de STAAL (zie dat art.).
Staats-Vlaanderen,eene smalle strook lands aan het Buskruit-komplot, werd hij ter flood veroordeeld ; Karel II, ofschoon overtnigd van zijne
aan den linkeroever van den mond der Schelde,
onschuld, durfde hem gees gratie schenken, en 1680
thans tot de nederlandsche prov. Zeeland behoorende,
verloor S. zijn Leven op het schavot.
maakte vroeger deel uit van het graafschap VlaandeStalimene, eiland ; zooveel als Lemnos.
ren, en werd bij den Munsterschen vrede aan de
Stamboel, turksche naarn voor Constantinopel.
Algemeene Staten der Vereenigde Nederlandsche
Stampalia, een der Cycladen. Zie ASTYPALEA.
provincien afgestaan. De drie voornaamste steden
Stamproy, dorp in nederl. Limburg, 4 uren
van S. waren de drie vestingen Sluis, Hoist en Axel.
g. bezuidw. Roermond ; 400 inw.
Stachys, een Christen ; Rom. 16 : 9.
Stanco, Stanchio, een der Sporaden ; zie Cos.
Stad-aan-'t-Ilaringvliet, dorp in Zuid— De Golf van S. is de Cerarnische Golf der ouden.
Holland, 4 uren g. ten Z. Z. 0. van Brielle; 800 inw.
Standaarbuiten, dorp in Noord-Braband,
Stad-en-Lande, prov. der Vereenigde Nevierdhalf uur g. benoordw. Breda, aan de Mark; als
derlanden ; thans de prov. Groningen.
gemeente 1200 inw.
Stadt-am-Hof. Zie HOF 2).
Standhaile, voormalig dorp in de Groote
Stadtberg, middeleeuwsch Ehresburg, vlek
Zuidhollandsche Waard ; verdronk I 421 in den
met 2700 inw. in Westfalen, 7 mijl beoost. Arnsberg.
St.-Elisabethsvloed.
Stadt-Ilm. Zie ILM.
Stanhope, een engelsch adellijk geslacht, waarStab' (Anne Louise Germaine NECKER, barones
van eene zijlinie, die thans uitgestorven is, den titel
van Stael-Holstein, veelal genoemd mevrouw de),
van graaf van Harrington" gevoerd heeft. De familie
beroemde fransche schrijfster, geb. te Parijs 1766,
S., oorspronkelijk uit het graafschap Nottingham,
was de dochter van minister Necker (zie dat art.),
heeft tot stamheer S. (Philip), die in 1616 tot baron
trad in 1786 in den echt met den zweedschen geS. van Shelford verheven werd door Jacabus I, en in
zant te Parijs, baron van Stael-Holstein (gest.1802),
—
1628 tot graaf van Chesterfield ' door Karel
van wien zij zich in 1796 liet scheiden. In de omS. (James, le graaf van), geb. 1673 gest. 1721,
wenteling had zij eene belangrijke rol gespeeld, en
was bij de bemachtiging van Barcelona 708), verniet geschroomd zelfs, aan het Directoire een ver°verde Port-Mahon en Minorca, en sloot in 1717, met
dedigingschrift ten voordeele van de koningin in , te
Dubois, te 's-Gravenhage het Drievoudig Verbond.
dienen. Onder Bonaparte zag zij haren invloed verHij was de oudste broeder van den beroemden Chesminderen; door haar oppositie-geschrijf haalde zij
tee field (zie dien naam). — S. (Karel, graaf van),
zich een vonnis op den hats, waarbij zij op 40 uren
kle:nzoon van den vorige, geb. 1759, gest. 1816, was
gaans afstands van Parijs werd gebannen. Zij nam
de schoonbroeder van Pitt, doch tegen dien minisde wijk naar Weimar, waar zij de duitsche letterter aanhoudend in de oppositie ; ter eere van zijn
kunde beoefende met Gethe, Wieland en Schiller,
grootvader werd hij verheven tot viscount Mahon ;
bracht een jaar (1805) te Geneve door en op haar
doch hij is vooral bekend door vele nuttige uitvinlandgoed Coppet (in Waadtland); toen keerde zij
Bingen (rekenmachines, drukpers, enz.). — S. (lady
naar Frankrijk terug, waar zij oogluikend toegelaten

Stanislas
Esther Lucy), dochter van den vorige, geb. 1776 te
Londen, voonde bij Karen oom Pitt tot aan zijnen
dood, ging in 1810 naar Turkije, liet niet ver van
Saida in den Libanon een kasteel bouwen, dat zij
Dzjihon noemde, en waar zij als Musulman gekleed
(in mansgewaad) een kluizenaarsleven leidde, en
door hare rnilddadigheid in hooge eere stond, hetgeen echter minder begon tt worden toen hare fortuin
minder werd. Zij stierf geheel verarmd 1839, en
werd in het klooster Mar-Elias begraven.
Stanislas, twee koningen van Polen, nl.: S. I,
Leczinski, geb. 1677 te Lemberg, zoon van Raphael
Leczinski, die wojwode van Posen was, werd 1704
door den invloed van Karel XII van Zweden tot koning van Polen gekozen, loch kon zich na den slag
van Pultawa niet 'anger staande houden, moest
vluchten, en kwam na velerlei wederwaardigheden
naar Weissenburg in den Elzas. Hier werd zijne
dochter Maria verloofd met Lodewijk XV. Na den
dood van August II verscheen S. weder in Polen ;
loch de invloed van Rusland was reeds zoo machtig,
dat S. zich slechts met moeite uit het belegerde
Dantzig kon redden. In 1735 werd hem voor levenslang Lotharingen en Bar toegewezen. Hij stierf 1766.
— S. II, Poniatowski, de laatste koning van Polen,
zoon van graaf Stanislas Poniatowski, beviel aan de
grootvorstin Catharina (later keizerin van Rusland),
die hem tot minnaar nam, en reeds spoedig bewerkte,
dat hij den titel ontving van anibassadeur van Polen
bij het hof van St.-Petersburg. 14 den dood van
koning August III bewerkte Catharina (toen reeds
keizerin) dat S. tot koning van Polen verkoren werd
(1764). Zijne regeering was echter een tijdvak van
onafgebrokene woelingen; 3 Nov. 1771 werd hij
zelfs door saamgezworenen der beruchte Confederatie
van Bar opgelicht en weggevoerd ; zij lieten hem
echter op zijne dringende vertoogen weder los. Hij
was niet in staat de eerste deeling van Polen te beletten, de tweede evenmin, en 1795 deed hij afstand
van den troon, waarop eene derde deeling volgde.
Hij nam de wijk naar Grodno, waar de door Polen's
deeling gebaat. wordende mogendheden hem een
jaargeld toelegden. Hij stierf te Petersburg 1798.
Staphorst, dorp in Overijsel, een half uur g.
bezuiden het Drenthensche stadje Meppel ; 400 inw.
Staphrum, oudfriesche naam van Stavoren.
Staples. Zie FARM-EILANDEN.
Stapes (Friedrich), geb. 1792, zoon van een
predikant te Naumburg aan de Saale, opgeleid voor
den handelstand, kwam 13 Oct. 1809 naar Schtinbrunn bij Weenen, om Napoleon I, dien hij voor de
oorzaak van al de ellende in Duitschland hield, van
het leven te berooven. Zijn moordaanslag mislukte;
in plaats van de hem aangenomene gratie aan te nemen, verktaarde hij, dat hij zijnen aanslag nogmaals
beproeven zou, zoodra hij er slechts gelegenheid toe
vond; hij ontving dan oak de straf, waartoe hij veroordeeld was, en werd 17 Oct. 1809 doodgeschoten.
Staten-eiland, 1) eiland aan de oostpunt van
het Vuurland in Zuid-Amerika, door straat Le Maire
daarvan g6§cheiden. — 2) zie ITIROEP.
Statenland, 1) zooveel als Staten-eiland.
2) zoo noemde Abel Tasman bet door hem ontdekte
N ieuw-Zeeland.
Stauria, oude naam van Stavoren.
Stavenisse, dorp op 't zeeuwsche eiland Tholen ; 2 uren g. bezuiden Zierikzee ; 1000 inw.
Stavera, lat. naam van Stavoren.
Stavoren, stad in Friesland, 6 uren g.1 ezuidw. Sneek ; 700 inw.; de oudste en eertijds voornaamste stad van Friesland, residentie der onde
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friesche koningen, later der stadhouders, biocide
vooral in de 12e en 13e eeuw. In 996 en 1420 werd
telkens een groot gedeelte van S. door brand vernield; ingenomen werd S. in 1079 door Dirk V,
graaf van Holland ; in 1397 door hertog Albrecht
van Beieren (eene halve eeuw to voren, ornstr. 1345,
sneuvelde de boll. graaf Willem III nabij S. in de
verschrikkelijke nederlaag, die de Friezen hem toebrachten); 1414 bij verrassing aan de Hollanders
ontweldigd door de Friezen ; in Sept. 1420 bij nacht
overrompeld door de Vetkoopers; 1516 ingenomen
door den burgund. stadhouder Floris van Egmond,
later heroverd door de Gelderschen, 1522 weder
door Floris bemachtigd ; 25 Aug. 1572 werd S. door
de Staatschen aan de Spanjaarden ontweldigd, die
het echter 6 Sept. heroverden, uitplunderden en ten
deele platbrandden.
Stawropol, versterkte hoofdstad van russisch
Cauca ,,ie, dat sedert 1847 den naaw van Gouvernement S. draagt (1890 vierk. mijlen, met 563,000
zielen), ligt aan den grooten weg van Rusland naar
Caucasie, en heeft 18,000 inw. Zie CAUCASIe.
Stedum, dorp in de prov. Groningen, 3 uren
g. bewesten Appingedam ; 800 inw.
Steem, verkorting voor Stedum.
Steen (Jan), beroemd nederl. schilder, geb.
1636, gest. 1678.
Steenbergen, plattelandsstadje in N.-Braband, 7 uren g. bewesten Breda ; 2200 inw.; 1577
ingenomen door de Staatschen, 1583 door de Spanjaarden, 1590 door prins Maurits, 1622 door de
Spanjaarden, en kwam 1629 weder voor goed in de
macht der Staten.
Steenderen, dorp in Gelderland, 2 uren g.
bezuiden Zutphen ; 350 inw.; gedeeltelijk vernield
door brand 1762.
Steen-Indianen. Zie ÂSSINIBOINS.
Steenre, onde naam van Steenderen.
Steens, friesch dorp. Zie STIENS.
Steensel, dorp in de Meierij prov. N.-Braband,
2 uren g. bezuidw. Eindhoven ; 300 inw.; in 1688
geplunderd en vernield door de Franschen.
Steenwijk, stad in Overijsel, aan den straatweg van Meppel naar Leeuwarden, 6 uren g. benoordoosten Zwolle; 3000 inw.; merkwaardig beleg
en ontzet 1580-81 ; 1582 ingenomen door de Spanjaarden, 1592 door prins Maurits; 1597 mislukte
aanslag der Spaanjaarden op S.; 1672 werd S. bemachtigd door de Munsterschen.
Steenwijkerwolde, dorp bij Steenwijk.
Steerhem, oude naam van Stavoren.
Steggerda, friesch dorp met 160 inw., vierdhalf uur gaans bezuiden Heerenveen.
Steiermark, duitsche naam van Stiermarken.
Stein, dorp in nederl. Limburg, 3 uren g. benoordoosten Maastricht; 1400 inw.; had voorheen
muntrecht. — Land van Stein heel eene voormalige
heerlijkheid in Zuid-Holland, baljuwschap Gouda.
Steinbach, 1) stad in Baden, Middelrijnkreis,
amt litihl; 2100 inw.; geboorteplaats van Erwin (zie
dat art.), wien hier in 1844 een standbeeld opgericht is; nabij S. het door zijn wijnbouw beroemde
Affenthal. — 2) marktvlek met 1400 inw. in bet
hertogdom Saksen-Meiningen, aan den oostvoet van
den Altensteinerberg.
Steinfort, dorp in 't groothert. Luxemburg,
vierdhalf uur gaans bewesten Luxemburg ; 300 inw.
Steinfurt, voormalig onafbankelijk graafschap
in den Westfaalschen kreis, bad tot hoofdplaats de
stad Burg- Steinfurt aan de Aa, 7 a 8 uren gaans
benoordw. Munster, die thans 3000 inw. heeft.
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Steinheirn, dorp met 220 inw. in 't grOothert. Luxemburg, 1 uur gaans beoosten Echternach.
Steinmetz (C. C. P.), luitenant-kolonel en
kommandant der artillerie in 1813, een Bier roemrijke Nederlanders, die voor het vaderland hun !even
veil hadden, en evenveel talent als onversaagdheid
ten toon spreidden. Aan het uitstekend beleid en
den weergaloozen cooed van dezen hoofdofficier had
Breda het te danken, dat het 't hoofd kon bieden
aan de Franschen, totdat de zwaar benauwde stad
4 Maart 1814 ontzet werd.
Steinsel,dorp met 700 low* in 't grooth.Luxemburg, aan de A !Late, 11 uur g. benoorden Luxemburg.
Steinwald. Zle ADERSBACIIER FELSEN.
Stellendam, dorp in Zuid-Holland, 3 urea
gaans bezuidw. Brielle ; 600 inw.
Stellingwerf, oudtijds landschap in Friesland,

Stine Zuidzee
(de gewijde hostie) in de maag der geloovigen tot
drekstof (stercus) verwerkt wordt ; dit gaf aanleiding
tot de zoogenaamde Stront-twisten of Stereoranistische twisten.
Stettin, het oude Sedinum, vestingstad in pruis.
Pommeren, aan de Oder, 13 mijlen benoordoosten
Berlijn ; 60,000 inw.; is zeer oud ; behoorde eerst
aan de Sedijuen (Sedini) en aan de Veneden ; in
1121 maakte koning Boleslas van Polen zich van S.
meester ; bij den Westfaalschen vrede (1648) werd
S. toegewezen aan Zweden; door de Pruisen bezet
1677 en 1713; bij den vrede van Stokholm (1720)
aan l'ruisen afgestaan; 1806 ingenornen door de Franschen. Het is de hoofd pl. van een reg.-distr. S. (239
vierk. mijl. met 655,000 hew. — S. (Neu-),stad met
5000 inw. in pruis. Pommeren, 8 mijl. bezuid. KOslin.
Stettiner Haft of Pornmersche Haff, het waterbekken in Pommeren, dat, door de Oder gevormd,
door de eilanden Usedotn en Wollin gescheiden is
van de Oostzee, en daarmede in gemeenschap staat
door de drie waterwegen Peene, Swine en Diwenow.
Het westerdeel van het S. beet bet Kleine Haff, het
oosterdeel is het Groote Half.
Stevensweert, dorp in nederl. Limburg, derdhalf uur g. bezuidw. Roermonde; 700 inw.
Stewart (Dugald), philosoof, geb. 1753 te
Edinburg, van 1780 tot 1810 professor aldaar, gest.
1828. Hamilton bezorgde eene complete editie der
weaken van S. (10 din. Edinb. 1854-58).
Steyl, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur
gaans bezuid w. Venlo ; 300 inw.
Sthar-Boznai ; Ezra 5 : 5, 6; 6 : 6, 13.
Sthenelus, 1) een der zonen van Perseus en
Andromeda ; bij den dood zijns vaders viel hem Myeenm ten deel, en hij nam zijnen neef Amphitryon
gevangen, onder vuorwendsel den dood te wreken
van Electryon, door Amphitryon gedood. De zoon
van S. was Eurystheus. — 2) zoon van Capaneus
en Evadne, een der epigonen, toog met Diomedes
ten strijd tegen Troje. — 3) zoo!' van Actor, vergezelde Hercules op zijnen tocht tegen de Ainazonen.

waarin 0. a. het heilige bosh van Badulienna ; vormt
nu de grietenijen S.-Westeinde, S.-Oosteinde en
Schoterland en nog eenige andere districten.
Stendal, stad in pruis. Saksen, 7 mijl. benoordoosten Maagdenburg, in de voortnaligeAlttnark,aan de
Uchte ; 8500 inw.; geboortepl. van J. Winckelmann,
wien bier een gedenkteeken opgericht is. — S. is ook
het pseudoniern van Henry Beyle.
Sten Sture. Zie STORE (Step).,.
l . naam van Steenwijk.
Stenovicum,lat.
Stephanas, een der eerste Christenen, vermeld 1 Cor. 1 : 16; 16 : 15, 17.
Stephansberg,luxemb. dorp. Zie TRINTINGEN.
Stephanus, de eerste tnartelaar voor bet Christendom, was een der zeven eerste diakenen der gemeente te Jeruzalem, en werd door de Joden gesteenigd ; Hand. 6 : 5, 8, 9; 7:59; 8:2 ; II :19 ; 22: 20.
Stephanus, drie heiligen der roomseh-kath.
Kerk, ril.: 1) de eerste martelaar ; kerkel. gedenkdag
26 Dec. — 2) pans S. I; kerkel. gedenkdag 2 Aug. —
3) koning S.1 van Hongarije, die in de 10e eeuw het
Christendom in zijn land invoerde ; k. ged. 2 Sept.
Stephanus, naam van negen pausen, al,: S. I,
de heilige, 253—'257, werd in de Christenvervolging
Sthenobea. Zie ANTE.
onder Valerianus onthoofd. — S. II, verkoren 27
Maart 752, stierf vier dagen daarna, en wordt niet
Sticht (bet), oude benaming der prov. Utrecht,
die ook Neder-Sticht genoemd werd, in tegenstelling
als pans medegeteld. — S. II, 752-757, riep
van bet Over-Sticht, gelijk vroeger de prov. OverPepijn naar Italie tegen de Longobarden ; Pepijn
ijsel heette. De beide Stichten (Neder en Over)
schonk aan den pans het exarchaat, en legde zoomaakten het Sticht van Utrecht nit.
doende den grondslag van der pausen wereldlijke
macht ; bij wijze van belooning werd hij door den
Stiens, of Steens, friesch dorp, anderhalf uur
pans tot koning gezalfd. — S. III, 768-772, g. benoorden Leeuwarden ; 1900 inw.
hield 769 een concilie te Rome, waarbij het besluit
Stiermarken, duitsch Steyer, fransch Styrie,
een als kroonland aan Oostenrijk behoorend hertogvan een concilie le Constantinopel nietig verklaard,
dom, ten N. en W. begrensd door Oostenrijk, ten
en de vereering van heiligen, alsmede van beelden
0. door Hongarije, ten Z. door Illyrie, is 408 vierk.
en reliquien weder ingevoerd werd.— S. IV, 816—
mijlen grout, bevolkt met 1,057,000 zielen, en heeft
817, kwam naar Frankrijk, en zalfde Lodewijk den
tot hoofdstad Gratz.
Vrome. — S. V, 885-891, een krachtig bestrijStilicho, of Stilico, zoon van eenen in de roder van Photius. — S. VI, 896-97, liet bet lijk
meinsche armee dienenden Vandaal, klom onder
van een zijner voorgangers (pans Fortnosus, wiens
keizer Theodosius I op tot opperbevelhebber, en
persoonlijke vijand hij geweest was) uit het graf hawerd bij diens dood (595 na Chr.) voogd over keizer
len, en in een opzettelijk daartoe bijeengeroepeu eonHonorius en regent van 't West.-rotn.rijk,redde(403)
cilie door beulshanden onthoofden, en vervolgens het
Italie van den inval der West-gothen onder Alarik,
lijk (van den usurpator, gelijk hij Formosusnoemde)
vernietigde (406) 't in Italie gevallen leger van Hadain den Tiber werpen. Deze afschuwelijke daad gaf
gaisus, dock kwam bij Honorius in verdenking, dat bij
aanleiding tot eenen opstand ; S. werd gevangen gehem van den troon wilde stooten, waarop S. op
nomen, en in den kerker gewurgd ; bij had slechts
's keizers bevel te Ravenna onthoofd werd (408).
14 maanden geregeerd. — S. VII, 929-931, een
werktuig van de beruelite Marosia. — S. VIII,
Saila Zuidzee, of Groote Oceaan, de grootste
watervlakte der aarde, strekt zich uit tusschen de
939-942, een Duitscher, bloedverwant van keizer
westkust van 't geheele werelddeel Amerika en de
Otto I. — S. IX,1057-1058, scheidde de Griekoostkusteii van Azle en Australia, staat door de Behsche Kerk van de Roomsche.
ringstraat in gerneensehap met de Noorler IJszee, en
Stereoranisten, eene christen-secte ha de 9e
werd bet eerst bevaren door Magellaan (1521).
eeuw. Zij beweerden, flat bet lichaam van Christus

Stilling
Stilling (Joh. Heinr. JUNG, genaamd), duitsch
mysticus, geb. 1740 in 't Nassausche, gest. 1817;
mevrouw Krudener werd een zijner discipelen.
Stinkzee, lat. Putridum mare, het zuidwestgedeelte der Zee van Azof.
Stiphout, dorp in Noord-Braband, derdhalf
uur gaans benoordoosten Eindhoven ; 600 inw.; werd
in 1512 platgebrand door de Gelderschen.
Stitswerd, dorp in de prov. Groningen, 4 uren
g. ten W. N. W. van Appingedam ; 200 inw.; bestond
reeds in de 2e eeuw; werd deertijk geteisterd door
den watervloed van 1717.
Stoke (Melis), nederlandsch kronijkschrijver in
't laatst der 13e en begin der 14e eeuw.
Stokholm, hoofdstad van Zweden, tusschen
het Malare-meer en de Oostzee, op acht eitandjes
gebouwd, is de fraaiste stad in geheel het Noorden,
en heeft 113,000 inw. Gesticht in de 15e eeuw door
graaf Birger, werd S. eerst in de 17e eeuw tot hoofdstad des rijks verheven (vroeger was dat Upset). Te
S. had in 1520 bet beruchte Bloedbad van S. pleats,
waardoor Christiaan II de heerschappij van Denemarken over Zweden dacht te verzekeren, doch die
juist oorzaak werd van de vernietiging der Unie van
Calmar en van de verheffing der familie Wasa (1523).
Te S. zijn verscheidene vredestractaten gestoten, nl.
1719 tusschen Zweden en Engetand en 1720 tusschen Zweden, Pruisen en Denemarken.
Sto10 (Licinius). Zie L1CINIUS STOLO.
Stolwijk, verkort Stolk, dorp in Zuid-Holland,
anderhalf uur gaans benoordw. Schoonhoven; met
onderhoorigheden 1700 inw.; de Stolkwijksche kaas
is beroemd ; in 1489 werd S. door krijgsvolk uit
Woerden platgebrand ;1751 en 1760 teed S. erg door
overstrooming; in 1837 (7-8 Sept.) woedde er een
vernietende brand.
Stompwijk, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur g. ten 0. N. 0. van 's-Hage.
Stonehenge, een bewonderingwekkend monument der oudheid in het engetsche graafschap
Wilts, in de vlakte van Salisbury, op 3 uren gaans
afstands van die stad ; is vermoedetijk de ruine van
eenen Druieden-tempel. Zie AMBROsii MONS.
Stowe(HarrietBEEcHEB-),amerikaansche schrijfster, geb. 1812 te Litchfield in Connecticut, sedert
1836 gehuwd met den predikant Calvin Ellis Stowe,
die 1852 prof. der theologie te Andover in Massachusetts werd. Zij heeft zich wereldberoemd gemaakt
door twee werken, die, in de sterkste kleuren tegen
de staveruij gericht, vertaald zijn in schier elle beschaafde talen, nl. Uncle Tom's Cabin (Boston 1852)
en Bred (2 din. Londen 1856).
Straalsund, Stralsund, stad in pruis. Pommeren (vroeger hoofdstad van Zweedsch Pommeren),
aan de Oostzee, tegenover het eiland Hugen ; 25,000
inw.; gesticht in 1209 ; was lang een der sterkste
vestingen van Europa, werd 1628 tevergeefs belegerd door Wallenstein, 1678 bemachtigd door Frederik Wilhelm; door de vereenigde armee van Busland, Pruisen, Denemarken enz. ingenomen 1713,
aan Pruisen teruggegeven 1720, en door de Franschen (onder maarschalk Brune) ingenomen in 1807;
bij den vrede van Kiel (18t4) kwam S. met geheel
Zweedsch Pommeren aan Denemarken, door welk
rijk het hij verdrag van 4 Juli 1815 werd afgestaan
aan Pruisen. Het is de hoofd pl. van een reg.-district S.
(circa 80 vierk. mijlen, met 210,000 bewoners).
Straaskerke, verbastering van Serooskerke.
Straatsburg, fransch Strasbourg, duitsch
Straszburg, het oude Argentoratum, dat door Drusus
(broeder van Tiberius) gesticht werd omstreeks 't
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jaar 15 v. Chr. in het land der Tribokken (Triboci)
deel uitmaakte van Germanica 1a; eerst in de 6e
eeuw na Chr. ontving het zijn tegenwoordigen naam,
is thans eene gewichtige vesting, hoofdptaats van
het fransche dept. Benedenrijn, ligt aan de semenvloeiing van ltl en Breusch, 1 uur gaans van den
Rijn, en heeft 82,000 inw. In de nahijheid van S.
versloeg Julianus de Alemanen en Franken (in 357);
in 1002 aan de vlammen prijs gegeven door den
hertog van Zwaben, werd S. door bisschop Werner
van Habsburg weder opgebouwd (1025). Aan den
toren van S. werd eerst in 1277 begonnen door den
beroemden bouwtneester Erwin van Steinbach ; eerst
in 1439 werd de noordertoren voltooid, die 438
parijs. voet hoog, en op de pyramiede van Cheops
na (deze is 456 penis. voet) bet hoogste bouwstuk
is op de ganscbe aarde. Na verschillende omwentelingen werd S. in 1205 vrije rijksstad, trad herhaaldelijk in bondgenootschap met de zwabische steden, en was een der eerste steden, die zich aan de
Kerkhervorming aansloten (de bevolking is thans
voor de helft protestantsch, voor de heeft roomschkatholiek). Ferdinand II schonk in 1621 aan S. eene
protestantsche universiteit; Lodewijk XIV nam 1681,
in vollen vrede, bezit van S., hetgeen den oorlog deed
ontbranden ; doch bij den vrede van Rijswijk bleef S.
aan Frankrijk ; 1836 (30 Oct.), ondernam Lodewijk
Napoleon (thans keizer Napoleon III) zijnen eersten
aanslag orn meester te worden van den franschen
troon, welke aanslag echter geheel mislukte. Zie
00k STRASBURG en STBASSBURG.
Strasbourg, fransche naam van Straatsburg.
Strasburg, 1) stad met 4500 inw. in 't pruis.
reg.-district Marienwerder, aan de Drewentz.
2) stad met 5000 inw. in 't pruis.reg.-distr.Potsdam.
Strassburg, 1) duitsche spelling voor Streetsburg. — 2) stadje met 700 inw. aan de Gurk, in 't
oostenrijksche hertogdom Karnten. — 3) marktvlek
in Zevenbergen. Zie ENGETEN.
Strassen, dorp in 't groothert. Luxemburg,
3 kwartier g. bewesten Luxemburg ; 1400 inw.
Stratford de Redcliffe. Zie REDCLIFFE.
Stratum, dorp in Noord-Braband, bezuidoosten
Eindhoven; 1000 inw.
Strauss (Joh.), beroemd componist van dansmuziek, geb. 1804 te Weenen, gest. als directeur
der hofbals aldaar 1849. Ook zijn zoos S. (Joh.) is
in hetzelfde genre (inz. polka-dansen) vermeard.
Strauss (David Friedrich), geb. 27 Jan. 1808
te Ludwigsburg, is een der groote denkers van onze
eeuw, die bet gewaagd hebben de leerstukken van
bet Christendom aan eene wetenschappelijke kritiek
te onderwerpen. Door zijn boek Das Leben Jesu (2
din. Tubingen 1835; 4e druk 1840) verloor hij zijne
betrekking als leeraar aan het theolog. seminarie te
Tubingen, en riep hij een aantal tegenschriften in het
Licht; de storm, dien hij tegen zich had gaande gemaakt, was zoo grout, dat hij het geraden voud niet
de tegenkanting te braveeren, die zich tegen hem
openbaai de, toen hij in Mei 1839 benoemd was tot
professor der dogmatiek en kerkelijke geschiedenis
te Zurich, welk ambt hij dus niet eens aanvaardde,
terwijl die benoeming zelfs kort daarna (6 Sept.)
den vat der regeering van Zurich ten gevotge had.
Sedert dien tijd heeft S. als particulier afwisselend
verblijf gehouden te Heidelberg en te Heilbronn, en
nog veel geschreven, ook inzonderheid ter wederlegging van zijne bestrijders. Ook in Nederland was
de naam van S. een afschuw, zoo zelfs, (tat eene vertating van zijn boek, zoodra het eerste stuk daarvan
te Groningen in het liclat verscheen, algemeen uit
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den nederlandschen boekhandel geweerd en de groningsche uitgever gedwongen werd de verdere uitgaaf te staken. Een twintigtal jaren later heeft te
Haarlem eene Ho vertaling van Das Leben Jesu
ongehinderd bet Licht gezien, zoodat de nederl.
boekhandel toen is gezuiverd van de blaam, de wetenschappelijke kritiek (waardoor de waarheid overigens
nooit anders dan winners kan) te willen smoren.
Streefkerk, dorp in Zuid-Holland, aan den
Lekdij k, 5 uren gaans benoordw. Gorinchem; 300 inw.
Strelitz, twee steden in 't hertogdom Mecklenburg-Strelitz, nl.:1 )0ad-S.(Alt-Strelitz); 3000 inw.;
en 2) Nieuw-S. (Neu-Strelitz), hoofdstad van bet
hertogdom, gesticht 1733, 1 mijl benoordw. Oud-S.
en 18 mijlen bezuidoosten Schwerin; 6000 inw.
Strelitzen, d. Schutters, eene russische
staande-armee, opgericht door tsaar Iwan IV omstr.
1550, en met vele privilegien beschonken ; uit de S.
werd de keizerlijke lijfwacht gekozen. De S. kwamen
dikwijls in openbaar verzet tegen den tsaar, vooral
in 't begin der regeering van Peter den Groote, op
aanstoken van diens zuster Sophia. In 1698 liet
tsaar Peter 4000 S. ter dood brengen wegens rebellie, en bande de overigen naar Astrakan. Ten gevolge
van eene nieuwe poging tot opstand werd 't korps S.
door Peter den Groote opgeheven omstr. 1705.
Stroe, dorp op het Zuiderzee-eilandje Wieringen ; 200 inw.
Strozzi (Bernardo), een schilder in den trant
van Caravaggio, geb. 1581 te Genoa, was aanvankelijk Capucijner monnik, dock verliet het kloosterley en, en nam de wijk naar Venetie, waar hij benoemd
werd tot scheepsbouwmeester bij de marine. Hij heet
ook Il Capuccino, maar meestal it Prete Genovese.
Strucht, dorp in nederl. Limburg, derdhalf
uur gaans beoosten Maastricht ; 300 inw.
Struensee (Jos. Friedr., graaf), geb. 1737 te
Halle, waar zijn vader predikant was, studeerde geneeskunde, zette zich als geneesheer te Altona neder,
waar zijn vader sedert 1759 gevestigd was, werd
1768 lijfarts van koning Christiaan VII van Denemarken en weldra diens gunsteling. Nadat de koning tot verstandsverbijstering was vervallen, werd
S. kabinets-secretaris der jonge koningin (zie
CAROLINA MATHILDA). Na des konings dood (1770)
werd de invloed van S. alvermogend ; hij verwijderde
Bernstorff, liet den raad van State opheffen, en werd
1771 tot minister benoemd en tot graaf verheven.
Hij sloeg met kracbt de hand aan bet invoeren van
vele hervormingen, doch had weldra den ganschen
adel tegen zich, die het des konings stiefmoeder,
Juliane Maria, rnogelijk maakte eenen stouten staatsgreep ten uitvoer te brengen: S. werd in hechtenis
genomen, en ofschoon men hem van geen enkel misdrijf overtuigen kon, werd hij 28 April 1772 onthoofd.
Strijen, voormalig graafschap, thans een gedeelte van Zuid-Holland en een gedeelte van NoordBraband vorrnende, bad tot hoofdplaats het dorp S.,
dat derdhalf uur gaans bezuiden Dordrecht ligt, en
1300 inw. heeft ; dit dorp werd 1759 grootendeels
vernield door brand.
Strijensche—Sas, dorp in Z.-Holland, circa
3 uren g. ten Z. Z. W. van Dordrecht, aan het Hollands-diep ; 270 inw.
Stuart, oude schotsche familie, afstamtnende
van Banquo, overste of thane van Locbaber, die vermoord werd door Macbeth. In 1060 werd Walter,
een zoon van Banquo, door koning Malcolm III benoemd tot rijkshofmeester(engelsch Steward,schotsch
Stuart), en de naam dier waardigheid bleef van dat
oogenblik erfelijk in zijne familie. De achterklein-
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zoon van Walter, nl. Walter IV, trad in den echt
met Marjaria, dochter van Schotland's koning Robert I, en uit dit huwelijk werd een zoon geboren,
die in 1370 den troon beklom als Robert II, tot
1390 regeerde, en stichter werd van de dynastie S.
Zijne afstammelingen regeerden over Schotland tot
Jacobus VI, die 1603 geroepen werd om koningin
Elizabeth op te volgen op den troon van Engeland,
onder den naam van Jacobus I. Zijn kleinzoon
Jacobus II was de laatste koning nit de dynastie
S., die door de omwenteling van 1688 van den troon
werd gestooten. De voornaamste oorzaken, die de
dynastie S. ten val brachten, waren gehechtheid aan
't absolutismus en verdrukking van gewetensvrijheid.
Zie overigens de namen ANNA, JACOBUS, KAREL, MARIA.
Stuart (Karel Eduard), genaamd graaf van Al=
bany, meer bekend onder den naam van.Pretendent,
geb. te Rome 1720, was kleinzoon van Jacobus II.
Zijn vader Jacobus Eduard, door Lodewijk XIV erkend als Jacobus III, had in 1716 eene mislukte
poging beproefd om den engelschen troon te bemachtigen, en in 1745 deed de ridderlijke zoon tot dat
elude eerie landing in Schotland, vond daar eenen
vrij sterken aanhang, won den veldslag te PrestonPans, en rukte voorwaarts tot Derby, twee dagreizen
afstands van Londen ; doch door de besluiteloosheid
zijner veldheeren werd hij genoodzaakt terug te
trekkers naar Schotland, won nog den veldslag bij
Falkirk, doch zag in den slag van Culloden (1746)
zijne armee vernietigd. Met onnoemelijke gevaren
naar Frankrijk ontkomen, moest hij krachtens
den vrede van Aken (1748) dat land verlaten, nam
toen de wijk naar Italie, beproefde nog tweemaal
zijn geluk in Engeland (1753 en 1761), en stierf te
Florence 1788. Zijne weduwe, geboren gravin van
Stolberg, en den naam voerende van gravin van Albany, werd later de vrouw of vriendin van den dichter Alfieri (zie lien naam).
Stuart (Arabella. genaamd Lady Arabella, geb.
1577, dochter van Karel S. graaf van Lennox, den
jongsten broeder van Henry Darnley (den tweeden
man van Maria S.), stamde of van Hendrik VIl,door
diens tweede dochter Margareta, en kon dus aanspraak doen gelden op den troon van Engeland. Na
den dood van Elizabeth hadden dan ook eenige edellieden het plan gevormd Naar op den troon te plaatsen, en koning Jacobus van Schotland daarvan nit
te sluiten; doch deze liet eenvoudig de ongelukkige
prinses in hechtenis nemen, en bield Naar in de gevangenis tot aan haren dood (1615); zijne misdaad
werd reeds in zijnen kleinzoon gestraft.
Stuhlweissenburg, lat. Alba Reyia of Alba
Regalis, stad in Hongarije, ruim 7 mijlen bezuidw.
Buda ; 18,000 inw.; is de hoofdplaats van bet comitaat S. (dat circa 75 vierk. mijlen groot, en met
omstr. 182,000 zielen bevolkt is). De stad S., in het
begin der lie eeuw gesticht door den heiligen Stephanus, was gedurende de 5e eeuw de residentie der
hongaarsche koningen ; van Stephanus I tot Ferdinand I werden al de koningen te S. gekroond, tot
Zapolya hadden ze alien te S. hun graf. In 1543
werd S. veroverd door Soliman ; in 1601 aan de
Turken ontweldigd door den hertog van Mercoeur,
werd het door hen heroverd 1602 ; en eerst 1688
opnieuw aan ben ontrukt door Leopold I ; 1702 werd
S. ontmanteld. Vergelijk overigens 't art. CARLSBURG.
Sture, een oudadellijk zvveedsch geslacht, dat
het hoogste gezag in Zweden in hadden had vtiör
de formeele onthinding van de Unie van Calmar
(1470-1520). — S. (Sten), de Oude, zoon van
Gustaaf S., en van eene zuster van koning Karel VIII,
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werd na Karel's dood (1470) rijksbestuurder van
Zweden, voerde in dat land de boekdrukkunst in,
stichtte de universiteit van Upsal, en handhaafde
met zooveel beleid de onafhankelijkheid van Zweden
tegenover Denemarken, dat hij de Unie van Calmar,
zonder die te ontbinden, volkomen onschadelijk
maakte. Hij stierf 1504. — S. (Swante Nilsson),
rijksbestuurder van Zweden van 1504 tot 1512, en
diens zoon S. (Sten), de Jonge, rijksbestuurder van
van 1512 tot 1520, beveiligden hun vaderland tegen
alle aanslagen van Denemarken ; laatstgenoemde
werd in den strijd tegen de Denen doodelijk gekwetst ; zijne weduwe verdedigde Stokholin met
heldenmoed, doch moest zich eindelijk overgeven;
toen werd Christiaan te Upsal gekroond, en de Unie
van Calmar was (voor een oogenblik) hersteld.
Sturiers, lat. Sturii, een y olk, dat aan de Noordzee grensde ; de tegenwoordige steden Stavoren en
Hindeloopen in Friesland liggen in het voorrnalige
land der S., dat overigens grootendeels verzwolgen
is door de zee.
Stuttgart, hoofdstad van het koninkrijk Wartemburg, Brie kwartier g.van den Neckar; 56,000inw.;
geboortepl. van Hegel ; door keizer Rudolf I werd S.
gedurende 7 weken belegerd. In 1320 werd S. residentie der graven (later koningen) van Wurtemberg.
Stylieten. Zie ANACHORETEN.
Sua, 1) schoonvader van Juda ; Gen. 38: 2, 12 ;
I Chron. 2: 3.— 2) dochter van Heber ; I Chron. 7 :32.
Suach, oude spelling voor Zwaag.
mar
Suah, 1) zoon van Abraham ;Gen. 25 : 2; I Chron.
1: 32. — 2) afstammeling van Aser; I Chron 7: 36.
Sual, landschap in stam Benjamin; I Sam. 13 : 17.
Sual, afstammeling van Aser; I Chron. 7: 36.
Suameer, of Sumeer, dorp in Friesland, 3 uren
gaans ten 0. Z. 0. van Leeuwarden ; 450 inw.
Suan, egypt. stad. Zie ASSUAN.
Suawoude, of Suwoude, dorp in Friesland,
2 uren g. ten 0. Z. 0. van Leeuwarden ; 250 inw.
Subael, 1) afstammeling van Mozes; I Chron.
24: 20. — 2) een zoon van Heman ; I Chron. 25 : 20.
Successie—oorlog, onder dezen naam zijn
verscheidene oorlogen bekend, -o. a.: de Guliksche,
1609-1666 ; de Oostenrijksche, 1741-1748 ; de
Spaansche, 1701-1713.
Suchet (L. Gabriel), fransch maarschalk, geb.
1772 te Lyon, trad 1792 als vrijwilliger in dienst,
klom spoedig op in rang,-streed van 1808 tot 1812
roemrijk in Spanje , ontving voor een zijner laatste
overwinningen den titel van hertog van Albufera,
benevens het landgoed van dien naam bij Valencia
in Spanje (zie ALBUM), werd pair 1814 onder
Lodewijk XVIII, en stierf te Marseille 1826.
Sucro, thans Xucar, rivier in Hispania Tarraconensis, ontsprong nabij de bronnen van den Taag,
en ontlastte zich in de Middellandsche Zee nabij eene
stad S. (zie CULLERA en ALCIRA). Bij die stad gar
Sertorius de nederlaag aan Pompejus, 76 v. Chr.
Suda, haven. Zie ABIPH1MALIUM.
Sudermanie, fransch voor Siidermanland.
Sudeten (de), of Sudetiscbe bergen,bergketen
tusschen Boliemen en Silezie.
Suede, fransche naamsvorm voor Zweden.
SuessaPometia, nu Sezze, hoofdstad van een
volscisch rijkje, door de Romeinen ingenomen onder
Tarquinius Superbus en onder consul Servilius.
Suessionen, een der machtigste volken in
Noord-Gallie; ten tijde van Cesar was het rijk der
S. zeer aanzienlijk ; het werd toen geregeerd door
Divitiacus, en had tot hoofdstad Augusta Suessionum
(thans Soissons).

Sulpitia
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Suetonius (Cajus S. Tranquillus), romeinsch
geschiedschrijver (omstr. 70-121 na Chr.), tribuun
onder Trajanus, eenigell tijd geheimschrijver van
Adriaan. Voornaamste werk : VitceXII imperatorum,
in 't licht door Burmann (Amsterd. 2 dln. 1836).
Sueven, lat. Suevi, algemeene benaming, waarmede de Romeinen bedoelden de volkeren van Germania: vandaar Suevische Zee voor Oostzee. De naam
S. is bewaard gebleven in den naam .Zwaben".
Suez, het Arsinoe of Cleopatris der ouden, stad
met 16,000 inw. in Egypte, 17 mijlen van Cairo,
aan de Golf van S., die. ook Arabische Golf genoenid
wordt, en aan de 15 mijlen breede landengte van S.,
die Acid met Afrika verbindt, door Welke landengte
sedert 1858 een kanaal wordt gegraven, dat van onberekenbaren invloed zal worden voor de handelsbeweging, als kortste weg naar Indio, en thans nagenoeg voltooid is. Reeds door Nechao werd anno 600
v. Chr. met het graven van zulk een kanaal begonnen, en het werd voltooid na de verOvering van
Egypte door Darius Hystaspis. Door Ptolemeiis Philadelphus werden de noodige herstellingen daaraan
gedaan, doch de laatste romeinsche keizers lieten
het geheel verloopen ; op bevel van Omar werd het
opnieuw uitgegraven door de Arabieren ; doch op
bevel van Almanzor werd het in 767 gedempt.
Suffeten,magistraten teCarthago, ongeveer zooals de Consuls te Rome ; hunne ambtsbekleeding
duurde slechts een jaar, doch ze waren herkiesbaar.
Suiker-eilanden. Zie ANTILLEN.
Zie
—.
Suira, o kk.
1 k st a ll.
d 7i
M OGADOR
Suisse (la), fransche naam van Zwitserland.
Sukadana, een koninkrijk ter zuidwestkust
van het Soenda-eiland Borneo. De hoofdstad S.
werd in 1786 door de Nederlanders veroverd en
vernield, en is nooit weder tot Karen vorigen bloei
gestegen ; bet is de residentie van den sultan, die
vasal is van den koning der Nederlanden. De stad
ligt aan de uitwatering der rivier S. in eene groote
baai. In bet landschap S. is ook een berg S.
Sukkoth—Benoth, een afgod der Babyloniers: II Kon. 17 : 30.
Sully (Maximiliaan de BETHUNE, hertog van),
geb. 1560 te Rosny (waarnaar hij eerst den titel
voerde van Baron de Rosny), een der aanzienlijkste
en dapperste Hugenoten, wapenbroeder van Hendrik
IV, later diens minister en vertrouwde raadsman,
bestuurde vooral de finantien met zooveel beleid, dat
aan hem grootendeels de eer toekomt van de zoo te
recht geprezene binnenlandsche regeering van Hendrik IV. Na des konings dood legde hij de meeste
der vele waardigheden, waarmede lit bekleed was,
neder, werd in 1634 nog door Lodewijk XIII tot
maarschalk verheven, en stierf 1642. De Memoires
van S. (4 dln. Parijs 1634-62), zijn later opgenomen in de verzameling van Petitot.
Sulpicius, aanzienlijk romeinsch romeinsch
geslacht, dat zich in verscheidene familien met verscbillende bijnamen splitst, doch meestal gespeld
wordt SULP1T1US (zie dat art.).
Sulpicius Severus,kerkelijkgescbiedschrijver, geb. omstr. 363 in Aquitanie (in Gallie), gest.
omstr. 410. Zijne Historia Sacra is d i kwij Is herdrukt,
o. a. in 2 dln. Leipzig 1709, en in 3 dln. Verona 1741.
Sulpitia, 1) romeinsche dichteres, was de
vrouw van zekeren Calanus; zij leefde omstr. 90 na
Chr. onder de regeering van Domitiaan, tegen wien zij
een hekeldicht geschreven heeft De edict° Domitiani,
over de verbanning van de philosofen ; afzonderlijke
editie o. a. van Mintzer (Brunswijk 1826). — 2)dichteres ten tijde van Augustus.
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Sulpitius, twee fransche heiligen, beiden Msschop van Bourges: 1) gest. 591; kerkel. gedenkdag
29 Jan. — 2) gest. 644; kerkel. gedenkd. 17 Jan.
Sulpitius, of Sulpitius, romeinsch geslacht,
waarvan reeds 500 j. v. Chr. sommige leden hooge
ambten bekleedden : S. Camerinus Cornutus (Serv.),
S. Camerinus Cornutus (Sere.),
consul 500 v. Chr.
consul 493 v. Chr. S. Camerinus (Serv.), belette
393 v. Chr. de verhuizing der plebejers naar Veji.—
S. LOngus (Q.), liet de schildwacht, die het beklimmen van het Kapitool door de Gathers niet verhinderd had, van de Tarpeische rots werpen. —
S. Rufus (Serv.), ontzette 377 v. Chr. het door de
S. Peticus (C.).
Latijnen belegerde Tusculum.
5 maal consul, 362-351 v. Chr. — S. Longus (C.),
323 en 314 v. Chr. consul, beoorloogde beide keeren de Samnieten. — S. Paterculus (C.), consul
in 258 v. Chr. oorloogde tegen de Carthagers. —
S. Galha Maximus (P.). beveiligde Rome 211 v. Chr.
tegen Hannibal, en streed later als opperbevelhebber
in Griekenland tegen Philippus van Macedonia. —
S. Gallus (C.), krijgstribuun in d' oorlog tegen Perseus, voorspelde voor lien slag bij Pydna eene maaneclips, werd consnl (166 v. Chr.) na zijnen terugkeer uit Mocedonie ; en beoefende later de sterrenkunde. S., pretor in Lusitanie; zie GALBA. —
S. Galba (Serv.), zoon van den vorige, consul 108
v. Chr., tegenstander van den demagoog Saturninus.
— S. Galba, goed redenaar, zwager van S. Gracchus, 110 v. Chr. veroordeeld, omdat hij zich had
laten omkoopen door Jugurtha. — S. Rufus (P.),
volkstribuun 88 v. Chr., een krachtig redenaar, liet
door het yolk Marius benoemen els opperbevelhebber
tegen Mithridates, met vernietiging der benoerning
van Sylla ; deze hierover verbolgen, rukte tegen Rome
op, en veroverde de stad; zich door de vlucht gered
hebbende, werd S. echter bij Laurentum gevat, en
ter dood gebracht: zijn hoofd werd ten toon gesteld
op de redenaars-tribune, waar hij zoo dikwijls door
de onweerstaanbare almacht van zijne welsprekendheid had geschitterd.— S. Galba (Serv.),91 v. Chr.
legaat tegen de Bondgenooten, overwon 88 v. Chr.
de Marrucijnen. — S. Galba (P.), edile met Cicero.
— S. Lemonia Rufus (Serv.), vriend van Cicero,
46 v. Chr. stadhouder in Achaia, was een uitstekend
rechtsgeleerde. — S. Galba (Serv.), pretor 54 v.
Chr., heulde met de moordenaars van Cesar, en werd
deswege 43 v. Chr. als moordenaar veroordeeld. —
S. Rufus (P.), streed onder Cesar in Gallia, en was
47-45 v. Chr. stadhouder in Illyrie.— S. Quirinus
(P.), consul onder Augustus (12 v. Chr.), werd anno
6 na Chr. stadhouder van Syria, en stierf 21 na Chr.
als gunsteling van Tiberius. — S. I po ilinaris, taalgeleerde, geb. te Carthago, was de leerineester van
den lateren keizer Pertinax. — Twee dichteressen
uit het geslacht S.; zie SULPITIA.
Sultans-eilandon. Zie MOLUKKEN.
Sumanap, Koninkrijk in nederl. 0.1., beslaande

de oosthelft v q n het eiland Madura ; hoofdstad S.,
aan de Maringau.
Sumatra, een der Groote Soenda-eilanden
(nederl. 0. 1.), is 7660 vierk. mijlen groot; bet
woidt aan de noordoostzijde bespoeld door de Straat
van Malakka, en aan de zuidoosttijde door Straat
Soenda gescheiden van Java. De Nederlanders, die
zich in 1664 voor het eerst op S. nederzetteden (te
Padang), hebben thans het oppergezag zoo goed als
over geheel S.
Sumbawa, een der Kleine Soenda-Eilanden
(nederl. 0. I.), is 570 vierk. mijlen grout ; de 4 sultanaten Bima, Sumbawa, Dompo, Sangar, te zamen

Suriname
met 80,000 zielen, staan onder nederl. oppergezag.
Bij de geweldige uitbarsting van den Tambora (5-11
April 1815) werd het gansche sultanaat Tambora
onder asch en lava bedolven ; ruim 12,000 menschen
verloren daarbij het !even.
Summan, rivier in Algerie. Zie ADOUSE.
Sunda-eilanden. Zie SOENDA.
Sunderland, aanzienlijke zeeplaats in 't engelsche graalschap Durham, 5 uren gaans benoordoosten Durham, aan de uitwatering van den Wear,
vormt met bet nabijgelegene Bishop's Wearmouth
eene stad, die met hare onderhoorigheden 90.000
bewoners heeft. Te S. brak 1831 het eerst in Engeland de cholera uit.
Sunem, stad in stam Issaschar; Jozua 19: 18 ;
1 Sam. 28: 4 ; 11 Kon. 4: 8. Uit S. werd de schoone
jonge docbter Abisag (de Sunamitische) gehaald,
die belast werd oin koning David op zijnen ouden
dag op te kwikken ; doch wat zij ook deed, de koning bekende haar niet (I Kon. 1: 4). Eene andere
Sunamilische, die een ouden man had, gar zich tot
overspel of met den profeet Elisa ; 11 Kon. 4.
Suni, zoon van Gad, en starnvader der Sunieten ;
Numeri '26: 15.
Sunnieten, mahomedaansche secte, S. genoemd naar het arab. woord sunnah, d. overlevering, omdat zij als wettige opvolgers van Mahomed
erkennen de kalifen Aboebekr, Omar, Othman, die
na hem regeerden, en aan wier theologische leerstellingen de S. zich houden : de S. staan als secte
tegenover de Sjyieten, die de drie opgemelde kalifen niet erkennen, maar wel den vierden, nl. Ali, en
de rechtstreeksche afstammelingen van den Proleet.
De S. zijn tegenwoordig heerschende secte in Turkije, Egypte en de Barbarijsche stater. Ze zijn gesplitst in vier riten, nl. Hanbalieten, Zjafeieten
(Schafelten), Malekieten en Hanefieten, d us genoemd
naar de verschillende stichters; deze vier secten
verschillen echter zeer weinig van elkander (even
als de verschillende secten van het Protestantismus)
en worden dan ook door al de S. als het ware geloof
beschouwd, daar de hoofdzaak is: bet tegenovergestelde van de Sjyieten te zijn.
Suppim, 1) een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 7 : 12, 15. — 2) een afstammeling van Levi;
Chron. 26: 16.
Sur,woestijn tegenover Egypte; Gen.16: 7; 20 :1;
25:18; Exod. 15 : 22 ; 1 $pm. 15 : 7; 27 : 8.
Surhuizum, dorp in Friesland, 6 uren gaans
beoosten Leeuwarden ; 800 inw.
Surig, dorp in Friesland, derdhalf uur gaans
benoordw. Bolsward ; 180 inw.
Suriname, nederlandsche kolonie in ZuidArnerika, dos genoemd naar de voornaamste rivier
des lands, namelijk de S., die eerst het Z. W. gedeelte van fransch Guiana doorloopt, en zich na
eenen meerendeels noordwaartschen loop van 50 mijlen in de Zee der Antillen outlast, in de nabijheid
van Paramaribo, de hoofdstad der nederl. kolonie.
Vergelijk GUIANA (Nederlandsch).De eerste hollandsche gouverneur van S. was Francis Willongby van
Parham, die van 1650 tot 1667 werkzaam was om
de Engelschen te verdrijven, hetgeen ook de teak
werd van zijn opvolger, Maurits de Rama, die 26 Febr.
1667 in S. aankwam, doch in 't volgende jaar door
den engelschen kapitein John Herman gevangen
genomen, en naar liarhadoes vervoerd werd. Intusschen waren de Hollanders bij den v rede van Breda
(1667) reeds in 't bezit van S. bestendigd ; en sedert
lien tijd hebben over die Lolonie de op de volgende
bladzijde -ermelde landvoogden het bewmd gevoerd:
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Syphax

(van 1799 tot 1802 was
Gouverneurs van S.
S. in handen der EnP. J.Lichten berg 1668-78
gelschen).
Joh. Heinsius 1678-80
P. Berra nger 1803-1804
L. Verboom (ad int.)
1680-84 Engelsche gouverneurs.
C. v. Aerssen v. SommelsCharles Green 1804-5
dijk 1684-88
W. C. Hughes 1805-8
Abr. v. Vredenburg (ad
John Wardlau 1808-9
int.)
Charles Bentinck
1688-89
1809-11
J. v. Scherpenhuizen
Pinson Bonham
1689-96
P. v. d. Veen 1696-1706
1811-16
W. de Gruyter (of de
Aan Nederland terug1706-1707
Goyer)
gegeven.
1707-16 W. B. v. Plnhuis
J. de Goyer
1716-17
J. Mahony
27 Febr.-18 Juli 1816
J. Coutier 1718-21 C. R. Vaillant (ad int.)
1816-22
H. Temminck 1721-28
K.E.de Cheusses 1728-34 Abr. de Veer 1822-28
J. F. C. de Vries (ad int.)
Gouverneurs-generaal
1735-37 der nederl. West-Indien.
G. v. d. Schepper 1737-41 P. R. Cantzlaar 1828-31
J. J. Mauritius 1742-51 E. L. baron v. Heeckeren
Baron v.Sptircke 1751-52
1832-39
W. Crommelin (ad int.) J. C. Rijk
1839-42
1752-54 B. J. Elias
1842-45
P. A. v. d. Meer 1754-56
Gouverneurs van S.
W. Crommelin (dean.) R. F. baron v. Raders
1757-69
1845-52
J. Nepveu
1769-79 Jhr. J. G. 0. S. von
B. Texier 1779-82
Schmidt auf AlW. J. Beeldsnijder Matenstad 1852-55
troos (ad int.) 1783-84 Ch. P. Schimpf 1855-59
J. G. Withers 1785-90 R.F.v.Lansberge1859-67
J. F. Friderici 1790-1802 W. H. J. v. Idsinga 1867
Surville (Laura de BALZAC, mevr.), fransche
schrijfster, zuster van den als romanschrijver beruemden Balzac, geb. 1800, gest.1850, is de schrijfster o. a. van Notice sur Balzac in de Revue de
Paris". — S. (Clotilde de), zie CLOTILDE.
Susa, I) hoofdstad der oud-perzische prov. Susiana, was gesticht doorMemnon. De ruiners van S.,
bekend onder den naam van Sjoes of Zjoes, liggeu
bewesten de stad Sjoester. — 2) lat. Segusio, stad
in 't oude Piemont, 7 mijlen bewesten Turijn; 8000
inw.; triomfboog van Angustus, en vele andere rom.
ouclheden ; ligt aan den ingang eener bergengte, genaamd Pas van S., die dikwijls door de Franschen
geforceerd is, o. a. in 1629 door den hertog de la
Meilleraie.
Sussex, graafschap in 't zuiden van Engeland,
69 vierk. mijlen groot, met 364,000 bewoners, en
de stad Chichester tot hoofdplaats; vormde oudtijds, met de tegenwoordige graafschappen Surrey
en Southampton, het angelsaksische koninkrijk S.,
een der rijken van de Heptarchie; dit koninkrijk S.
werd gesticht van 477 tot 491 door Ella, die ontscheept was op het eiland Wight.
Suza. Zie SusA.

Sweaborg, een der voornaamste vestingen en
wapenplaatsen van Rusland, op zeven eilandjes in
de Golf van Finland gebouwd in 1749, bezuidoosten
Helsingfors, was ruim eene halve eeuw het bolwerk
van Zweden, doch moest zich 7 April 1808 bij capitulatie overgeven aan de Russen, die bij den vrede
van Frederikshamn (1809) in 't bezit van S. bleven.
In Aug. 1855 werd S. tevergeefs gebombardeerd
door de vereenigde vloot der Franschen en Engelschen. De stad heeft 6000 inw.
Sweins, dorp in Friesland, derdhalf our g. benoordoosten Harlingen ; 300 inw.
Swichem, dorp in Friesland, anderhalf our
gaans ten Z. Z. O. van Leeuwarden ; 130 inw.
Swolgen, dorp in nederl. Limburg, 7 a 8 uren
g. benoorden Roermond ; 400 inw.
Swijckhuizen, dorp in nederl. Limburg, 4
uren g. benoordoosten Maastricht ; 300 inw.
Syagrius, romeinsch patricidr, zoon van graaf
Agidius (of Gilles),die den frankischen koningChilderik I van den troon had gestooten, hield bij zijns
vaders dood (464) het grondgebied van Soissons in
bezit, doch werd door Clovis aangetast en verslagen
(486). De wijk genomen hebbende naar Alarik, koning der Westgothen, werd S. door dezen laaghartiglijk overgeleverd :Ian Clovis, die hem ter dood list
brengen, zoodat Clovis nu geheel meester was van al
de romeinsche plaatsen in Gallie.
Sybrandaburen, dorp in Friesland, vierdhalf
uur gaans ten Z. Z. W. van Leeuwarden; 200 inw.
Sybrandahuis, dorp in Friesland, 4 uur g.
ten W. Z. W. van Dockum; 200 inw,
Sydney. Zie SIDNEY,
Syene. Zie Assuari.
Sylva,nus, 1) in de romeinsche mythologie een
boschgod, die veel overeenkomst had met Faunus.
—2) een der eerste verkondigers van het Evangelie;
11Cor.1 :19 ; Thess.1 :1 ; II Thess. 1 :1 ; I Petr.5 : 12.
Sylvester, naam van twee pausen en een tegenpans, ni.; S. I, de heilige, geb. te Rome, paus van
314 tot 335, bekeerde Constantijn den Groote, van
wien hij het zoogenaamde Patrimonium Petri ontving, en stierf 31 Dec. (vandaar dat die dag SintSylvester beet). — S. II, paus van 999 tot 1003,
veg.ir zijne verheffing Gerbert genaamd, was de leermeester van keizer Otto HI, en had groote vermaardheid als philosoof en wiskundige.— S. III, tegenpaus van Benedictus IX, werd 1043 verkoren, doch
drie maandeu later door zijnen mededinger verdreyen ; hij wordt niet onder de pausen medegeteld.
Sylviers. Zie SiuvieRs.
Sylvius, zoon van Eneas en Lavinia, geboren na
zijns vaders dood, was reeds 53 jaren and eer hij den
troon beklom, na den dood van zijn broeder Ascanius.
Van S., die 29 jaren regeerde, stamden al de latere
koningen van Alba af, dertien in getal, die alien den
naam S. els geslachtsnaam gevoerd hebben (Eneas S.,
Latinus S., Alba S., elm.). Dc vronwen nit dit koninklijk geslaent beaten dan ook Sylvia (bijv. RheaSylvia, enz.).
Sylvius (lEneas), pans. Zie Pius II.
Symbolum, Symbolon, stad. Zie BALACLAVA.
Symmachus, pans van 498 tot 514, had te
strijden tegen den tegenpans Latirentins, door wiens
aanhang S. van afschuwelijke misdaden beschuldigd
werd, waarvan hij eater door het concilie van Palma
vrijgesproken werd.
Symplegaden, klippen aan de invaart der
Straat van Constantinopel. Zie CYANON.
Syphax, koning der Massessylen of van bet

Sutledzj. Zie, SETLEDZJ.
Sverige, zweedsche naam van Zweden.
Swaag, of Swart, voormalig dorp in Groningen,

bewesten de Ee en de Tjamme, werd 1277 verzwolgen door den Dollart.
Swalmen, dorp in nederl. Limburg I unr gaans
benoorden Roermonde; 800 inw.
Swantewit, of Swantowit, d. i. het heilige
liclit, bij de Slawen en Wenden een god van de zon
en van den oorlog. De eeredienst van S. werd in
1168 afgeschaft door Waldemar, koning van l)enemarken.

westerdeel van Numblid, In den tweeden Punischen
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oorlog koos bij de zijne der Romeinen (212 v. Chr.),
doch werd tweemaal door Massinissa verslagen, en
genoodzaakt zijn behoud te zoeken in de vlucht ; hij
nam de wijk naar Spanje; later gelukte het hem
echter zijn grondgebied te heroveren. Op aandrijven
van Hasdrubal, met Wiens dochter Sophonisbe hij in
den ecbt trad, sloot hij een verbond met Carthago
(204 v. Chr.), kort nadat Massinissa zich voor de
Romeinen verklaard had. Hij werd opnieuw verslagen door Massinissa, die zich meester maakte van
zijn rijk en van zijne vrouw (zie MASINISSA). Door
den overwinnar overgeleverd aan Scipio, werd hij
door dezen medegevoerd naar Rome ter opluistering
van diens zegepralenden intocht ; doch kort vOOrdat
hij deze vernedering ondergaan zou, stierf S. (203
v. Chr.).
Syra, een der Cycladen van het koninkrijk Griekenland, ligt bezuidwesten Teno, is 2 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 42,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Hermupolis (zie dat art.), dat ook Nieuw-Syra
beet, ter onderscheiding van de niet ver van daar
liggende stad Oud-Syra, die 6000 inw. heeft.
__e
Zie _ERMUPOLIS
H_.
Syra (Nieuw-).
( Ni
Syracuse, ital. Stragosa, stad met 18,000 inw.
op de oostkust van Sicilie, of eigenlijk op het aan
die oostkust liggende eilandje Ortygia, in de oudheid de voornaamste stad van Sicilie, werd omstr.
735 v. Chr. als corintbische kolonie gesticht. In
484 v. Chr. maakte Gelon zich van het hoogste gezag meester, en verhief S. tot een machtig rijk,
waaraan weldra nagenoeg geheel Sicilie onderhoorig
werd. De absolute regeeringsvorm onder een tiran,
werd 466 v.Chr.vervangen door de democratie.Athene
trachtte zich van S. meester te maken (416-413),
doch die aanslag mislukte geheel en al. Toen de Carthagers hetzelfje beproefden, werd S. gered (405 v.
Chr.) door Dionysius I; doch deze herstelde meteen
het absolute gezag, dat van hem later overging op
zijnen zoon, die zich niet er in wist te handhaven.
Na de verdrijving van Dionysius II was S. ter prooi
aan eene lange regeeringloosheid : Dio, Timoleon,
Agathocles, Hiero , II hadden er afwisselend de
hoogste macht in handers. Na eene lange worsteling
tegen Carthago, bleef S. meester van het oostgedeelte des eilands, terwij1 de Carthagers bet westgedeelte in hunne macht hadden. Onder Hiero II
bleef S. onzijdig tusschen Carthago en Rome ; maar
Hieronymus koos de partij van Carthago (215 v.
Chr.), en haalde zich zoodoende de vijandschap van
Rome op den hals; na een beleg, waaraan drie jaren
wederstand werd geboden, dank zij het talent van
Archimedes, bezweek S. eindelijk (212 v. Chr.) toen
bet ingenomen werd door Marcellus. Sedert dat tijdstip is de geschiedenis van S. saamgevlochten met
die van Sicilie, waarvan het de hoofdstad was tot
878 na Chr., toen het veroverd en verwoest werd
door de Sarraceenen.
Koningen, tirannen en bewindvoerders
van Syracuse.
Hipparinus
Aristocratisch be353
Nypsius
351
wind, 735-484
484 Dionysius II
Gelon
(opnieuw) 347-343
478"
Hiero I
343-337
Thrasybulus 467-466 Timoleon
320
Democratie 466-405. Sosistrat us
Dionysius I, de Oude, of de Agathocles
317-289
Dwingeland 405-368 Democratie 289-266.
Dionysius II, de Jonge 368 Hiero l I
269
357 Hieronymus
Dio
215
354 Democratie 214 -212.
Callippus

Syrie
Syrie, arab. Sjam of Cham, turksch Soristan,
een tot aziat. Turkije behoorend land, omvat het
omstr. 2500 vierk. mijlen groote hoogland, dat zich
met eene breedte van 20 a 30 mijlen over eene
lengte van ongeveer 100 mijlen uitstrekt langs de
gansche oostzijde der Middellandsche Zee, en van
het N. naar het Z. doorloopen worth, door eene bergketen, welker middelste en tevens hoogste gedeelte
den Libanon vormt. In het geheel vormt S. een
groot bergplateau, en wordt in twee smalle strooken
verdeeld, eene westelijke en eene oostelijke. Het
zuiderdeel van de westelijke strook vormt het bergland van Palestina ; het oosterdeel gaat beoosten
Damascus langzamerhand over in de Syrische woestijn
(eene groote landstreek tusschen Mesopotamie ten
0., Syrie ten W., en de Arabiscbe woestijn ten Z.).
Van de bevolking (anderhalf millioen menschen) belijdt slechts de helft den Islam, de andere helft bestaat uit verschillende secten, zoo christelijke als
mabomedaansche. Tegenwoordig is S. ingedeeld in
drie ejalets van het Turksche rijk, nl.: Saida (waarin
Palestina begrepen is),. Sjam en Haleb. De voornaamste steden van S. zijn : Aleppo, Damascus, Acca,
Jeruzalem en Beirut. De naam van S. en van zijne
bewoners (de Syriers) vinden wij bijna den ganschen
Bijbel door vermeld, van Genesis 28 : 5 af tot Amos
9 : 7, en ook in bet N. T. (Matth. 4 ; Lucas *2 en 4 ;
Hand. 15, 18, 20 en 21 ; en Galaten 1). Oorspronkelijk bevolkt door verscheidene Semitische stammen, die reeds ten tijde van Abraham steden bezaten,
splitste S. zich in eene menigte staten of rijken (o. a.:
Damascus, Hamath, Hems of Emesa, Zoba, Tadmor
of Palmyra, Baalbek),welke echter geen van alien zoo
historisch belangrijk zijn geworden als de Joden en
de Pheniciers. In de 8e eeuw v. Chr. werd S. eene
provincie van Assyrie, daarna achtereenvolgend van
Babylonie, van Media, van Perzie en van Macedonia,
totdat de Seleucieden anno 301 v. Chr., na den slag
bij Ipsus, een onafhankelijk rijk stichtten, nl. bet
Koninkrijk S., betwelk veel grooter werd dan bet
eigenlijke S. en 237 jaren stand hield. Intusschen
laat zich de geschiedenis van het koninkrijk S. in
vijf tijdvakken splitsen, waarin het allengs kleiner
en kleiner werd, nl. : 1) van 301 tot omstr. 240
v. Chr.; in dit tijdvak begreep S. nagenoeg al de bezittingen der Achemenieden in Azle in zich : Syrie,
Klein-Azie (op eenige districten na), Persis, Susiana,
Babylonie,Assyrie, Media, Bactriana, enz. (Pergamum
in 279 en Palestina in 275 scheurden zich van S.
af; Parthiene en Bactriana kwameu in opstand in
255) ; — 2) van 240 tot 189 v. Chr.; bet koninkrijk S. vergrootte zich met Palestina in 203, doch
het verloor alles wat het in Klein-Azie bezat (190),
en tevens verscheidene provinciën in bet verste
Oosten ; — 3) van 189 tot 144 v. Chr.; verlies van
Palestina, dat vrijgemaakt werd door de Maccabeeen
(168 en v.), verlies van bijna al de wcstersche provincien anno 144 v. Chr.; — 4) van 144 tot 135
v. Chr.; het koninkrijk S. krimpt in tot bet eigenlijke Syrie, benevens Cicilie en Pampbylie, maar behoudt toch nog zijne eenheid. — 5) van 125 tot 64
v. Chr.; bet koninkrijk S. is in 2 rijken gesplitst tot
op de verovering door Tigranes (70), en wordt eindelijk tot een Romeinsch wingewest verlaagd door
Pompejus (64 v. Chr.). Van de stichting des rijks
tot aan den ondergang had bet koninkrijk S. onafgebroken Antiochia tot hoofdstad. Op de romeinsche
overheersching volgde het bewind der Sassanieden,
toen dat der Kalifen, daarna de kortstondige christenrijkjes der Kruisvaarders, vervolgens de egyptische
sultans en de Mamelukken, en eindelijk in de 16e

Tacitus

Syrie

Syrie (Wit-, en Zwart-). Het eigenlijke Syrie,

eeuw de Osmanen, die in he t bezit van S. zijn gebleven (uitgenomen de jaren 1 837-40, toen S. aan
het gezag van Mehemed -Ali onderworpen is geweest).
Koningen van Syrie (301-64 v. Chr.).
le Tijdperk.
311
Seleucus I, Nicator I
279
Antiochus I, Soter
Antiochus 11, Theos It,
260
247
Seleucus II, Callinicus
225
Seleucus III, Ceraunus
222
Antiochus III, de Groote
186
Seleucus IV, Philopator
174
Heliodorus
174
Antiochus IV, Epiphanes
164-162
Antiochus V, Eupator
2e Tijdperk (vijf usurpators).
162-149
Demetrius I, Soter
150-144
Alexander I (Bala)
Demetrius II, Nicator, 149-143, 140-139, 130-125
143-140
Antiochus VI, Theos II
140-133
Tryphon of Diodotus

Antiochus VII, Sidetes
Alexander II (Zebina)
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Syria propria, werd bij de ouden Melano-S.,d .i.ZwartS., genoemd, in tegenstelling van een gedeelte van
Cilicie, dat Wit-S. genoemd werd (zieLEuco-Syme).
Syrinx, nimf van Arcadia, dochter van den
stroom Ladon, was een der trouwste gezellinnen van
Diana. Reeds lang had god Pan op eene gelegenheid
geloerd om S. eens te kunnen verkrachten: eindelijk
overviel hij haar op den never van den Ladon, zoo onverwacht, dat zij hem niet ontsnappen kon. In hare
wanhoop riep S. den hijetand van alle nimfen in, en zij
werd plotseling in een boschje waterriet veranderd,
zoodat Pan, in plaats van S. te omhelzen, slechts
dat riet in zijne armen drukte, waarvan hij toen zijn
..
vermaarde fluitje s peed.
Syrmie, voormalig hertogdom in Slavonie: het
noorderdeel daarvan is thans het comitaat S. (43
vierk. mijlen ; 143,000 zielen ; hoofdpl. Bukovar).
Syrte, Syrtis, naam van twee zeeboezems der
Middellandsche Zee, aan de kust van Noord-Afrika,
nl.: 1) de Kleine S., ook Golf van Cabes (Gabs) genoemd, ligt bezuiden de baai van Tunis, tusschen
Tunis en Tripoli ; 2) de Groote S., ook Golf van
Sydra genoemd, bezuidoosten het landschap Tripoli
en bet plateau van Barca. Beide die zeeboezems waren reeds in de oudheid door vele zandbanken en
ondiepe plaatsen voor de scheepvaart gevaarlijk.
Sytfah. Zie APOLLINOPOLIS.
Szamos-Ujvar. Zie ARMENIeRSTAD.
Szeged, of Szegedin, stad in Hongarije, hoofdplaats van het comitaat Csongrad, aan de Theiss,
24 mijlen bezuidoosten Pesth ; 63,000 inw.; vesting.
Szigeth, stad in Hongarije, hoofdplaats van het
comitaat Marmaros, aan de Theiss en de Iza, 13 mijl
bezuidw. Kolomea ; 6500 inw.
Szigethvar, of Grens-Szigeth, marktvlek in
't hongaarsche comitaat Somogy ; 4500 inw.

139-130

125-121
124—.123
Seleucus V
3e Tijdperk (Syrie gedeeld tusschen 2 vorsten).
Antiochus IX, van
Antiochus VIII,
114
bijgen. Grypus 123-97 Cyzicum
Antiochus X, de
Seleucus VI, bijgen.
94
97-93 Vrome
Nicator II
Selena, weduwe
Ph ilippus, alleen of
Antiovan
met zijne 3 broe80
93-80 thus X
ders
Antiochus XI 93-90 Tigranes, koning
van Armenia
70
Demetrius III,
bijgen. Eucher 87-85 Antiochus XIII, AsiaAntiochus XIII,
ticus, zoon van
83 Antiochus
69-64
bijgen. Bacchus

T

T. op rom. munten is de verkorting van Titus.
T. op fransche muntstukken beteekent, dat ze
geslagen zijn te Nantes.

Taag, spaansch Tajo, portug. Tejo, de Tagus
der ouden, rivier in Spanje en Portugal, ontspringt
in de Sierra van Albarracin, op de grens van NieuwCastilie en A ragonie, doorstroomt de spaansche provincien Cuenza, Guadalaxara, Toledo, Badajoz,
vormt dan over eenen korten afstand de grensscheiding tusschen Spanje en Portugal, komt vervolgens
in portugeesch Estremadura, en outlast zich beneden
Lissabon in den Atlant. Oceaan, na 120 mijlen loop
(waarvan 78 in Spanje).
Tabago, een der Kleine Antillen, groot ruim
vijfdhalve vierk. mijl; 16,000 bewoners; hoofdplaats
de havenstad Scarborough. In 1498 ontdekt door
Columbus, werd T. in 1632 eene hollandsche kolonie,
stond van 1666 tot 1781 afwisselend onder hollandsch of onder engelsch gezag, behoorde van 1781
tot 1793 aan de Franschen, en is sedert dies tijd
eene bezitting van Groot-Britannia.
Tabitha, de wed. to Joppe, die door Petrus
opgewekt werd uit de dooden ; Hand. 9.

Tabor, berg in Palestina. Zie TIIABOR.
Tabor, stad in Bohemen, 10 mijlen bezuidoos-

ten Praag ; 5500 inw.; was oorspronkelijk eene versterkte legerplaats, in 1419 aangelegd door Ziska ;
bet werd de hoofdplaats der strange Hussieten, en
naar T. noemden die zich Taborieten, in tegenstelling van de Calixtijnen. In 1544 werd T. ingenomen
door de Keizerlijken ; bet is thans de hoofdplaats van
een district of kreis T. (81 vierk. mijlen, met
335,000 bewoners).
Tabris, of Tebris, perz. stad. Zie TAURIS.
Tacamburo, plaats in Mexico, waar, in een
hevig gevecbt, het belgische legioen van keizer
Maximiliaan zoo deerlijk door de Mexicanen gehaven werd ; zie OUDENAARDE.
Tacazzê, rivier in Abyssinie, is eigenlijk de
bovenloop van den Atbarah.
Tachtigjarige oorlog, de vrijheidsoorlog
der Nederlanden tegen Spanje (1568-1648).
Tacitus (Marcus Claudius), romeinsch keizer
van 25 Sept. 275 tot April 276, was reeds 75 jaren
oud toen hij de regeering aanvaardde, door den senaat om zijne deugden tot keizer verkoren. Hij schonk
zijn gansche vermogen aan 's rijks schatkist, en rukte
tegen de Gothen in Klein-Azie op, loch werd te

Tacitus

Tamariude-eila nd

Tyana door zijne soldaten vermoord. Zijn broeder
Florianus, die hem opvolgde, onderging drie meanden later hetzelfde lot. Ht beweerde af te stammen
van den geschiedschrtver Tacitus.
Tacitus (Publius Cornelius), romeinsch geschiedschrijver en staatsman, geb. omstr. 54 na
Chr., gest. anno 117; heeft zijnen naam vereeuwigd
door vier voortreffeltke werken, waarvan de Annales
en de Historiarum libri slechts gedeeltelijk, doch
Germania en de Levensbeschrt ving van Cn. J.Agricola
in hun geheel tot ons gekomen zijn. De le complete
editie van S. was die van Venetia (1469) ; de laatste
die van Ernesti en Oberlin (Leipzig 1801).
Tademekket. Zie AUELIMMIEDEN.
Tadzjiks, in Perzia, Oost.lran en Toeran, de
bastaardafstammelingen der oude Perzen, Meden en
Bactren, in tegenstelling van de in die landen heerschende tartaarsch-turksche bevolking.
Tafelronde. Zie ARIUS.
Tage, fransche naamsvorm voor den Taag.
Tagina, kleine stall in Picenum, aan den Metaurus ; thans Lentagio (zie dat art.).
Tagolanda.
7i P ANG'ASARE.
1
Tagoelanda, oO.f T
Taguin, eene beek in Algeria, komt nit den
Dzjebl-Amoer, doorstroomt de Kleine woestijn van
het Z. naar het N., en vereenigt zich met den Sjelif.
Ain- Taguin, d. Bron van de T., is eene plaats in
de Kleine woestijn, 38 mijlen bezuiden Algiers; bier
overrompelde de hertog van Aumale, met 600 Niters,
de smalah van Abd-el-Kader (16 Mei 1843), bestaande uit omstreeks 20,000 Arabieren (waaronder
5000 strijdbare mannen), en dreef die uiteen.
Tagus, lat. naam van den Taag.
Tahiti, of Taiti. Zie n—TAHEIT1.
Taiko-Sama, de eerste koebo of wereldlijke
keizer van Japan, was eerst slaaf geweest, vervolgens
gunsteling en onderbevelhebber van eenen veldheer,
die zich meester maakte van eenige provinciên (1585)
en den micado van een groot gedeelte zijner wereldlijke macht beroofde. Deze T. was de eerste, die de
Christenen in Japan begon te vervolgen.
Talautsche eilanden, in nederl. 0. I. Zie
het art. SALIBABO.
Talleyrand, mid fransch geslacht,afstammende
van eenen tak der graven de la Marche in de 10e
eeuw. — T. (Henri de), graaf van Chalais,
geb. 1599, gunsteling van Lodewijk XIII en minnaar
van de hertogin van Chevreuse, met vile hij een komplot smeedde tegen Richelieu, die echter de lucht
daarvan kreeg ; de 26-jarige T. werd ter dood veroordeeld, en onderging dat vonnis dan ook in 1626.
— T.—Parigord (Charles Maurice, prins van),
geb. 1754 te Parijs, sedert 1788 bisschop van Autun,
nam deel aan de omwenteling, en ging naar Amerika.
Na de omverwerping van het Schrikbewind in Frankrijk ternggekeerd, werd hij 1797 minister van buitenlandsche zaken, sloot zich aan Bonaparte aan, was
dezen behnIpzaam bij den staatsgreep van 18 Brumaire, bekleedde onder het keizerrijk verscheidene
gezantschapsposten, 'nerd tot souvereine vorst van
Benevent verheven, doch leefde van 1808 ambteloos
op zijn landgoed Valencay. In 1814 was T. een der
ijverigste bewerkers van het herstel der Bourbons, en
werd onder Lodewijk XVIII prins, pair, opperkamerbeer en minister ; op het Weener congres vertegenwoordigde hij Frankrijk. Na de tweede restauratie
werd 1'. aan het hoofd van het ministerie geplaatst,
doch trad na verloop van eenige maanden af. In 1816
schonk de koning van Napels aan T. het prinsdom
Dino ten geschenke, waarvan T. den titel in 1817
overdroeg op zijnen neef. Lang leefde T. onttrokken

aan de staatkunde; doch na de Juli-omwenteling
ging hij in Sept. 1830 als fransch gezant naar Londen, daar hij de man bij uitnemendheid was, om de
nieuwe dynastie aangenaam te maken bij de wide
regeeringen. In 1834 bracht hij het Viervoudig verbond tot stand ; keerde 1835 voor goed tot het ambteloos leven terug, en stierf 17 Mei 1838. Zijne
*moires . rnoehten eerst 30 jaren na zijnen dood in
bet licht verschijnen.
Tallien (Jean Lambert), Jacobijn nit de groote
fransche omwenteling, geb. 1769 te Parijs, werd na
10 Aug. 1792 secretaris van den revolutionairen
gemeenteraad van Parijs, en deed zich reeds spoedig
kennen als een der ergste heethoofden, zoodat hem
de taak toevertrouwd werd (1794) het Schrikbewind
te gaan invoeren te Bordeaux. Daar leerde hij 1e
schoone mevr. de Fontenay kennen (zie verder bieronder), die zijn gemoed tot menscheltkheid stemde;
doch nu werd T. beschuldigd van gematigdbeid en
van zijnen post ternggeroepen. Te Parijs zag bij al
spoedig in, Welk lot hem wachtte van Robespierre ;
om de guillotine te ontgaan, en om de schoone mevrouw de Fontenay te redden, die reeds in den kerker was geworpen, deed T. in de Conventie het even
gewaagde als stoute voorstel, om Robespierre zelven
in staat van beschuldiging te stellen : dit bracht Robespierre ten val. Daarmede eindigde de staatkundige rot van T; hij stierf els een vergeten man te
Parijs in 1820. — T. (TherêseCabarrus, mevrouw),
geb. omstr. 1775 in Spanje, dochter van den spaanschen bankier Cabarrus, werd op haar 14e jaar in
den echt verbonden met den beer de Fontenay,
raadsheer in 't parlement van Bordeaux. Aanvankelijk de uitbarsting der omwenteling toejuichende,
zag zij reeds spoedig, welke gevaren de revolutie in
haren nasleep bad, zoodat zij naar Spanje vlucbtte;
doch zij werd gearresteerd, en voor den proconsul
gebracht (zijnde Tallien ; zie boven). Deze werd
smoorlijk op haar verliefd, van welken hartstocht
de schoone Therese pant trok, om hem tot menschelijkheid te stemmen; en zoodoende redde zij een
aantal slachtoffers van den dood. Doch het duurde
nu ook niet tang of T. werd ternggeroepen, en zij
werd in den kerker geworpen. Dit laatste vooral
dreef T. tot het met spoed indienen van zijn voorstel, om Robespierre in staat van beschuldiging te
stellen, en verhaastte dus den val van bet Schrikbewind, waaraan de schoone Therese hare invrijheidsielling te danken had. Nu trad zij met T. in den
echt ; doch dit huwelijk was niet gelnkkig, en werd
eenige jaren later door echtscheiding ontbonden.
Daarop werd zij in 1805 de vrouw van den graaf
van Caraman, die later prins van Chimay werd. Zij
was Lang een der toongevende vrouwen in Parijs;
desniettemin was Napoleon niet te bewegen on) haar
aan zijn hof te ontvangen. Zij stierf 1831 op het
losteel van Mdnars, bij Blois.
Talma (Francois Joseph), fransch tooneelspeler, wereldberoemd in het treurspel, geb. te l'arijs
1763, gest. 1826. was de zoon van een tandmeester,
en oefende anderhalf jaar zelf dat vak eer hij
zich m 1787 aan het tooneel toewijdde. Napoleon I
was hem zeer genegen.
Talmudisten, of Rabbinieten, noemt men die
joodsche godgeleerden, die den Talmud als wet erkennen, zijnde eene tasschen de 2e en 6e eeuw na
Chr. te boek gestelde verzameling van joodsche
overleveringen en wetten (Misjna genaamd), met de
uitleggingen en commentaridn daarop (die Gemara
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heeten). Zie CARAlETEN.

Tamarinde-eiland,

Zie BEST 2).

Tamaulipas

Tamaulipas, of Tamaulipan, de noordelijkste
der oostkust-staten van Mexico, aan de noordzijde
door den Rio-del-Norte gescheiden van Texas, is
1447 vierk. mijlen groot, met 110,000 zielen, en
heeft Victoria tot hoofdstad ; de voornaamste havensteden in T. zijn Tampico en Matamoras.
Tambow, stad in europ. Rusland, 64 mijlen
bezuidoosten Moskou, gesticht in 1636 door tsaar
Michael Romanow, heeft 31,000 inw., en is de
hoofdplaats van het gouvernement T. (ruim 1202
vierk. mijlen ; 1,910,000 bewoners).
Tamerlan, of Timoer-Leng, d. i. de kreupele
Timoer, een verrnaard mongoolsch veroveraar, die
van nroederszijde afstamde van Gengis-khan, maakte
zich in 1363 van het hoogste gezag in Dzjagatai
meester, begon tilt Samarkand zijue veroveringen, en
onderwierp achtereen geheel Middel-Azie, Indie
en Perzie, nam sultan Bajazet 1 gevangen (20 Juli
1402) in de vlakte van Ancyra, en ineende zelfs
China aan te taster' met een leger van 200,000 man,
tom hij, derwaarts opruk kende, 1405 stierf te Otrar,
aan den Sihon, in het khanaat Khokhand. SchachRokh, de jongste zijner zonen, was de eenige die hem
overleefde ; doch zijne kleinzonen en achterkleinzonen waren 35 in getal, zoodat zijn onmetelijke
rijk door onderlinge deeliug van die 36 verbrokkeld
werd. Slechts drie staaltjes van de mauler van oorlogvoeren van T.: 1) een aantal steden, o. a. Delhi,
Damascus en Bagdad, liet hij in brand steken en
door de vlammen vernielen ; 2) terwijl hij Delhi belegerde, bet hij 100,000 krijgsgevangenen over de
kling jagen ; 3) bij het beleg van Bagdad liet
eene obelisk oprich ten van 90,000 afgehouwene menschenhoofden.
Tamesis, lat. naam van den Teems.
Tamiatbis, lat. naam van Damiette.
Tamise, fransche naam van den Teems.
Tampico, havenstad met 10,000 inw. in den
mexicaanschen staat Tamaulipas, eerst in 1824 gesticbt benoorden den Rio Tampico, is na Veracruz
de voornaamste havenstad van geheel Mexico. In
1829 behaalde Santana bier eene beslissende overwinning op de koninklijke troepen.
Tananarivo, of Tanarivo, hoofdstad van het
eiland Madagascar. Zie ANTANANARIVO.
Tanaquil, de vrouw van den romeinschen koning Tarquinius Priscus, was eene zieneres.
Tancred, de held van den Eersten kruistocht,
neon van markgraaf Odo en Emma van Hauteville (de
zuster van Robert Guiscard), geb. 1078, toog 1095
ter kruisvaart, en was de eerste, die 1099 de muren
van Jeruzalem bestormde; in den slag bij Ascalon
overwon hij den sultan van Egypte, ontving dearvoor het prinsdom Tiberias, sloeg later den aanval
der Sarraceenen op Antiochie af, en stierf in die
stad 1112.
Tandjaur. Zie TANJORE.
Tandkust, of Ivoorkust. Zie GUINEA.
Tanieres (Slag van). Zie -MALPLAQUET.
Tanger, bij de inboorlingen Tandzja of Tandja,
het Tingis der ouden, versterkte havenstad in de marokkaansche prov. Hasbat, aan de Straat van Gibraltar; 6000 inw.; is de voornaamste zee- en koopstad
van Marokko. Gesticht door Antetis, of door de Carthagers, werd de naam Tingis onder de Romeinen
(onder Claudius) veranderd in Traducta Julia, onder
welken naam T. de hoofdstad werd van MauritaniaTingitana ; daarna kwam S. in handen der Westgothen van Spanje, toen aan de Arabieren, aan onderscheidene moorsche dynastien, en eindelijk aan
de Portugeezen (1472). Alfons VI schonk T., als
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huwelijksgift zijner zuster Catharine, aan koning
Karel II van Engeland (1662); doch de Engelschen
verlieten T. in 1684, na het havenhoofd te hebben
laten springen. Toen maakten de Marokkanen zich
van T. meester. In 1844 (6 Aug.) werd T. gebombardeerd door de Franschen.
Tanjore, district der britsch 0. I. prov. Karnatic, 178 vierk. mijlen groot, rnet 1,680,000 bewoners, omvat de vruchtbare delta van den Cauvery
(Kavery), en heeft tot hoofdplaats T. (met 80,000
inw.) aan den grootsten arm van den Cauvery, met
een prachtig paleis en vele pagoden, waaronder de
beroerndepagode van 11.,zijride de grootste en schoonste pyramiedentempel van geheel ladle.
Tannegui Duch/lite', dapper veldheer der
Arrnagnakken, gesproten nit eene reeds in de 13e
eeuw als aanzienlijk bekende familie in Bretagne,
vergezelde Lodewijk van Anjou, toen deze het koninkrijk Napels zocht te veroveren, werd vervolgens
door den dauphijn (Karel VII) benoemd tot maarschalk van Guyenne en provoost van Parijs (1413);
hij redde dien vorst uit de handen der Bourguignons,
toen die Parijs binnenrukten (1416).
Tantalus, koning van Sipylus in Phrygie, zoon
van Tmolus, was de vader van Pelops en Niobe. Hij
haalde zich door verschiilende misdaden den toorn
van Jupiter op den hals, t. w.: hij briezelde ambrozijn en nectar van de tafel der goden, en deelde die
lekkernijen onder de menschen nit ; om de alwetendheid der goden eens op de proef te stellen, slachtte
hij zijnen zoon Pelops, en hakte het lijk aan stukken,
die hij liet braden, welk .gebraad hij vervolgens aan
de goden opdischte. Om deze en meer andere dingen werd T. door Jupiter veroordeeld, orn in de onderwereld eeuwigdurend door honger en dorst gekweld te worden op eene verschrikkelijke manier;
hij werd, narnelijk, midden in eenen waterstroom
geplaatst, met boomtakken vol rijpe vruchten vlak
boven zijn hoofd; maar zoodra hij de hand uitstak
om eene vrucht te grijpen, week die nit zijn bereik,
zoodra hij de lippen naar het water bracht om zijnen dorst te lesschen, vlood bet water van hem weg.
Taprobane, oude naam van Ceylon.
Tarantaise, lat. Tarantasia, landschap in Savoje,- tusschen Faucigny ten N., Aoste ten 0., Maurienne ten Z. en ten W Opper-Savlje ten N. W.,
is 36 vierk. mijlen groot, en bevolkt met 60,000
zielen; hoofdplaats Moutiers.
Taranto, ital. naam van Tarentum;
Tarare, mad in 't fransche dept. Rhone, aan den
Turdine, 7 uren g. bezuidw. Villefranche ; 11,000 inw.
Tarascon, 1) 't oude Tarasco, stad in 't frausche dept. Monden der Rhone, aan de Rhone, tegenover Beaucaire,4 uren g.benoorden Arles ; 19,000 inw.
— 2) T.-sur-Ariêge, stadje in 't fransche dept.
Ariêge, vijfdhalf uur gaans bezuiden Foix ; 1600 inw.
Tarasken, een yolk in Mexico, dat vOOr de
spaansche verovering het van de Azteken onafhankelijk geblevene koninkrijk Michuacan bewoonde, en
daar nog tegenwoordig de kern der bevolking
maakt, en eene eigene taal spreekt.
Tarbellen, lat. Tarbelli, yolk in Gallie, in Novempopulanie, hezuiden de Bojers en tangs den Atlantischen Oceaan; hunne hoofdstad heette AqureTarbellicw (tegenw. Dax).
Tarbes, bet oude Tarba of Tarvia, hoofdstad
van het fransche dept. Hautes-Pyrenees, aan den
Adour ; 15,000 inw.; bestond reeds vOcir Cesar's tijd ;
is de geboorteplaats van den conventioneel Barthe ;
was in de 18e eeuw hoofdpl. van het graafschap
Bigorre.

Tarentum

Tarragona

Tarentum, ital. Taranto, stad in bet Napelsche,
in Terra d'Otranto, aan de Golf van Taranto (der
Ionische Zee), 13 mijlen benoordw. Lecce; 18,000
inw.; zeer oude stad, door Cretenzen gesticht, heette
aanvankelijk Taras, en werd omstr.707 v. Chr. door
spartaansche uitgewekenen vergroot. Na reeds eenigermate deel genomen te hebben aan den oorlog der
Samnieten, begon T. op eigen hand den oorlog tegen
de Romeinen (282), riep weldra de hulp in van Pyrrhus, doch werd (272) door Papirius Cursor ingenomen, en toen werd de oude naam Taras veranderd
in T. Door Hannibal werd T. aan de Romeinen ontweldigd (215), doch Fabius Maximus heroverde het
(209 v. Chr.); 't is de gebOorteplaats van Archytas.
Targowieza, stad in europ. Rusland, gouvt.
Kiew, 7 mijlen bezuidoosten Oeman (Uman); hier
vergaderden 14 Mei 1792 de Poolsche edelen, die
het verbond tegen de constitutie van 3 Mei 1791
teekenden, bekeud als Targowiczer Confederatie.
Tarif, of Tarik, arabisch veldheer, stadhouder
van het westerdeel van Afrika onder de bevelen van
Moessa, deed eenen inval in Spanje (710) ; hij ontscheepte zijne troepen bij de rots, die sedert naar
hem genoemd is Dzjibl-al-Tarik (Gibraltar), nabij
de pleats, die (insgelijks naar hem) Tarifa heet ; hij
versloeg de Westgothen bij Xeres (711), maakte
zich meester van den persoon van koning Rodrigo,
liet hem ter dood brengen, en zond het afgehouwen
hoofd van dien vorst aan Moessa ; vervolgens bemachtigde hij Toledo, en zou waarschijnlijk geheel
Spanje veroverd hebben, ware hij niet daarin verhinderd geworp en door Moessa, die hem zijnen roem
benijdde en hem gevangen zette. Op bevel van kalif
Walid kwam T. weder in vrijhéid ; doch de twisten
tusschen Moessa en T. begonnen telkens weder van
voren of aan, zoodat de kalif eindelijk aan beiden
hun ontslag gaf.
Tarifa, het Julia Traducla der Romeinen, stad
in Spanje, prov. Cadix, aan de street van Gibraltar
5 mijlen bezuidoosten Cadix; 6000 inw. (zie TARIF).
Aan de Mooren ontweldigd door Sancho in 1290;
door hen belegerd 1340, werd T. ontzet door Alfons IV
van Portugal, die in de nabijheid van T.,aan den Rio
Salado, eene beslissende overwinning bevocht ; de
Franschen belegerden T. tevergeefs 1811 en 1812,
doch bemachtigden bet 1823.
Tarik, veldheer. Zie TARIF.
Tarn, rivier in 't Z. W. van Frankrijk, ontspringt
in 't dept. Lozére, vierdhalf uur gaans benoordoost
Florae, en valt na 48 mijlen loop in de Gat onne, beneden Moissac. Naar de T. heeten 2 departementen, nl.:
1) dept. Tarn, gevormd uit een gedeelte van OpperLanguedoc, 105 vierk. mijlen groot, bevolkt met
354.000 bewoners, ingedeeld in 4 arrondissementen (Albi, Castres, Galilee, Lavaux); hoofdplaats Albi ;
2) dept. Tarn-Garonne, 68 vierk. mijlen; 233,000 bewoners, ingedeeld in 3 arrondissementen (Montauban, Moissac, Castel-Sarrasin); hoofdpl. Montauban.
Tarnopol, stad in Oostenrijksch Galicie, aan
den Sereth, 14 mijlen bezuidoosten Lemberg ; 17,000
inw.; Napoleon deed het in 1809 afstaan aan Rusland, doch in 1814 werd het aan Oostenrijk teruggegeven ; het is de hoofdplaats van een kreis T.
(ruim 67 vierk. mijlen, met 242,000 bewoners).
Tarpeia, dochter van Spurius Tarpejus, die bij
den oorlog met de Sabijnen bevelhebber was van
den burg op den Saturnischen berg te Rome. Zij
liet zich door de Sabijnen omkoopen om hun een
der stadspoorten te openen, waarvoor zij bedong
bet sieraad, dat de Sabijnen aan hunneB linkerarm
droegen, namelijk den gouden armband. Zoodra zij

de poort geopend had, wierp Tatius, de koning der
Sabijnen, haar niet alleen zijnen armband toe, maar
tevens zijn schild, en al zijne soldaten deden insgelijks, zoodat de ongelukkige T. onder de zwaarte van
al die schilden den geest gaf. Zij werd op den Capitolijnschen berg begraven, van welken berg de
steile rots naar den kant van het Marsveld sedert
naar haar genoemd werd (Tarpeische rots). Van die
rots werden later de wegens hoog verraad ter dood
veroordeelden naar beneden geworpen.
Tarquinii, thans Turchina, stad in het zuiden
van Etruriè, aan de Marta, nabij hare uitwatering,
gesticht door Tarquo of Tarcho, een der bondgenooten van Eneas tegen Turnus; het was de geboorteplaats van Tarquinius Priscus. Herhaalde malen in
oorlog met Rome, was T. eindelijk in 351 v. Chr.
genoodzaakt een 40-jarig bestand te sluiten; in 311
werd T. door de Romeinen bezet, en 283 v. Chr. geheel en al door Rome onderworpen.
Tarquinius, twee koningen van Rome, nl.:
Lucius T. Prisms, d.i. de Oude, woonde te Tarquinii, toen zijne vrouw Tanaquil hem de voorspelling
deed, dat hij zich den weg zou banen tot den troon.
Op die voorspelling afgaande kwam hij zich metterwoon te Rome nederzetten, en wist zich na den dood
van Ancus Marcius werkelij k meester te maken van den
troon (616 v. Chr.). Hij regeerde tot 579 v. Chr., toen
de door hem van het koningschap beroofde zonen van
Ancus Marcius hem van bet leven beroofden. Het
sluw overleg van Tanaquil bewerkte echter, dat hij
als koning opgevolgd werd door haren schoonzoon
Servius Tullius. — Lucius T. Superbus, d. i. de
Trotsche, wierp (zie AnuNs) zijnen schoonvader Servius Tullius van den troon, en vermoordde hem (534
v. Chr.), om zelf koning te worden. Hij voerderoemrijk oorlog tegen de naburige volkeren, doch was in
zijne binnenlandsche regeering een dwingeland. Het
algemeene misnoegen kwam tot eene uitbarsting,toen
zijn oudste zoon (zie het volgende artikel) een van
Rome's aanzienlijkste vrouwen verkracht had ; toen
werd T. met zijne gansche familie weggejaagd (510
v. Chr.) en de republiek uitgeroepen. Tevergeefs
zocht hij bij vreemde mogendheden huip om zijnen
troon te heroveren ; hij stierf als vluchteling 495 v.
Chr. te Cumm.
Tarquinius (Sextus), oudste zoon van T. Superbus, is in meer dan een opzicht berucht. Volleerd
in de kunst van veinzen, kwam bij naar het heette
als vluchteling eene wijkplaats zoeken te Gabii (zie
dat woord), en leverde die stad over aan zijnen vader. Om zijne dierlijke lusters te bevredigen, kwam
hij de gastvrijheid vragen aan de kuische Lucretia
(zie dat art.), en verkrachtte haar. Dientengevolge
werd hij genoodzaakt met de geheele koninklijke
familie te vluchten; hij voerde daarop oorlog tegen
de Romeinen, en sneuvelde in den slag aan het meer
Regillus (496 v. Chr.)
Tarracina. Zie TERRACINA.
Tarraco, thans Tarragona, gesticht door Pheniciers, verwoest door de Carthagers, weder opgebouwd door Scipio den Groote,was onder de Romeinen de hoofdstad van de noordelijkste en grootste
der 3 provincien, waarin zij Spanje ingedeeld hadden (nl. Hispania Tarraconensis), en werd door de
Westgothen nagenoeg geheel vernietigd.
Tarragona, bet oude Tarraco, spaansche stad
in Catalonie, aan de Middellandsche Zee, 11 mijlen
bezuidw. Barcelona; 18,000 inw.; (zie TARRACO) behoorde van 714 tot 1120 aan de Arabieren, vervolgens aan de Mooren, aan wie T. ontweldigd werd
door Alfons den Strijdlustige. In den Catalonischen
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Tarsus

Taurii

opstand belegerd en ingenomen door des konings
troepen (1640); in den Spaanschen successie-oorlog
bezet door de Engelschen (1705), die de stad in
brand staken, toen ze die weder ontruimden. De
Franschen waren meester van T. in 1809, en van
1811 tot 1813. Het is thans de hoofdplaats der
provincie T. (115 vierk. mijlen, met 320,000 bewoners).
Tarsus, stad in Klein-Azie, hoofdstad van Cilicia der Vlakten, later van Cilicia la, nabij de nitwatering van den Cydnus (Karasoe) in de Middellandsche Zee, gesticht door Grieken (of, volgens
eene andere overlevering, door Sardanapalus), dreef
reeds vroeg grooten handel. Alexander bezocht T.,
en vond hier bijna den flood door bet nemen van
een bad in het ijskoude water van den Cydnus. Ter
eere van Cesar heette T. een oogenblik Juliopolis. Te
T. hadden Antonius en Cleopatra hunne eerste samenkomst. Onder het keizerrijk werd T. verrnaard door
zijne philosophische school. De philosoof Athenodorus, de rhetor Hermogenes en de apostel Paulus waren geboortig nit T. Ofschoon in de middeleeuwen
zeer in aanzien gedaald, is T. (Tarso, Tarsoes] nog
tegenwoordig eene voorname koopstad met 30,000
inw. en hoofdplaats van het sandzjak S. in het turksche ejalet Itsjil.
Tartaren, eigenlijk Tataren, oorspronkelijk de
naam van een machtigen mongoolschen volksstaw,
die in de 12e eeuw onderworpen werd door Gengiskhan, koning der Mongolen; na dien tijd is de naam
T. overgegaan op de Mongolen in het algemeen, en
zelfs op verscheidene door hen onderworpene volken. Zie TARTAR1Jd.
Tartaren-dal. Zie 13ORSO.
Tartarus, volgens Ilomerus een diepe afgrond,
onder de aarde, strafplaats voor degenen, die misdreven hadden jegens Zeus (Jupiter); later wordt T.
voorgesteld als een gedeelte der onderwereld, waar
de verdoemden hunne straf te ondergaan hadden,
welk schrikbeeld door het Christendom overgenomen is Onder den naam van Het. Gepersonilieerd is
T. de zoon van /Ether en Gea (het Licht en de
Aarde).'
Tartarije, eigenlijk Tatarije, noemde men in
de middeleeuwen het middelste gedeelte van Azid,
van waar de horden kwamen, die Europa overstroomden, en die men bestempelde met den algemeenen naam van Tartaren. Later onderscheidde men
1) Europeesch T. of Klein-T., zijnde die gedeelten
van het Russische rijk, die de khanaten van de Krim,
Kasan en Astracan uitmaakten ; in beperkteren zin
de Krim en de landstreken aan den beneden loop
van den Dnieper en Tangs den Don;
2) Aziatisch T. of Groot-T., het gebied tusschen
de Caspische Zee, Siberie, de woestijn Gobi, Afghanistan en Perzie, vroeger ook Dzjagatai genaamd,
thans bekend onder den algemeenen naam van Turkestan. Het oosterdeel daarvan noemt men somwijlen Chineesch T. of Hoog- T., het westgedeelte Vrij- T.
Tartus, het oude Antarasus. Zie TORTOSA.
Taruntus, oude naam van de (westelijke)
Dwina.
Tarvisium, lat. naam van Treviso.
Tasman (Abel), hollandsch zeevaarder, geb.
1600 te Hoorn, sedert 1642 de metgezel van Van
Diemen, en de eigenlijke man der ontdekkingen, die
aan laatstgenoemden worden toegeschreven ; bij stierf
te Batavia in Oct. 1659. Sedert bet najaar 1855 is
de officieele naam van Vandiemensland (zie dat art.)
hem ter eere Tasmania.
Tassem, gebergte op Java. Zie IDJING.

Tasso (Bernardo), ital. dichter, geb. I 493 te
Bergamo, gest. als stadhouder van Ostiglia f569.
Men heeft o. a. van hem 't romantisch epos L'Amadigi
(beste editie 4 dln. Bergamo 1775). — T. (Torquato), beroemd italiaansch dichter, zoon van den
vorige, geb. 11 Maart 1544 te Sorrento, gaf 1562
zijn ridderdicht Rinaldo in het Licht, kwam aan het
hof van hertog Alfons II te Ferrara 1565, ging met
kardinaal van Este naar Frankrijk 1571, liet bij zijn
terugkeer te Ferrara een herderdrama ten tooneele
brengen (1573), getiteld Aminta, dat tot op heden
door niets van dien aard is overtroffen, en voltooide
in 1575 zijn Gerusalemme liberata. Aan het hof van
Alfons II (zie EsTE) had T. de genegenheid gewonnen van diens twee zusters Lucretia en Leonore:
voor laatstgenoemde voedde T. eenen sterken hartstocht, die hem bij den hertog geheel in ongenade
bracht, en hem zooveel verdrietelijkheden berokkende, dat zijn verstand er door verbijsterd werd :
in eerie vlaag van waanzin verliet hij Ferrara, zonder
geld en zonder doel (1577); te Napels aangekomen
bij zijne zuster, deed deze al het mogelijke om hem
te bedaren, doch hij verliet Naar spoedig, hield achtereenvolgend verblijf te Mantua, Urbino, Turijn,
doch had nergens rust of duur ; 1579 waagde hij het
terug te keeren naar Ferrara, waar de hertog, die
woedend op hem was, hem dadelijk liet opsluiten in
een gekkenhuis. Zeven jaren zat T. opgesloten ; toen
eerst (1586) werd hij, op aandrang van verscheidene
italiaansche vorsten en van den pans, in vrijheid gesteld. Hij hield nu afwisselend verblijf te Mantua,
Napels en Rome, werd gevleid en gezocht door vorsten en grooten, doch was met dat al ongelukkig,
en Teed van tijd tot tijd aan vlagen van krankzinnigheid, totdat ,hij 25 April 1595 in bet klooster SanOnofrio te Rome stierf. De volledigste editie der
werken van T. is die van Rosini (30 dln. Pisa 1820
—21). Van zijne meesterstukken bestaan in de
meeste europ. talen verschillende overzettingen.
Tataren. Zie TARTAREN.
Tatarije. Zie TART:01.1d.
Tatius (Titus), koning der Sabijnen, kwam na
den Sabipschen Maagdenroof Rome beoorlogen ;
nadat het geschil bijgelegd was, regeerde bij met
Romulus gezamenlijk over de twee vereenigde volken (de Romeinen en de Sabijnen of Quirieten,
populus Romanus Quiritium). Na zeven jaren gezamenlijk geregeerd te hebben, geraakten de twee koningen in twist, en T. werd te Lavinium vermoord.
Taunton, 1) stad in 't engelsche graafschap
Somerset, waarvan bet de hoofdplaats is, 8 mijlen
bezuidw. Bristol, aan de Tone; 15,000 inw.
2) stad in den noord-amerik. stoat Massachusetts,
7 mijlen bezuiden Boston; 16,000 inw.
Taunus, bergketen in het Nassausche,tnsschen
den Main, den Rijn en de Lahn. De naar dit gebergte genoemde spoorweg (Taunuseisenbahn) verbind t Frankfort a. d. Main met Maintz en Wiesbaden.
Taurasia, Augusta Taurinorum; thans Turijn.
Tauren, lat. Tauri, een yolk in 't zuiderdeel
van Scythie, nl, in den Taurischen Chersonesus (de
Krim) en het omliggende land, Tauris genaamd.
TauresiuM, stad in Mesie, aan den voet van
den Hemus, bij Scopi ; geboortepl. van Justinianus,
die 't herbouwde onder den naam van Justiniana.
Tauriana. Zie S—EMINARA.
Tauriti, gouvernement in Zuid-Rusland, bestaat nit 't schiereiland Krim en de daarmede door
de landengte van Perekop verbondene Nogaische
steppen, is ruim 1161 vierk. mijlen groot, heeft
688,000 bewoners, en Simferopol tot hoofdplaats.
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Tituris

Tempelridders

en TAUREN.
C
Taurus, 11 z.e CUERSONESUS
2) T., of Tabris, ook wel Tebris, hoofdstad der perzische prov. Aderheidzjan, aan den Atsji; 50,000
inw.; middelpunt van de karavaan-beweging tusschen Trebizonde en Perzie.
Tauromenium, thans Taormina, stad ter
oostkust van Sicilie, was eene volkplanting van Zande (of Messina), en °laving bet overschot der bevolking van het naburige Naxos, toen die stad geslecht werd door Dionysius den Dwingeland. In de
3e eeuw v. Chr. was T. een der voornaamste
van het eiland, werd vermaard in den isten Slavenoorlog, waaraan Rupilius een elude rnaakte door de
inname van T. (132 v. Chr.).
Taurus, turksch Dzjebl-Kurin, bergketen in
Klein-Azie, begint nabij den Euphraat, doorloopt
van O. naar W. het pachalik Marasj, loopt dan altijd
W.-waarts parallel met de zuidkust van Klein-Azie,
en verdeelt zich op 't laatst in twee takken, die uitloopen aan de zeeboezerns van Satalieh en van Cos.
Eene andere keten, die het midden van Klein-Azie
insgelijks van 0. naar W. doorloopt,heet Anti-Taurus.
Eindelijk eerie noordelijke keten, min of meer parallel loopende met de kust der Zwarte Zee; en een
tak, die van het Z. 0. naar het N. W. loopt, en de
zuider- met de noorderketen verbindt.AI die gebergten te zamen warden het Taurus-systeem genoemd.

uit op den rechteroever van de Maas (op den linkeroever had men Taxandria, waarmede men T.
menigmaal verward vindt). De hoofdplaats in T.
schijnt Tiel geweest te zijn.
Tel- Basta, rumen van Bubastis: zie dat art.
Tell (Willem), de fabelachtige bevrijder van
Zwitserland.
Temesvitr t sterke vestingstad in 't hongaarsche comitaat Temes, waarvan het de hoofdplaats is;
23,000 inw.; gesticht door de miderkoningen van
Bulgarije; was van i 552 , tot 1716 in handen der
Turken ; te T. vrede tusschen den keizer en de Turken 1662.
Tempelridders, of Tempelheeren, ook Ternpeliers genaamd (lat. Templarii), de leden van eene
geestelijke ridderorde, tijdens de kruistochten in
1118 gesticht door Hugo van Payens, Godfried van
St.-Omer en zeven andere fransche ridders, met het
doel om de naar Jeruzalern ter bedevaart gaande
pelgrims te beschermen. Koning Boudewijn 11 van
Jeruzalern ruimde hun een gedeelte van zijn paleis
in, hetwelk de Tempel heette. Pans Ilonorius lI bevestigde de Orde in 1127 op het concilie van Troyes,
en gaf haar de eerste ordesregelen, daarbij haren
werkkring uitbreidende tot levenslangen strijd tegen
de Ongeloovigen ter bewaring van bet Heilige Graf.
Door schenkingen van geloovigen en door buit, dien
de T. op de ongeloovigen behaalden, werd de Orde
reeds spoedig rijk en (met rijkdom gam dat gemeenlijk samen) machtig. Na den ondergang van
bet koninkrijk Jeruzalem (1187) ging de grootmeester (1291) eerst naar Sidon en Tortosa, vervolgens naar Cyprus; de ridders verspreidden zich
over geheel Europa, en gingen gestadig voort aan
hunne rnacht, bun rijkdom en hunnen roep van dapperheid uitbreiding te geven. Omstreeks de helft
der 13e eeuw bezaten zij negen duizend huizen of
kommanderten met groote grondbezittingen en inkomsten ; daar de Orde over eene menigte landen
vcrspreid was, waren hunne bezittingen ingedeeld in
provincien, die wederorn ingedeeld waren in grootpriorijen, priorijen en kommanderijen. Bij zooveel
rijkdom was het geen wonder, dat de aanvankelijk
strenge tucht der Orde allengs was verslapt (vandaar o. a. nog de volks-uitdrukking 'zuipen als een
Tempelier"); die verslapping in tucht werd dan ook
bet voorwendsel,waarvan de benijders der Orde zich
bedienden om haar ten val te brengen, waarop te
meer de toeleg gemunt werd, daar men zich zoodoende zou kunnen verrijken met de groote bezittingen der T. Vooral de hebzuchtige IV van
Frankrijk zag met gretige oogeu daarnaar uit ; en
wel wetende, dat pans Clemens V geen anderen wil
zou durven hebben dan den zijne, liet hij eerst door
dien pans den grootmeester naar Frankrijk lokken
(zie MOLAY), begon toen onder allerlei voorwendsels
de bezittingen der Orde in te trekken, en stelde inquisiteurs of ketterrechters aan, die met de kwansuis
gerechtelijke vervolging der T. belast werden; terwijI bij bet concilie van Vienne (1312) in geheim
consistorie tot de opheffing van de Orde werd besloten, welk besluit door den pans werd uitgevaardigd. Nu begon in geheel Europa 't vervolgen van de
T., ofschoon nergens zoo gruwelijk als in Frankrijk,
waar ze hunne rijkste bezittingen hadden; daar
werden er velen door beulshanden ter dood gebracht,
en eindelijk zelfs de grootmeester Molay 19 Maart
1314 krachtens bet tegen hem gevelde hemeltergende vonnis levend verbrand. Wat men ook bewere
van de misdrijven der T., hunne allergrootste misdaad was dat ze rijk waren.
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Taxandria. Zie KEMPENLAND.
Taxila, stad aan den Indus, hoofdstad van het

land tusschen den Indus en den Hydaspes, waarschijnlijk ter plaatse van het tegenwoordige Attok.
Taxilus, koning van Taxila, werd door Alexander overwonnen en van zijne landen beroofd, doch
overigens goed behandeld en tevreden gesteld.
Teate, stad in 't oude Italie, onderwierp zich
317 v. Chr. aan de Romeinen. Zie CRIETI.
Tectosagen, een celtisch yolk in Narbonensisch Genie; hunne voornaamste stad was Tolosa.
Van hen stamden de T. in Galatie af.
Teems, engelsch Thames, fransch Tamise, bij
de Romeinen Tamesis of Tamesa, rivier in Engeland,
ontstaat uit de vereeniging van verscheidene heken
in bet graafschap Berks, draagt daar den naam van
Isis, scheidt de graafschappen Oxford, Buckingham,
Middlesex en Essex van de graafschappen Berks,
Surrey en Kent, neemt te Oxford de Charwell in zich
op, te Dorchester de Thames, van welk riviertje het
den naam behoudt, besproeit Reading, Windsor,
Staines, ‘Kingston, Brendford, Richmond, scheidt
Londen in twee deelen, besproeit daarna nog Greenwich, Woolwich, Sheerness, Margate, en ontlast zich
na 50 mijlen loop tusschen Sheerness en kaap Shoeburyness in de Noordzee.
Tegelen, dorp in nederl. Limburg, 3 kwartier
g. ten Z. Z. W. van Venlo; 400 inw.
Tegenpausen. Zie P AUSEN.
Tegnêr (Esaias), zweedsch dichter, geb. 1782,
gest. 1846. Wereldberoemd is zijne Frithjo[ssaga.
Eene complete editie der werken van T. zag het
licht in 7 din. (Stokholm 1847-50).
Teheran hoofdstad der perz. prov. IrakAdzjemi, sedert 1796 residentie van den schach van
Perzie; 80,000 inw. (des winters 130,000). In de
nabijheid de ruinen van bet oude Rages.
Teisterbant, een pagus of gouvt.,deel uitmakende van het Eiland der Batavieren, wordt in het
laatst der 9e eeuw vermeld als graafschap, doch is
nooit een graafschap geweest, daar het slechts bestuurd werd door een of meer stadhouders des keizers of des konings, die den titel voerden van
Graven in T. (niet van T.). De pagus T. strekte zich

Tempesta

Tempesta, of Cavahere T., d. Ridder Storm,
bijnaam van den door zijne zeestukken beroemden
schilder Peter Molijn (Petrus Muller), geb. 1645 te
Haarlem. Hij woonde te Genua, werd daar 1668 tot
levenslange gevangenis veroordeeld, omdat hij zijne
vrouw had laten vermoorden; ontsnapte 1684 uit
1694 te Piacenza,
e.
de gevangenis, en stied
Tencteren, ten tijde van Cesar een germaansche votksstam in de Nederlanden. De T. worden
bijna altijd gezarnenlijk met de Usipeten verrneld.
Tenedos, eiland in de Egeesche Zee, beoosten
Lemnos, en nabij de invaart der Dardanellen ; 7000
bewoners, waarvan 2500 in de havenstad T., die
als de sleutel tot de Dardanellen beschouwd wordt.
In 1376 werd T. door Andronicus Paleologus aan de
Genueezen gegeven, het werd hun spoedig ontweldigd door de Venetianen, op wic het later veroverd
nerd door de Turkel); een oogenblik (1656) behoorde T. weder aan Venetie; that's tnaakt het deel
j
e.
Dzj eza ir
uit van bet t u rksc he ejalet
Teneriffa, het Aivaria of Pluvalia der ouden,
het grootste, rijkste en sterkstbevolkte der Canarische
eilauden (ruin 41 vierk. mijlen, met 88,000 bewoners); hoofdstad Santa-Cruz.
Teniers, (stag van). Zie M—ALPLAQUET.
Teniers, twee vliamsche schilders, de zoon nog
beroemder dan de vide nl.: T. ( David), geb. te Antwerpen 1582, gest. ainaar 1649; en T. (David), geb.
1610 te Antwerpen, gest. 11 Fehr. 1685 te Brussel.
Terband, dorp in Friesland, een kwartier gaans
benoordoosten Heerenveen; 150 inw.
Terentius (Publius),romeinsch blijspeldichter,
geb. onistr. 194 v. Chr. te Carthago, kwam als slaaf
met den rout. senator Publius Terentius Lucanus
naar Home, ontving later zijne vrijheid, teed 155
v. Chr. schipbreuk, en vond bij die gelegenheid den
flood. Er zijn vele editien zijner 6 tot ons gekomene
blijspelen, o. a. van Dormer (2 dln. Leipzig 1864).
PR
Tereus. Zie PROGNE.
Ter—Goes, zeeuwsche stad. Zie GOES.
Ter—Gouw, zuldholl. stad. Zie GOUDA.
Terheyden, dorp in Noord-Braband, 5 kwartier g. benoordw. Breda ; met °tilliggende polders
3000 bewoners; werd 1624 door de Spanjaarden
versterkt, en krachtig (doch tevergeefs) aangetast
door de Staatschen.
Terhorne, dorp in Friesland, 3 uren g. benoordw. Heerenveen ; 500 inw.
Ter—Idsert, dorp in Friesland, derdhalf uur
g. bezuidoosten Heerenveen; 450 inw.
Terkaple, of Terkappel, dorp in Friesland,
2 uren g. benoordw. Eleerenveen ; 120 inw.
Termey, of Teruieide. Zie AMEIDE.
Termonde, de belgische stad Dendermonde.
Termunten, aanzienlijk dorp in de prov. Groningen, 4 uren g. benoorden Winsclioten, aan de
Ems; jarninerlijk geteisterd door watersnood 1570,
1686, 1717 (vooral in 1686, toen 223 menschen
daarbij ornkwamen).
Ternaard, dorp in Friesland, anderhalf uur g.
benoordoosten Holwerd ; 500 inw.
Ternataansche eilanden, groep eilanden,
in den Molukschen archipel, met Termite een koninkrijk vormende, dat onder nederl. gezag staat. De voornaamste T. zijn Ternate, Tidor, Gilolo, Mortaai.
Ternate, een der Motuksche eilanden nederl.
0. I.) aan tie westkust van Dzjilolo (Gilolo), vormt
het middelpunt van een mateisch koninkrijk, dat
tevens de oniliggende eilanden en een gedeelte der
oostkust van Celebes bevat, doch onder den nederlandschen resident Ian T. staat.

Tetzel

1073

Terpsichore, de Muze der danskunst.
Terracina, of Tarracina, het oude Anxur, ha venstad aan het zuidoosteinde der Pontijnsche moerassen, in de delegatie Frosinone van den Kerkelijken
Staat, 10 mijlen bezuidoosten Rome ; 5000 inw.;
aanvankelijk eene stad der Volseen, kwarn T. in 330
v. Chr. onder het gezag der Romeinen ; het werd
verfraaid door pans Pius VI.
Zie _AYARD
(P i erre
BAYARD.
TTeerrrreallN(ePu
ve ,fi zol ov iel Rals New-Foundland.
SCHRIKBEWINDR..
Zie
Terrorismus.
nen
e
Terroristen, Schrikbewind-ma
SCHELLING
(Ter-).
Terschelling. Zie
Tertullianus (Q. Septimius Floi ens), lat.
kerkvader, geb. onistr. 160 te Carthago, gest. 220,
schrijver van vele y our de kerkelijke geschietlenis belangitke werken, waarvan verscbeideneeditien
beslaan, o. a. eene van Oehler (3 dln. Leipzig 1853).
Teruel, het oude Turbula, stad in Spanje, aan
den Guadalquivir, 18 mijlen van Saragossa ; 10,000
inw.; werd verwoest door de Mooren, weder opgebouwd (1171) door Alfons 11, ingenomen en geplunderd (1365) door Peter den Wreedaard.
Terwingen, zooveel als Westgothen.
Ter—Wispel, of Wispel, dorp in Friesland,
derdhalf uur g. benoordoosten Heerenveen ; 300 inw.
Terwolde, dorp in Gelderland, 3 uren g. benoordoosten Apeldoorn ; 1400 inw.
Terzool, dorp in Friesland, circa een uur g.
bezuidw. Rauwerd ; 200 inw,
Teschen, stad in Moravie, aan de Olsa, achtdhalf uur gaans bezuidoosten MOhrisch-Ostrau ; 8000
inn.; vroeger hoofdstad van een Oostenrijksch-Sitezisch hertogdom, dat in 1625 aan de kroon van Bohemen verviel en 1822 door erfenis aan aartshertog
Karel kwam. Te T. maakte 13 Mei 1799 de vrede
tusschen Maria Theresia en Frederik 11, een einde
aan den zoogen. Eenjarigen oorlog of Beierschen
successie-oorlog. (Niel. to verwarren met TETSCUEN).
Tessanderland, zooveel als Taxandria.
Tessino, ital. Ticino, lat. Ticinus, rivier, die in
Zwitserland (op St.-Gothard) outspringt, gaat door
't Lago-Maggiore, en valt beneden Pavia in de Po.
Tessino, een uit acht kleine iandscbappen gevortnd kanton van Zwitserland, was in de tniddeleeuwen een gedeelte van Lombardije. en later onder
't gezag der hertogen van Milaan. Na bloedige oorloges (1466-1512) werken de Zwitsers meester
van S.; doch eerst 1803 werd T. in den zwits. bond
opgenomen als zetfstandig kanton, circa 51 vierk.
mijlen groot, en bévolkt met 117,000 zielen, die de
ltaliaansche taal spreken. Het kanton T. is genoemd
naar de rivier T., en heeft Lugano tot hoofdstad.
Teteringen, dorp in Noord-Braband, 3 kwartier g. benoordoosten Iireda ; 230 inw.; overwinning
der nederl.ruiterij op een troep Franschen inMe11673.
¶[etingen, dorp in 't groothert. Luxemburg,
4 uren g. bezuidw. Luxemburg; 400 inw.
Tetsehen, bob. Dieczin, stad in Bobemen, 7
uren g. benoorden Leittneritz ; '2800 inw.; de warme
bronnen Josephsbad. (Viet verwarren met TESCHEN).
Tetuan, koopstad in Marokko (in Fez), bij de
Middell. Zee,11 u, g. bezuidoost. Tanger; 15,000 inw.
Tetzel (Joh.), eigenlijk Dietzel of Dietz, de beruchte aflaatkramer, geb. omstr. 1455 te Leipzig,
werd Donsinicaner monnik atdaar, en maakte grooten naam door zijne welsprekendheid als kanselredenaar. Dit gaf pans Leo X aanteiding om aan T.
volmacht te geven, den aflaat te prediken. De wijze
wanrop T. dit deed, de schandelijke negotie die hij
met de vergiirenis van zouden dreef, joeg de Angus68

1074

Teutates

Thebais

Teyler van der Hu1st (Pieter), een aanzienlijk
tijner monniken tegen hem in het harnas, en noopte
ingezetene van Haarlem, van engelsche aficomst, geb.
Luther tot 't schrijven van de bekende 95 stellingen.
te Haarlem 25 Maart 1702, gest. aldaar 8 April,1778,
Met alle kerkelijke plechtigheid liet T. die verbranden;
heat zijnen naam door de Teyler's Stichting verdoe() Coen Luther met kracht tegen hem optrad(1517)
eenwigd, zijnde een fonds, orn twee genootschapkeerde T. in zijii klooster ('t Paulinenklooster te
pen (op zijn verlangen door de uitvoerders van zijn
Leipzig) tern, en stierf daar 1519 aan de pest.
Teutates, oorlogsgod (volgens anderen god van testament opgericht) in staat te stellen, jaarlijks eene
prijsvraag nit to schrijven ter bevorder ing van kenzilver, verstand) bij de Ceiten.
nis op 't gebied van natuurlijke en geopenbaarde
Teutonen, dezelfde naarn als Betaschen, d.
godsdienst, natimr-, geschied-, penning-, dichtk.
Duitschers, een gerrnaansch y olk, dat aan de oevers
en teekenkturst, ea 't beste der op elke prijsvraag invan de Oostzee woonde (in het tegenwoordige Holgekorneire antwoorden te_bekronen [net een gouden
stein), en met de Cimbren eenen allesvernielenden
penning ter waarde van vierhouderd gulden.
inval deed in Gallie en Italie (114-101 v. Chr.).
Anno 112 v. Chr. trokken zij den Donau over, sleepThabor, 1) de Ilabyrius mons der ouden, een
berg in Palestina, in 't landschap Galilea, 1755 vt.,
ten nog de A mbronen, en vervolgens ook de Tiguhoog, bezuidw. het weer Tabarieh, en 3 urea gaans
rijnen (in Helvetie) mede, en kwarnen 111 v. Chr.
bezuidoosten Nazareth. In de geschiedenis en in de
aan de grenzen der Romeinsche provincie in Gallie.
legende der Israeiieten en der Christenen speelCdeze
Zij versloegen 6 romeinsche legers (van 111 tot
berg eene rol. Door Saladiju werd hier een sterke
106), en bevochten bonne laatste overwinning bij
burg aangelegd, vvaarvan nog rumen in wezen zijn.
Aransio (Orange). In 103 splitsten zij zich in twee
Nabij den T. gaven Bonaparte en Kieber in 1799
legerdrommen: de eene, bestaande nit de Teutonen
met 4000 roan de nederlaag aan eene turkschearrnee
en Anibronen, moest de Rhone en de Zee-Alpen
van 35,000 man. — 2) stad in stam Zebulon ;
overtrekken ; de andere, bestaande nit de Cimbren,
1 Cliron. 6: 77. — 3) zie TABOR.
moest zijuen weg nernen over de Rhetische Alpen.
Thackeray (William Makepeace), beroemd
Het zielental dier twee legers bedroeg 500,000; loch
engelsch humorist, geb. 1811 te Calcutta, gest. in
daaronder waren vele vrouwen en kinderen. Marius,
den 'Nicht 23-24 Dec. 186:3 te Louden. Zijue vele
post vattende aan de andere zijde van de Rhone,
romans enz. zijn in seller alle europ. talen overgezet.
wachtte daar de Teutonen af, en verpletterde hen in
Thadmor, oude naam van Palmyra.
de ornstreken van Aquae Sextice (Aix) in 102 v. Chr.
lichtekooi te Athene, begaf zich naar
Teutonisehe Orde, of Duitsche Orde. Zie
Azie, zoodra Alexander daar zijne eerste veroveringen
DUITSCHE RinDEBs.
Teutony-Hem, oude naam van Doetinchem. gemaakt had, wilt dien worst in hare strikken te
vangen, nam (led aan de zwelgpartij, waarbij Alexanva De ve nter .
ud naam
naa van
Teventeri , oDude
der bevel gaf urn Persepolis in brand te steken, en werd
ZieieA NIO.
Teverone, of Amiene, rivier.
Teviot, eene zich in de Tweed ontlastende later de bijzit variPtolemens,die !mar onder zijne vrouwen opnain,toen hij koning van Egypte was geworden.
rivier in Schotland, in het graafschap Roxburgh, dat
Thales, grieksch wijsgeer, geb. 639 v. Chr. in
daarnaar ook wet Teviol-dale genoernd wordt.
Tewkesbury, stad iu 't engelsche graafschap Phenicie, seder t 587 te Miletus, stichtte daar de
lonische school, gest. 548 v. Chr., is een der 7 wijzen
Gloucester, vierd half uur g. benoorden Gloucester;
van Griekenland ; van T. is o. a, de kernspreuk
7000 inw. Eduard IV versloeg bier Margareta v.Anjou,
Ken in zelven.
en narn Naar met haren zoon gevangen (i Mei 1471),
Thalia, 1) de Muze van het blijspel en het
welke overwinning Kenn de kroon verzettorde.
Texas, of naar de nienwe spelling Tejas, de puntdicht. — 2) een der 3 Gratien.
Thamar, 1) eerie cananeesche vrouw, schoonzuidnestelijkste en grootste staat der Noord-Arneridochter van Juda, weduwe geworden zijnde, werd
kaansche Unie (11,171 vierk. mijlen, met 610,000
door haren schoonvader tot vrouw gegeven aan den
bewoners); hoofdstad Austin (dock de belangrijkste
oudsteu broeder van den overledene, nl. Onan (zie
stad is Galveston). Het behoorde vroeger als een
dat art.), die, orn te makers (1st T. niet zwanger lion
gedeelle der pruviucie Tamaulipas tot Mexico, werd
worden, cone afschuoelijke list te haat naar, welke
neer en racer bevolkt met iandverbuizers nit de
hem den cloud berokkende. De schandelijke historie
Vereenigde Staten, waartegen Mexico in 1834 den
hoe T. het aanlegde orn zich toeu door haren schoonoorlog begon ; hitirop verklaarde T. zich reeds in
varier to lawn bezwangeren (zie PEREZ en ZERA11)
Dec. 1835 onafhankelijk ; in I 840 was T. eerie volis te lezen in Genesis :38. — 2) eene dochter van
komen geconsolideerde republiek, liet zich als zooDavid, word op eene laaghartige wijze verkraclit
danig in 1845 in de Noord-amerik. Unie opnemen,
door hare') broeder Amnon ; een andere brooder
in weerwil van Engeland's verzet daarteen, terwijl
nam wraak daarover, en doodde Amnon.
ook Mexico bij den vrede van Guadeloupe-Hidalgo
Thamen, voorinalig dorp (titans buurt) aan
(2 Febr. 1848) afstand deed van alle rechten op T.
den Artiste!. Zie UITHOORN.
Als slavenhoudende staat behoorde T. in 1861 tot
Thammoez, of Thammuz, in het 0. T. verde Coufederatie der Zuideiijke Staten.
Texel, een tot de nederlaudsche prov. Noord- meld Ezech. 8 : 14. Zie AnoNts.
Tharó, in fransche boeken voor Therah,
Holland behoorend en door bet Marsdiep van de
Theatijnen, orde van reguliere koorheeren,
noordpunt dier pron. gescheiden eiland (zie E'ER1524 te Rome gesticht door J. P. Caraffa (later pans
LAND, dat thaws deel van T. uitmaakt). In 1522
Paulus IV), bisschop van Chieti (Teate); vandaar hun
werd T. tweeniaal door de Geldersche Friezen genaam Chietijnen of Quietijnen (Theatijnen). Zij heebrandschat ; in Maart 1571 landing der Watergeuzen ;
ten ook Broeders van 't Geineene Leven; ook Cajetain Juli 167'2 beraarnde dock mislukte landing der
nen (zie CAJETANO). In 1583 stichtte Ursula Benincasa
Engelschen. In watersnood verkeerde T. 1403,1583,
de in Italie bestaande Congregatie der Thecaiinerinnen
1625, 1628, 1629, 1665, Oct. en Dec. 1697, Febr.
van tie Oribevlekte ontvangenis.
1825. — Order de Bataafsche republiek gar d it eiland
Thebals, het zuidgedeelte van Egypte, dusgezijnen naarn aan een dept. (het &par/et/tent van T.),
noemd naar de stad Thebe.
waarvan Alkmaar de hoofdstad was.

Thebe
Thebe, zeer dikwijis in den meervoudigen vorm
(Thelo), naam van twee zeer beroemde steden, nl.:
I) het I1ie der oude Egyptenaren, bij de Grieken en
%twitter] gettaamtl The1m hecatompylos, tl. i. T. met
de honderd poorten, stad in Opper-Egypte, dat naar
1'. den imam eau Thehais droeg, op de beide oevers
van den Nijl, gesticht in de hone oudheid, wannrer
is onbehend. IIet behoorde eerst tot het koninkrijk
This, doch werd vervolgens de hoofdstad van een
rijk, dat nu Bens een groat gedeelte van Egypte bevatte, dan wetter geheel Egypte (onder de 18e dynastie); doch reeds spoedig (op zijn laatst order de
21e dynast ie) verlieten de egyptische molvd-clien T.
voor Memphis, dat toen tot den rang van hoordstad
van Egypte verhesen Niettemin bleef T. nog
altijd eene zeer gewichtige stad, die een grondgebied
besloeg, dat afgesloten was door honderd poorten.
Zijne ligging aan den NijI, en niet ver van Ethiopie,
waarvan bet den handel voor zich alleen had, zijne
prachtige monumenten, en vooral de heiligheid, die
men aan T. toekende, handhaafden het nog lang als
eerste in rang boven al de steden van Opper-Egypte.
Het werd ingenomen door Cambyses, aan plundering
prijsgegeven door Ptolemeiis Lathyrus (tegen wien
het in opstand was gekomen), bijna geheel verwoest
(28 v. Chr.) door Cornelins*Gallus, stadhouder van
Egypte onder Augustus, en kwam eindelijk in de
macht der Arabieren, onder wie het geheel en al in
verval geraakte. Thans bestaan van het trotsche T.
nog slechts rumen, die eene groote uitgestrektheid
beslaan ; van die overblijfselen hebben zich vijf dorpen gevormd : Meh-Amoed,Karnak,Loeksor(Ltiqsor),
Medinet-Aboc, Goernoe (de 3 eerstgenoemde op den
rechter-, de beide andere op den linkeroever van den
NW). Onder die rumen trekken vooral de opmerkzaamheid : 1) aan de linkerzijde van den Nij1 het
reasachtige paleis van Ramses Metamoen ; het
Menmonium (waar men twee kolossen ziet, van welke
de eene 't welluidende standbeeld van Memnon was);
't praalgraaf van Osymandias; den kleinen tempel van
Athor; de groote Syrinx met lange onderaardsche
gangen; 2) aan de rechterzijde van den NijI het paleis
van Amenophis-Memnon (Atr,enothph III); de ruim
2000 nederlandsche ellen lengte hebbende gang der
600 sphinxen; bet paleis van Karnak, zijnde het
prachtigste van al de monumenten die T. aanbiedt.
Bewesten Medinet-Aboe ziet men de praalgraven
der koningen uit de 18e, 19e en 20e dvnastie.
2) bet Thebce der ouden, thans Tiva, stad in
Griekenland, in.'t oosterdeel van Beoti', van welk
landschap het de hoofdplaats was, aan den Ismentis
gesticht omstr. 1580 v. Chr. door Cadmus, die daar
den burg Cadmea bouwde. Het werd vergroot door
Zethus en Amphion (1457 v.Chr.), was een koninkrijk tot 1126, nam toen den republikeinschen regeeringsvorm aan, en was lang de toongevende stad van
den Beotischen bond. In 382 werd T. overrompeld
door de Lacedemoniers, doch het herwon zijne vrijheld in 379, toen Pelopidas. do lacedemonische bezetting de stad uitjoeg. Toen begon de worstelstrijd
tegen Sparta, en gedurende eenigen tijd speelde T.
de eerste rot in Griekenland, dank zij het talent van
Epaminondas; doch na den dood (363 v. Chr.) van
dien grooten man, begon de invloed van T. af te semen. Het ontstak vervolgens den Heiligen oorlog, en
riep Philippus in bet land ; bet dutirde echter niet
lang of die vorst werd er geheel wester. In opstand
gekomen tegen Alexander, werd T. ingenomen en
verwoest door dien veroveraar, die niets spaarde dan
alleen bet huis van Pindarus. Wel herstelde T. zich
later; maar het kwarn toch nooit weder tot zijne
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voormalige grootheid. — Eene groote rot speelt T.
in den fabeltijd der Grieken: te T. regeerdenLandactis,
Lams, CEdiplis, en de elkander vijandige broeders
Eteocles en Polynices; tegen T. warden de oorlogen
gevoerd der Zeven Vorsten (1313 of 1207 v.Chr.) en
der Epigonen (1303 of 1197). Het was de geboortepl.
van Amphion, Pindarus, Epaminondas, Pelopidas.
Theben, I) duitsche naamsvorm der steden
Thebe. — 2) Deveny, marktvlek in 't hongaarsche
comitaat Presburg, aan de nitwatering der March in
den Donau ; 1800 inw. — 3) T.-.Neudorf, dorp met
1200 inw. aan de March, nahij Deveny (zie n o . 2).
Thecla, de heilige, nit Isaurie, liet zich omstreeks het jaar 45 door den apostel Paulus bekeeren, en vergezelde hem vervolgens op zijne tochten.
Volgens de legende werd zij als Christin ter dood
veroordeeld, en in den Circus prijs gegeven aan de
woede van verscheurende dieren, die Naar echter
gees teed deden; daarna werd zij op den brandstapel gehracht, doch de vlamtnen lieten baar ongedeerd. Zij stierf later haren natuurlijken dood; werd
te Seleueia begraven. Kerkelijke gedenkdag 23 Sept.
Theiss, lat. Tibiscus of Parthiseus, rivier die
als Witte T. en Zwarte T. van de Carpathen komt
(in 't hongaarsche comitaat Marmaros), bij Szigeth
bevaarbaar wordt, van Szolnok af parallel loopt met
den Donau, en zich 8 uren gaans bezuidoosten Peterwardein in den Donau ontlast, na 170 mijlen
loop. De twee kreisen dezerzijds en generzijds de 7'.
zijn naar de T. genoemd.
Themis, godin der gerechtigheid.
Themistocles, beroemd atheensch veldheer
en staatsman, geb. omstr. 535 v. Chr., overwon de
Perzen bij Marathon en Salamis, doch werd 473 gebannen, beticht van naar de tirannie te streven.
Eene wijkplaats gevonden hebbende in Perzie, bij
Artaxerxes 1, Wilde die vorst hem dwingen om tegen
de Atheners te strijden, waarop T. zelf een einde
aan zijn !even maakte door vergif (470 v. Chr.)
Themse, duitsche naam van den Teems.
Theocritus, de grootste bucolische dichter
van Griekenland, geboortig nit Syracuse, leefde in de
3e eeuw v. Chr. De 30 idyllen van T. zijn dikwijls
herdrukt,o. a. de editie van Fritzsche (Leipzig 1857).
Theodatus, koning der Oostgothen, in 534
gehuwd met Amalasonte, zag zich Sicilia, NederItalie en Napels ontweldigen (535 en 536) door
Belisarius, veldheer van Justinianus, en werd door
zijne onderdanen afgezet en vermoord.
Theoderik, koningen der Westgothen, nl.:
T. I, sedert 420, sneuvelde 451 in den slag bij
Chalons.— T. II, zoon van den vorige, regeerde van
453-466.— T. III, dezelftle als T. de Groote,
koning der Oostgothen (427-526), de overwinnaar
van Odoacer (zie dien naam).
Theodora, keizerin van het Oostersch-rom.
rijk, vrouw van Justinianus, was eerst danseres en
lichtekooi geweest. In 527 beklom zij den troon met
haren man, op wien zij een grooten invloed uitoefende.
Zij stierf 548.
Theodoricus. Zie TIMODERIK.
Theodorus, keizer yen Abyssinie, geb. 1815,
was eerst stadhouder van Gondar, kwatn in opstand
tegen den koning van Amhara, en was in 1852 reeds
in bet bezit van het middel- en het zniderdeel van
Abyssinia. In Fehr. 1855 overwon hij Oebie (13bie),
den koning van Tigre, liet zich toen als vorst van
Ethiopie kronen, en nam den titel aan van keizer
Theodorus I. Om aan bet Ethiopische rijk weder
zijne vroegere grenzen terug te geven, veroverde hij
1856 ook Sjoa. Hij was een wreedaardig man, die
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zich sterk te buiten ging aan bedwelmende dranken,
Thessalia, eerst Hemonia genaamd, landschap
in het oude Griekenland, grensde ten 0. aan de
en in zijne vlagen van dronkenschap Been grooter
vermaak kende, dan gevangenen bij honderdtallen te
E geesche Zee, en was gescheiden van Beotie door de
Eta-bergen ten Z., van Epirus door den Pindus ten
zien vermoorden, en menigrnaal zelf aan zijne slaehtW., en van Macedonie door den Olympus ten N.
offers den doodsteek te geven. Geruimen tijd hield
Thessalonica, aauvankelijk Therma genaamd
hij eenige Engelschen gevangen; zijne weigerachtig(thans Saloniki), macedonische stad in Mygdonie,
held, om die in vrijheid te stellen, lokte eene veraan de Thermeische golf, werd T. genoeind ter eere
maard gewordene engelsche krijgs-expeditie tegen
van Thessalonica, zuster van Alexander en vrouw
hem uit, die hem na onnoemelijk veel inspanniug en
van Cassander. Na de verovering van Macedonia
gevaar eindetijk aantastte in zijne sterkte, zijn Leger
door de Romeinen (148 v. Chr.) werd T. verheven
geheel versloeg, waarbij bij zelf sneuvelde (1868).
de
Groote,
rotot
hoofistad van Macedonia la, later van geheel
Theodosius I, bijgenaamd
Griekenland en Illyrie. In opstand gekoinen tegen
meinsch keizer, geb. 346 in Spanje, 379 door keizer
Theodosius (390), werd T. daarvoor gestratt met
Gratianus tot medebestuurder des rijks gekozen,
een verschrikkelijk bloedbad: die keizer lief zeveu
werd 394 keizer alleen, doch stieif reeds 17 Jan.
duizend Thessalonicenzen ter dood brengen. In de
395 te Milaan, 113 eerst zijn oudsten zoon Arcadius
12e eeuw vormde T. een koninkrijk, dat in 1179
tot keizer van het Oostersche, en zijn jongsten zoon
door keizer Manuel Conmenus als huwelijksgift werd
Honorin g tot keizer van het Westersche rijk beuoernd
geschonken-aan zijnen schoonzoon Renter van Montte hebhen. — T. II, kleinzoon van len vorige,
ferrat, op wiens broeder Bonifacius het °verging in
volgde 408 zijnen vader Arcadius op als keizer van
1183; in 1'232 werd T. ingelijfd bij het koninkrijk
het Oostersche rijk.
Theophrastus, grieksch wijsgeer,geh.omstr. Nicea. Dikwijls veroverd door de Turken, viel T.
voor goed in hnnne handen colder Amurat II (1430).
390 v. Chr. te Eresus op Lesbos, kwam jong naar
Eene Christen-geweente was te T. gesticht door
Athene, werd de opvolger van Aristoteles als hoofd
den apostel Paulus, van wien in bet N. T. opgenornen
der Peripaletische school aldaar (3'22 v. Chr.), en
zijn twee Zendbrieven aan de Thessaloniceuzen.
was 85 (volgens anderen 107) jaren ond toen hij
Thibet. Zie TIBET.
stierf. Complete editie zijner werken o. a. van Wiramer (3 din. Leipzig 1854-62).
Thienen, fransch Tirlemont, fabriek- en koopTheopompus, grieksch geschiedschrijver nit stad in Belgie, prov. Zuid-Braband, aan de Groote
Geete, vijfdhalf our gaans bezuidoosten Leuven ;
de 4e eeuw v. Chr. Ue Fragmenten van T.'s werken
12,000 inw.; ingenomen 1635 door de Franschen en
gaf Theiss (Nordheim 1837) en Muller in dl. 1 der
Hollanders, 1793 door Duinouriez, 1794 door Jour.Historicorum Graccorum fraginenta" (Parijs 1841).
dan ; door brand geteisterd 1700; ontinanteld 1804.
- T., blijspeldichter te Athene ten tijde van
Thierry (lact]. N. Augustin), filmset' geschiedAristophanes; wij hebben fragmenten van hem.
schrijver, geb. 1795, gest. 1856. Voornaaniste werk:
Therah, vader van A brhham ; Gen. 11 : '24-32;
Histoire de la cong wile de l' Any leterre par les Normands
Jozua '24: 2; I Citron. 1: '26.
Theramenes, atheensch staatsman en veld- (4 din. Parijs 1825; dikwijls herdrukt).
Thiers (Adolphe), Iransch gesciiedschrijver
beer in den Pelopoun. oorlog (413-404 v. Chr.),
en staatsman, geb. 1797 te Marseille. Voornaainste
bielp Pisander en Antiphon de zuivere dernocratie
werken: Histoire de la Revolution francaise (6 din.
vervangen door het bewind der Vierhonderd, was
Parijs 1823—'27); Histoire du Consulat et de l'Empire
later eel' der zoogen. 30 tirannen, die door de Spar(20 din. Parijs 1845-60).
tanen aan 't hoofd van Atheile geplaatst werden, doch
Thionville, duitsch Diedenhofen, in nieuwmoest 403 v. Chr., omdat hij zich tegen de slechtheid
lat. Theodonis villa, stad in het fransche Moezelzijner ambtgenooten verzette, den gifheker drinker.
dept., 6 wren gaans benoorden Metz; 6500 inw.;
Therapeuten,d.i.Dienaren Gods, waarschijnvesting. In 806 hield Karel de Groote bier eene verlijk een talc der Esseners (zie dat art.), het eerst
gadering, waarbij de deeling van zijn rijk tusschen
vermeld door Philo als eene joodsche secte aan het
zijne zonen geregeld werd. Achtereenvolgend bemeer Mceris hij Alexandria ; zij leefden als kluizehoorde T. aan de graven van Luxemburg, aan de
naars in cellen ; in de 4e eeuw verdvvijnen zij.
Thermidor,.I. i.Warmtemaand,de Ile maard hertogen van Burgundie, aan Oostenrijk, aan Spanje's koningen. In 1558 stormenderhane ingenoinen
van den fransch-republikeinschen kalender (19 Juli
volgende jaar teruggegeven ;
door Guise, doch in
tot 18 Aug.). Den 9en Thermidor jaar II (27 Jnli
in 1639 tevergeefs helegerd door Feuquieres, werd
1791) werd Robespierre op voorstel van Tallien in
T. in 1613 ingenomen door Conde, bleef sedert aan
hechtenis genotnen, en den volgenden dag met zijne
Frankrijk, en werd de hoofdstad van F'ransch Luxemvoornaaniste aanhangers geguillotineerd.
Thermopylen,d. Warne poorten (dnsge- burg. Tevefgeefs werd T. gebowbardeerd in 1792
door de Oostenrijkers, in 1814 door de Pruisen.
noemd naar de aldaar aanwezige warme bronnen),
eene bergengte tusschen het 4Eta-gebergte in ThesThiroux de Crosne, geb. 1736 te Parijs,
sedert 1785 Init.-gent. van politie aldaar, 1794 gesalie en de kust van de Malische Golf, vermaard door
guillotineerd, was indertipl belast geweest met de
den heldeudood van Leonidas met zijne 300 Sparherziening van bet proces Colas.
tanen (480 v. Chr.) en door de nederlaag van Antiochus den Groote, die hipr door de Romeinen verTholen, het oostelijkste der eilanden, die de
netted. prov. Zeeland uitinaken, wordt gevormd door
slagen werd in 191 v. Chr.
Theseus, een der beroemdste heroen in de de Ouster-Schelde en eenen uitwaterings-arm van
de Maas; op T. de stad T. met '2600 low.; werd
oudgrieksche legenden, versioeg den Minotaurus,
1712 geplunderd door de Franschen ; in 1682 stolid
en bekloin den troon van Attica. Zie PIRITHOUS.
Thesinge, in tie wandeling Teising, dorp in geheel T. onder water, zoo dat er Diets van de stad
te zien was dan de torenspits; ook Jan. 1808 en
Fivelgo, prov. Groningen, vierdhalf our gaans beFehr. 1825 werd T. zeer door watersnood geteisterd.
zuidw. Appingedam ; 500 inw.
Thomas, een apostel van Jezus, bijgenaamd
Thesprotia, een der 3 hoofdbestanddeelen
Didymus, d.
Tweeting, wordt gezegd het Chrisvan 't landschap Epirus, bewaterd door den Acheron.

Thomas-a-Kempis
tendom verkondigd te bebtrn in Parthie en in Indie: nit dien hoofde heeten de Christenen in die
landen Thomas-Christenen. De Roomsche Kerk viert
zijnen naamdag 21 Dec.; de Grieksche op ThomasZondag, zijnde de eerste Zondag van het met Paschen aanvangende kerkelijke jaar. Ongeloovige T. is
een spreekwoord geworden, omdat T. niet aan de
opstanding van Jezus wilde gelooven, voordat hij
hem zelf gezien had.
.e A-KEMPIS.
AK
Thomas-a-Kempis. Z ie
Thomas Aquinas, of Thomas van Aquino,
beroemd scholasticus, geb. 12'25 op Rocca sicca in
het Napelsche, gesproten uit het grafelijk geslacht
Aquino, trail vroeg in de orde der Dominicanen,
leeraarde eerst te Parijs, later te Rome, te Bologna,
te Pisa, Meld den laatsten tijd zijns sevens verblijf
in het Dominicaner klooster te Napels, en stierf 1274
in de abtlij van Fossanuova nabij Frosinone. Hij had
de eernamen Doctor universal ' s en Doctor angelicas;
in weerwil dat hij met kracht de onbevlekte ontvangenis van Maria bestreed (zie DUNS ScoTus), is
hij in 1323 gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdagen
7 Mrt. en 18 Juli. De werken van T. liet Pius V in
het Licht geven (48 din. Rome 1570); eene andere
edttie verscheen te Parijs (23 din. 1636-41). De
aanhangers van T. in de godgeleerde haarkloverijen
van die dagen heetten Thomisten en stonden tegenover de Scotisten (aanhangers van Duns Scotus).
Thomas van Canterbury. Zie BECKET.
Thomas-Christenen. Zie THOMAS (apostel)
en het art. NESTORIANEN.
Thomisten. Zie THOMAS AQUINAS.
Thor, de Dondergod der noordsche mvthologie;
hem ter eere is de Donderdag genoemd (Thorsdag).
Thorbeeke (Jan Rudolf), nederlandsch staatsman, geb. 1796 te Zwolle, gaf reeds in zijne studiejaren doorslaande blijken van de ontwikkeling der
uitstekende talenten, die hem eenmaal zonden does
kennen als een der grootste staatslieden van onzen
tijd. In 1825 benoemd als professor aan de universiteit te Gent, verloor hij dien leerltoel door de gebeurtenissen van 1830, dock werd daarvoor schadeloos gesteld door eerie benoeming tot hoogleeraar
der rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Leiden.
In 1844 werd hem met 7 anderen de taak opgedragen een Ontwerp van Grondwet op te stellen, Welk
ontwerp echter verworpen werd als te liberaal. Van
1840 tot 1845 was hij als Volksvertegenwoordiger
de kampioen voor herziening van de grondwet; in
Maart 1848 werd hij dan ook aan het hoofd gesteld
van de cornmissie tot herziening, PEI ditmaal werd
het in hoofdzaak aan dat van 1844 gelijk zijnde ontwerp tot wet verheven. Aan T. heeft Nederland derhalve de Grondwet van 1848 te danken. In verscheidene kiesdistricten tot lid der Tweede Kamer gekozen, werd T. in Oct. 1849 door den koning belast
met de samenstelling van een nieuw kabinet, waarin
hij zelf zitting nam als minister van binnent. zaken.
Door de April-beweging van 1853 (door protestantsche drijvers in 't Leven geroepen ter zake van de
vestiging van roomsch-katholieke bisdommen in ons
land), zag T. zich genoopt of te treden (19 April),
werd dadelijk weder lid der Tweede Kamer, en kwam
30 Jan. 1862 andertnaal als minister van binnenl.
zaken aan het hoofd van bet kabinet. Teen Nederland door de veepest werd geteisterd (1865) en T.
niet besluiten ken tot den zijns inziens even verderfeltiken als ongerijmden maatregel, de veepest te
willen uitroeien door afmaking op groote schaal ten
koste van de schatkist, sloegen alle anti-liberate partijeu de hander ineen, en bezigden de veepest als
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stormram tegen bet liberate kabinet, waarin tevens
eenige verdeeldheid was gerezen over koloniale vraagstuk ken, zoodat T. andermaal aftrad 10 Febr. 1866 ;
van het .verdeel en heersch" wisten de conservatieven ditmaal naar ensch partij te trekken ; het aan
bewind geblevene liberate ministerie zonder T.
rnoest weldra plaats maken voor een consematief
kabinet, dat echter reeds spoedig geen ander middel zag om zich staande te houilen, dan door den
koning gebruik te laten maken van zijne macbt
om de Kamer te ontbinden. Dus van de Voltsvertegenwoordigers bevrijd, had bet ministerie eene
poos van- verademing; het land word nu door de
conservatieven in rep en roer gebracht ern de liberalen voor te stellen als vijanden van den toning, en
hen zoodoende nit de nieuw te kiezen volksvertegenwoordiging te weren : alle pogingen mocbten echter
niet baten ; en de liberate partij, met T. aan bet
hoofd, nam opnieuw als meerderheid zitting in de
Kamer. De beklagelijke rot, die Nederland onnoodig
tegenover het buitenland gespeeld bad in de Luzernburgsche kwestie (zie 't art. LUXEMBURG), en de zonderlinge begrippen, die het conservatieve ministerie
in zijne korte loopbaan getoond had van het constitutioneele koningschap te hebben, gaven T. aanleiding, om over een en ander eene interpellatie tot het
ministerie te richten, waarin hij, in weerwil dat het
kabinet door welsprekende redenaars verde(' igi werd,
aan ieder onhevooroordeettle de overtuiging verschafte, dat het conservatieve ministerie had opgehouden levensvatbaar te zijn ; het bezweek dan ook,
na, met kamer-ontbinding en al, zijn bestaan slechts
13 maanden te hebben kunnen rekken. Nadat alle
pogingen om een kleurloos of gernengd ministerie
samen te stellen mislukt waren, was T. de man, die
door den koning belast werd met de vorming van
een nieuw kabinet; zoo kwam 4 Juni 1868 weder
een liberaal ministerie aan het bewind, waarin hij
echter, vvegens zijn 72-jarigen leeftijd, zelf gen zitting heeft genomen: hij is niettemin op dit oogenblik
(Dec.1868) nog steeds de !eider der liberate partij in
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en als zoodanig de hechte steun van het door hem gevormile
kabinet, aan welks hoofd staat de minister %an 0nantien (van BOSSE, zie dien naam), die reeds meermalen tot zegen van Nederland 's lands geldbeheer
heeft gevoerd, en die zelfs, een paar jaren geleden,
terwijl hij door een vuil gedeelte der dagbladpers in
Nederland verguisd werd, zijne uitstekende talenten
in den vreemde erkend zag, en op uitnoodiging van
den keizer van Oostenrijk derwaarts ging, om in bet
geldbeheer der oostenrijksche monarchic den weg
aan te wijzen tot herstel van den treurigen toestand
der schatkist aldaar. Te hopen is het, dat bet liberate
bewind nog tang den steun van T. zal mogen be!louden ; zijn naam alleen toch is reeds een bolwerk
tegen de walgelijke coalitie, die zich daartegen geNormil heeft in ons land, dat in twee partijen is
verdeeld, die zich laten karakterizeeren aldus: I) de
liberate partij, die gelijkheid van rechten en vrijheden wit voor alien, zondsr tritzondering, en 2) de
ondankbare clericale partij der Roomsch-katholieken,
die, vergetende dat zij het herstel der bisschoppelijke
hierarchie in de Nederlanden touter te danken heeft
aan de rechtlaardigheid der liberate partij, thans die
partij hestrijdt en gaarne op haar zen toepassen de
beruchte woorden van den luikschen bisschop Van
Rommel (zie lien naam): les libdraux ne nous soot
que des instruments; quand on s'en est servi on les
brise. In de le partij mogen verschillende schakeeringen bestaan, den zijn ze alien in dit groote be-
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giosel: gelijke rechten en vrijheden voor alien. Aan
de 2e partij stuiten zich alle rnintlerhe,den aan, die
gees gelijkheid, rnaar bevoorrechting willen, o. a. bevoorrechting in het kerkelijke en in het ontlerwijs ;
zij begrijpen niet, dat secte-belang tot wet verbeven en alt's lands schatkist hezoldigd wenschende
te men, zich aansluiten aan eene partij, die denkt:
ces instruments, guano on s'en est servi on les brise.
Thordrecht, mule naarn van Dordrecht.
Thorene, nude naarn van 't utr. dorp Doorn.
Thorwaldsen (Mb. Bartel), beroeml deensch
beeldhouwer, gel). 1770 op zee tusschen Usland
Kopenhagen, woonde 1796-1838 te Rome, keerde
toen near Kopenhagen terug, en stierf aldaar 1844.
Thrasybulus, atheensch velitheer in den Peloponneezischen oorlog, bevrijdde 401 v. Chr. zijne
vaderstad van de haar door de Spartanen opgedrongene Dertig tirannen, en werd op eenen veldtocht
tegen Rhodus door de in opstand gekomene bevolking van Aspendus verrnoord (390 v. Chr.).
Thracie, voor Herodes' tijd al het land benoorden Macedonie; later het land tusschen den
Donau, Illyrie, Macedonie, de Propontis en den Pontus Envious, doorloopen door het Hemus- en het
Rhodope-gebergte, en doorstroomd door den Hebrus ;
vormt thans het turksche Roemehe (Roemili).
zooveel als Straat van Constan—ThraciseBopu
tinopel; Thracische Chersonesus zooveel als Schiereiland der Darnadellea of Schiereiland van Gallipoli.
Thucydides, in den Peloponn. oorlog bevelhebber van eene afdeeling grieksche hulptroepen,
geb. 471 v. Chr. te Athene, gest. na 403 v. Chr. in
Thracie, was op zijn 15e jaar getuige van de toejuicbingen, waarmede het werk van Herodotus beloond
werd bij de Olympische spelen, werd insgelijks geschiedschrijver, en heeft zijnen naam vereeuwigd
door een meesterlijk geschreven werk over den
Peloponneezischen oorlog. Van de ontelbare editien
noernen wij die van Bohine(2e druk Leipz.1862 en v.).
Thule, bij de ouden een fabelachtig eiland aan
bet noorder-uiteinde der aarde.
Thurgau, kanton in 't noorden van Zwitserland, doorstroomd door de Thur'(die na 13 mijlen
loop in den Rijn valt), circa 19 vierk. mijlen groot,
bevolkt met 90,000 mien; hoofdplaats Frauenfeld.
Thuringen, een yolk dat zich in de 5e eeuw
tusschen de Saksen en de Rijnfranken uitbreidde,
doch in 530 door de Franker' , onderworpen werd.
Naar hen draagt de landstreek tusschen de Werra,
de Saale, bet Hartzgebergte en het Thuringerwald
den naarn van T. — Thuringer kreis heette voor
1815 bet west-deel van 't koninkrijk Saksen, ruim
63 vierk. mijlen, met 180,000 bewoners (hoofdplaats Langensalza); het kwam in 1815 aan Pruisen.
A
Thurmayer (Joh.). Zle —VENTINUS.
Thyatire (vermeld Hand. 16: 14 en Openb.
1:11; 2: 18, 24). Zie AK-HISSAR.

Thyone.

Zie SEMELE.

Zie r—YNURIA.
Thyreas, en Th yreat.s. 7i
Tiber, ital. it Tevere, lat. Ttberis, kleine doch

voornaamste rivier in Italie, ontspringt in het oosten
van Toskanen, howl dan in Umbrie, vervolgens in
de Campagna-di-Roma, stroomt door Rome, en valt
vierdhalve mijl herieden die start, nabij Ostia, in de
Tyrrheensche Zee, na 37 mijlen loop.
Tiberias, stad (met nu slechts 2000 inw.) in
de voorinalige prov. Gaillea, in Palestina, aan 't meer
Genezareth, ook wet Meer van Tiberias genoemd ;
was in den tijd der Kruistochten een der sterkste
bolwerken ; Tancred stichtte bier een prinsdom.
Tiberius I, rom. keizer (14-37 na Chr.).

Tienhoven

T. II, T.-Constantijn, keizer van 1 Oostersch-rotn.
rijk (578-582). — T. III (Absimarus, later),
keizer van 't 0,)stersch-rom. rijk (698-795).
Tibet, of Thihet, een reeds sedert 1642, doch
meer bepaald sedert 1724 aan bet Chiiieesche rijk
schatplichtig land in Achter-1zie, tusschen het Himalaja-gebergte ten Z. ea ten Z. W., den Kwenlunn
ten N. en het chineesche alpenland ten 0., is omstr.
30,000 vierk. mijl groot; hoofdstad Lahsa, Lahssa
of L'Hassa. — T. (Klein-), zie BALTISTAN.
Tibiscus, lat. naam 1) der hong. rivier Temes,
2) van de Theiss.
Tibullus (Albius),rom.dichter, geb. 43 v. Chr.
te Rome, gest. '20 na Chr. Elegien (Leipzig 1855).
Tibur, eend door de Siculen gestichte stad in
Latium, aan den Anio, 4 uren g. van Rome, gar, zich
338 v. Chr. aan de Rorneinen over. Zie Tivoli.
Ticino, ital. naam der riv. Tessino.
Ticinum, stad in Cisalp. Gallie ; titans Pavia.
Ticinus, rivier in Cisalp. Gallie; nu de Tessin°.
Tidor, een der Moluksche eilanden (neder1.0.I.),
groot 4 vierk.rnijI, met 11,000 bewoners( Titioreezen).
Tieck (Lud wig),d uitsch dichter (1773-1853).
Tiedge(Chr.Aug.)duitseh dichter(1752-1841).
Tiel, stad in Gelderland, vierdhalf uur g. benoordoosten Zalt-Bommel ; 6500 inw.; in de 9e eeuw
verwoest door de Noormannen; gedeeltelijk in de
asch gelegd 1134 en 1136 ; door Dirk VII, graaf van
Holland, geplunderd 1202, en door Otto, beer van
Buren, omstr. 1316; in 1333 aan den hertog van
Braband ontweltligd door Reinald II, hertog van Gelder, die de muren en poorten liet slechten; 1334
werd het grootste gedeelte van T. eene prooi der
viammen ; 30 Aug. 1334 kwam T. voor goed aan
Gelderland ; in den twist der Heeckerens en Bronkhorsten werd T. door hertog Reinald III van Gelder
belegerd en stormenderhand ingenomen (24 Aug.
`1350), en 145 menschen, die op den toren der St.Walburgskerk gevlucht waren, werden met dien
toren verbrand ; 1374 ingenomen door heer Reinoud
van Brederode; op Paaschdag 1378 een gevecht tusschen de gewapeude burgers van T., waarin vele
voorname ingezetenen sneuvelden (vandaar de naam
Kwade Paaschdag), 1379 aan de Heeckerens ontweldigd door hertog Willem ; 1420 bijna geheel in de
asch gelegd door brand ; 1425 vveder door een fellen
brand geteisterd; ()Instr. 1505 kwam T. in de rnacht
van den koning van Spanje, werd 3 Jan. 1512 door
de Gelderschen ingenomen, en doorstond 1528 een
vermaard beleg van Karel V met een leger van omstr.
20,000 man, welk beleg na vele vergeefsche stormloopen opgebroken werd ; in Febr. 1579 kwam T. uit
eigen beweging onder 't gezag derStaten ; van 17 Juni
167'2 tot Paaschdag 1674 door de Franschen bezet ;
1787 (hill) weal te T. door 't gerneen geplunderd;
Oct. 1794 bezet door de Engelschen, 6 Jan. 1795 door
de Franschen, 4 Dec. 1813 door pruis. dragonders.
Tien, oppergod der Chineezen (bij Confucius).
TiendaagscheVeldtocht, de korte k rijgstocht, der Nederlanders in 1831 tegen de Belge,n.
Zie BELGIe.
Tien Duizend (Aftocht der), de beroemde
aftocht, die de Grieken onder aalivoering van Xenophon bewerkstelligden, nadat Clearchus (-zie dien
twain) verraderlijk was ortigehracht (401 v. Chr.).
Tien Duizend Maagden. Zie IT—11cULA.
Tienhoven, I ) dorp in de pm. Utrecht, I nu
g. ten N. N. 0. van Maarsen ; 30 inw. — 2) dorp
in Zd.-Holland, vierrilialf uur g. benoord. Gorinchern,
aan den Lekdijk; 280 inw.-3)biturt in Zd.-Holland,
4 urea g. benoordoosten Gorinchem; 80 inw.

Tiete
Tietê, rivier. Zie Minim
Tietjerk, of Tietzerk, dorp in Friesland, circa

2 uren g. beoosten Leeuwarden ; 160 inw.; is een
der 14 dorpen van de grietenij Tieljerkeradeel
(hoofd pl. Bergurn),
stad in aziat. Rusland, honfdstad van
Georgie of Groezie (Grusiê), gesticht omstr. 469,
vernverd eerst door Gengis-khan, in 1576 door Milstapha-Pacha, in 1796 door Aga-Mohammed-khan,
schach van Perzie; in 1801 bezet door de Russen,
heeft thans 38,000 inw., en is sedert Dec. 1846
hoofdpl. van 't ress. gouvernement T. (969 vierk.
mijlen, met 647,000 bewoners).
Tiger, zonveel als Tigris.
Tiglath—Pilezer, koning van Assyrie ; II Kon.
15 : 29 ; 16: 7,10 ; 1Chron.5: 6,26 ; IIChron.28 :20.
Tigranes, verscheidene koningen van GrootArmenie, nl.: T. I (565-520 v. Chr.). - T. II
(128-95 v. Chr.). — T. III (95-60 v. Chr.).
— T. V, Wide Klein-Armenie bij zijn rijk in. —
T.VI, gaf 412 na Chr. zijn rijk over aan de Perzen.
Tigre, koninkrijk in 't noordoosten van Abyssinie, bewoond door stammen, die meerendeels het
Christendom belijden, heeft Adowa tot hoofdstad,
doch maakte sedert 1854 deel uit van het Ethiopische rijk van keizer Theodorus, die 1868 door de
engelsche expeditie overwonnen en gedood werd.
Tigris, een der grootste rivieren van \floorAzie, ontspringt benoordw. Diarbekr, donrstroomt
Koerdistan, scheidt vervolgens het nude Assyrie van
Mesopotamie, nadert bij Bagdad den Euphraat tot
op derdhalve mijl afstands, lonpt dan 20 mijlen
parallel met den Euphraat, totdat de beide rivieren
zich bij Korna of Korneh vereenigen en den naam
Sjat-el-Arab aannemen, om zich 30 mijlen verder
in de Perzische golf te ontlasten.—T.(Kleine), zie
DIDJEL.

Tigurijnen, Tigurini, een der 4 groote volken van Helvetie ten tijde van Cesar; him naam is
behouden gebleven in Tigurinvm (thans Zurich).
Tilburg, fabriekstad in de nederl. prov. NoordBraband, vijfdhalf uur g. beznidw. 's-Bosch, aan den
grooten weg van daar naar Breda ; 16,000 inw.; in
1543 gebrandschat door Maarten van Rossum: 1586
geplunderd door de Staatschen; 1672 en 1702 door
de Franschen. Tijdens den Belgischen opstand(1830)
was T. het hoofdkwartier der nederl. armee. —
T. (Klei n - ) , zie H ELVOIRT .
T
Tilly (Joh. Tzerklus, graaf van), hernemd veldheer, geb. 1559, stond eerst in keizerlijke, sedert
1609 in beiersche dienst, werd bij 't nitharsten van
den 30-j. oorlog opperbevelbehber van 't bondsleger,
bezoedelde zijn roem door de gruwelen, die hij liet
plegen toen Maagdenbnrg stormenderhand door kern
ingenomen was (10 Mei 1631), werd aan den Lech,
waar hij Gustaaf Adolf zocht tegen te houden, dondelijk gekwetst, en stierf dientengevolge te ingolstadt 30 April 1632.
Tilsit, stad in Pruisen, aan de samenvineiing
van Tilse en Memel, 7 mitten bennordw. Gumbinnen;
16,500 inw.; Vrede ran T. 7 en 9 Juli 1807 tusschen
Frankrijk en Rnsland.
Timagenes, grieksch geschiedschrtiver, geb.
te Alexandria, werd bij de inname van die stad door
Gabinins (55 v. Chr.) gevangen genomen : eerst slaaf
van Faustus (sylla's zoon), vervolgens na zijne vrijbiting kok, toen stoeldrager, eindelijk rhetor. De
fragmenten zijner geschiedk. werken leverde Muller
in ill. 3 der ,,Fragm. histo r. grace."
Timboektoe, oudberoemde koopstad (thans
met 13,000 inw.) in 't westen van Soedan, aan den
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zuidrand der Sahara, 2 mijlen van Kahara of Kabra
(havenplaats aan eenen arm van den NW). In 1213
gesticht, was T. reeds in de 16e eenw de hoofdstad
van een negerrijk (koninkrijk T.1, dat, in de 12e
eenw gesticht en vonral sedert de I4e eeuw machtig, van 1672 tot 1727 schatplichtig is geweest aan
Marokko, waarvan bet zelfs het oppergezag is blijven
voelen tot 1795; sedert 1810 mast het koninkrijk T.
onder het gezag der Fellatahs. De stad T. is hezocht
1826 door Laing, 1828 door Caine, 1853 door
Barth (die een half jaar te T. heeft doorgebracht).
Timoer. Zie TAMERLAN.
Timoleon,coriuth. veldheer (gest. 337 v.Chr.).
Timor, het grootste der Kleine Soenda-eilanden
is 352 vierk. mijlen groot, bevolkt met 400,000 zielen. Het noorderdeel van T. behoort aan de Portugeezen ; bet overige gedeelte erkent het nederlandsch
gezag, en vormt met A'erscheidene andere eilanden
de residenfie T. (1043 vierk. mijlen, bevolkt met
1,848,000 bewoners).
Timotheus, atheensch veldheer (4e eeuw v.
Chr.). — T. uit Miletus, grieksch lierdichter, gest.
357 v. Chr. — T.,,,uit Lycaonie, metgezel van Paulus, wordt vermeld als eerste bissehop van Ephesus,
en stierf den marteldood seder Domitiaan; kerkel.
gedenkdag 24 Jan. In het N. T. vindt men van Paulus twee Zendbrieven aan T.
Tinallinge, dorp in de prov. Groningen, 3
kwartier g. henoordw. Onderdendam ; 240 mw.
Tinevelly, of Tinnevelly, stad in 't hritsch
0. 1. presidentschap Madras; hoofdplaats van bet
district T. (259 vierk. raj!, met 1,280,000 bewoners),
Tipperary, 1) graafschap in Ierland , prov.
Munster, is 74 vierk. mijlen groot, heeft 248,000
bewoners, wordt besproeid door Shannon en Suir;
hoofdplaats Clonmel. --2) stad met 6000 inw. in
graafschap T., 4 uren gaans bewesten Cashel.
Tippo-SaIb, geb. 1749, volgde 7 Dec. 1792
zijnen varier Hyder-Ali op als sultan van Mysore,
sloot wel 11 Maart 1784 den vrede van Mangalore,
doch beoorlongde niettemin onafgebroken de Engelschen, totdat hij, toen .4 Mei 1799 Seringapatam
door de Engelschen bestormd werd, in 't heetst van
den strijd sneuvelde. Zijn rijk werd gedeeld tusschen
de Engelschen en hunne bondgenooten (de Maharatten en den soebab van Decan). Aan de familie van
T. werd een jaargeld toegelegd, terwiji hun de vesting Bellore tot woonplaats werd aangewezen.
Tiridates, koning der Parthen; zie in 't art.
— T. I, kon. van Armenie,
Arsacieden ARSACES
gest. 73 v. Chr.— T. II, kon. van Armenie, regeerde van 259 tot 314 na Chr.
Tirlemont. Zie THIENEN.
Ti_roen, landschap op Borneo. Zie KOERAN.
Tirol, of Tyrol, het oosterdeel van het Rhetid
der ouden, oostenrijksch krounland, voor vijizesdegedeelten bergland (Elhetische Alien), is 532 vierk.
mijlen grout, bevolkt met 851,000 zielen ; hnofdpl.
Innspruck. In Nooed-T. is de Inn, in Zuid-T. de
Etsch de vOornaamste rivier. Begrensd nordt T. ten
N. door Beieren, ten W. door Granwhunderland,ten
ten Z. door 't voormalig Lombard.0. door
Venet. koninkrijk. Zie HOFER (Andreas).
Tiryns, of Tirynth, stall in Argolis, benoordoosten Nanplia en niet ver van de Argolische Golf,
was gesticht door Tiryns, zoon van Argus. Amphitryon regeerde te T.; zijn zoon Hercules, die er ge boren was, koos T. tot residentie ; anno 468 v. Chr.
werd T. verwoest door die van Argos; de acropolis
der stad, nog altijd T. genaamd, bestaat nog.
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Tisjri

Tisjri, le maand van 't burgerl. jaar der Joden.
Tissaphernes, dapper veldheer van Artaxerxes 11 NInernon, werd door Agesilas (koning van
Sparta) in Lydie verslagen, en op aanstoken van Parysatis (de rnoeder van Artaxerxes en Cyrus) in
Phrygie vermoord.
Tissot (Pierre Francois), geh. 1768 te Versailles, gest. 1854. Men heeft o. a. van hem ; Histoire
de la revolution francaise (6 (11n. Parijs 1833-36).
Titan, ondste broeder van Saturnus, was de
vader der Titanen en Titanieden.
Titanen, zonen van Titan (zie SATURNUS); meniginaal oak worden onder den naarn T. verstaan al de zonen van Uranus en Gea, n1,, Oceanus,
Cceus (zie LATONA), Crius (zie Asraxus), Hyperion,
Japetus, Saturnus, enz., en nog een half dozijn dochters, benevens van al (lie kinderen de afstammelingen.
Titanieden, dochters van Titan.
Tite—Live, fransche naam voor Titus Livin g.
Titiaan (Tiziano VECELL1, genaarnd), schilder
der Venetiaansche school, een der grootste meesters
die ooit geleefd hebben of Leven mitten, geb. otnstr.
1477, gest. aan de pest te Verretiii in 1576.
Titicaca, ook Laguna-de-Chircuito, een der
hoogste binnenmeren van de aarde, getleeltelijk tot
Peru, gedeeltelijk tot Bolivia behoorende, is 252
vierk. mij1 n grunt, en op sorninige plaatsen 672 Vt.
diep. In (lit weer liggen verscheidene eilanden, o. a.
het boliviaansche eiland T:, waar (le peruaansche
overleveringen de residentre plaatsen van MancoCapac ; Inert ziet er nog rumen van een zonnetempel.
Titien (le), fransche naamsvorm voor Titiaan.
Titus, romeinsch keizer, ondste zoon van Vespasianus, geb. 40 na Chr. (voluit: Titus Flavius Sabinus Vespasiauns). Hij onderscheidde zich reeds
vroeg als veldheer, beeindigde (door de verovering
en verwoesting van Jeruzalern, anno 70) den oorlog
tegen de Joden, volgde 79 zijnen vader op den troon,
en stierf 13 Sept. 81. Zijne regeering was een loonbeeld van wijsheid en zachtheid.
Titus Livius, romeinsch geschiedschrijver,
geb. 59 v. Chr, te Padua, hield tang verblijf te Rome
en te Napels, en werd vereerd met de vriendschap
van Augustus, die hem ile opleiding van Claudius
(later kerzer) toevertrouwde.Na den dood van Angustus (14 na Chr.) keerde T. L. naar Padua terug, en
stierf aldaar in 't jaar 18 of 19. Verscheidene werken van T. L. zijn verloren geraakt ; doch wij bezitten van hem ornstreeks een vierde gedeelte van zijne
Romeinsche geschiedenis, loopende van Rome's stickking tot aan den dood van Di usus. Dat vierk bestond
nit 140 of 142 boeken, welke men heeft ingedeeld
in tientallen, decaden genaamd ; wij bezitten daarvan
slechts 35 boeken (1-10, en 21-45), benevens
fragrnenten van bet 33e en 91e boek. Bovendien de
Epitonue (waarvan men Horns voor den schrijver
houdt), die door Freinsheim gebruikt zijn orn de
gapingen in T. L.'s fragurenten aan te vullen(1649).
Van de editien van T. L. noemen wij die van Gronovius (3 dln. Leiden 645; Must. 1679), Drakenborch (7 dln. Amst. en Utrecht 1730-46), Bekker
(5 dln. Berlijn 1829-30), Weissenborn (6 dln.
Leipzig 1850— 51 : 2e drink 1860 en v.).
Tityus, een beruchte revs op Enbea, deed een
aanslag op de eerbaarheid van Latona,toen deze door
zijn land trok, doch werd, eer bet hem gelukte die
godin te verkrachten, door hare kinderen Apollo en
Diana met pijlen gedood. Jupiter, die bijzonder veel
van Latona hield (zie LATONA) was zoo boos over
de vertnetelbeid van T., dat bij hem tot eeuwige
marteling in den Tartarus veroordeerde, waar een

Tobolsk
gier aanhoudend aan de lever van T. pikte, die echter even hard aangroeide als de gier die afknaagde.
Tivoli, het oude Tibur, stad met 6600 inw.
aan den Teverone of Anio, 7 uren gaans beoosten
Rome, heerlijk gelegen als in een Insthof, omringd
door olipboomen en prachtige buitenplaatsen (vandaar de benaming Tivoli voor zomertum, waar bats,
tooneelvoorstellingen en andere vermakelijklieden
plaats hebben); vele prachtige ruiners. Een uurgaans
van T. de Tivoli-bronnen (Albunce aqua)).
Tizian, duitsche naamsvorm voor Titiaan.
Tjallebert, dorp in Friesland, 1 uur g. ten
N. N. O. van Heerenveen ; 1200 inw.
Tjallehuizum, voormalig &nip in Friesland
(thans gehucht), een half trim g. henoordw. Sneek;
in 1516 door de Saksen platgebrand.
Tjamme, rivier in 't kanton Winschoten der
prov. Groningen.
Tjamsweer, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
een half nur gaans bewesten Appingedam, en nabij
het Damsterdiep; 200 inw.; in 1536 verbrand door
de GeldeNchen.
Tjerkgaast, dorp in Friesland, 3 uren g. bezuiden Sireek ; 150 inw.
Tjerkwerd, of Kerkwaard, dorp in Friesland,
een half nur g. bezuidw. Bolsward ; 500 inw.
Tjermo, of Tjirmo, dorp in 't Kliergebergte op
Java (adsist.-resid. Magetang); 3 Aug. 1829 overwinning der nederl. troepen op de muitelingen.
Tjiantang, rivier op Java, resid. Buitenzorg.
Tjimanok, of Indramajoe, rivier op Java, ontspringt in de Preanger regentschappen, ontvangt vele
waterer), wordt bij Karang-Sambong bevaarbaarvoor
groote prauwen, en valt 80 paten verder, bij den
Hoek van Indramajoe, met tweearrnen in deJavazee.
Tjoemen, Tjumen, stad in 't russ. gouvt. Tobolsk aan de Toera; 14,000 inw.; gesticht 1586, is
de ondste van al de steden, die de Russen in Siberie
gesticht hebben.
Tjum, dorp in Friesland, 2 uren g. ten O.Z.O.
van Harlingen, aan den rijweg van Franeker naar
Sneek ; 400 inw.
Tjummarum, dorp in Friesland, 2 uren g.
benoordoosten Harlingen ; met omliggende buurten
1100 inw.; werd 1516 geplunderd door den Zwarten Hoop.
Tlascala, of Tlaxcala, stad in de Mexicaansche
repuhliek, 9 uren gaans bezuiden Puebla ; titans
4500 inw.; was voor de komst der Spanjaarden de
300,000 inw. tellende bloeiende hoofdstad der machtige (oligarchischc) repnbliek T.,die toen in vijandSchap stond met Mexico, en thans tot die repnbliek
behoort als afzonderlijke staat, groot 87 vierk. wijlen, met 90,000 bewoners.
Tlemcen, of Tlernsan, het Dade Tremis, stad
in Algerie, prov. Oran, 10 mijlen bezuidw. Oran en
zesdhalve mijl van de zee; 13,000 inw.
Tlepolemus, zoon van H e rcules en Astyoche,
werd voor Troje gedood door Sarpedon.
Tobias, een vroorn Israeliet, leefde onder Salmanassar en Sanherib in ballingschap te Ninive..
Zijne geschiedenis is beschreven in het Boek T. (een
der apocryfe boeken).
Tobol, rivier in West-Siberie, komt van den
Oeral (Ural), en valt bij Tobolsk in den Irtisj, na
90 mijlen loop.
Tobolsk, stad in aziat. Rusland, aan Tobol en
Irtisj ; bestond reeds als vlek sedert 1587, loch
went als stad aangelegi 1643, heeft thans 17,000
inw.,en is de hoofdplaats van het gouvernement T.
(27,028 vierk. mij l en, met 875,000 bewoners).

Todleben

Tondano

Todleben (Frans Eduard), russisch generaal
der genie, geb. 1818 te Milan, was 1853, toen de
Krim-oorlog uitbrak, kapitein der genie, doch maakte
zijn naam wereldberoernd door de meesterlijke wijze,
waarop hij Sebastopol in staat bracht om zoo lang
het hoofd te bieden aan de fransch-erq.,,elsche armee.
Toekang-Besi, groep eilanden in de Straat
der Molukken (nederl. O. 1.).
Toela, I) rivier in Mongolic, en 2) stad in Rusland. Zie TULA.
Toemroet, of Tomrut (Mohammed-al-Mandi
ben Abdallah), stichter van de secte en de dynastic
der Almohaden (1087-1130), geboortig nit Mauritame, verbond zich met Abd-el-Nroemen, die zich
wilde doen gelden als 12e imarn. Naar Marokko gekomen om de nieuwe godsdienst te prediken, werd T.
van daar verdreven en ter flood veroordeeld, doch
nam de wijk naar Tynamal, riep al zijne aanhangers
te wapen, en bestreed nu onverpoosd de Almoravieden. H ij breidde zijn gezag uit (1122-25), gaf teen
bet opperbevel o'er zijne troepen aan Abd-el-Moemen, en stierf 1130.
Toengoenska, twee rivieren. Zie TUNGUNSKA.
Toengoezen, votk. Zie TUNGUSEN.
Toewariks. Zie TUARIKS.
Togrul I, of Togroel-Beg, stichter van de turksche dynastic der Seldzjoecieden, kleinzoon van
Seldzjoek, aanvankelijk slechts hoofd van een stain
in het noorden van Khorassan, onderhoorig aan
Mahrnoed, vervolgens aan dieus zoon Massoed, kwam
tegen dezen in opstand, veroverde Herat, Nizjapoer,
enz., en nam (1039) den titel van sultan aan. Door
vele veroveringen (Iran in 1051, Bagdad met Mesopotamie en een gedeelte van Syne 1055----59) tot
zelfs in Armenie en Georgie, gaf hij eene groote
breiding aan zijn rijk, en stierf 1063. — T. II
(1132-1154). — T. III (of [I), laatste seldzjoecidische vorst van Perzie (1175-94).
Tokay, of Tokaj. marktvlek in Hongarije, comitaat aan de Theiss, 9 uren gaans bezuiden Ujheli ; 4000 mow.; wereldberoernd door het
product zijner wijnhergen (Tokayer-wijn).
Tolbert, eigenlijk het Oldebert, dorp in de prov.
(derdlialf uur g. ten W. Z. W. van de stad) Groningen ; 500 inw.
Tolbiac, verkort van Tolbiacum, thans Zulpich,
stad in Gallie, in Germanica 2a., bezuiden Juliacum,
vermaard door de overwinning, die Clovis hier in 496
bevocht op de Alemanen, en door de nederlaag, die
bier in 612 aan Theodebert II, koning van Austragegeven werd door Thierry of Theodorrk II, kofling van Burgundie.
Toledo, het oude Toletum, stad in Spanje (in
Nieuw-Castilie), aan den Taag, ruim 7 mijlen bezuidw. Madrid ; 17,500 inw.; eene in 1499 gestichte
(van 1717 tot 1807 beroemde) universiteit. Onder
de Romeinen was T.de hewaa rplaats van al het goud,
dat in Spanje gedolven werd ; de gothische koningen verhieven T. tot hunne hoofdstad ; de Arabieren
veroverden T. in 714, en behielden het in weerwil
van herhaalde opstanden tegen inn gezag. Bij de
verbrokkeling van 't kalifaat Cordova bestond ereen
Koninkr jk T.,gesticht 1031: het hail slerlits vier opvolgentle koningen Oa.' (1031, 1061,1076,1081),
toen bet met de stad T. veroverd werd (1085) door
Alfons VI ; toen werd T. de hoofdstad van Castilie,
en under Karel V was het dat van geheel Spanje,
doch Hips ontnam het dien titel, en schonk dien
aan Madrid. In den tijd der Mooren had T. eene bevolking van 200,000 zielen. Onder de Gothen werden te T. 17 coirilien gehouden, meest alien belang-

rijk in een staatkundig opzicht ; het is de geboorteplaats van den heil. Ildefons, van Ahen-Ezra, van
den geneesk. Abnel-Cassem, van 1..ndewijk de la
Cerda. Het is thans de hoofdplaats der prnvincie T.
(ruim 262 vierk. mijlen, met 329,000 bewoners).
Tolentino, stad in de ital. prow. (en vijfJhalf
uur gaans beznidw. de stad) Macerata, aan den
Chiento; 6700 inw. In 1797 werd bier het tractaat
geteekend tusschen Bonaparte en Pius VI, waarbij
de pans het Comtat (zie dat art.) afstoml aan Frankrijk, en het Bologneesche, het Ferrareesche en de
Romagna aan de Cisalpijnsche republiek. Nabij T.
verloor Murat tegen de Oostenrijkers den beslissenden veldslag (2 Mei 1815), die hem den troon van
Napels kostte.
Toletum, lat. naam van Toledo.
Tollens (Hendrik), nederlandsch dichter, geb.
1780 te Rotterdam, gest. 1856 te Rijswijk.Complete
editie zijner werken 7 din. (Leeuwarden 1853-56)
Tolly (pries Barclay de). Zie BARCLAY.
Tolna, lat. naam der stad Tholen.
Tolnesse, of Tolloysen, voormalig dorp in de
Groote Zuidhollandsche Waard, waarschijnlijk bezuiden de MijI; verdronk 1421.
Toloer. Zie KERKOLANG.
Tolosa, 1) oude naam van Toulouse. 2) het
oude Iturissa, stad in Spanje, in de baskische prov.
Guipuscoa, 6 'wen gaans bezuiden St.-Seba,:tiano;
8000 inw.; overwinning der Guipuscayers (1512) op
de vereenigde Navarreezen en Franschen.
Tolosaten, een tectosagisch y olk in Gallie, in
Naaonensis la: hunne hoofdstad was Tolosa (thans
Toulouse).
Tolteken, of Toelteken, een yolk, dat in de 4e
of 5e eeuw uit het noorden emigreerde naar Anahuac, en omstr. de heeft der 7e emir een blneiend
rijk stichtte (het Toltekische rijk); in beschaving
waren de T: verder gevorderd, flan de op hen volgende Chichimekeu of Azteken. Zie TOLU.
Tolu, of Saritiago-de-Tolu, stad in den staat
Bolivar der confederatie van Nieuw-Granada, aan de
Caratbische Zee, 12 a 13 mijlen bezuiden Cartagena;
2000 inw.; in de omstreken wordt de beroemde
Tolu-balsem iugezameld. In de 7e eeuw was T. de
kern, waaruit zich het rijk der Tolteken ontwikkelde.
Toluca, het oude Tolocean, stad in de prov.
Mexico, 6 mijlen bezuidw. de stad Mexico, aan den
voet van de Sierra Nevada-de-Toluca; 1'2,000 inw.
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.e -OLLVEREIN.
7
Tolverbond. Zie

Tombara, zooveel als Nienw-lerland.
Tomboektoe. Zie TIMBOEKTOE.
TOM4 I) of Tomis, stad in Neder-Mesie, aan
de Zwarte Zee; thans Tomisvar ; Kier leefde Ovidius
in ballingschap. Volgens sommigen was T. het tegenwoordige Analdolciirs in Bulgarije. — 2) landschap ter noordwestkust van het Sandelhout-eiland
(een der Zuidwester-eilanden van Banda).
Tomsk, stad in aziat. Rutland, aan den Torn,
gesticht in 1604, heeft 20,000 inw., en is (sedert
1800) hoofdplaats van 't west-siberische gouvt. T.
(15,733 vierk. mijlen, met 695,000 bewoners).
Tondano, dorp op de noordonsteliike landtong
Celebes (uederl. 0. 1.), in het district T., 8 urea
gaans bezuidw. Menado ; het was vroeger in het
nabijgelegen meer op hooge paten gebouwd, voerde
1709 --II een bardnekkigen oorlog tegen de Hollanders, was steeds tegen bet Nederl. gezag in verzet
en 1810 weder in opstand, doch werd in dat jaar
tot volledige onderwerping gebracht, terwijl de bevolking toen gedwongen werd hun dorp Le verbranden en er een te bouwen op den vasten wal.
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Tondo

Tondu(P. Henri Marie), genaamd Lebrun-Tondu,
geb. 1754 te Noyon, eerst tot geestelijke opgeleid,
werd letterzetter, toen dagbladsehrijver in het
sche, 1790 door voorspraak van Dumonriez geplaatst
aan 't ministerie van huitetil. zaken te Parijs, na 10
Aug. zelf mini s ter, helde over tot de Girondijnen,
d
en deelde 1793 n busses
unnen onergang.
Tonge (Oude en Nieuwe), twee zuid-holl. dorpen. Zie OUDE-TONGE en NIEUWE-TONGE.
gCHAPS-EILANDEN.
v
Tonga-eilanden.Z i.e.RIEND
Tongelre, klein doll!) in Nd.-Braband, een
half our g. ten 0. N. 0. van Eindhoven ; met onduchten
900 inw.
hoorige gehuchten
Tongeren, I) lat. Tungri, een yolk in (*Wile, in
Germanica 2a, tusschen de Atuatriken ten Z.W. en
de Ubiers ten N.O. Oorspronkelijk nit Gernianie
over den Rijn, kwamen ze zich in Gallie nederzetten
in bet land der Ehuronen, toen deze door Cesar waren nitgeroeid (51 v. Chr.); ze breidden zich later
uit in het wont( der Ardennen, tusschen de Schelde
en den Rijn; hunne hoofdstad heette Tungri of
Atuatuca Tungrorum, zijnde de tegenwoordige stad
T.,die 6 uren gaans benoordw. Luik in belg. Limburg ligt, in 't Franseh Tongres heet, en 7000 inw.
telt. Die stad werd verwoest door de Vandalen en
Gothen (375), door Attila (450), door de Noormannen (881), door Karel den Stoute (1468), ontinantell door tie Fransehen 1673, die T. anderrnaal inname') 1677. — 2) dorp ; zie TONGELRE.
Tongersen, het dorp Ton gelre.
Tongres, fransche naam der stad Tongeren.
Tongkin. Zie TONKIN.
Tonkin, het noorderdeel van Annam.
Golf van T., een gedeelte van de Chineesche Zee.

Torre
Spanje en Portugal de grenzen hunner ontdekte Ianden werden geregeld.
Tordesillas, spaansch geschiedschrijver. Zie
HERRERA.

Torelli (Guido), nit eene familie, die van 1118
tot 1310 het sonvereine gezag nitoefende te Ferrara,
maar eindelijk vervangen werd door het geclacht
Este. 14 leerde de krijgskunst under Carmagnola,
diende met glans den hertog van Milaan, koos partij
voor koningin Johanna 11 van Napels, rukte Napels
en Gaeta binnen, en bevrijdde de koningin ; eindelijk
in 't noorden van Italie ternggekeerd, kommandeerde
hij opnieuw de milaneesche troepen, gaf 1431 de
nederlaag aan Carmagnola , en verzoende Frans
Slorza met Filips Maria Visconti. Overladen met
rijlidom en eer, stierf T. in 1449.
Toreno (graaf de), spaansch staatsman, geb.
1786 te Oviedo, verseheidene males minister, gest.
1843. is als geschiedsehrijver bekend door zijne
Hatoria del levantamientn, guerra y revolution de
Espa?ia (5 din. Madrid 1835-37).
Torfeaus(Thormodl,nnorweegsch historiograaf,
geboren 1636, gest. 1719. Voornaamste werken:
Series dynaslarum et requm Daniw (Kopenhagen
1702): Trifolium historieum (Knpenhagen 1707);
Histnria rerum Nortveqica,rum (4 din. Kopenh.1711).
Torgau, het oude Arge/ia,vestingstad in prnis.
Saksen, op den liniteroever der Elbe, ruim 8 mijlen
benoordoosten Merseburg; 11.000 inw. Frederik de
Groote versloeg bier de Oostenrijkers in 1760, en
nam daarop de stad in; de Protestanten sloten te T.
eenen bond in 1525, en stelden 'er in 1574 eerie
vermaarde gelnofsbelijdenis op.
Toridrecht, Dude naam van Dordrecht.
Torino, ital. naam van Turijn.
Tonin—eilanden. Zie BAGELAWANG.
Toro, 1) stad in het Napelsche, 3 uren g. beTonneins, stad met 8000 inw. in 't fransche
oosten Campobasso; 2600 inw. — 2) het nude
dept. Lot-Garonne, 5 wren g. beznidoost. Marmande.
Tonnerre, het oude Tornndurum, stad in 't Sarabris of Oetndurum, stad in Spanje,aan den Duero,
prov. Zamora, 11 ')ren g. benoordoosten Salamanca;
fransche dept. Yonne,aan den Armancon ; 5000 inw.;
8500 inw.; werd door de Mooren verwoest,doch door
ingenomen door de Engelschen 1359, door den
een zoon van Alfons III weder ongebouwd (904);
burgund. hertog Jan Zonder Vrees 1414, en door
Alfons V van Portugal werd hij T. verslagen door
brand vernield 1656.
Ferdinand den KathOlieke (1476). In 1505 werd te
Tonquin, fransche spelling voor Tonkin.
Tonti (Lorenzo), ital. bankier, vestigde zich in T. het spaansche wetboek voltonid (Liles de Toro).
Torontal, hongaarsch eomitaat, 125 vierk.
Frankrijk omstr. 1650; hij verzon die snort van lijfmijlen groot, bevolkt met 390,000 zielen; hoofdrente, waarbij de interesten, op welke de overledene
plaats Gross-Beeskerek.
deelhebbers aanspraak gehad zouden hebben, aan de
Toronto, ook York genaamd, hoofdstad van
hen overlevende deelhebbers wordt uitgekeerd; die
Opper- of West-Canada, aan het Ontario-meer, gelijfrente beet Tontine.
Tontoli, een rijk ter noordwestkust van Cele- sticht 1793, thans 50,000 inw.
Torquato Tasso. Zie TASSO.
bes (nederl. 0. I.), reeds sedert de 16e eeuw als een
Torquatus (L. Manlius, bijgen.). Zie MANLIUS.
schuilnest van zeeroovers bekend, werd in 1822
deswege getnehtigd, en tot onderwerping gebracht.
Torquemada (Thomas de), inquisiteur-geToprak—Koelah, stall in turkseh Armenie, neraal van Spanje sedert 1483, bekend door de
hemeltergende wreedheid, waarmede hij de men15 mijlen ten 0. Z. 0. van Erzeroem ; 2000 inw.
Tor (Dzjebl), de berg Sinai (zie lien naam). schen bij dnizenden tot den hrandstapel veroordeelde. Pans Sixtus IV, die hem aangesteld had, en
In de nahijheid tie arabischestad el-Tor (in Hedzjas),
pans Alexander VI, vonden het beiden mmHg hem
aan de Golf van Suez.
Tordenskjbld (Jan WEssEL, genaamd), he- tot eenige gematigdheid aan te sporen, hetgeen eater niet veel nitwerkte. Dit monster van godsdienstround deenseh admiraal, gel). 1691 te Drontheim,
ijver, tot ramp der wereld geboren te Valladolid in
eerst barbiersjongen, kwam 1704 op de kadetten1420. stierf in 1498.
school te Kopenhagen, verliet die school als
Torre, de oude Turris, rivier in Italie, ontlast
nant, was 1714 reeds kapitein, 1718 vice-admiraal,
zich in den Isonzo.
en vond 1720 den (mood in eon duel in Hanover.
Torre, warn van verscheidene steden in Italie:
Onder andere veroverde T. 1716 in de haven van
1) in do ital. prov. Turijn, 4 Wren g. beznidw. PineDinelika het geheele zweedsche eskader (12 oorlogrolo; 2500 inw. — 2) T.-del-Green, in bet Napelen 21 transportschepen).
sche, aan den zuidwest-voet van den Vesuvius, aan
stad in
Tordesillas, het nude 7'urris
de Golf van Napels, 3 uren g. bezuidoosten Napels ;
Spanje, 7 uren g.beznitlw. Valladolid, aan den Nero;
18,000 inw.; Iced veel bij de uitbarsting van 1794.
4500 inw.; Johanna tie Krankzinnige stierf te T.; er
werd 1493 een tractaat gesioten, waarbij tusschen — 3) T.-dell'Annunziata, aan den zuidvoet van den

Torstenson
Vesuvius, aan de Golf van Napels, 5 uren g. bezuidoosten Napels; 13,000 inw.; dicta in de nahijheid,
benoordwesten dit T., ligt het oude Pompeia.
4) T.-di-Camarina, het oude Camarina (zie dat art.),
ter znidkust van Sicilie, benoorden kaap Scalamhri ;
gesticht 552 v. Chr., bij een meer Camarina ; werd
door de Syraelpanen verwoest, (loch later weer opgebouwd. 5) T.-di-Mare, het oude Melaponlurn
(zie dat art.), in het Napelsche (Basilicata), 6 mijl.
beznidoosten Matera. — 6) T.-di-Polluce, het wide
Selinus (zie dat art.), op Sicilie's zuid west kust, bezuiden Pilieri. — 7) T.-don-Ximeno, 't oude Tosibia,
in Spanje, derdhalf uur g. bewest. Jaen; 8000 inw.
'rorstenson (Lennart), graaf van Ortala,
zweedsch veldheer, geb. 1603, vergezelde GustaafAdolf naar Lifland, vervolgens (1630) naar Duitschland, was een zijner beroemilste generaals, en 1641
—46 opperbevelbebber der Zweden in Duitschland.
Nadat hij Duitschland, van Weenen tot Sleeswijk,
verwoest had, legde hij 1646 wegens redenen van
gezondheid het opperbevel neder, en keerde naar
Zweden terug, waar hij tot graaf verheven. werd.
Hij stierf te Stokholtn 7 April 1651.
Tortola, het grootste der Maagden-eilanden,
in de britsche West-Indien, ruim 1 vierk. mijl groot
met 9000 bewoners; hoofdplaats Road-Town ; werd
13 Oct. 1867 verwoest door een orkaan.
Tortona, bet oude Dertona, stad in de ital.
prov. Alessandria, aan de Scrivia, 6 uren g. beoosten
Alessandria; 13,000 inw.; waarschijnlijk gesticht
door Brennus; verbrand door Frederik Barbarossa;
later weer opgebouwd, werd T. eene republiek, doch
moest eindelijk het oppergezag der hertogen van
Savoje erkennen. Ingenomen werd T. door Maillebois 1734, door den hertog van Modena 1745, door
de Franschen 1796 en 1799.
Tortosa, het Dertosa der Romeinen, havenstad en vesting in de spaansche prov. Tarragona
(in Catalonie), aan den Ebro, 15 mijlen bezuiden
Barcelona ; 16,00p inw.; werd in 1141 door de
christenkoningen aan de Mooren ontweldigd; door
de Franschen ingenornen 1649 en 1811. — 2) het
nude Anlaradus of Orthosia, stad in aziat. Turkije, in
Syrie, aan de zee, 8 mijlen benoorden Tripoli; gesticht in de 5e eeuw.
Tortuga, fransch Tortue, Schildpad-eiland,
eilandje berioordw. Haiti, met 4000 bewoners, was
in de 17e eeuw een schuilnest der Flibustiers.
Tortura, het Dor of Napheth uit het 0. T.,
havenptaats in Syrie, aan den voet van den berg
Carmel, 6 uren gains bezuiden Acca.
Torum, of Thorum, voormalige volkrijke stad
met eigen muntrecht, in 't zuidoosten der prov.
Groningen, lag beoosten de Ee, en werd met 49 dorpen door den Dollart verzwolgen.
Toscana, de ital. naam van Toskanen.
Toskanen, ital. Toscana, ongeveer het land
dat de widen Tuscia of Etruria noemden en dat bij
de Grieken Tyrrhenie heette, voorrnalig groothertogdoin in Middel-Italie, sedert 1860 Teel nit makende van het koninkrijk Italie, werd begrensd floor
den Kerkelijken Staat ten 0. en ten Z., door de
Aliddell. Zee ten W., door het hertogdom Modena
ten N.; bet hall tot hoofdstad Florence. In 1859
had hot groothertogdom T. eerie bevolking van
1,807,000 zielen, en eene nitgestrektheid van 398
vierk. mijlen. Voor de vroegste geschiedenis van T.
zie ETRUIlle. In 828 tot een hertogdom of markgraafschap verheven, bled Tuscia als zoodanig voortbestaan tot 1115, toen de inarkgravin Mathilde stierf,
een groot gedeelte van naar grondgebied gelegateerd

Toskanen
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hebbende aan den Heiligen Stoel, zoodat bet geheele
zuiderdeel van Tuscia sedert aan den Pans behoorde ;
het overige gedeelte nam langzamerhand den naam
van Toskanen can. In dat gedeelte verhieven zich
weldra verscheidene steden (Pisa, Florence, Siena,
Lucca, Pistoia, enz.) tot rijke en machtige republicken. De eerste was Pisa, in de 1 1e en 12e eeuw;
maar in de 13e eeuw werd zij overvleugeld door
Florence, die Naar aan zich onderwierp in 1405, en
meester van Pisa bleef tot 1494. Florence had ook
nog verscheidene amlere steden veroverd (Pistoia
1301-1329 ; Volterra 1361; Arezzo 1384); zoodat
er in 1/07 in geheel T. slechts drie onafhankelijke
staten overbleven, nl. Florence, Lucca en Siena. De
machtigste van die drie was Florence, waar sedert
1421 de Medicis regeerden, die in 1494 t4jdelijk van
daar verdreven werden door den lo y al van Karel VIII,
waarvan Pisa gebruik maakte om het juk van Florence of te schudden, en zich onafhankelijk te verklaren. Eerst in 1509 werd Pisa weder tot onderwerping gebracht, en eerst in 1513 keerden de Medicis in Florence terug. In 1531 werd door Karel V,
ten behoeve van Alexander de Medicis, het hertogdom Florence of Toskanen gesticht, dat in 1569 (len
titel aannam van groothertogdom Toskanen. Siena,
door Karel V bemachtigd in 1555, werd in 1557
door Filips II aan Cosmos de Medicis afgestaan (in
roil voor Piornbino). Toen de Medicis nitgestorven
waren (1737) werd het groothertogdom aan het
finis van Lotharingen gegeven, dat reeds spoedig
daarna als nieuwe dynastic van Oostenrijk optrad;
doch in 1790 was T. niet meer eene provincie der
oostenrijksche monarchic, maar vormde een afzonderlijk rijk, dat geregeerd werd door een jongeren
tak van het huis Lotharingen-Oostenrijk. In 1796
nam Bonaparte het groothertogdom T. in bezit, en
in 1801 werd het in eel Koninkrijk Etrurii (zie
Emce e) herschapen, dat echter 1807 bij Frankrijk
ingelijfd werd. In 1809 benoemde Napoleon zijne
zuster Elisa tot groothertogin van 1'.; zij bleef daar
tot 1814, toen T. teruggegeven werd aan Oostenrijk.
In de woelige jaren 1830-32 bleef T. rnstig ; in
1847 werd het vergroot met Lucca, doch het sloot
zich toen aan (le ital. bewegingspartij aan, en verkreeg eene constitutte; het duurde on echter niet
lang of de democratische partij, met Gnerrazzi aan
het hoofd, kwarn aan bewind, de groothertog
verliet in Fehr. 1849 het land, en de republiek werd
uitgeroepen. Reeds in April van hetzelfde jaar wierp
het florentijnsche y olk zelf de republiek weder omver, en oostenrijksche bajonetten baanden spoedig
den weg voor den groothertog, om zijnen troon weder te beklitnmen. De eerste tien jaren van de tweede
helft dozer eeuw waren echter voor geheel Italie een
tijdperk van beweging, waaraan ook T. werkdadig
deel nam. Bij bet uitbarsten van den italiaanschoostenrijkschen oorlog nam de groothertog van T.
de vIncht; en dear Victor-Emmanuel het hem aangebodene dictatorschap van de hand wees, werd T.
eerst geregeerd door Buoncompagni, daarna door
Ricasoli. Bij den vrede van Villafranca werd het huis
Lotharingen van den toskaanschen troon vervallen
verklaard, waarop groothertog Leopold II abdiceerde
(21 hill 1859) ten behoeve vii zijnen oudsten zoon,
aartshertog Ferdinand. Mar krachtens de algetneene
stemming van en 12 Maart 18;0 weal T. tien
dagen later (22 Mrt.) formed ingelijfd bij Piemont,
waartnede het vervolgens opging in bet nieuwe koninkrijk Italie: daarvan vormt het nu de zeven provincien Florence, Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa,
Lucca, Siena. — Zie op ommezijde de
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Vorsten van Toskanen.
I)Markgraven van Tuscia. Jul. II en Lor.II 1513-19
828 3) de Medicis, hertogen.
Bonifacius I of 11
Ada(hen I
845 Alexander 1, hertog 1531
890 Cosmos I, hertog 1537
Adalbert II
917
Guido
groothertog 1569
9'29 Frans I Maria
1574
Lambert
1587
931 Ferdinand I
Boson
1608
Humbert
936 Cosmos 11
Hugo de Groote
1621
961 Ferdinand 11
1670
Adalbert 111
1001 Cosmos III
Regnerus
1014 Jan Gaston 1723-175'7
Bonifacius II of III 1027 4) het finis Lot haringenOostenrijk.
1052
Frederik
1054 Frans11(keizer 1 745)1737
Beatrix
1076-1125 Leopold ( keiz.1790) 1765
Mathilde
Verscheidene onafhanke- Ferdinand III 1790-1801
5) Koningen van E trurie.
lij ke republieken.
2) De Medicis te Florence, Lodewijk I van
Parma
aanvankelijk zonderer1801
Lodewijk 11 1803-1807
felijken titel.
Jan de Bankier, gon6) Ingelij[d bij Frankrijk.
1421 Elisa, groothertogin
faloniere
v. Toskanen 809-1814
Cosmos Magnificus 1429
1464 7) Huis van Oostenrijk.
Petrus 1
Lorenzo en Juliano 1469 Ferdinand 111 voor
1478
den Zen keer
1814
Lorenzo alleen
1492-1494 Leopold II 1824-1859
Petrus 11
Tosken, een hoofdstain der Albaneezen.
koning der Oostgotheu in Italie (541-552), was eerst hertog van Friuli geweest. Door
volharding en moed beurde hij de zieitogende moiiarchie weder op, en heroverde op de grieksche
keizers Cun o e, Napels, Beneventum, Spoleto, Perugia,
Piacenza, Florence, en eindelijk zelfs Rome; maar
hij liet zich de meeste dier veroveringen spoedig
weder ontweldigen door Belisarius (545—.547).
Toen Belisarius zich verwijderd had, nani T. weder
de overhand (548), en drong zelfs door tot op Sieine. Doch Narses, die tegen hem uitgezonden werd,
bereikte hem te Tagina (thans Lentagio) in de Apennijnen, en bevocht de overwinning op hem in den
slag genaamd van Busta Gallorum (552). Eenige
dagen later stierf T.
Toul, het oude Tullum Leucorum, vestingstad
in 't fransche dept. Meurthe, aan de Moezel, 6 wren
gaans bewesten fancy; 8200 inw.; onder de Romeinen hoofdstad der Leuken (Leuci); in 375 versterkt
door Valentinianus I. Bij T. bloedige veldslag tusschen Theodebert, koning van Austrasiè, en Theodorik (Thierry), koning van Burgundie (612). In
de middeleeuwen werd I. vrije rijksstad en een der
Drie Bisdornmen. Bij Frankrijk ingelijfd 1552 door
Hendrik II, werd T. door Lodewijk XIV versterkt
1700. De Pruisen belegerden T. in 1815. VOcir
omwenteling van 1789 was T. een der 8 Kleine gouvernementen van Frankrijk.
Toulon, I) het Telo Martius of Telonis portus
der Romeinen, duchtig versterkte havenstad in 't
fransche dept. Var, aan de Midden. Zee; 85,000 inw.,
werd verscheidene malen verwoest door de Arableren en door de Barbarijsche zeeschuirners. Ingenomen nerd T. door den connêtable de Bourbon in
1524, door Karel V in 1536. Lodewijk XIV liet T.
versterken door Vauban; in 1707 belegerden prins
Engenius en de hertog van Savoje deze zeevesting
tevergeefs. In 1793 door de koningsgezinden aan
de Engelschen overgeleverd, word T. door de republikeinen heroverd 19 Dec. van datzelfde jaar: bij
dit beleg gal Bonaparte het eerste bewijs van zijn
krijgskundig genie. Te T. bestond tang bet Bagno

Toulouse
voor 4500 tot galeistraf veroordeelden, loch in de
2e helft der 19e eeuw is die strafplaats ontruimd.—
2) T.-sur-Arroux, stad in 't fransche dept. SaoneLoire, 7 rnijleu benoordw. Charolles; 2600 inw.
Toulouse, het wide Tolosa (in het land der
Gallische Tectosagen), stad in 't fransche dept. tileGaronne, aan de Garonne, 84 inijlen bezniden Parijs;
114,000 inw.; academie der Flora-spelen (zie JEux).
Reeds in den tijd toen de Gallièrs nog onalhankelijk
waren, was T. rijk en sterk bevolkt: het was een
der godsdienstige heiligdornmen van het land. Vroeg
was T. de bondgenoot der Romeinen; het verried
hen echter ter mile van de Cirnbren (106 v. Chr.):
het werd toen bij verrassing imzenornen door Cepio,
die er een onrnetelijken buit maakte, doordien hij de
tempels van hunne schatten beroofde, welke hij zich
toeeigende; toen hij bij T. verslagen werd door de
Cimbren, beschouvvde men die nederlaag als eene
straf des hernels voor zijne heiligschennis, en sedert
dien tijd kwam de spreekwoordelijke uitdrukking
het goud van T. in zwang voor .rijkdorn die tot straf
gedijt". Onder het keizerrijk maakte T. deel uit van
Narbonensis. Het werd iu 419 hoofdstad der Westgothen, aan wie net 507 ontweldigd word door
Sedert 631 regeerden de hertogen van Aquitanie uit de inerovingische dynastic; Wattle (747—
767) was de laatste heito.; van T., dat vervolgens
hoofdstad word eerst van het kortstondige koninkrijk Aquitanie (in 778 gesticht door Karel den Groote
voor zijuen zoos Lodewijk den Vrome), daarna van
het graafschap T. (zie het volgende art.); het werd
toen eene bloeiende stad, en telde eene meuigte
troubadours. Sedert 1229 had T. eene universiteit;
Filips de Schoone vestigde er een parlement (in
1302, gelijktijdig als to Parijs). Altijd is T. de hoofdstad van het gouvt. van Languedoc geweest. Het
heeft zeer tang zijne bijzondere privilegi8n behouden: de magistraten van T. voerden den titel van
capitoul. In 1814 (10 April, tien dagen na de overgave van Parijs) leverde maarschalk Soult aan Wellington den Slag van T., waarilij de overwmning
onbeslist bleef. In 1841 was T. het tooneel van
ernstige onlusten, die Frankrijk op den rand van eene
omwenteling brachten.
Toulouse (Graafschap), in 778 gesticht door
Karel den Groote, maakte deel nit van het leoninkruk
Aquitanie, en had aanvankelijk beneticiaire graven.
Na den vrede van Verdun (843) was dit graafschap
het voornaamste der leenen in het oude Narbonensis.
Fredelon, die to T. het kommando voerde onder
Karel den Kale, stelde doze belangrijke stad ter beschikking des konings na den flood der graven Bernard en Willem, die de zijne hadden gehouden van
Pepijn II, koning van Aquitanie: nu werd Fredelon
verheven tot Graaf van 1. (849), zijn broeder Raimond volgde hem op (852), en daarna bleef het
graafschap erfelijk in die familie. In de 10e eeuw
was het graafschap T. een der zes groote leenen van
de kroon. Het had toen (als achterleenen) onder
zich: de graafschappen Quercy, Alby, Carcassonne,
Nimes, Beziers, Foix ; bovendien erfden de graven
van T. in de Ile eeuw dat gedeelte van Provence,
dat markgraafschap Provence heette, en zij veroverden nagenoeg al het grondgebied tot aan tie Dordogne,
zoodat de graaf van T. gehouden word voor den
rijksten christenvorst van zijnen tijd. Raymond VI,
sedert 1194 op den troo p , begunstigde,evenals verscheidene iijner voorzaten gedaan hadden, de Albigenzen, en werd deswege tweemaal door den pans
in den ban gedaan (1208 en 1211); ook bloedige
oorlogen had hij deswege te voeren, en was zelfs

Touraine

Trajanus

gedurende eenigen tijd van zijne landen beroofd,
waarvan Simon van Montfort zich meester gemaakt
had (1212-18); doch hij zegevierde eindelijk over
de vijandelijke legers, keerde terng in zijn rijk, en
hield zich daar staande tot aan zijnen door) (1222),
Zijn zoon en onvolger Raymond VII verloor l'UIID de
helft van zijn grondgebied ; en eindelijk, den worstelstrijd moede, maakte hij in 1229 vrede met het hof
van Frankrijk en met Rome, zich onderwerpende
aan al de voorwaarden, die hew opgelegd werden.
Hij stierf 1249 te Milhaud, het graafschap T. nalatende aan zijne eenige dochter Johanna, die sedert
1237 gehuwd was met Alfons, graaf van Poitiers,
broeder van Lodewijk IX; toes beiden kinderloos
gestorven waren, werd T. door Filips III voor goed
bij Frankrijk ingelijfd (1271).
Graven van Toulouse.
849 Alfons I Jordan.
1112
Fredelon
852 Raymond V
1148
Raymond I
854 Raymond VI, 1194-1222
Bernard
875
Simon van MontOdo
918 fort
Raymond H
1212-18
Raymond III
923 Amaury van Mont950 fort
Willem 111
1218-24
1037 Raymond VII
Pons
1222
Willem IV
1060 Johanna en Alfons
1088 van Frankrijk 1249-71
Raymond IV
1105 Inlijving bij Frankr. 1271
Bertrand
Touraine, het oude Turones, voornialig landschap in Frankrijk, thans ongeveer het dept. IndreLoire, had voorheen eigerie graven, en werd nit
hoofde van zijnen voortreffelijken plantengroei
.Lusthof van Frankrijk" genoemd. De hoofdplaats
van T. was Tours.
Tourcoing, stad in 't fransche dept. Nord,
vierdlialf uur g. benoordoosten Rijssel; 28.000 inw.;
was door zijn koophandel gewichtig in de 12e eenw ;
werd o. a. driemaal door brand geteisterd (1477,
1607 en 1711), en door de troepen der Hugenoten
geplunderd 1566.
Tour d'Auvergne (la). Zie LA TOUR.
Tournay, 1) vlaamsch Doornik, het Dude
Turnacum, vestingstad in Belgie, prov.Henegouwen,
aan de Schelde, I I uren g. henoordw. Bergen ; 32,000
inw.; ten tijde van Cesar (Wen het Terris Nerviorum
heette) een der voornaamste steden van Belgisch
Gallia, werd zeer bloeiend in de 3e eeuw van 't rorn.
keizerrijk, in 't begin der 5e eeuw verwoest door de
Vandalen en Alanen, viel anno 438 in de macht der
Franken, en was de hoofdstad van Merovefis en zijne
opvolgers tot Clovis. In 880 werd T. verwoest door
de Noormannen; door Karel den Kale in het graafschap Vlaanderen begrepen, hield T. spoedig op deel
nit te waken van Frankrijk. Verscheidene malen is
T. belegerd ; bet werd ingenornen 1667 door Lodewijk XIV, in 1709 door de Gealliderden, en door de
Franschen 1745, 1792 en 1794. — 2) stadje met
1300 inw. in 't fransche dept. Hautes-Pyrenees, aan
den Arros, 4 uren g. bezuidoosten Tarbes.
Tournon, 1) stad in 't fransche dept. Ardêche,
aan de Rhone, 7 niijlen benoordoosten Privas; 5000
inw.; dit is het Tornomagensis vicus der Romeinen.—
2) stad in 't fransche dept. Lot-Garonne, 6 uren g.
beoosten Villeneuve-sur-Lot ; 8000 inw.
Tours,het oude Turones of Cwsarod nnum,hoord plaats van 't fransche dept. Indre-Loire, aan de Loire ;
33,000 inw. Eerst hoofdstad der Turonen, onder de
Romeinen hoofdstad van Lugdunensis 3a in 428
bernachtigd door de Westgothen, aan wie bet 507
ontweldigd werd door Clovis; lang behoorde T. aan
de graven van Anjou (later koningen van Engeland),

aan wie het 1189 ontnomen werd door Filips August.
Verscheidene zittingen de Staten-generaal werden
te T. gehouden (148I, 1506, enz.); in de ornstreken
van T. liet Hendrik IV de eerste moerbezieboomen
planten, ter bevordering van de zijdeworwenteelt in
Frankrijk. Ondtijds had T. het recht um geld te
'Bunten; doch het pond was er een vijfde lichter clan
dat van Parijs, en om het &larval, te onderscheiden
werd het livre tournois genoemd. Under den naam
van Yeldslag van T. heeft men te verstaan de reeks
van bloedige gevechten, in 732 tusschen T. en Poitiers aan de Arahieren geleverd door Karel Martel.
Tourville (Anna Hilarion de Cotentin, graaf
van), fransch zeeheld, geb. 1642, gest. 1701, was
1667 kapitein, onderscheidde zich 1672 in den slag
van South-Bay,1676 bij Agosta, vuoral roemrijk 1677
bij Palermo, 1682-88 tegen de Barbarijsche zeeroovers ; 1689 vice-admiraal, ondersteunde T. tevergeefs (maar roemvol) de zaak van Jacobus 11 bij kaap
La Hogue, en won 1693 nog den slag hij St.-Vincent.
L n LJ VERTURE.
Toussaint 1'Ouverture. Zie.e —'—
Towton, dorp in 't engelsche graafschap York,
vijfilhalf uur gaans bezuidw. York; in 146t overwinning van Eduard IV (huis York) op Hendrik VI
(huis Lancaster).
Toxandrie, zooveel als Taxandria.
Tpe, egyptische godin, zooveel als de Hemel, het
hoogste Goede, de Volmaaktheid, in tegeustelliug van
Netpé (of Nephthys), die tie Aarde, 't beginsel der
Onvolmaaktheid vertegenwoordigde. — Tpe, de
egyptische naain van Thebe.
Trachin, 1) grieksche naam van Anxur, het
tegenwoordige Terracina in Italie. — 2) stad in 't
zuidwesten van Thessalia, in de nabijheid van den
Eta en van de M:dische Golf, vorinde in den mythologischen tijil een rijkje, dat Trachinia heette, en
onderworpen werd door Hercules, wiens vrouw
Dezjanira te 1. woonde; te T. trok Hercules den
rampzaligen mantel van Nessus aan.
Trachinia. Zie in TRACHIN 2).
Trachonitis, zeer bergachtig landschap in
Syrie, beoosten Palestina, grensde aan de eene zijde
aan Ccelesyrie, aan de andere zijde aan Arable. Door
Augustus werd T. geschonken aan een kleiuen vorst,
die Zenodorus of Zeno heette, naar wien T. ook genoenid is Domus Zenonis.
Tracy (A. L. C. Destutt de), fransch geleerde,
geb. 1754, gest. 1836, was een volgeling van Cond i Ilac ; men heeft o. a . van hew : Elements d'ideologie
(Parijs 1801-5).
Traducta Julia. Zie T1NG/S.
Trafalgar, het Junonispromontorium der ouden,
kaap Val! Spanje, prov. Cadix, aan de invaart der
Straat van Gibraltar, vermaard door de riederlaag, die
de vereenigde fransch-spaansche vloot 22 Oct. 1805
ontving van de engelsche, doch vtaarin de engelsche
bevelhebber Nelson doodelijk werd gekwetst.
Tragus. Zie BOCK.
Trajanus, voluit Marcus Ulpius Trajanus Crinitus, romeinsch keizer, geb. anno 52 te Italica bij
Sevilla in Spanje, werd 91 consul, 97 door i\erva
geadopteerd en tot medebestuurder des rijks verheven, en bij diens flood (98) keizer: als zoodanig
verwierf hij den eernaam Optimus, (1. i. de Beste,
daar hij inderdaad een der beste keizers is, die Rome
gehad heeft. Op eenen krijgstocht naar Arable stierf
hij II Aug. 117 te Selitius in Ciliciè, en werd p pgevolgd door Adriaan. Het prachtigste van al de
pleinen te Rome is hem ter eere Forum Trajani genoemd, en prijkt nog met de hem aldaar opgerichte
gedenkzuil.
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Trajectum

Trebizonde

Trajectum, oude naam van verscheidene steden, die aan eerie rivier Iiggen ter plaatse waar de
gewone overvaart was ., zoo lieeft men:
T. Mosw, of T. ad Mosam; thans Maastricht.
T. Iiheni. of T. ad Rhenum, ook wet T. Vetus ;
thans Utrecht.
Tralee, stad in 't iersehe graafschap Kerry, aan
de uitwatering p an den Lee in den Atlantischen
Oceaan : 11,000 inw.; haven.
Trani, het onde Turenum, stad in het Napelsche, in Terra-di-Bari, aan de Adriatisehe Zee, 10
uren gaans benoordw. Bari ; 19,000 inw.; werd in
1134 verwoest door den nortnandischen koning
Roger, doch benrde zich spoedig weder op.
Tranquebar, havenstad op de kust van Coromandel, in het oude Karnatic (district Tandzjaoer)
aan een arm van den Kaveri; 25,000 inw.; in 1616
door den radzja van Tandzjaoer verkocht aan Denemarken; in 1845 door Denemarken verkocht aan
Groot-Britannia.
Transcaucasia, (vroeger ter onderscheiding
van de russische prov. Caucasie of Ciscaucasia, gouvt.
Stawropol) al het land generzijds den Caucasus, zoover als het onder gezag van Rusland stond. Tegenwoordig verstaat men onder den naam T. de vijf
russische gouvernementen Tints, Derbent, Eriwan,
Koetis en Bakoe.
Transisalania, lat. naam van Overijsel.
Transjuraansch Burgundie. Zie 't art.

Trasteverijnen, de bevolking van Trastevere,
zijnde een op den rechteroever van den Tiber galegen gedeelte der stad Home. De T. beweren, rechtweeks of te stammen van de nude Romeinen.
Trau, het onde Tragurivm, stall in Dalmatia,
12 uren g. benoordw. Spalatro; 2000 inw.; haven ;
ligt op het eilundje T., dat door het kanaalvan T.
van het vasteland gescheiden is. Gesticht dour de
S)raensarien; was in de 10e eeuw republiek; kwam
991 aan Venetia, en in weerwil dat llongerije aanspraak op T. Wilde doen gelden. bleven de Venetianen het behonden tot 1798; bij het tractaat van
Campo-Formio kwam T. aan Oostenrijk.
Traun, lat. Traunus, rivier in Oostenrijk, ontspringt in 't noordwest-einde van Stiermarken.wordt
bij Hallstadt in Opper-Oostenrijk bevaarbaar, en valt
bij Zizelau in den Donau, na 24 mijlen loop. Naar
de T. draagt het zuidoost-gedeelte van Opper-Oostenrijk den naam van Traunkreis (49 vierk. mijlen
met 125,000 bewoners).
Travancore, het Cottiara der ouden, sedert
1809 britsche vasalstaat op de zuidwestpunt van
Voor-India, is 230 vierk. mijlen groot, met anderhalf millioen bewoners; hoofdstad Trivauderam.
Trave, de onde Chalusus, rivier, nstspringt bij
Gieselrade in bet Holsteinsche, wordt bij Oidesloe
voor kleine, bij Lubeck voor grootere schepen bevaarbaar, en valt na 15 mijlen loop in de Oostzee bij
Travemunde.
Travemunde, lat. Dragamuntina, stad met
haven aan de uitwatering der Trave in deOostzee, in
het Lubecksche, 5 uren gaans benoordoosten Lubeck ;
1800 inw.; zeehaden.
Traz-os-Montes, d. Generzijds de bergen,
provincie in 't noorden van Portugal, 190 vierk.
mijlen, met 342,000 bewoners; hoofdpl. Braganza:
Trebbia, de oude Trebia, rivier in Italia, ontspringt in de Apennijnen benoordoosten Genoa, en
valt na ruim 12 mijlen loop in de Po, bij Piacenza.
Aan de T. overwon Hannibal de Romeinen (onder
Sempronius) in Dec. 218 v. Chr. (2en Punischen
oorlog); en aan de T. werd Macdonald, na 3 dagen
beaten strijd (17-19 Juni 1799) door Soewaroff
(Suwarow) genoodzaakt tot wijken.
Trebellianus (C. Annius), een usurpator, die
vroeger zeeschuimer geweest was; bij liet zich in
Isaurie als keizer uitroepen (264) onder de regeering
van Gallienus, doch werd reeds in 't volgende jaar
overwonnen en gedood.
Trebellius, een romeinsch geslacht, waaruit
verscheidene tribunen gesproten zijn, zoomede:
T. Maximus, consul in 62 na Chr. onder Nero,
en T. Pollio, geschiedschrijver ten tijde van Constantijn (van zijne werken is slechts een gedeelte
tot ons gekomen, bevattende de geschiedenis van
Valerianns en diens zoon Gallienus, en die der
Dertig Tirannen).
Trebia, rivier. Zie
ZiTREBBIA.
T
Trebizonde, tnrksch Tarabosan, het Trapezus
der ouden, havenstad in aziatisch Turkije, aan de
Zwarte Zee, 18 mijlen benoordoosten Erzeroem;
50,000 inw.; het is de hoofdplaats van het ejalet T.
(656 vierk. mijlen, met 375,000 bewoners). Reeds
voor den Trojaanschen oorlog schijnt T. bestaan te
hebben ; het °raving later eene grieksche volkplanbrig nit Sinope, en werd orn zijnen vierhoekigen
vorm Trapezus genoemd. Vervolg,ens vasal van den
koning van Pontus, werd T. onder het romeinsche
gezag weder met een eigen bestuur en vele privilegien beschonken. Na de verovering van Constantinopel door de Latijnen (1204) en bij de daaropvol-
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Transoxiana, het Muwarannahar der Arableren, oudtijds landschap in Middel-Azie, tusschen den
Nihon en den Sihou (den Oxus en den Jaxartes
der ouden), had geen bepaalde grenzen; de hoofdstad was Samarkand. In de 10e eeuw schreven de
erfelijke khans van T. de wet voor aan de kalifen te
Bagdad.
Transpadaansch generzijds de Po.
Transrhenaansch = generzijds den Rijn.
Transtamare,fransche naam voor Trastamara.
Transteverij nen. Z ie 1:R ASTEVERIJNEN.
Transvaalsche republiek, een door de
uit het Kaapland verhuisde Boeren gesticht gemeenebest in het hoogland van Zuid-Afrika, is door het
Quathlamba-gehergte van de kolonie Natal gescheiden, wordt geschat op eerie nitgestrektheid van 2360
vierk. mijlen, en had in 1852 eene bevolking van
ornstr. 150,000 menschen, waarvan een derde Wanken, twee derden zwarten. De hoofdstad der T. is
Potchefstroom.
Transylvania, zooveel als Zevenbergen.
Trapani,'t oude Drepantan,havenstad opSicilie,
10 mijlen bewesten Palermo; 27,000 inw.; hoofdpl.
der prov. T.(64 vierk. miji, met 202,000 bewoners).
Trapezunt, duitsche naam voor Trebizonde.
Trapezus, oude naam van Trebizonde.
Trappisten, monniken der uit de beroemde
abdij Latrappe in 't fransche dept. Orne te voorschijn getredene orde, gesticht (of althans liervormd)
in 1662 door den abt Rance. De ordesregel der T.
is uiterst streng, o. a. zijn ze verplicht tot levenslang zwijgen.
Trasimenisch meer, Trasymenus lams,
that's ook Logo di Perugia, 't grootste binnenmeer in
Etruria (tegenw. ital. prov. Umbria), vermaard
door de overwinning van Hannibal 217 v. Chr. op
de Romeinen onder consul Flawinius. — Naar dit
meer heette bet Departernent Trasimene van het
fransche keizerrijk ; hoofdpl. Spoleto.
Tras-os-Montes. Zie TRAZ-OS -MONTES.
Trastamara. Zie PAEZ (dl. 2 blz. 647).

Trenck

Trichtwiller

gentle verbrokkeling van het Oostersch-rom. rijk,
maakte een Coninerius (of eigenlijk een Ducas, dien
men Comnenus noermle) van deze stad en oinliggend
grondgebied een arzonderlijk rijkje, hetwelk hij
ketzerojk T. noemde. Toen de Paleologen (1261)
Constantiuopef heroverd hadden, bleef het keizerrijk T. slechts in naani onderhoorigaan het grieksehe
rijk : do eenige afhankelijklieid besiond hierin, dat
de grieksche keizer vrij was in de benoeining van
den vorst van T.; doch hij koos daartoe altijd een
pries uit bet regeerende huis. Zielner de namen
diet' vorsten van T. :
Alexius I Cownenus 1204 Basilius I
1332
Aus
1222 Irene
nd ronic I
1340
Johannes I
1235 Anna
1341
Manuel I
1238 Michael
1341-50
Andreas I
1263 Johannes III
1344
George I
1266 Alexius ill
1350
Johannes II
1280 Manuel 111
1390
Alexius II
1298 Alexius IV
1412
Andronicus II
1330 Johannes IV
1447
Manuel 11
1332 David
1458-61
In 1461 werd T. door de Turken hemaclitigd, en
David, de laatste keizer van T., werd met zes zijner
zonen ter flood gebracht door Mahomed II; de
7e zoon ontkwam, en vluchtte naar den Peloponnesus;
waar hij de stamheer werd der Comnenen van. Morea.
Het grondgebied van T. werd toen een pachalik of
ejalet, begreusd door de ejalets Siwas en Erzeroeui,
en door aziat. Rusland (zie boven).
Trenck (Frans, baron van der), geb. 1711,
zoon van een van pruisische afkomst zijnden oostenrijkschen kapilein, trad op zijn 17e jaar in oostenrijksche dienst, werd later in den Oostenrijkschen
Successie-oorlog als aanvoerder van een vrijkorps
Pandoeren (zie PANDOER) door allerlei gruwelen en
snoodheden berucht, en maakte 1749 als gevangene
op den Spielberg in Moravie zelf een elude aan ziju
levee. Zijne Gedenkschriften zijn in 't Licht gegeven
door zijnen neef (Parijs 1788). — T. (Frederik,
baron van der), neef van den vorige, geb. 1726 te
Koningsbergen in Pruisen, werd 1744 ordonnansoffIcier van Frederik den Groote. Een bij uitstek
welgemaakt man zijnde, beviel hij aan prinses Ainalia,
de zuster van Frederik, en stead weldra met haar
in liefde-hetrekking; him zoete geheim %Nerd ecliter
verraden, en T. werd op 's konings bevel in hechtenis genoinen en naar de vesting Glatz overgebracht (1745). Het gelukte hem nit zijne gevangenschap to ontsnappen (1747), en naar Moskou te ontvluchten, waar hij eenigen tijd in verhoden orngang
stone met eene russische prinses. Van daar naar
Weenen verhuisd, waar hij de nalatenschap van zijnen neef erfde, werd hij ritmeester in keizerlijke
dienst ; doch zich voor farnilie-zaken naar Dantzig
begeven hebbende (1753), werd hij op last van
Frederik den Groote ingepakt, en Lien jaren lang te
Maagdenburg gevangen gehouden, met eene strengheid, die (waarschijnlijk ook wel ten gevolge van T.'s
gedurige pogingen oni te ontsnappen) op het laatst
aan barbaarschheid grensde, totdat hij eindelijk in
Dec. 1763 op vrije voeten kwana. Bij de nit barsting
der Fransche omwenteling, waartnede hij synipathiseerde, begaf bij zich naar Parijs ; loch Robespierre
hield hem voor een spion van vrcenide niogendlieden, en lief hem als zoodanig in milli 1794 guillotineeren. Men heeft van T. Scimnaliche Gedichteund
Schriften (8 deelen Leipzig 1786), en ook zijne
0. a. het gansche verhaal zijner gevangenschap bevattende Lebensgeschichte (4 din. Berlijn 1786).
Trenta, of Trente, lat. naam van Drenthe.

Trente, het oude Tridentum of Tridentinum,
ital. Trento, duitsch Trient, de grootste stad in Tirol,
aan de Etsch, '21 mijlen beztiiden lnnspruck ;
15,000 inwoners (wier gewone laat Italiaansch is).
Gesticht, naar men wil, door de Rasena of Etrusken,
behuorde T. achtereenvolgend amide Cenorriaansche
Dalliers, aan de Gothen, aan de Longobarden, aan de
hertogen van Beieren, cu werd vervolgens vrije rijksstad. Het bisdoin T. werd 1802 geseculariseerd.
Wereldvermaard is bet Concilie van 7'., dat, op aanzoek van keizer Karel V door pails Paulus !II bijeengeroepen, mu de door de kerkliervorrners ontsluierde
kerkelijite inisbruiken te doen ophouden, 13 Dec.1545
te T. vergaderde, en met ettelijke taischenpoozen
(waarin gees zittingen plaats hadden ten gevolge
van geschillen tusschen den keizer en den paus)
voortduurde onder tie pausen Julius IIl en Pius IV
tot 4 Dec.1. 563. De besluiten van dit concilie waren
uit den aard der zaak zeer eenzijdig; ze beslisten
al de opgeworpene vraagstukken ten voordeele van
de pauselijke hierarchic en van de tot dusverre als
geldig beschouwde roornsch-katholieke geloofsleer.
Als zoodanig werden die besluiten dan ook allerwege
bij de Roomsch-katholieken als wet aangenomen,
behalve in Frankrijk, waar die Canones et decreta
Concilii Tridentini, in 1564 door den pans bekrachtigd, en van kracht tot op den huidigen dag (in het
Hat gegeven o. a. Leipzig 1842; Latijn en Duitsch
2e druk Bielefeld 1842) slechts in zooverre erkend
werden als ze de privilegien der Gallicaansche Kerk
onaangetast lieten ; doch alles wat slechts eenigszins
op die privilegien inbreuk kon maken, werd door de
fransche parlernenten aigekeurd en ongeldig verklaard. De gevolgen van het Concilie van T. zijn geweest, dat de leerstellingen der Roomsch-katholieke
Kerk als onwrikbaar zijn vastgesteld, dat de pauselijke hierarchie bestendigd is, dat alle hervorming
in de Roomsch-katholieke Kerk onmogelijk is gemaakt, en dat daardoor tevens de mogelijkheid vernietigd is, om ooit eerie toenadering tusschen de
Roomsche Kerk en de Protestantsche.kerkgenootschappen te doen plants grijpen.
U.'reves, fransche naain van Trier.
Trevieren, lat. Treviri, ook wel Treveren, yolk
van germaausche herkomst in Gallic. Ze woonden
in Belgica 1a, benoorden de Mediomatricen; hoofdstad Augusta Trevorum, of Treveri (thins Trier).
Trevisaansche mark, vroeger ongeveer
de tegenwoordige Venet. prov. Treviso.
Treviso, ital. Trevigi, het oude Tarvisium, stad
met 25,000 inw. in het Venetiaansche, 8 uren gams
benoordw. Venetie, is de geboorteplaats van den
gothischen koning Totila, en van paus Benedictus XI.
(hider de Romeinen was T. reeds een niunicipium;
doch bet kwam reeds yroeg in de macht der Gothen.
In de 13e en 14e eeuw werd het veroverd door de
Hongaren, en behoorde vervolgens aan de huizen
Carrara en della Scala. In 1388 onderwierp T. zich
aan Venetie, werd 1797 ingenomen door de Frauschen, 1801 aan Oostenrijk gegeven, 1805 hij' bet
toeninalige koninkrijk Italie ingelijfd, en was onder
bet fransche keizerrijk gedurende 9 jarenhoofdplaats
van het departement Tagliamento.
Tribokken, lat. Triboci, of Tribocci, een germaansch volt, kwarn zich in Gallic nederzetten in
het land der Mediornatricen. De voornaamste steden
der T. waren Bracomagus (Brumath) en Argentoraturn (Straatsburg).
Tricht, dorp in Gelderland, 3 uren g. bewesten
Tiel; 830 inw.
Trichtwiller, bet limb. dorp Wijlre.
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Trier

Trotten

Trier, fransch Trêves, het onde Treveri, Treviri
of Augusta Treverorum, stad in Rijnpruisen, aan de

lijk ; zijne afstammengen hebben sedert over T. geregeerd, doch sedert 1835 is T. weder vasalstaat van
de Porte. Sedert 1854 is de siavenhandel in T. verboden. De Imam T. is aan slit land gegeven, omdat
het drie voorname steden bevatte (Sabrata, (Ea en
Leptis Magna). — T., het oude CEa, ital. Tripoli,
hoofdstad van 't regentschap 1'.; 15,000 inw.; eene
door batterijen gedekte haven. — T., havenstad in
aziat. Turkije (in Syria), '20 mijlen benoordw. Damascus, nabij de Middellandsebe Zee; 20,000 inw.;
haven; had eertijds eene bibliotheek, die vet brand
werd, then de Kruisvaarders T. veroverden (1109),
dat voor Raymond van Toulouse tot een graafscbap
verheven werd. Thaws is (lit T. de hoofdplaats van
een pachalik T., tusschen Aleppo ten N. en Acca ten
Z., gevormd uit het oude Tripolis in Phenicië,,dat
drie steden bevatte, gesticht 1 door Tyriers, 1 door
Sidoniers, en 1 door Arcadiers. — T. Zie bet artikel TR1POLITZA.
Tripolitza, het oude Tripolis, dusgenoemd
omdat de inwoners der drie steden Mantinea, Pallautium en Tegea de handen ineengeslagen hadden
om deze stad te bouwen, was onder de Turken
hoofdstad van Morea, werd 1799 verwoest door de
Skipetaren,ging bijna geheel te niet in den vrijheidsoorlog, heeft titans 8000 inw., en is hoofdpl. van de
grieksche nomarchie Arcadie.
Troas. Zie TROJE.
Troines, dorp. Zie TROTTEN.
Trojaansche oorlog. Zie TROJE.
Troje, hoofdstad van !rota (een landschapje
in Klein-Azie, tusschen den Hellespont, de Egeesche
Zee en het Ida-gebergte), wordt ook genoemd
Mon (lat. Ilium), naar Hits (een zijner koningen).
De stad T. beetle gesticht door Tros of door Dardanus, werd onder Laornedon omringd door muren,
die gebouwd werden door de goden Apollo en Neptunus; reeds kort daarna kwam Hercules, die zich
over de trouweloosheid van Laomedon (zie dat art.)
te beklagen had, de stad T. innemen (1314'v. Chr.),
doodle Laomedon, en plaatste den jongen Priamus
op den troon. Toen deze gedoogd had dat zijn zoos
Paris de schoone Helena schaakte, kwarnen de grieksche vorsten, met Agamemnon aan het hoofd, den
vernmarden Trojaanschen oorlog tegen hem voeren,
die tien jaren duurde, en die eindigde met de verover* en verwoesting van T. volgens Herodotus
anno 1270 v. Chr.). Ms vorsten, die over T. geregeerd hebben, staan vermeld :
Scamandrus
1614 Tros
1462
Teucer
1590 Iles
1402
Dardanus1347
1568 Laomedon
E
1537 Primus
Erichthonius
rich t
1311-1270
Tromp (Maarten Harpertszoon), hollandsch
zeeheld, geb. 1579 te brielle, reeds jong ill zeedienst,
1639 admiraal van Holland en Zeeland, sneuveide
7 Aug. 1b53 in een zeeslag tegen de Engelschen.
— T. (Cornelis), zoon van den vorige, geb. 1629,
roemrijk als zijn varier, werd kort voor zijn dood tot
opper-admiraal der hollandsche vloot benoemd, en
stierf 29 Met 1691.
Troppau, prinsdom (in pruis. Silezi6,17 vierk.
mijlen, met 60,000 bewoners,hoofdplaats Leobsch Utz;
en in oostenrijksch Silezie, 24 vierk. mijlen, met
80,000 bewoners). De hoofdstad T., lat. Troppavia,
aan de Oppa, 18 mijlen benoordoosten Brown, heeft
14,000 inw. en is bekend door het vorsten-congres
van 20 Oct. tot 20 Dec. 1820.
Trotten, fransch Troines, dorp in 't groothert.
Luxemburg, een half uur g. beuoordw. Diekirch ;
300 inw.
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Mosel; 22,000 inw.; de 147'2 te T. gestichte universiteit is 1797 opgeheven. Under de Romeinen was
T. de hoofdstad van Belgica 1a; in de 4e en 5e eeuw
was het dat van de geheele provincie Galliê en van
de geheele diocese der Gallien. Door de barbaren
werd T. op zijn minst vijfmaal verwoest na den dood
van Valentinianus I; het kwam vervolgens in de
niacht der Franken, en maakte achtereen deel nit
van Austrasie , van het keizerrijk van Lotharius I,
van het koninkrijk Lotharingen van Lotharius II, en
werd 870 begrepen In het koninkrijk Germanie. Later werd T. vrije rijksstad ; doch 1585 kwam het
onder het gezag van den aartsbisschop-keurvorst van
Trier (zie 10 regels lager). Dikwijls is T. ingenomen
en bezet door de Franschen : 1681, 1703, 1705,
173'i, en eindelijk in 1794, toen T. bij Frankrijk
ingel, fd en verheven werd tot hoofdplaats van het
Saar-departemeut (dt'partement de la Surre); in
1814 kwam T.aan l'ruisen. Het is thans de hootdpl.
van bet tot de pruisische Rijnprovincie behoorende
regeerzngsdistrict T. (circa 76 vierk. mijlen, met
545,000 bewoners). hit district en een gedeelte van
het tegenwoordige district Coblentz vormde vroeger
het aartsbisschoppeltjk keurvorstendom T., dat (151
vierk. mijlen groot zijnde), evenals voorlieen het
Stick van Utrecht, gesplitst was in het Oversticht
met de hoofdstad Trier, en het IVedersticht met de
hoofdstad Coblentz. he keurvorst van T. was in rang
de tweede keurvorst van Dnitschland. De laatste
keurvorst van T.was de 1768 gekozene prins ClementWentzel (Wenceslas) van Saksen, wiens minister
de beroeinde Joh. Nic. von Hontheirn was. In 1799
werd bijna bet gansche keurvorstendom bij Franktijk
ingelijfd, en bij glen Luneviller vrede (1801) werd
de secularisatie van het aartsbisdom bestendigd, het
heurvorstendom opgeheven, en de keurvorst (die
1812 te Augsburg suer° met can levenslang jaargeld schadeloos gesteld.
Triest, ital. Trieste, het oude Tergeste, zeehandelstad aan de Golf van T. der Adriatiscbe Zee,
met 66,000 inw. (meerendeels Italianen) ; te T. de
Oostenruksche Lloyd. Reeds sedert 1382 aan Oostenrijk toebehoorende, dagteekent de belangrijkheid
van T. eerst uit de 18e eeuw ; Karel VI verklaarde
T. tot vrije rijksstad ; Maria Theresia maakte er eene
vrijhaven van. De Franschen bezetteden T. 1797
en 1805.
Trimuthi, oude naam van Druten.
Trintingen,dorp in 't groot-hert (3 nren g.
ten 0. N. 0. van de stad) Luxemburg; 170 inw.
Tripolis (regentschap), ook Tripolitana, of
Tripolitanie, een _barbarijsch rijk tangs de Middellandsche Zee, tusschen Egypte ten 0., Tunis ten
W., de Sahara-woestijn, Fezzan en de Toewariks ten
Z., is ornstr. 6000 vierk. mijlen groot, bevoikt met
anderhall millioen zielen ; hoofdstad Tripolis (zie
vender hieronder). Aanvankelijk gedeeld tusschen
Carthago en Cyrene, maakte T. vervolgens deel uit
van romeinsch Africa (de diocese Africa muter
lionorins). Na 459 maakten de Vandalen zich meester van T.; in 554 kwam het weder in de macht der
Grieken (onder Justinianus). he Arabieren veroerden het omstr. 670 ; en na achtereenvolgend de
Aglabieten, de Zetrieten, de Fatintieten, enz.,gehoorzaamd to hebben, loNarn D. in bander' van Karel den
Groote, die het aan de Maltezer-ridders afstond, aim
wie het ontweldigd werd, om een wingewest van
het Ottoman. rijk te worden onder Soliman 11 (1551).
In 1714 verklaarde de pacha van T. zich onalbanke-

Trowbridge

Tsjesjme
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Tryrhiodorus,grieks..11 taalgeleerde en dichTrowbridge, markt vLek in 't eneelsche groatter nit de 7ie eetr,v tia Chr. Van al /tine weri,en is
seha i , W i its, vierdhalf uur gain, bezilidoo, teti
sleds t, zi,tt (Kehl ink )II d e , Vrobering ban Troje
10,000 mu..
Troy, I) en ge kelle nanntsvorm voor Troje. — (';77 %erzeii) lot oil, gekonien ; 0. a. uitgegeven door
Wernirke (Leipzig 1819).
2) sta.' in den noor&attierik. shat New-fork, aan
deo Hod:on,3 Oren g. benoorden Aihan v ; 40,000 inw.
genaamd), usurpator in
Tryphon
Troyes, eerst Trirusses, het August-don(' der Sale, diende eerst Alexander I (Bala), bias rlaarna
(143-1i0 v. Chr.) ‘ 00g11 over (hens zoon (AntioBowmen, seders de 5e eetrw Trerw, in liollandsehe
chin VI of Antisditts Iheos II), liet d ten jongen worst
boeken ook wel Troois genoemd, stad in het fratische
ow het leven breegen, en bekloin zelf den troon,
dept. Aube (waarvar, het de hoofdplaats Is), aan de
doch werd onverpoosd beoorloogd door AntioehusVII
Seine, 19 mijlen beznidoosten l'arijs; 31,000 inw.
(Sidetes), en maakte eindelijk een eind aan ziju eigen
Aanvankelijk hoofdstad tier Tricassen (een gallisch
!even in Apawea (133 v. Chr.). — T. (Salvius, gevolt in Lugdunensis 4a; ze woonden benoorden de
naamd), een fluitspeler, word door de in opstand
Lingonen en beoosten de Senonen); werd in 889
vernield door de Noormannen; later werd T. de
gekornene slaver' op Sicilia als koning uitgeroepen
hoofdstad van Champagne en residentie der graven
(104 v. Chr.). Hij hood eenigen tijd het hoofd aan
de romeinsche troepen, doch werd in 99 v. Chr.
van Champagne. In 1420 verlegde Isabeau van Beieverslagen en gevangen genomen.
ren het parlement van Parijs naar T., en sloot daar
(21 Mei) het tractaat, waarbij Frankrijk aan EnTsagor, of Tsagrab. Zie AGRAM.
geland overgeleverd werd. Reeds in 1415 was T.
Tsana, een meer in Abyssinia. Zie DEMBEA.
betnachtigd door Jan zonder Vrees, hertog van
Tsalien.on. Zie ZALMON.
Burg,tindie ; doch Karel VII heroverde het in 1429.
Tsalmuda, een rnidianitisch koning; Richt. 8.
Lodewijk XVI verbande in 1787 het parlement van
Tsch.... Zie
Cz...., enz.
Parijs naar T., in welts omstreken bloedige gevechTschudi, owl adellijk zwitsersch geslacht in
ten plants hadden in 1814. Door brand is T. ver't kanton Glarus, telt versrheidene beroeunde leden,
scheidene malen geteisterd, o. a. 1181 en 1524.1Iet
o. a.: T. (Egidius of Gilles), geb. to Glarus 1505,
is o. a. de geboot teplaats van pans Urbanus IV. Naar
gest. 1572, een der grootste geschiedschrijvers van
zijnen tijd. — T. (Leonardo von), markies van PasT. beetle het Trooiseh gewicht, dat thins nog in Engeland gebruikt murdt voor edel metanl, boor gequale, gest. 1832, was ouderkoning van Steilie. —
T. (Friedrich von), gel,. 1820, schrijver o. a. van
neesmiddelen en bij wetenschappelijke nasporingen.
Trcezen, oudtijds de hooldstad van het land- het beroerode werk Das Thierleben in der Alpenwelt
(Leipzig (1852; 6e druk 1861).
Trwzenia in Argolis, behoorde in den Homeschap
rischen tijd aan Diomedes, was de geboorteplaats van
Tseredath, eene plaats vermeld Rirhi. 7: 22.
Theseus, en het tooneel der liefde van Phedra en
Tsjad, het grootste binnennieer in Soedan, beHippolytus.Na de verhuizing der Heraclieden vormde
reiht door Clappertoir, Denham en OntIney, (loch
T. een afzonderlijk rijkje, dat in de gesehielenis van
Dana kettriger opgenomeneerst in 1851 door Overweg
en in 1853 door Vogel.
Griekenland herhaalde malen eerie belangrijke rol
speelt. Nog in Strabo's tijd bbas T. eene bit aanzien-.e
Tsjak. Zie A
slerlits hitlijke stad ; 'hails eater bestaaii
Tsjampa, of Tsiatnpa, een tot Annam behootele overldijiselen bij tiorp Damala, 15 sla(her) van
rend laiadschap iu Adder-1mile, 112111 de trust,
de Sarottische Golf (Golf van .4;gina, waar, aan de
seller, Nlekiang en 111 . 1 eigenlijke Cochinehina. In T.
de fraosche stad Saigon.
bocht Non, de haven van T. lag. zijinte Kalenderis).
Bruel, stad
in
titansNonniDroissy
m slat. .11 ht hni 7i SALEM.
Tsjela,
Truccia,
Gallte, nabij Stiessiones (limns Soissons). Ile troepen
Tsjennab, of Sjermall, de Aresinex der mien,
van Fredegonde versloegen frier (593) Childebert,
ribier in Hindustan, een der rib 'ere', van (len Pandzjnad, in het land der Sikh., konit III het Ilinudaja...
zoon van Brnnehant.
geberpte, floormronint Lahore en Mooltan,,,eenit den
Trujillo, nieuVve spelling voor Truxillo,
Dzjelerri, den Babel en den Sulledzj of Gbarrab in
Trumella. Zie
Truro, havenstad in het engelsehe graafschap ziel, op, rro °Utast ziel, in den Sind.
Corovvallts, vierdhalf uur pans ten N. N. 0. van
Tsjelcen, Tschech, de slawische Pohemers.wier
Falmouth ; 12,000 inw.; is een der 5 zoogenaanide
taal het Tsjekisch genoemd wordt. Zie CZECLIEN.
Stannary-p1Patsen,waar de blokken tin van het graafTsjeremissen, een finsehe volksstani in Hitsland, boortiantelijk in de gouvernementen Ka Qau en
wd
schap gewaarmerkt moeten
oren.
Truxillo, of Trujillo, naarn van verscheidene Wjetka. Ze beliouren tot de Russisch-grieksehe Kerk,
steden : 1) het Sralabis of Tunis Julia der Rowelen spreken een finsch dialect, spraakkunstig bewerlt
door Wiedemann (Reval 1847).
nen, stad in Spanje, aan de Magasca, 29 mijlen benoordw. l(adajoz; 8000 invb.; geboorteplaats van
Tsjerkessen, zooveel als Cireassièrs.
Pizarro, Garcia de Paredes, Orellatia ; werd in 1233
Tsjernagora,slawisclienaani van Montenegro;
aan de Mooren ontweldigd. -- 2) stad met (thins
vandaar Tsiernayorzen zooveel als Nlontenegeijnen.,
slechts) 4000 inw. in Venezuela (Zuhl-Anierika, 84
Tsjernaja, of T.-Rjetsjka, rivier, die in het
mijlen benoordw, Bogo t a ; gest icht 1570; door den
zuiden bail I e 1111111tutloOpt 111 de Itoeht van Sebastofranschen flibustier Grammont ervtopst in 1678;
poi, we:d vertnafird pedurende de belegernig van die
beurde zich slerhts lattgzaarn op, en had voor den
vt sting(1854-56)dour de Franschen en Engelschen,
vriilleidsoorlog wetter 8000 inw. Bet is de hoefdpl.
inzowlerheid door den Slay clan de T.16 Aug.1855„
der protineie T. (204 vierk. mij len; 61,000 hoboTsjernigow, runs. stall. Zie (:ZERNIGOW.
ners). — 3) stad iu Peril, is hooldpl. bq,n 't &parteTsjernomorib, prov. ban het Russische rijk,
ment Livertad, ligt een half uur g. ban den Gruoten
beoosten de Zee ball Azof, is 575 vierk, ruijlen groot,
Oceaa i i,
5000 ill%V.; Clad 1535 gestielit door
bevolkt met 203,000 zielen, et, !weft de stad Jeka..
Pi zarro; is dikwijIs door aartibevingen geteisterd.
terinotlar tot hoof(Iplaats. Men noenit T. ook wet het
Land der tsjernmorische Koz.akken.
4) havenplaats wet 600 inw. ter noordkust van
' d e pt . Y oro .
Tsjesjme(Tscheschtne), of Tsjisjme, marktvlek
Honduras,
ond u ras , i n 't
69
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Tsjesme

met 1200 inw. in Bessarabia, werd in 1856 door
Rusland aan Turkije afgestaan.
Tsjesme (Tschesme), het oude Cyssus, havenplaats in aziat. Turkije, in Anatolie, tegenover het
eiland Chios, ruim 8 mijlen benoordw. Smyrna ;
7000 inw. In den nacht van 5 op 6 Juli 1770 werd
hier de turksche vloot verbrand door den russ.
admiraal Alexis Orloff (Orlow) en de engelsche admiralen Elphinstone en Greigh. Zie ook CYSSUS.
Tsjetsjenzen. Zie -rracAssre.
Tsji-li, of Pe-tsj i -1i, prov. van 't Chineesche rijk,
benoorden den Grooten Muur, waardoor T.van Mongolie gescheiden is; heeft omstr. 40 millioen bewoners,
en tot hoofdpl. de stad Peking, die ook hoofdstad
is van geheel China. Begrensd wordt T. door de prove.
Sjan-tong en Ho-nan ten Z., Sjan-si ten W., en de
Golf van T. ten 0. Rzijnde eene Golf der Gele Zee).
Tsjoeden, algemeene benaming voor de in Rusland verspreide Iinsche volkeren, loch inzonderheid
de stam, waarvan nog geringe resten in de gouvernementen Olonetz en Nowgorod aangetroffen worden.
Tsjoektsjen, een slechts in naam aan Rusland onderhoorig y olk in 't verste N.O. van Siberia.
Tsjoesan, of Chusan, chineesch eiland, nahij
de stad Ning-po, is 11 mijlen groot, is hevolkt met
200,000 zielen, en 't voornaarncte eiland van den
Tsjoesan-archipel, die deel trittnaakt van de provincie
Tsjp-kiang. Hoofdplaats van T. is de stad Ttnghai.
Tsjoewasjen, een volk qstatn, hoofilzakelijk
in de russ. gouvernementen Kasan, Sirnhirsk en
Samara, otnstreeks 450,000 cieleu sterk, cpreekt een
verbasterd dialect der turksche taal, over welken
tongval geschreven is door Schott (Berlijn 1841).
Tsj usan Z iee _T. SJoESAN.
Tuariks, in !mune ei gene taal Imosharh, de
bewoners van het grootste gerleelte der oosterlwIft
van de Saharawoestijn, deck in de onset' vaste
verblijfplaatsen hebbende, heelsnotnalliseeremie.
Tubal, zoon van Japhet ; Gen. 10 : 2 ; I Citron.
l. : 5. °rider den naarn T. wi- It ook de nakomelingschap van Japhet verstaan (Jezaia 66: 19; Ezech.
27: 13; 32: 26; 38: 2, 3; 39: 1).
Tubalkaln, zoon van Lamech en Zilla (Gen.
4 22), uitvinder der smederij, is dezelfile als Vulcanus in de mythologic.
Tubanten, y olk in Germanie ; ze woonden
eerst tusschen den Rijn en den Usel, daarna bezuiden de Lippe (tusschen Paderborn en Flamm), en
eindelip in de nabijheid van het Thuringerwald,
tusschen de Fulda en de Werra.
Tbantria, oudste naam van Deventer,
Tubbergen, dorp in Overijsel, 2 uren g. bel ; 500 inw.
noordoosten Almelo;
Tubero (L. iElins), groot vriend van Cicero,
vergezelde hem als onderbevelhebber naar Azle,
screed bij Pharsalus voor Pompejus tegen Cesar; hij
ontving later gratie van den dictator, en heeft eene
Romeinscbe geschiedenis geschreven.—T.(Quintus),
waam rechtsgeleerde..
zoon vanden
en vorige , bekwaam
Tubingen, stad in Wurtemberg, in den Zwartewoud-kreis, aan den Neckar, 7 uren g. bezuidw.
Stuttgart ; 8000 inw.; eene 1477 gestichte beroemde
universiteit. Bij het vermaarde Tubinger verdrag van
8 Juli 1541 tusschen hertog Ulrik en zijn yolk, werden aan het y olk vele privilegien geschonken, waartegen het aannam de , schulden van den hertog te
betalen.
TUCCis, ook Tuccilana genaamd, en ook veel
onder den naam van Augusta Gemella voorkomende,
stad in Bzetica, bezuidoosten Corduba (Cordova).
De naam van T. is thans Martos (zie lien naam).

Tulle
Tucuman, een westelijke staat der Argentijnsche republiek (Zd.-Amerika), 1100 vierk. mijl, met
89,000 bewoners, besproeid door Rio Salado en RioDolce, met al de in die twee uitloopende rivieren,
grenst ten 0. aan Santiago, ten Z. eau Catamarca, ten
W. aan Rioja, ten N.aanSalta,en heeft tot hoofdplaats
de stad T., ook genaamd San-Miguel, gesticht in
1685, nu met 11,000 inw. Rij de stad T. overwinping der opstandelingen (1812) op de Spanjaarden ;
te T. in 1816 (25 Maart tot 9 Juli) het Congres,
waarbij de Vereenigde Provincien der Plata-rivier
onafhankelijk van Spanje verklaard werden.
Tudela,ondt. Tutela of Tullonium, stad in Spanje, aan de Ebro, 8 rnijl bezuid. Pamplona; 9000 inw.;
bestond reeds ten tijde der Romeinen ; geboorteplaats
van een geleerden rabbijn (zie BENJAMIN VAN T.);
in 1115 werd T. aan de Mooren ontweldigd door
koning Alfons; 23 Nov. 1808 versloeg de hertog van
Montebello hier den spaanschen generaal Castagnos.
Tudlingen, of Duttlingen, stad in Wurtemberg, ZwartewOnd-kreis, 8 uren g. bezuidw. Sigmaringen; 6500 inw.; in 1643 werden hier de Franschen verslagen door de Keizerlijken ; in 1803 werd
T. gedeeltelijk vernield door brand.
Tudor, engelsche dvnastie, afstammende van
Owen, een edelman nit Wallis, die 1432 heimelijk
in 't huwelijk trail met Catharina, de weduwe van
koning Hendrik V, en een zoon bij hair verwekte,
Edmond Tudor, graaf van Richmond: deze trouwde
met Margareta Beaufort, erfdochter der Lanrasters;
de zoon nit I lit huwelijk. Hendrik Tudor, overwon
Richard III in den slag van Bosworth 22 Aug. 1485,
en beklom torn lien co g . troo p als Hendrik VII (zie
dat art.). 1)e dvnastie Tudor eimligde in I I e mannelijke linie met Eduard VI (1553) en von t. geed 1603
met den (loud van Elizabeth (tie Bien naam).
Tail, of Tuvl. dorp in Gelderland, 4 uren g. bezuidw. Lel; 240 inw.
Tuesis, I) zeehoezem aan de N.-0.-k list van Caledonie; nu Golf v. Murray.- 2)lat. naam van deTweed.
volgens Tacitus de opperste
TUiSeo, of
godheid der Germanen (Duitschers).Van zijnen zoon
Manlius en diens drie zonen werden gsacht of te
stammer] de drie germaansche hoofdstammen (Ingevonen, Istevonen, Herminonen).
Tuislom, nude naam van Twijzel.
Tuitgenhorn, in de wandeling Tutjehorn,
dorp in Noord-Holland, 3 uren g.benoorden Alkmaar.
Tula, I) rivier in Mexico, loopt door den staat
Queretaro, scheidt de Staten Potosi en Veracruz, en
valt na 57 mijlen loop onder den naam van Tampico
(zie dat art.) in de Golf van Mexico. Aan den T., in
den staat Queretaro, ligt eene stad T., waarnaar de
Graven van T. (afstammelingen van Montezuma)
hunnen titel ontvingen. — 2) T., of Toela, rivier in
Mongolhi, valt na 63 mijlen loop in den Orkhon (49
gr. N. Breedte). — 3) T., of Toela, gouvt. in europ.
Rusland (557 vierk. mijlen met 1,180,000 bewoners),
heeft tot hoofdplaats de sled T. met 58,000 inw.,
aan de uitwatering der Toelitza in de Oepa, 18 mijlen bewesten Rjazan ; gesticht 1509, dikwijls veroverd en geplunderd in de 16e eeuw, began eerst
sedert 1613 te bloeien ; in 1712 richtte Peter de
Groote eene wapenfabriek te T. op.
Tullamore, stad met 5000 inw. in Ierland,
hoofdplaats van King's County.
Tule, oude naam van Tull.
Tulle, stad met 12,000 inw. in 't fransche dept.
Corrêze, waarvan het de hoofdplaats is, aan de uitwatering der Solane in de Corrêze ; vermaard is de
te T. vervaardigde kant (tulle genaamd).
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Tullia

Turenue

Tullia, 1) dochter van Servius Tullius, liet Karen man (Aruns) van kant maken, om met zijnen
broeder Tarquinius Superbus te kunnen trouwen, en
was de ziel van de samenzwering, door dezen tegen hares vader gesmeed ; zie SERVIUS TULLIUS.
2) dochter van Cicero en Terentia, geb. 77 v. Chr.,
verscheidene malengehuwd, het laatst met Dolabella,
stierf 46 v. Chr. waarschijnlijk in bet kraambed.
Tullius, familienaam van Cicero.
Tullum, oude naam van Tout.
Tullus (Actius), vorst der Volsken, vijand van
Rome, ontving Coriolanus, toen deze gebannen was.
Tullus Hostilius, derde koning van Rome
(673-640 v. Chr.), een oorlogzuchtig man.
Tulzia, of Toeltsja, het oude "Egissus, stad in
Bulgarije, aan den Donau, 5 uren g. bezuiden Ismail.
Tunbridge, stad in 't engelsehe graafschap
Kent, 6 uren g. bezuidw. Maidstone, aan de Medway;
6000 inw.; een half nor gaans van T. het marktvlek
Tunbridge Wells (14,000 in w. en veel badgasten).
Tunes, of Tunesium, thans Tunic (zie dat art.),
werd reeds in 256 v. Chr. vermaard door den veldslag, vvaarin Xanthippus de nederlaag gaf aan Regulus.
I ONGEREN.
.e T
Tungri. Zie
Tungrorum Fon3, oude naam van Spa.
Tungunska, Toetigoenska, twee rivieren in
aziat. Rusland (in Siberie), nl.. 1) de Beneden-T.
loopt eerst N.-0.-, dan 0.-, dan W.-waarts, over eene
lengte van 170 mijlen, en valt bij Toeroekliansk in
den Jenisei, - 2) de Middel- T. (T. generzijds de bergen), loopt 120 wijlen iii v■ estelijke ricliting, en valt
onder GU gr 40 mm. Noorderbreedte in den Jenisei.
Tunguragua, I vuurspuwende berg in Ecuador, 4 mijlen benoorden Riobamba. — 2) de Amazonen-rivier, eer die zich vereenigt met de Ucayale.
Tungusen, Toengoezen, in ruimen zin de algemeene benaming voor eene groep na aan elkander
verwante volkeren in het noordoosten van Azie, namelijk in het stroorngebied van den Amoer (Amur)
of Mandzjoerie (uit dies hoofde ook wel Toengoezie
genoemd). Tot de T. rekent men zoowel de Dawren,
Mangoenen, Golden, Orotsjen, Lamoeten, enz., als de
eigenlijke T., welke laatsten (omstr. 40,000 zielen
sterk) in het voormalige grensland van Siberie aan
den kant van Mandzjoerie wonen, den Dalai-Lama
aanbidden, sedert de 17e eeuw onder het gezag van
Rusland staan, en eene eigene taal spreken, spraakkunstig bewerkt door Castren (Petersburg 1856).
Tunis, het Tunes der ouden (zie TUNES), stad
in Afrika, aan de Middellandsche Zee, met de haven la Goulette, 80 mijlen beoosten Algiers, niet
ver van de ptaats waar het oude Carthago gestaan
heeft, verhief zich eerst na den ondergang Bier
stad (647 verwoest door de Arabieren). De Noonmannen maakten zich van T. meester; doch het
werd hun (1159) door Abd-el-Moemen weder ontweldigd. De stad T. was het doelwit van den laatsten
kruistocht ; bij het beleg van T. stierf de heilige
Lodewijk aan de pest (1270). Karel V bemachtigde
1535 de haven la Goulette, die verdedigd werd door
Barbarossa; doch onder Filips II werd die weder
aan de Spanjaarden ontweldigd doorOcchiali (1574).
Het regentschap T. (waarvan T. de hoofdstad is) is
de votkrijkste der Barbarijsche staten, ten N. en 0.
door de Middell. Zee, ten Z. door Tripolis en de
Sahara begrensd, 3710 vierk. mijlen groot, met
800,000 bewoners (meerendeels van arabische afkomst). Dit rijk beslaat het grondgebied van het
voormalige Carthago ; onder de Romeinen vormde
bet de twee provincien Africa Propria en Byzacene;
daarna maakte het deel uit van het rijk der Vanda-

len, toen van het Oostersch-rom. rijk onder Justinianus en zijne opvolgers, van het groote rijk der kalifen (7e eeuw), van het rijk der Aglabieten of van
Kairwan (800); het Imam onder de Fatimieten 909,
onder de Zeirieten 972, onder de Almohaden 1160.
De Hafsieten stichtten 1206 de onafhankelijkheid
van T., die eenige eeuwen voortbestond, totdat Barbarossa zich van T. meester maakte 1534 voor
Turkijë: reeds in het volgende jaar werd de vorst
van T. op zijnen troon hersteld door Karel V; in
1573 werden de Spanjaarden uit T. verdreven, en
de turksche veldheer Sinan-pacha onderwierp T. aan
het gezag van den sultan ; ongeveer eene eeuw later
matigden de turksche janitsaren zich het recht aan
om den vorst van T. te kiezen, die den titel van bey
voert, en tot op dit oogenblik vasal,is van de Porte.
Tuntingen, fransch Tuntange, dorp in 't groothert. Luxemburg, vierdhalf uur gaans benoordw.
Luxemburg ; 450 inw.
Turckheim. Zie TunRHEIN.
Turcoing. Zie TOURCOING.
Turcomanen, eene groote afdeeling van het
turksche yolk ; de T. zijn heerschende volksstammen in Perzie, Herat, Kaboel; ze zijn ook sterk verspreid in onafhankelijk Turkestan, in caucasisch
Rusland en in ottomanisch Azie, en splitsen zich in
eene menigte onder-afdeelingen.
Turdetanen, Turdetani, yolk in Hispania (in
Bretira), beoosten den Anas, bewesten de Bastulen ;
de Mils doorstroornde hun land; hoofdstad Gades.
Onderworpen eerst door Carthago, daarna (in den 2en
Punischen oorlog) door Scipio, namen de T. deel
aan den opstand van 197, doch werden door den pretor P. Manlius opnieuw onderworpen 195 v. Chr.
Turdulen, Turduli, yolk in Hispania (in Ber
tica), op de oevers van het middeldeel van den Bffltis, begrensd ten N. door de Oretanen, ten Z. door
de Turdetanen. De voornaamste steden der T. waren
Astapa, Illiturgis, Corduba.
Turenne, stad in bet oude Limousin, thans
het fransche dept. Corrke, 3 uren g. bezuiden Brie
ves-la-Gaillarde ; 2400 inw.; sedert de 9e eeuw titel
van een burggraafschap, dat 1444 aan de familie la
Tour d'Auvergne kwam, door een huwelijk, waaruit
een zoon geboren werd (zie Henri BOUILLON), die vader
werd van den beroemden Turenne (zie volgend art.).
Turenne (H. de la Tour d'Auvergne, vicomte
de), beroemd fransch veldheer, geb. 1611 te Sedan,
ontving 1644 den maarscbalksstaf en het opperbevel in Duitschland. Door schitterende wapenfeiten
bespoedigde hij 't tot stand komen van den Munsterschen vrede (1648). Kort daarna stond hij in de
onlusten der Fronde tegenover bet fransche hof,
waarmede hij zich echter spoedig verzoende, zoodat
hij reeds 1651 weder aan het hoofd der koninkl.
troepen stood : toen begon hij den zegevierenden
strijd tegen den zijner waardigen tegenstander, den
prins van Conde. Bij de weder-uitbarsting van den
oorlog tegen Spanje (1667) werd T. door Lodewijk XIV tot maarschalk-generaal van het fransche
leger benoemd, 1672 weder met het opperbevel in
Duitschland bekleed, waar hij, na tal van wapenfeiten, een beslissenden veldslag tegen Montecuculi
voorbereidende, 27 Juli 1675 op verkenning zijnde,
in de nabijheid van Sasbach bij Offenburg door een
kanonskogel getroffen en gedood werd. Hij was destijds de eerste tacticus van Europa ; bittere wonden
sloeg zijn verwoestend oorlogen in de Palls en in
Lotharingen. Het Protestantismus bad T. verwisseld
tegen bet Roomsch-Catholicismus, waarin hij was
aangenomen door Bossuet.

Turia

Tuscia

Turia, rivier in Hispania; nu Guadalquivir.
Turicum, code naarn van Zorich.
Turin, fransch, eng., duitsch y our Turijn.
Turkel, duitsche naamsvorm YourTurkijö.
Turk3n, in 't algenteen de Tartaarsrhe volke' t higonder de bevolking van Turkije.
ren;
Turkestan, of Tartarije (zie dat art.), het

Turlupijnen, zoo wertlen in Fraukrijk de
Naahtloopers genoeind, eerie secte, die voornautelijk
in deNederlanden verspreal was. Ze werden in den
ban gedaan 1372 door Gregurins XI, en in Frankrijk
reeds kort daarna uitgeroeid op last van koning Karel V. Ze werden ook Ilegarden genoeund.
OA. )\. 7 AvENTINuS.
A
Turmayr (-1
Turnacum, titans Tournay (Doornik), stad in
Gallie, in Belgica 2a, hij de Nerviers.
Turner (Sharon), engelseli geschiedschriker,
geb. 1768 te Louden, gest. aldaar 18'17, inaakte
vooral Imam met zijne History of the Anglo-Saxons
(7e druk 3 flu. Louden 1852). Daarop het hij volgen
History 0 f England during themiddleages (3edr.511n.
Land. 1850); The history of the reign of Henry VIII
(3e drink 2 din. 1828); en The history of the reigns
of Edward V/, Mary, and Elizabeth (tweede druk,
2 din. 1835).
Turnhout, stad Belgie, prov. Antwerpen,
10 uren g. Inenoordoosten Antwerpen; 13,000 limy.;
gesticht 1209 door Hendrik, hertog van Braband ;
werd in 1545 door Karel V Hall Maria vain Hongarije,
land y oogdes der Nederlanden, geschooken; kwam
vervolgens aan het Innis van Oranje; werd daarna
verkocht aan Pruisen. In 1597 versioeg pries Maurits nabij T. de Spanjaarden; de in opstand zijude
Deign versioegen hier 1789 de Oostenrijkers.
Turnus, koning der Rutulen, zoos van Daunus
en Venilia, stood te trouwen met Lavinia, teen Latitins de voorkeur gaf aan Eneas, die kort te voren in
Italic was gekornen. Tegen zijnen unedeminnaar tie
wapenen opgevat hebbende, en aauvankelijk geholpen door een gedeelte der Latijnen, later door koWing Mezentins van Etruric, beourloogde T. de Trojanen; doch hij werd verslagen, en door Eneas eigenhandig gedood.
Turonen, yolk in Gallic, in Lugduuensis 3a
(in het land dat titans ongeveer het fransche dept.
Inilre-Lnire vomit* hunne hooldstad was Turones of
Cirsarodunum, (titans Tours).
Turquie, fransche itaarn van Turkije.
Turijn, ital. Torina, bij de outlet. Rodincomogus,
Taurasta, Colonia Julia, Augusta Taurinorum, lot
1860 hoofdstad van het koninkrijk Sardinie, aan de
Po en de Darla; 205,000 inw.; eene 1404 gesticinte
universiteit ; sedert 1853 eeue Waldenzen-kerk, en
sedert 1854 oink eene protestantsche kirk. Toen de
bewoners van T. (de TaurOnen, Taurini) ‘veigerden
de parlij van Hannibal te knezen, werd .le stall door
diem veldheer gep'11 . 1.1.'r! en y ernield; vervolgens
werd T. eerie romeinsche kolonie, en door Augustus
verfraaid. Onder de Longobarden wend T. een der
30 hertogdommen van die monarchic; doch het
aanzien van T. dagteekent vooral sedert de inlijving
van Piemont bij Savoje. Door de Franschen wend T.
ingenoraen 11 Odoch tevergeefs belegerd 1706 (file
twee belegeringen, vooral de laatste. behooren coder
de belangrijkste in de geschiedenis der krijgskunde).
Door de Fransehen bezel 1796, 1798, 1800, werd
T. in Iaatslgenoemd jaar ontinanteld; het werd Coen
hoofdplaats van het departement der Po van 't franstile keizerrijk, en bleef dint tot 1814. Het is titans
hoofdpiaats der ital. provincie T. (ruim 187 vierk.
mijlen met 942,000 bewoners), en tevens de voorloopige hoofdstad van het koninkrijk Italie.
Tuscia, een der 17 provincien van de diocese
Italie in de 4e eeuvv,bevatteEtrurie en Umbrie, en had
Florence tot hoofdstad. De naam T. konnt van het nude
Tusci y our Etrusci (Etrusken), en is later veranderd
in Toskanen.In de 11e cam Liam markgravin Mathilde
den titel aan van markgravin van T. en Spoleto.
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aziatische grondgehied (omstr. 36,000 vierk. mijlen
grunt), dat de volgeude grenzen heeft: de Kirgizensteppe ten N., den Tiau-sjan en den Beloer-tagh ten
0., den Hindoe-koesj ten Z., en de Caspische Zee ten
W. Men splitst het in: Chineesch T., of,Klein-Bucharije
(zie Bucuska ire), en Onafitankelijk T., het Sogdiana
en Transoxiaausch Scythie der Ouden (zie BucumiA).
Turkheim, I) fransche stall (Haut-Rhin),
uur g. bezinidw. Colinar; 3200 inw.; heette vroeThuringheim, en was y rije rijksstad ; Turenue verger
sloes hier in 1675 de Keizerlijken. - 2) stad in
Beieren, 9 !wen g. bezuidw. Augsburg ; 1400 inw.
Turkije, het Osinanische (of Ottottianische)
Rijk, cent der grootste rijken van de garde, (loch
steals eel' aaneeniljgsel van y eroverde !ander) in 't
zuidoosten van Europa, Irt 't wester van Azle en in
't noordoosten van Afrika, du g geographisch zon.hr
verband of samenhang en derhalve zonder degelijke
levenskracht,nietternin door de groote inogendheden
van Europa gehandhaafd als noodzakelijk tegenwicht
tegen de kolossale waclit van het Russische rijk.
Men splitst T. gevoeglijk in twee groote deelen, nil.:
Europeesch- T., groot 9571 vierk. mijlen met circa
16 millioen bewoners,hevattende: Thracie,Bulgarije,
Moldavia, Walachije, Bosnie en de Hertzegowina,
Runtelie en Thess . .lie, Albania, Servie, enz., en clan
Aziatisch T., groot 31,000 clerk. mijlen met ruim
16 millioen bewoners, bevattende: Klein-Azie of
Anatolie, Ainnenie, Koerdistan, Mesopotainie en
Irak-Arabi, Svrie en de heilige plaatsen in Arable.
Daarbij kornt in Afrika : Egypte met de onderhoorige
rijken Tripolis en Tunis, samen 44,900 vierk. mijlen met ruin) 5 millioen bewoners. — De gansche
uitgestrektheid van (net Osinanisehe rijk is dus ongeveer 86,000 vierk. miyern met 37 it:;l'ioent bewoners ; daaronder zijn enter Rumenie Oloillavie en
Waiachije), Servie en Montenegro in E . ' .opa of te
trekkers; en Egypte, Tripolis en Tunis III Afrika,
welke alien slechts %asalstaten van T., en plus gees
eigenlijk bestanddeel daarvan zijn. — De alleenlicersetter, door de Europeanen doorgaans Groote [leer,
of Keizer genoemil, voert den titel van Sultan of
Padi-schach (Padizjah), en is tevens tie opperste
kerkvoogd der Sunnieten. De Kraal ' is erfelijk in de
familie Osman. De hoofdstad van T. is Constantinopel.
Sultans van Tarkije.
Othman I, 1287 of 1299 Mustapha I
opnieuw 1622
1326
Orklian
1360 Amurat IV
1623
Arnurat I
1389 Ibrahim
1640
Bajazet I
1402 Mahomed IV
1649
Soliman I
1410 Soliman III
Moessa1687
1691
1413 Achmed 11
Mahomed I
1421 Mustapha 11
1695
Amurat II
1703
1451 Achmed III
Mahomed II
1481 Mahmoed I
1730
Bajazet li 1754
1512 Othman UI
Salim I
1757
1520 Mustapha 111
Soliman 11
1566 Abdoel Hatnid
1774
Selim II
1789
1574 Selim III
Amurat Ill
1807
1595 Mustapha 1V
Mahomed III
1808
1603 Mahmoed If
Achmed I
1839
1617 Abdoel Medzjid
Mustapha I
1861
1618 Abdoel-Asiz
Othman II

Tuseulum
Tuseulum, thans Frascati. stad in Latium,
nabij Rome. Het omliggentle landschap, vol schoone
valleien en htutenplaatsen, hectic Tusculanum.
Tuttlingen,gtod in Willi emberg.Z wartewondkreis, aan den Donau; 6500 inw.;
MOIIRINGEN.
Tuyslom, nude naarn van Twijzel.
Tweebruggen, duitsch Zweibrheken, fransch
Deux-Ponts, lat. llipontum of Mpontium, stad met
8500 inw. in den heiersrhen Bovenrijnkreis, aan de
Er;bads, 10 millen bewesten Spiers; voorname steeterij ; setlert 1779 (evert T. bernemde editien van
latijusche en fransche klassieten.— Het voortnalige
prinsdom T. was tot 1410 een graafschap, en werd
Coen tot hertogdotn verheven. Door hertog Karel
Gnstaaf, die 1654 koning van Zwedeu werd, twain
T. aan Zweden; had na (len (loud van Karel XII weder eigene hertogen; werd hij den vrerle van Lunevilla afgestaan aan Frankrijk, niaakte toes bet nit
van 't dept. Mont-Tonnerre, doch twans 1814 terug
aan Duitschland (grootendeels aan Beteren).
Tweed, grensriv. tussehen Schotiand en Engeland, valt bij Berwick in (le Noordzee; is 19 mill lang.
Tweeddale, het sehotsche graakehap Peebles,
dos genoemd omdat de Tweed er ontspringt.
Twello, (Imp in Gelderland, 2 uren g. benoord°osiers Apeldoorn; 1300 inw.
Twenthe, oulltijds l'uenla, landsehap in Overijsel, T. genoernd near de Tnbanten, behoorde fang aan
de bisschoppen van Utrecht, die er bijzondere [keret' over aanstelden. Beluthe 14 schoutarnIsten, telde
T. acht kleine stedeu, nl.: Enschede, Oldenzael,Ootmarsnm, Delden, Rijssen, Goor, Diepenhelm.
TWer,stad in europ. Rusland, aan \Volga, Twertsa
en Tmaka, 22 miji benoordw. Moskon ; 25.000 inw.;
hoofdplaats van 't gull. T. (1163 vierk. mijlen;
1,500,000 zielen).
Twingelo, °ride naam van Dwingelo in Drenthe.
Twintighoeven, voorm. dorp in de Groote
Znidholl. wear!; verdronken 18 Nov. 1421.
Twisk, dorp in 1 our g. bezuidw.
Medemblik; 500 inw.; in 1517 platgebrand door den
Zwarten Hoop.
Twijzel,Opi wijzel,ond t. Tuyslom,dorp inFriesland, 4 n. g. beoost. Leeuwarden; met onderh. 400inw,
-Tyana, thans Ketsj of Ntkdd, stad itt 't zundw.
van Cappadocie, in Cataonie, werd its de 4e eeuw
hoofdplaats van Cappadocia 2a ; geboorteplaats van
den befaamden tegen-Christus (zie A POLLONIUS).
Tyche, bij de Grieken zooveel els Fortuna; bij
e Egyptenaren een der 4 huisgoden (zie ANANCIIIS).
Tychicus, een metgezel van Paulus. ; Hand. 20:
4; Eph. 6: 21; Col. 4: 7; II Tim. 4: 12; Tit.3: 12.
Tycho Brahe, beroemd sterrenkundige, geb.
1546 to Knudstrup bij Helsingborg, oat aanzienlijke
ouders, braeht 5 jarcu in Zwitserland door, wearna toning Frederik II van Denernarken hem 1576
het eilaad Hven sehonk, wear T. de sterrenwacht
Uranienborg stichtte. Ouder Christiaan IV werken
de aan T. toegelegde intomsten en jaargelden Ingetrot ken, weeny till 1597 Denemarken verhet ; werd
1599 door tester Rudolf vereerd met de opdracht,
het kasteel Beuach bij Praag tot sterrenwacht in to
riehrpo, doeis shell reeds 1601. Zijue vele werken
zijn ellen in 't Latun.
Tyler (John), gel). 1790 in Virginie, 1810 vicepresident, en na Harrison's flood 1811 president der
Vereensgde Staten %au Noord-Anterika, lijfde 1845
Texas in bij (le Unie, werd echter 4 Maart 1815 Met
herkozen, leefde barna sill zijn landgoed if) Vit.girlie, en stierf 1862 te Richmond,
Tylos, het etland Bahrain.

Tyrol
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Tyndale (William), een der leerzaamste voorheelden, die de geschiedenis tier Kerk oplevert van
het tot Gods eer gerechtelijk verrnoorden van onschnldige menschen. Geboren 1484 te North-Nibles
in het engelsche graafschap Gloucester, werd T.
roomsch-kathnliek geestelijke, Cinch onshelsde specdig de leer van Lather, vertealde den Bijbel in het
Engelseh, en moest weldra nit Engeland v!uchten
voor den &Tensor Fidei (zie HENDRIK VIII), die kern
echter zelfs in het buitetilend het opsporen, en op
Wiens verlangen T. +t e n 6 Oct. 1536 to Vilvoorden
gewurgd en verhrand werd in 't belang der nienwe
Anghcaansche tel{ ! Ue werken van 1. en van ziju
vriend Frith zijn hijeen in 't heist gegeven (3 (11n.
IA-alders 1831; 3 dln. Oxford 1848-50).
Tyndareus, Tyndareos, ondste zoon van (Eba Ins, toning van Sparta, word door zijnen breeder
Hipporoon van den troon beroofd, en nam de wijk
near Messenie; (loch T. weed flou r Hercules op den
troon hersteld. Hij trouwde met Leda, die hem vier
kinderen school( (Castor, Pollux, Helena en Clytemnestra), (lie mar hem Tindarieden geuoemd zijn.
.eT YND %REES.
Tyndarieden. Zie
Tyndaris, stad' ter noordkust van Sicilie, een
weinsg bewesten 111ylre, is bijna geheel verzwolgen
door de zee; wat er van behouden is gebleven is
thans eene kepi, genaamd Santa-Maria di Tinder°.
In de nahijheid van T. versloeg Regulus de Carthagers (`257 v. Chr.).
Tyne, rivier in het engelsche graafschap
Northumherland,ontstaat bij Hexham nit de vereeniging van twee riviertjes (Noorder-T. en Alder- T.),
en ontlast vets, na 15 mijlen loop, in de Noordzee
hij Tynemouth, stad in het engelsche graafschap
Northurnberland, yierd half nor gaans beoosteu Newcastle; 17,000 inw.; zeehaden.
Typheils, Typhwus, vermaarde reus, zoon van
Tartarus en Gea, had honderd hoofden, en braakte
nit al zijne (100) monden y our en vlammen. Hij
was de aanvoerder der reuzen, die den hernel bestormden (dezelf(le als Enceladus), en varier van
Geryon en Cerberns.
Typhon, 1) in de egypt. mythologie een zoon
van Seb (Saturnus) en Noet (Rhea), is in den vroegsten tijd een ltoogvereerde god, die op vele gedenkteekenen afgebeeld is; later echter work T. aangemerkt als de god van Egypte's vijanden, zoo zelfs,
dat T. eindelijk de personiticatie wordt van het beginsel des kwaads. — 2) in de grieksche mythologie
een monster, dat voorgesteld wordt nu eens als een
vuurspuwenden aardrens (z. TYPHUS en ENGELADUS),
dan eens als een stormwind. — 3) bij de Chineezen Tei-foen, een met dwarrelwinden gepaard gaande
hevige orkaan, die somwijlen tangs de zuid- en
oostkust van China woedt.
Tyr, fransche naam van Tyrus.
Tyrannus, hield to Ephesus eene openbare
school, wear Paulus leeraarde; Hand. 19: 9.
Tyras, I ) rivier in Sarmatie, thans de Dniester.
—2) eene milezische kolonie aan de tutwatering der
rivier T. in de Zwarte Zee; zie AKRERMAN.
Tyriers, de lieden tut Tyros.
Tyrnau, koninklijke vrijstad in Ilongarije, I I
uren g. benoorden Presburg; 10,000 inw.; wegens
zijne vele kloosters ',Klein Rome" genoemd.
1/e 1635 te T. gestichte universitert. werd 1784 veroverwinning (1705) der
plaatst near Pesth. Nabij
Keszerlijken op de in opstand zijnde Hongaren.
Tyrnstein. Zie __
Tyro, dochter van Saltnoneus. Zie EmPEus.
Tyrol. Zie TIROL.

Tyrone

libychen

Tyrone; graafscbap in de iersche prov. Ulster,
circa 60 vierk. mijlen, met 255,000 bewoners;
hoofdpl. de stad Dungannon. Het is een romantisch
bergland, druk bezocht door touristen.
Tyrrel (John), zie RICHARD III, - T. (James),
engelsch geschiedschrijver, geb. 1642 te Londen,
gest. 1718. Door zijn schrijven in liberalen geest bevorderde hij de omwenteling van 1688, en leverde
later eene Algemeene Geschiedenis van Engeland
(5 dln. in fol., Londen 1700-1704), welk werk
vooral verdienstelijk is doordien het lijvige uittreksels bevat nit oude engelsche geschiedschrijvers; hij
bewijst daarin, dat de vrijheden der volken geen
concession van de koningen zijn.
Tyrrheensehe Zee, ook Tuscische of Toskaansche Zee, dat gedeelte der Middellandsche Zee,
dat tusschen Italie, Sicilid, Sardinie en Corsica ligt.
Tyrrhenen, of Tyrsenen, een stem der Pelasgen, die zich langs de kust en op de eilanden der
Egeesche Zee nederzette, en de zee onveilig maakte.
De Grieken gaven echter den naam T. ook aan de
Etrusken, wier land zij Tyrrhenie noemden : deze
T. waren oorspronkelijk een pelasgische stem (heette
bet), en door Tyrrhenus, zoon van koning Atys van
Lydid, over zee derwaarts gebracht.
Tyrteeus, atheensch dichter, liep kreupel en
had maar den oog. Tom de Lacedemoniers in den
2den Messenischen oorlog ingevolge de uitspraak van
het orakel om hulp verzochten aan de Atheners,
zonden deze hun, bij wijze van bespotting, den dichter T., Wiens krachtige zangen echter derwijze de
geestdrift der Spartanen opwekte, dat zij eindigden
met de overwinning te bevechten (671 v. Chr.); T.
werd vereerd met het spartaansche hurgerrecht. De
fragmenten zijner zangen zijn o. a. verzameld door
Bergk (in de .Poetm lyrici", 2e druk Leipzig 1853).

Tyrus, eene stad der oudheid op de kust van
Pheniciö, bezuiden Byblos, gesticht omstr. 1900 v.
Chr., werd in 572 v. Chr. verwoest door Nebucadnezar. De Tyriers, die aan het verdelgende zwaard
ontkomen konden, vluchtten naar een nabijgelegen
eiland, en stichtten daar vervolgens eene nieuwe
stad T., die wereldberoemd is geworden, zoo door
haren koophandel, als door hare kolonien (Carthago
in Afrika ; Gades, het tegenwoordige Cadix, in Spanje ;
enz.). De ruinen van de oude stad heetten sedert
dien tijd Pax Tyros (d. i. Oud-T.). Het nieuwe T.
werd na een langdurig beleg ingenomen door Alexander, die het eiland aan het wasteland liet trekken,
door den aanleg van een reusachtigen dijk. Sedert
dien tijd deelde T. in al de lotgevallen van Syrie ;
doch het verkreeg anno 125 v. Chr. van Syrie's koning, dat bet zijne eigene wetten mock hebben:
van dat jaar af dagteekent de in Syrie gebruikelijke
jaartelling, die genoemd wordt jaartelling van Tyrus.
Met geheel Syrie viel ook T. in handen der Romeinen, later in die der Arabieren, eindelijk in de macht
der Turken. Door de Kruisvaarders werd T. ingenomen 1124, door de Franschen 1799.
Tyrwhitt (Thomas), engelsch criticus, geb.
1721 te Londen, gest. 1786 als curator van 't Britsch
Museum ; leverde verdienstelijke commentarien op
grieksche schrijvers en eene geachte editie van Chaucer's 'Canterbury tales" (2 dln. Londen 1798).
Tysdrus, thans el-Jem, stad in Byzacene, nabij
de tegenwoordige stad Kairwan; te T. werden Gordianus I en II als keizer uitgeroepen.
Tzetzes (Johannes), grieksch taalgeleerde en
dichter, geb. te Constantinopel omstr. 1120, gest. aldaar 1183. heeft zeer veel gescbreven,o.a.: Carmine
Piece (heste editie die van Bekker, Beriii n 1816);
Chiliades (editie van Kiessling, Leipzig 1826).
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U
U op fransche muntstukken beteekent, dat ze geslagen zijn te Pau.
U. c. beduidt Urbis condittr, d. i. gerekend van
de Stichting der stad (Rome) af.

Ubachsberg, nederl.-limb. dorp, I uur gaans
bewesten Heerle ; 400 inw.
Ubaldini (Ruggiero d'), aartsbisschop van Pisa
(1276) en een der voornaamste hoofden van de Gibellijnen ; U.'s barbaarschheid en de wreede wraak
die een zijner slachtoffers op zijnen schedel neemt
in de hel, zijn meesterlijk uitgewerkt in 'de Hel"
van Dante. Zie GHERARDESCA.
Ubbega, Iandstreek in Hunsingo,prov. Groningen, bevattende de dorpen Harssens, Adorp, Sauwert,
Wetzinge, Onderwierum, Bellingeweer en Winsum.
Ubbergen, dorp in Gelderland, circa 1 uur g.
beoosten Nijmegen; 800 inw.
Ubeda, stad in de spaansche prov. Jaen, 8 uren
gaans benoordoosten Jaen; 16,000 inw.; aan de
Mooren ontweldigd in 1239.
Ubertas. Zie ABUNDANTIA.
Uberti (Farinata degli), hoofd der gibellijnsche
partij te Florence, werd uit die stad verdreven (1250);
doch geholpen door Manfred, die te Napels regeerde,

versloeg U. op zijne beurt de Guelren, en bemachtigde al de toskaansche steden, Florence niet nitgezonderd ; hij behield die tot 1266. Zijne daden zijn
vereeuwigd door de pen van Dante.
Ubierberg, oude naam van Ubachsberg.
Ubiers, Ubii, een germaansch volk, dat ten
tijde van Cesar op den rechteroever van den Rijn
woonde, tusschen Sieg en Lahn ; onder Augustus
werden ze naar de andere zijde der rivier °vergebracht. Hunne hoofdstad was Oppidum Ubiorum. dat
later Colonia Agrippina genoemd werd (thans Keulen).
Ubiquisten, of Ubiquitariers, zoo werden in
de 16e eeuw door de overige hervormers de aanhangers van Luther genoemd, owdat zij het leerstelsel
aankleefden, dat de godmensch Christus overal
(ubique) tegenwoordig, en derhalve ook in het brood
van het heilig Nachtmaal aanwezig was. Zie 't art.
SACRAMENT.

Ubrique, het oude Ogurris, stad in Spanje,
prov. Malaga, 10 mijlen beoosten Cadix; 8000 inw.
Ubychen,of0ebychen,een der dapperste yolksstammen in den Caucasus ; ze wonen aan de zuidwest-helling van bet gebergte, tusschen de rivieren
Chost (Khost) en Schache (Zjakhe), spreken eene
eigene taai, en splitsen zich in Brie takken (U., Saschen
of Sazjen, Wardanen), te zamen 25,000 zielen sterk.

Ukermiinde

Ucayali
Ucayali, rivier in Amerika, ontspringt in Peru,
heel aanvankelijk Apurimac tot aan hare vereeniging
met den Yucay, doorstrooint vervolgens de Pampasde-Sacramento, en valt bij Nauta in de Amazonenrivier, na omstr. 300 mijlen loop.
Uchten, 't geldersche dorp Ochten.
Ucker. Zie UKER.
Ucles, vlek in Spanje, prov. Cuenza, 5 uren g.
bezuidw.Huete; 2000 inw.;overwinningopAlfonsVI
van Castilie (1108) bevocbten door de Almorawieden.
Uddewalla, havenstad in Zweden ( Boll us-Ian);
4800 inw.
Uden, 1) nude naam van 't dorp Drunen, in de
Meierij van 's-Bosch. — 2) dorp in Noord-Bra band,
3 uren g. bezuidw. Grave ; 2000 inw.
Udenhout, oud tijds Eudenhout, n.-bra b. dorp,
anderhalf uur g. benoordw. Tilburg, met onderhoorige gehuchten 2500 inw.; ter plaatse waar thans U.
staat, stond nog in 1269 een groot bosch.
Udenrode (St.-) zooveel als St.-Oedenrode.
Udine, het wide Utina, stad in 't voormalige
venetiaansch Friuli (later Lomb.-venet. koninkrijk),
aan de Roja, 17 mijlen benoordoosten %T enet ie ; 25,000
inw.; is thans hooldplaats der prov. U. (115 vierk.
mijlen, met 427,000 bewoners).
Udo, een bisschop en ijveraar tegen de ondeugden der geestelijkeu in de 4e eeuw. Zie AUDI.).
Uechtland, of Nuechtland, ook Helvetische
woesliju, in de inoldeleenwen eene landstreek in
Zwitseriand, die het tegenw. lonton Freiburg en
eenig oniliggend land bevatte; vandaar dat fle 11.141stad van het kanton Freiburg nog tegenwuordig
Freiburg in U. h&et.
Uel, eel' der Joden, die in Babylonie vreeinde
vronvt
liadden ; Ezra 10 : 31.
lierdingen, bet wide llordeonium, stad in
pruis. Westfaien, 2 uren paw; belloordoogeti Crefeld, am den It ijn ; 3100 in w.; geticlit di.or
den row. veld beer llordeouius Fiaccus; vcrsterkt
in 1350.
'Ufflingen, of Ulfilingen, fransch Ufilanges,dorp
met 4u0 inw. iii ' t grouthert. Luxemburg, 7 uren g.
. Diekih.
benoord w
rc
Ugento, bet oude Uxentum, stad in het Napelsche, in Terra d'Otrauto, 6 uren g. bezuidoosten
Gallipoli ; 1600 inw.; geplunderd door de Sarracee1537.
nen in de 8e eeuw, door de Turken
Ugernum, stad in Narbonensis; zijnde thans
Beaucaire.
Ughten, 't noordbrab. dorp Ocliten.
Ugocsa, of Ugotsj, comitaat in Hongarije, kreis
generzijds de Theiss, is,22 vierk. mijlen groot, telt
42,000 zielen ; hoofdpl. Nagy-SD:Albs.
Ugolino . Zie G HERARDESCA .
Z JUGRIeRS .
Ugribrs . Zie
Uhland (Joh. Ludw.), duitsch dichter, geb.
1787 teTubingen,gest.aldaar1862.Gedichte( le druk
Stuttgart 1815; 45e druk, 1863); Dranzatische
Dichtungen (3e druk Stuttg.1863; volks-editie 3 dln.
1864). Ook geleerde werken heeft U. geleverd, o. a.
Ueber den Mythus von Thor (Stuttg.1836); eene yenzameling Alte hoch- stud niederdeutsche Volkslieder
(2 dln. Stuttg. 1844-45).
Uilendaalders, de oostfriesche zilveren daalgenoemd, doordien men
ders van 1561 ; ze zijn
den beeldenaar (een oostfrieschen adelaar met bet
hoofd eener maagd) verkeerdelijk voor een uil aangezien heeft.
Uilendukaten, de 1712-15 onder keizer
Karel VI gemunte dukaten, van het good uit de
mijnen van Eule (zie dat art.).
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Uilengebergte (het), Eulengebirge, vormt
den noordoostrand van het glatzer Kessel-dal (in
Opper-Silezie). De hoogste pick is de Hooge
(3075 vt.).
Uilenspiegel (TijI), de koning der spotvogels
en menschen-beetnerners, is de held van het bekende
volksboek, dat eerst in plat Duitsch geschreven, later
door Thomas Murner in 't Hoogduitsch overgebracht
is (de oudste hoogduitsche editie is die van 1519
Straatsburg, herdrukt Hamburg 1854). Zie de ant.
KNEITLINGEN en MOLLN.
Uilkens (Jac. Mb.), geb. 1772 te Wierum bij
Groningen, gest. 1825, bekend als schrijver van een
Technologisch of Landhuishoudkundig handboek en van,
De volnzaaktheden van den Schepper in zijne schepselen
beschousvd (4 d I n. 1801-18).
Uisewyrde, oude naain van Uskwerd.
Uist, twee der Hebrieden, nl.: North-U. met
3000, en South-U. met 3400 bewoners en goede
havens, behooren tot het schotsche graafschap Argyle.
Uit - Andel, of Uit-Alm, 't n.-brab. dorp NeerAndel.
Uitdam, dorpje in Noord-Holland, derdhalf
uur g. bezuiden Edam; 100 inw.
Uiterbeerde, voormalig dorp in 't zuidoosten
der prov. Groningen, wend 1277 verzwolgen door
den Dollart.
Uitert, verbasterde naam voor Utrecht.
Uitgeest, (limp in Noord-Holland, anderhalf
uur g. benoordoosten Reverwijk ; I 300 inw.; geboorteidaats van Cornelis Corneliszoon van U., die hier
1592 de liontziaginolens uit vond ; 1573 werd U.
groutendeels afgebrand dour de Spanjaarden.
131.,,gong, of thiguin, voormaiige friesche stad
thw
a:
dorp
Uichoorn, dorp in Noord-Holland aan den
A nistel, vierdliait n 11 r g. betuiden Amsterdam, heette
vroeger, teen bet tot de prov. Utrecht behoorde,
Thorne° aan den Anistel; met underhourige buurten
1500 111W.

Uithuistermeden. Zie _ITHUIZERMEEDEN.
Uit,huizen, dorp in Ji ',Div. Groningen, 4 uren
g. benoordw. Appingedani ; 2300 inw.
Uithuizermeeden, dorp in Groningen, derdhaif uur g. benoordw. Appingedam; 2500 inw.;
deerlijk geteisterd door den watervloed van 1717,
waarbij bier 208 menschen, 7'2'2 runderen, 193 paarden, 61 varkens en 2803 schapen den dood in de
golven vonden.
Uitkom, zooveel als Uitgong.
Uitland (het), voormalig dorp in Hunsingo,
prov. Groningen, lag 9 uren g. bewesten Appingedarn, is eeuwen geleden weggespoeld.
Uitwellingerga, dorp in Friesland, I uur g.
bezuidoosten Sneek ; 350 inw.
Uitwierde, dorp in Fivelgo, prov. Groningen,
circa 1 uur g. benoordoosten Appingedam; met
onderhoorige buurten 400 inw.; werd 5 Febr. 1814
door de Franschen geplunderd en verwoest.
Uitwollinga, oudfriesche naam van Uitwellingerga.
Uker, kustrivier in Pruisen, ontstaat uit verscheidene meren, komt tangs Prentzlow, besproeit
't reg.-district Potsdam, gaat boven Pasewalk in 't
district Stettin over, en valt na 15 mijlen loop in
het Kleine Hall beneden Ukermonde.
Ukermark, het noorderdeel der mark Brandenburg, beet U. naar de rivier Uker.
Ukermtinde, of Ueckermiinde, stad in pruis.
Pommeren, 7 mijlen benoordw. Stettin, nabij de nitwatering van de Uker; 5000 inw.

Ukraine

Ulysses

Ukraine, sedert (le verovering van Kiew door
de Litauers (1320) beteekende U. de niterste grens
tegen de Tartarea en antlere nomadiseerende stainmen ; later de groote landstreet aan weerszijden van
middeldeel van den Dnieper, benevens het land
der Kozakken (de tegenw.gouvernementen Pultawa
en Kharkow); de voormali ge U. vomit thans het
grootste gedeelte van Klein-Rusland.
Ulai, eene rivier, verrneld Dan. 8: 2, 16.
Ulam, 1) afstainineling van Manasse; I Chron.
7: 16, 17. — t) aktammeling van Jonathan ;
I Chron. 8: 39, 40.
Uleg, rivier in noorden van Finland.
Ulegborg, or Kajana, stad in Finland, aan de
Bothuische Golf, nabij de nitwatering van Ile Ulea;
7001) inw.; haven; is gesticht 1710, door de Russen
veroverti 1714, later teruggegeven aan de Zweden,
dock hehoort sedert 1809 weder aan liusland, en is
thans hooftipl. van 't gouvt. U. (3098 vierk. inijlen,
met 180,000 bewoners).
Ulestraten, dorp in nederl. Limburg, 2 uren
g. benoordoosten Maastricht ; 400 low.
Idorp. Zie UFFLINGEN.
omit-igen, I
Ulfitas, of Ulla, de apostel der Gothen, gel).
omstr. 318, went 3'18 tot, bissellop der ariaansche
Gothen gewijil, verhuisde 355 met ‘Vestgothen naar
Neller-Mesie, eu stierf votir 381 te Constantinoitel.
i
t.yna,tie.
Zie ESTHRITIEDEN.
Ulfingen, (te,
Ulft, or Ulst, Ilorp in Gelderland, 6 !wen g. ten
Z. Z. 0. van Zutphen; bestuntl reeds in 't begin der
I le eeuw.
Ulia, mad in Hispania; tharis Montirnayor.
Uliarius, ()tide naain van 't eiland Oldron.
Uliassers, groep eilanden in den Moltitschen
erchipel, behoort tot tie nederl. residentie Autboina,
en bevat tie eilanden Oina of Ilaroeta, Honimoa of
Saparoewa, en Noessa-Laut.
Ulla, alsta timeling van Aser; I Chron. 7 : 39.
Ulm, sta 1 in Wurtemberg (vroeger in Zwaben),
aan den Donau, 10 mijlen beznidoosten Stuttgart;
23,000 inw.; vroeger een van de machtigste der
vrije rijkssteden van den Zwabischen kreis, op welts
vergaderingen U. het 'presidium had ; de stall U. had
een laudgebied van 17 vierk. mijlen. In 180 werd
generaal Mack, die met 30,000 man U. verdedigde,
door Napoleon genoodzaakt tot eene vernederende
capitulatie; daarop werd U. aan Beieren afgestaan,
docb kwam 1810 aan Wurtemberg. Tot 1866 was
U. eene vesting van den in dat jaar uiteengespatten
Duitschen Bond.
Ulpia (Colonia-), vermoedelijk bet tegenwoordi e.e Alphen.
Vlpia Sardica. Zie SARDICA.
Ulpia Trajana, of Augusta Dacica, ecrst
Zarmizegethusa geheeten, thans Varhely of Grad isca,
hoofdstad van Trajaansch Dacie, in het midden, beoosten den Tibiscus.
Ulpianum, of Justiniana Secuntla, stad in
Mcesia la, beztliden Naissus en benoorden SuccorumAngustiat ; heet thans Kostendil of Glinisiendil.
Ulpianus(Doinitins),romemsch reelitsge'verde,
geb. te Tyros oinstr. 170 na betivedde te Rome
verscheidene hooge ainliten, en werd 228 na Chr.
als Pnefeclus pretorio door de preloria,o . n. die tijne
strenglield moede wares, vermoord. zee!.
veel gesehreven; nit de Iverken can U. al:een is in
de Pandecten meet. overpe . 15 nen, (1,11 nit al de merige rechtsgeleerden te /am .1.
Bogesimil.(rie dat art.),
Ulricehamn,
stad in het znitleil tan Zvtellen. 1111111 I I inij:en bt;zuidoosten Wenersborg; 180J low.

Ulrik, graaf van Cillev, magnaat van Hongarije
in tie 15e eeuw, aanhoudend in twist met den grooten Iltinyatles, werd door diPits zoon overwonnen, bij
welts gelegenheld hij
(.1u.T151,60):
Ulrik van Hutton. Z le
Ulrum, doll) in Groningen, 8 uren g. bewesten
Appingetlana ; 950 inw.
Ulst3r, of Ultonia, de nonrdelijkste der 4 provincien van lerland (circa 406 vierk. :net
nog sleeks 1,900,000 bewoners), bevat de negen
graafschappen Down, Antrim, Londonderry, Donegal,
Tyrone, Armagh, Monaghan, Cavan en Fermanagh.
Voornaamste steden in U.: Belfast en Londonderry.
Ultrajectum, lattinsche naam van Utrecht.,
Ulugh—beg, zoon van Schack-Roth en klein.
zoon van Tainerlan, geb. 139i te Sultanieh, regeerde
sedert 1409 over Transoxiana, sedert 1446 over bijna
het gansche rijk van Tamerlan, en werd 1449 ter
dood g,ebracht door een tegen hem in npstaud gekomen zoon. H ij resideerde te Samarkand, en stichtte
daar een schoon observatorium ; 110 was een nitstetend beoefenaar van (le sterrenkunde, en stelde
Astronomi,che Tafelen op (in het Perziscli), die nitMiniteu door nanwteurigheid. Ze zijn in 1849 te
Parijs iu het licht gegeveu
Ulverston, havenstall in 't engelsche graafschap Lancaster, 7 uren gains benoordw. Lancaster;
7000 inw.
Ulysses, grieksch Odysseus, honing van Ithaca
en Dulichiuni, was de zoon van Anindea, Welke vorstin watt net Laertes, terwijI zij er batten(lien nog een minnaar n i l int hield,natnelijk Sisyphus.
Laatstgenoenide was waarst hijolijk inder.laad de wader van U., ofschoon Laertes daarvoor doorging; bij
den dood van Laertes beklom U. als zijn opvolger
den troon, en trad vervolgens in den echt met Penelope, bij wie hij Telemachus verwekte. Tijilens den
Trojaanschen oorlog hield U. zich alsof hij krankzinnig was, ten einde te huis to twiner' blijven ; maar
Palamedes ontdekte de list, en nu was U. wel genoodzaakt om 'Tiede te gaan mar Troje. Intusschen
ontdekte U. op zijne bend, dat Achilles zich schuil
hield in het paleis van Lycomedes te Scyros. Tijdens
de belegering onderscheidde U. zich eveuzeer door
wijs beleid als door lloeten moed ; hij ging als gezant near Troje, waar hij de grootste geNaren liep,
was Diomedes behulpzaam om de paarden van Rhesus en het Palladium weg te voeren; hij ontving de
wapenen van Achilles, die hem betwist werden door
Ajax, den zoon van Telamon; hij haalde Philoctetes
van Lemnos af, en bewerkte, dat 't Houten Paard te
Troje ingehaald werd ; toen de stad veroverd was,
gaf U. den read, om Astyanax en Polyxena ter dood
te laten brengen. Zijn terngtocht naar Ithaca was
eene lange en moeilijte reis; door aanhoudende
stormen beloopen, werd hij aan wal geslagen bij de
Ciconen, op kaap Malea, n:tbij Salamis, op het afrikaansche eiland der Lotophagen, op Siellie; met
moeite ontkwam hit aan de klippen van Charybdis
en van Scylla, aan de zangen tier Sirenen, aan tie
tooveres Circe, aan den cycloop Polyphemus, aan de
Lestrygonen, eu twani. na al die gevaren doorworCalq,,n donsnuke
steld te lie;dwo. op bet
hield ; v.iti daar ldwanl hij
nina hem 7 kiren b
lehjk midi het eiladd der Plirake r i, %an waar hij,
mil !whit p der s•lie t ien %an Vein ,0,, ithara
tPrii ..4kee.do: hij had tier ji,rvii op zee ron lgezwor‘a,1 loos had 20.1..r.n
y ea, tau zijiie
l'en..:ope 11..1 in .11,41 iii,sehetitijd %Tr-41.0,441 e j e.etenlenien !L iar den tr.ton iP he,trud.01 g+'—
bad, en de bezithngen a a U. haddeit berthialde.
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malen blontgestaan aan plundering. Geholpen door
Unie, in den 50-j. oorlog de vereeniging der
zijnen zoon Telemachus doorhoorde U. de pretenduitsche protestantsche stee p en, ter vereeniging van
denten met zijne pijlen, en betengelde daarna zijn
hnn geloof. — U., op kerkelijk gehied de vereeniy olk, dat in opstand kwam om lumen dood te wre- ging van verschillende kerkeliike partijen; inzonderheid de se lert 31 Oct. 1817 door Prnisen's koken. Daar een makel hem voorspeld had, dat zijn
zoon hem v an het Leven zon herooven, zond hij Telening Frederik Wilhelm Ill, door .le gemeenschappelijke Avondmaalsviering in g evoerde vereeniging van
machns in hallingschap; maar een andere won, Telegonus, door U. verwekt hij
de Ltithersch,n en Gereformeerden (zie het art.
Iandde in Ithaca,
en vervulde het orakel, doordten hij
doodle zonEVANGELISCHE KERK). lle in 't jaar 1821 in Pruisen
ter bevordering van die vereeniging aanbevolene
der hem te kennel). — U. is een der helden van de
Bias; zijne avontnren en zijn terugkecr naar Ithaca
Evangelische Kerke-Agenda verwekte echter sedert
zijn het onderwerp van (le °dame. Sommige ge1834 zeer veel tegenstand, en riep de partij der zooleerden hebben beweerd, dat Humerus zeif niewand
genaamde Owl-Lutherschen in bet aanzijn, die sedert
antlers geweest is Ilan U. De naam van U. was behet jaar 1841 afzonderlijke kerkelijke getneenten
roeind in Italie, zoowel als in Griekettlaud. Men heeft
vormen.
hem een zoon toegedicht, met name Romus of RoUniversiteit, of liongesehool (niet te verwarmains. stichter van Rome, die weder door anderen
ren met Akadernie, zie dat art.), is (le naam van I lie
vermeld worth, als een kleiuzoon van Telemachus.
inrichtingen voor hooger onderwijs, waar (zie I I
De Portugeezen hielden U. voor den stichter van
repels lager) alle takken van wetenschap onderweOlisippo of Lissabon.
zen worden tot eene zich boven het alledaagsche
Umbren, lat. Umbri, of Umbriers, een nod- verheffende hoogte, en waar aan hen, die van tlat
italiaansch, voorheen zeer inachtig y olk in Italie, in
onderwijs in voldoende mate nut getrokken hebben,
bet land, dat naar hen Umbria heette, tusschen de
verleend worden zekere titels (academische graAdriatische Zee, Pieennm, het land der Sabtjnen,
den: Cundidaat, Doctor, Meester), waardoor zij de
Etrurie en Cisalpijnsch Gallie. De U. werden 308 v.
bevoegdheid hebben om in bet maatschappelijk ler. door de Homemen onderworpen, en mimeo an no
y en op te treden in menigen werkkring, die gesloten
90 v. Chr. het ronleinsche burgerrecht aan. De Wen
our alien, (lie
is voor alle niet-gegradeeerden,
der umbrisch-sabellijn c che volkeren (U., Saninieten,
niet aan eene U. hunne studien volbracht hebben.
Marsen) vormen te /amen den eenen tak der italiDe naain U. is aan file inrichtingen voor hooger onaansche talon, terwij1 de andere tak de tales van
den% ijs gegeven, omdat ze de universalitea (d. i.
den latijitschen stam bevat. Een belangrijk gealle takken) der Vk e tense liap omvatten, of althans
denkstuk der Uinbrische • taal zijn de Eugubijnsche
oinvatten kunnen ; want niet aan alle universiteiten
tafelen.
worden alle takken van wetenschap onderwezen.
Umbrae, bet wide Umbria (zie UMBREN), sedert ledere tak van wetenschap heet faculteit, en door1860 eene provincie van het koninkrijk Italie, gegaans vindt men can eene U. vijf faculteiten verbonvortnd nit de voormalige pauselijke delegation Peden, nl. theologie, wijsbegeerte, Iciterkunde, rechtsrugia, Spoleto en Rieti, is circa 168 vierk. mijlen
geleerdheid, geuceskunde. --Reeds de oude Grieken
groot, he,vollit met 513,000 zielen, en heeft tot hoofden Romeinen hidden inrichtingen voor hooger onplaats Perugia.
derwijs (de scholen te Athene en Alexandria, het
Umma, stad in slam Juda Jozua 19 :30.
atheneum te Rome), en in de middeleenvven had
UniStadt..Zle GROSS-UmsTADT.
men de kloosterscholen: loch het onderwijs was
Unalasjka, Oenalasjka, een der groote Aleoe- daar binnen zeer enge grenzen beperkt, en had slechts
ten, tusschen Siherie en russisch Noord-Amerika.
een bepaald doe!. De eerste universiteiten van het
d.
meer omvattende onderwijs waren die van Parijs en
de Elf duizend Maagden.
Zie URSULA.
die van Bologna, beiden gesticht in de 12e eeuw:
Underwald, in sommige boeken voor Unter- aan de U. te Parijs weed philosophic, rhetorica en
walden.
theologie door uitstekende Ieeraars onderwezen; aan
Unellen, lat. Unelli, y olk in Gallia, in Lugdu- de U. te Bologna leeraarden beroemde manners het
nensis 2a; hunne hoofdstad was Constantia (thans
romeinsche recht. Te Parijs vorunden de leeraars, te
Coutances).
Bologna de leerlin g en (stwlenten) eene corporatie.
Unfroi, of Onfroi, derde zoon van Tancred de
Weldra ontstonden er in verscheidene andere steden
Hauteville, vergezelde zijne broeders naar Italia,
van Europa universiteiten, die, wet hunne inrichting
was sedert 1051 aanvoerder der Noormannen, die
betrof, eene navolging waren van een der beide zooApnlie
bevocht 1053 de overwinning
evengenoet-ncle: over het geheel genomen nam men
van Civitella op pans Leo IX, en deed zich door dien
de U. van Parijs tot voorbeelil voor Engeland en
palls hevestigen
Duttschland, terwijI die van Bologna als voorheeld
het hezit van de veroverde provincien. Hij stierf 1057, en werd vervangen door
gold voor Italie, Souje en Frankrtjk. In den beginzijnen broeder Robert Guiscard.
ne ontstonden die universiteiten als van zelf, en
Ungarn, duitsche naain van Hoogarije.
waren hare privilegien het natnurlijke intvloeisel
Unglivar, romitaat in 't noordooslen van Him- barer Wu Min g; duet' later vverden de ii'mer,itellen
gariae, is rnim 55 vierliante in ijlen groat, bevolkt
op pleebtige w6ze gesticht, en gednrende hijua Brie
met 91000 &len, word( lw:proei . I door . he
werd voor hare priviletzien de bekraentiging
(d i e Mt IIe Carpathen k
i !wen g. lievtes'en
Ia. ' (100 Pah; verel,cht. De eeNte l'i,whe U. (lie
Ii,yov.o . in de laaharesa v (!t, II.. '20 !filen loop) en
bar hive,ti:!in g s,11 1 .10ma Wei van den pan,, maar
door (-. elligt . zien i n do Thei,-4,4 ontla ten le rIvieries. ,
val den keizer out ng, was de U. te Wittenberg
hit 1 10 , 111. 1 a,,l, de -4,1.1 U., :; intjlen neen
(1502), en 410.1. I I e kerkit e r%o r tnin g k%van i het %ernoordoosten linda (Olen), :lief 8:160
et•chte der pauselijke bekrachttgang nattitirlijk geLin ;.e (Nonrda weri..aanscae,.
I
I+
]Zie V.EREENIGDE
heel en al to verlal!en.
STATEN.
Wt.i !atoll lifer von lie siichting der vonrraamste
trniganitu. Zie ill BULLEN,
unIverNiteiton eerie lij,t %.(1,!ett, en'tel den oaain
Unie van Jcirecht. Zit; tinnar.
Omar vulgurde) bet * ticht.ings-jiartz.1 vertneklentle:
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Unkiar Skelessi

In de Vereenigde Provincien der Nederlanden.
1636
Leuven
1426 Utrecht
1575 Luik en
Leiden
Gent
1816
Franeker
1585
1834
1614 Brussel
Groningen
In Frankrijk.
1431
1229 Poitiers
Toulouse
1436
1289 Caen
Montpellier
1454
Orleans
1305 Valence
1460
Grenoble
1339 Nantes
1465
(in 1454 verplaatst
Bourges
1472
naar Valence)
Bordeaux
1548
Angers
1364 Reims
1572
1365 Douai
Orange
1676
Dole
1422 Besancon
1722
(in 1676 verplaatst
Pau
1769
naar Besancon)
Nancy
In Groot-Britanniii en Ierland.
1506
Oxford
1206 of 1249 Aberdeen
1582
Cambridge 1229 of 1257 Edinburg
1591
1411 Dublin
St.-Andrews
1828
1450 Londen
Glasgow
In Italie.
1360
1224 Pavia
Napels
1380
Pad ua1'228
Siena
1394
1'245 Palermo
Rome
1405
1343 Turijn
Pisa
1482
1319 Porma
Florence
In Spanje, Portugal en Griekenland.
al sad ol id
Valencia
1209
I 6
134:)9
1259 Toledo
S alaitsanea
1504
1279 Sevilla
Coi (Libra
1836
1290 Atliene
Lissa bun
In het Noorden ran Europa.
1652
1561 Duro t
Krakau
1805
Moskou
Kiyenhagen
I
18J3
1476 W1,11;1
Upsal
St.-Nter:burg 1819.
In Duitschland en Zwitserland.
1558
1318 Jena
Prang
1365 lieloistadt
Weenen
1368 Halle11659754
Geneve
Keulen
1385 (Wittenberg er bij 1816)
735
1386 Gottingen
Heidelberg
1743
en
1409 Erlangen
Leipzig
1775
Raze)
1459 Stuttgart
1810
Maiutz
1477 Berliju
1477 Bonn (gcvnrmd van
Tubingen
die van Munster) 1818
Wittenberg
1502
Munchen (gevormd v.
(in 1816 verplaatst
die van Landshut) 1826
naar Halle)
1832
Marburg
1527 Zurich
1834
1544 Bern
Koningsbergen
Unkiar Skelessi, d. Landingplaats des
Keizers, dorp in Klein-Azie, aan den Bosporus,
vierdhalf uur gaans ten N. N. 0. van Constantinopel,
werd vermaard door het tractaat van Juni 1833 tusschen Rusland en Turkije, waarbij eerstgenoemde
mogendheid zich verbond Turkije bij te staan tegen
den paella van Egypte, doch bij een gebeim artikel bedong, dat in zekere gevallen de Bosporus en de Straat
der Dardanellen voor alle europeesche mogendheden
gesloten, en alleen voor Rusland open zouden zijn.
Unna, 1) stad in 't pruis. reg.-distr. Arnsberg,
5 uren gaans bezuidw. Hamm; 6500 inw.; vroeger
Hanze-stad, en speelde eene rol in de veemgerechten. — 2) rivier in europ. Turkije, in Bosnie, ontspringt in de Hertzegowina, neemt de Sanna in zich
op, vormt van Nowi of de grenslijn langs de Croatische Militaire-grenzen, en outlast zich bij Uszticza
in de Save, na 25 mijlen loop.

Unni, I) levit. zanger ten tijde van David
I Chron. 15 : 18, 20. — 2) Ieviet die Zerubbabel
vergezelde ; Neh. 12 : 9.
Unsingis, oude naam der Huse.
Unst, het noordelijkste der Shetland-eilanden,
omstr. 2 vierk. mijlen groot, met 2300 bewoners,
en eenige goede havens.
Unstrutt, rivier in pruis. Saksen, ontspringt
op den Eichsfeld bij Kafferhausen in 't reg.-distr.
Erfurt, wordt bij Bretleben bevaarbaar, en valt na
24 mijlen loop in de Saale, tegenover Naumburg.
Aan de U. versloeg Thierry, koning van Metz,(in 528)
Hermanfroy, koning van Thuringen ; en aan de U.
gaf Radulf, hertog van Thuringen, (in 640)de aederlaag aan Sigebert, koning van Austrasie.
Unterwalden, een der vier wall- of bergkantons van Zwitserland, heeft de volgeude kantous
tot grenzen: Schwytz ten N. 0., Uri ten 0., Lucern
ten W., Bern ten Z. Het kanton U. (13 vierk. mijlen, met 25,000 bewoners) bestaat nit twee dalen
(nl. Obwalden en Nidwalden), die door het Kernwald gescheiden zijn, en elk eene op zich zelve
staande republiek vorinen: Obwalden (14,000 bewoners op 8 vierk. mijlen) heeft tot hoofdstad Sarnen ;
en Nidwalden (11,000 bewoners op 5 vierk. mijlen)
heeft tot Isoofdplaats Staistz.
Upland, voormalige provincie van Zweden, begrensd door de Bothnische Golf, de Oostzee, het
Malar-tneer, had tot hoofdplaats Upsal. Van U. zijn
gevorind de 'ails Stokholui, Upsal en een gedeelte
van We,terg,.
Upsal, zweedsch Upsala, stall in Zweden, 9
ijien heitoordw. Stokholm, aan bet nviertje Fyri,3;
90110 iuw.; heroeinde (1476 door Sten Shirt' geswill()) universiteit. De vroegste kouingen van Zweden !mitten Dunne restdentie te U., en •oerden tot
in de 10e eenw den titel van koning van U. Titans
is U. de hoofdplarits van het 151 U. (Upala-tau),
ruins 93 vierk. iniji grout, met 93.000 hemmers.
Ur, stad in Chaldea, gehoorteplaals %an Abraham en Thera!) ; Gets. 1 I en 15; Nett. 9: 7.
Ur, vader van een van David's helden ; 1 Chron.
11: 35.

Uraguay. Zie URUGUAY.
Ural, Oeral, of Poyas (beide namen, de eene Rus-

sischoie andere Tartaarsch,beteekenen Gordel),bij de
ouden Monies Hyperborei, het gebergte,dat zich over
eene Iengte van '262 (met zijne voortzettingen 397)
mijI uitstrekt van het N. naar het Z. tusschen europ.
en aziat. Rusland, van de Toendra-steppen aan de Uszee, tot de Kirgizen-steppe aan de Caspiscbe Zee.
Urania, 1) een der negen Muzen; zij was gesteld over de sterrenkunde. — 2) bijnaam van Venus, als godin der reine liefde.
Uranus, de personikatie van den Hemel, is
de oudste alter goden, zoon en tevens echtgenoot
van Gea (de Aarde), bij wie hij 18 kinderen verwekte, o. a. Saturnus, de Cyclopen, de Titanen, de
Centimanen, enz., die hij, zoodra ze geboren waren,
in den Tartarus opsloot. Saturnus wreekte zich
daarover, door zijnen vader te lubben. Ten gevolge
van die kunstbewerking kwamen de Reuzen, de
Erinnyen en de Mellen ter wereld.
Urba, thans Orbe, stad in Helvetii, hoofdstad
der Urbigenen.
Urbania, het oude Urbinum Metaurense, stad
in de ital. prov. Pesaro, aan den Metauro, derdhalf
uur g. bezuidw. Urbino; 4000 inw.
Urbanus, een der eerste verbreiders van het
Christendom ; Rom. 16: 9.
Urbanus, naam van twee heiligen 1) zie
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pans U. — 2) bisschop van Langres; kerkel. gedenkdag 23 Jan.
Urbanus, naam van acht pausen : U. I, de
heilige (223-230), stierf den marteldood onder
Alexander Severus; kerkel. gedenkdag 25 Mei. —
U. II (1088-1099), geb. in Frankrijk, te Lagery
bij Châtillon-sur-Marne, voor zijne verheffing Eudes
of Odo genaamd, deed Hendrik IV van Duitschland
en Filips I van Frankrijk in den ban, en bewerkte
door zijne howling op het concilie van 1095, dat tot
den eersten kruistocht besloten werd, — U. III
(1186-87), vOOr zijne verheffing Hubert Privetli
(of Crivelli), voerde zoo lang hij pans was strijd
tegen keizer Frederik I (Barbarossa). — U. IV
(1261-64), voor zijne verheffing Jacques Pantaloon,
geb. te Troyes, waar zijn vader schoenmaker was.
Hij stelde den Heilige-Sacramentsdag in, en hood
aan den heil. Lodewijk de kroon van Napels aan,
waarvoor die vorst bedankte, doch die kort daarna
door Karel van Anjou (Lodewijk's broeder) aangenomen werd.— U. V (1362-70), voor zijne verheffing Willem Grimaud (of Gritnoard), was de
laatste pans in Avignon. — U. VI (1378-89),
voor zijne verheffing Bartholomeiis van Prignano,
werd door de kardinalen , in den ban gedaan, terwijl
zij Robert van Geneve tot pans kozen, die den naam
aannam van Clemens VII, en die als zoodanig erkend werd door het grootste gedeelte van het Heilige Roonische rijk, alsook door Bohemen, Hotrzarije,
Engeland, Sicilie, terwijl Frankrijk, Nape's en Spanje
zich voor U. verklaarden. Dit was het begin van de
Groote scheuring. Met geweld van vvapenen hield U.
zich sonde; hij benoetnde 26 nienwe kardinalen,
daar de meesten hem argevallen wren; later vielen
6 der kardinalen van Clemens VII iii halide,' van U.,
en die list hij ter (10011 hrengen. Hij wide hot fee4
der Vi q itatte van °ate Lieve Vronw in, en stied
1389, terwijl hij op het punt stolid om Lich gewapenderliand mee,ter te (oaken van het koninkrijk
iNapek. — U. VII, weir zijne verliefling
nes Baptist Castagna, overleefde zijne paw ,wording
sleelits 30 (bigot! ( I-590).—U. VIII (1623-4 1),
voor zijne verheffing Masseo geb. 1568 te
Florenee. In 1627 gal hij eene nieuwe redactie aan
de bill In cwna Domini, waarbij de banvloek over de
ketters leder par vernienwd won't (zie lit;LLEN). en
stichtte in dat jaarook 't Collegium de propaganda fide.
In 1642 sprak bij de verrnaarde bill la eminerili,
de eerste veroordeeling nit over de Jansenisten. Deze
pans bevestigde de Orde der Visitatie, terwijl daarentegen de Orde der Jezuttessen door hem opgeheyen werd : hij verbeterde het Breviariam Romanum,
en maakte goelle latijnsche verzen : van zijne Gedichten (Rome 1631) zagen nog twee latere edition
het Licht (Parijs 1642 en Oxford 1726).
Urbigenen, een der vier groote volken van
Helvetie; ze woonden tusschen het meer Leman en
Aventicum ; hunne hoofdstad was Urba (thans Orbe).
Urbino, het oude Urbinum Hortense, stad in de
ital. prov. Pesaro, aan den weg nit de Romagna naar
Toskanen; 8000 inw.; geboorteplaats van den beroemden Rafael, van Baroche en van Polydorus Virgilius. Vroeger was U. de hoofdstad van een onafhankelijk hertogdom U. (tot 1213 slechts een graafschap), dat in de 14e eeuw veel grondgebied bij de
stad U. voerde. Dit hertogdom behoorde aanvankelijk aan de familie Montefeltro, werd een korten tijd
overweldigd door Cesar Borgia (1502), kwam toen
aan de familie Rovere (1508), welke familie 5 jaren
nit het bezit was gestooten door Lorenzo de Medicis, vader van Catharina de Medicis (die somwijlen

hertogin van Urbino genoemd wordt) en door pans
Leo X (1516-21). Kort na den flood van Frans
Maria II, den laatsten hertog, die ziju rijk aan den
pans gelegateerd had, werd het hertogdom ingelijfd
(1631) bij den Kerkelijken Shat, bleef toen tot 1801
hoofdpl. der pauselijke delegatie U., maakte vervolgens deel nit eerst van bet koninkrijk Italie, daarna
van bet fransche keizerrijk, kwam na Napoleon's val
weder aan den Paus, die het behield tot 1860, toen
het voor hem verloren ging en ingelijfd werd bij het
tegenw. koninkrijk Italie.
Graven en Hertogen van Urbino.
ste hertog
1443
1) 't Geslacht Montefeltro.
1213 Frederik III
1444
Buonconte
1238 Guid'Ubaldo I
Montefeltrino
1482-1508
1268
Guido
Frederik I 1296-1322 Cesar Borgia 1502
(een jaar aan den Paus.) 2) 't GeslachtDellaBovere.
Nolfo en Speranza 1323 Frans Maria I 1508-38
Lorenzo de Me(aan denPaust 342-1365.)
dicis
1516-19
Frederik II
1365
1519-21
Leo X
1376
Antonio
1404 Guid'Ubaldo 11
1538
Guido Antonio
Udo Antonio, eer- Frans Maria 111574-1626
Urbinum, naam van 2 steden in Umhrie, nl.:
I) U. Hortense:; thans Urbino. — 2) U. Metaurense,
beznidwesten het vorige; thans Urhania.
Urch, (ide naam van 't eiland Urk.
Urcinium, out-hips stall op Corsica, waarschijnlijk bet tegenwoordige Ajaceio.
Urfa (Ilonord d'), rottlawier, geb. 1567 te Marseille nit adellijke owlet's, Best. 1625; beriletinl is
zijn lierderrotnan 1st ree (hydte editie i dln.
ow..e
ler Atm
I t I.1111Pi
aan 1647). — (Anne (1'),
(len vorige, gel). 1555, lid van den g ams:mid owler
Hendrik IV, seheidde wettig van zijne vrouw 1599,
en ging in een 1,1/(sier, waar hij 1621 shed s. Men
lieelt van hem 150 klinkilicht e n, waanan er sleelits
5 gedrukt zipt. getiteld Ia Divine. Ile vrouw dem
ee brueders was de schoone Diana ; zie het art.
CHATEAU-MoRANu.

Ureterp, outlfrieselt Wraterp, dorp in Fries.
land. 6 urea g. benoordo0.1. ileerenveen ;1600
Urgel, of Sen-de-Urgel, het mule Orgelum of
Uryclo, vestingstad met 5000 inw. in de spaansche
prov. Lerida, aan den Segre, 6 mijlen bezwilw. Pitycerda ; ingenomen door de Franschen 1704, 1809 en
1823. Zie ANDORRA.
Uri, I) vader van Bezaleel; Exod. 31: 2 ; 35:
30; 38: 22; 1 Chron. 2: 20; 11 Chron. I: 5.
2) vader van een der twaalf bestelmeesters van Salomon; I Kon. 4: 19. — 3) een der portiers, die in
Babylon vreemde vrouwen hadden; Ezra 10: 24.
Uri, lat. Uronia, een der wall- of bergkantons
van den Zwitserschen bond, grenzende aan de kantons Schwytz ten N., Tessin() ten Z. 0., Glaris en
Grauwbunderland ten 0., Wallis, Bern en Unterwalden ten W., is circa 20 vierk. mijlen grout, bevolkt met 15,000 zielen; de hoofdstad is Altorf.
Geheel nit daten bestaande, is U. omringd door hooge bergen; het wordt doorstroomd door de Reuss.
bevat een -gedeelte van het Meer der vier kantons
(Vierwaldsteitter-meer), en is een der drie kantons,
die in 1308 in opstand kwamen tegen Oostenrijk.
In U. speelt de legende van Willem Tell.
Uria, vermeld Matth. 1: 6; II Sam. 11, 12 en
23 ; I Kon. 15 en I Chron. 11, diende als veldoverste
onder koning David. Deze vorst, die den weidschen
eernaam draagt van hman naar Gods barte" (Hand.
13 : 22) knoopte eene overspelige betrekking aan
met de schoone Bathseba, de vrouw van U., en zond
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haren man met eenen brief naar den opperbevelhebber Joab, met zoodanige bevelen, dat U. dientengevolge, bij het eerste gevecht tegen den vtjand,
sneuvelde. — U., een hoogepriester ten tijde van
Achaz; lion. 16 : 10-16. — U., een priester
ten tijde van Ezra; Ezra 8 : 33; Neh. 3 : 4, 21;
8 : 5. — U.,een priester ten tijile van Jezaia; Jez.
8 : 2. — U., een profeet onder koning Jojakitn;
Jerem. 26 :
Urias sinus, oude naam der Golf van Manfredonia, ;tan (!e Lust van Apt'lie (Adriati s che Zee).
Uriconiuin, voormalige romeinsche stad in
Britannia, waarvan in 1859 de overldijfselen opgegraven zij( nahij het dorp Wraxeter, eenige mijlen
van Shrewsbnry.
Uri61, I) hij de ralibijnen de Engel van bet
Zuiden, een der ministers van Justitie bij Gods
troon. — 2) afstamtneling van Levi ; I Chron. 6: 2i.
3) een overste der levieten; 1 Citron. 15 : 5, 11.
—4) sehoonvader van liehaheam ; II Chron. 1,3:2.
Uriya, de bevolking van het landschap Orissa
in Bengalen; ook tie taal, die ze spreken, beet U.
Urk, eilandje in de Zniderzee, I roi.j1 bewesten
Schokland, omstreeks in 't midden tusschen de trust
van Noord-Holland en die van Overijsel, slechts bewoond door 1200 menschen,meerendeels vissehers,
was reeds bekend in de 10e eettw; in 1637 sleeks
300 bewoners, waarvan er toen 149 bezweken aan
eene besniettelijke ziekte.
Urmond, dorp in nederl. Limburg, 4 uren g.
benoorden Maastricht; 650 inw.
Urquhart (David), engelsch reiziger, geb.
1805 te Bracklangwell in Schotland, deed herhaalde
malen reizen door Turkije, en deed zich door vele
geschriften kennen ais een warm verdediger van
Turkip's integriteit; 1817--54 lid van 't parlement,
maakte U. zich in Engeland impopulaIr door zijne
aanvallen tegen de staatkinide van lord Palmerston.
Urraca, koningin van Castilie, oudste (lochter van Alfons VI, was eerst gehuwd met Raymond
van BurgundIO, sedert 1109 met Alfons den Strijdlustige, koning van Aragonii3 en Navarra, die haar
echter reeds spoedig verstiet, zoowel om hare losbandigheid van zeden, ais orn (le halstarrigheid, waarmede zij zich ais koningin wilde ben gelden, nadat
haar wider gestorven was zonder inannelijken troonopvolger na te laten. Ook haar man had eene sterke
partij voor zich; U. werd reeds spoedig gevangen
genomen, en opgesloten te Castellas in Aragonie;
doch zij y owl middel om te ontstrappen; op haar
verzoek liet de pans zich met de zaak in, de echtgenooten werden voor een oogenblik verzoeud, (loch
weldra volgde openlijk de verklaring van Alfons, dat
U. Piet meer te beschonwen was ais zijne gemalin
(1111). Zij vatte no de wapenen op, om hem nit haar
rijk te verdrijven; (loch zij teed bij Sepulveda de rimierlaag,en nam toen (le wijk 'mar Galicie. Uat haar eerste
huwelijk had zij eenen zoo ' s, lien zij nu ale kollim;
uitroepen ( I 112),onder den naam viii Al;011S VIII,
terwrj1 zij iel‘e regeerde, of eigenlijk het regeerett
door den graai van Lat.., Wiens bijzit zij was. lie
granite!' van Spanje name.' eilidelOk (1122) graaf
'ii ga ■ ril 41e tengels tan bet beLava to
ii:itidt.+1 van A loos
werki
%atie
U %%err tie wapenen tilt tegen duel) tij %lent
spordig nii:rhade.ijk genlaskt, en stied' 4 jaren later
in het litoo:ter inn Sal . lanha, waar haar /Amu haar
gevari gen gezrt had.
Ursem, don ! ) in Noord-Holland, derdhalf our
:100 tow.
g.
Urs ern, zwits. dorp. Zie ANDERMATT.

Usedom
geslachtsnaam. Zie
Ursinus, fransch
OnsiNt.
Ursa, Genoa Ursortn, stad in Bretica ; thins
Osstina.
Urspelt, of Uspelt, luxemb. dorpje met 70 inn'.
5 Wren g. henoordw. Diekirch.
Ursula, (le heilige, en (le Elf iluizend Maagtlen
wortlen srdert eenwen te Keillen vereerd als erne
heilige schare marlelaressen. Volgens de legende was
U. de dochter van eenen tinning in Britannic, en
had zij (Arisin g tot brnidegom gekozen (d. gelofte van levenslange knischheid getiaan), toen zij
door haren vatler gedwongen werd om met eenen
heidenschen koningszoon te tronwen. Oin (lit lot te
ontgaan nam zij de vhicht, en kwam, van 11,000
maagden vergezeld, met schepen te lienlen aan, ivaar
zij echter alien over de kling gejaagd werden door
de Rumen, die joist die stad belegerden; (loch nadat tttt grnwelstuk volbnwht was, zond God den
Slaanden Engel met eene hemetsche ketirbei!de op
(le Hunnen af, Wier armee nu totaal ver p ietigil werd.
Ursula-kloosters,voormaIige nonnenkloosters in de Nederlanden, nl.: te Amsterdam (Spinhuissteeg), te Delft (Gasthnislaan), te Deventer,
Friesland (3 kwartier gaans beznidoosten Worknoi),
te Haarlem (Ursulasteeg), te Leiden (Vronwenkainp),
to ()tidewater (Cappellestraat), te Schiedam, to
Utrecht (Hamburgerstraat).
Ursulinen, de nonnen eerier orde, die 1537
gesttcht werd door de heilige Angela Merici nit
Brescia (geb. 1470, gest. 1540). Doze orde, die 1572
onder den regel van den heii. Angustinus gesteld en
tot het kloosterleven verplicht werd, heal zich verspreid in Frankrijk, Duitschland en de Nederlanilen.
Ursum. Zie URSEM.
Uruguay, een der Brie hoofdrivieren van de
Plata-rivier, ontspringt op de Sierra Santa Catarina
in Braziliö, vormt de grensscheiding tusschen Brazilie en Uruguay eenerzijds, en Ile Argentijnsche
Confederatie andererzijds, en valt na 190 mijlen loop
in (len Parana, boven Buenos-Ayres. Naar de U. beet
het ge,nieenebest U. (Republica oriental del U.) in
voormalig spaansch Znid-Amerika, 3375 clerk. mijlee groot, met 250,000 hewoners (meerendeels Gauchos, zie dat art.); hooidstad Montevideo. °rider den
naam van Banda Orientals maakte U. vroeger deel
nit van het spaausche onderkoningschap BuenosAyres, werd vervolgens negen jaren (1816-1825)
overheerscht door Artigas ((lie Buenos-Ayres overweldigde en Paraguay verwoestte), geraakte 1821
getleeltelijk onder Braziliaansch gezag en vormde de
Cisplatijnschc provincie van Brazilie, doch kwam,
geholpen door Buenos-Ayres, in 1825 in opstand, en
werd in 1828 erkeml ais onafhankelijke repubbek.
Seilert (hen tijd is U. aanhoudend verscheurd floor
binnenlandsche oillusten. Ue republiek U. !weft (le
volgende grenzen; Brazihe en het otrzijdig territoir
ten N., Entre-Rios ten W., den Atlanti,chen,Oceaan
ten 0.. Rio-de-la-Plata ten Z.
Urville (Dumont (1'). Zie DiumoNT DTEIVILLE.
U6beken, een iiirksrhe voiksstain in Turkestan, is liver:Hie:rile in Bukhara (liucharije), Balkh,
111111Wil, T

M-1 11 %1 11, ell,.

eiland in di . Onstzee, aan de L ust van
1.1,1115. VOP111111 . 11 . 11, via;, bij de nit watering van de
waarmeile
()der, ell be ‘‘esten het
vorint (cirea 21
den prinsischen kiwis
vierk. t 401000 hex,' (net's, en de soil Swinemilade tot Imulipliusi g . 0 1) tie zuidwestkust van
Usedom,

U. lilt het stadje U. met 1900 inw.
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fiseldingen
Useldingen, frailqrh U.wldange, dorp in et
groothertogdoin Luxemburg, r !wen gaans benoordw.
Diekireli, aan de Ai tert ; 600 inw.
U6her, verlat,inscht Usserius, beroemd anglicaansch prelaat, gel!. 1580 te werd 1654
aartsbissehop van Armagh, en stierf 1656 te Ryegate.
Zijne voornaamste worker' zijn o. a. Britannicaram
eccle.siarum antiquitutes (Dublin 1659; vertneerderd
Londen 1687) en Annales Veleris et Nova Testanzenti
(Lon den 1(i56; dikwijIs herdrukt), in well, werk hij
de srhepping Viler Nereid stelt in 't jaar 4004 v. Chr.,
Welke tijdrekening lang algemeen gevolgd is.
Usingen, stad in 'L Nassausche, aan de Use,
9 uren gaans henoordoo,ten Wiesbaden ; '2000 inw.
Usipeten, of Usipiers, y olk in 't noordwesten
van Germanic, nabij den Rijn, tusschen de Brurteren
ten N. en de Marsen ten Z.; ze bewoonden het land
dat later het graafschap Zutphen vormde.
Usk, rivier in Engeland, ontspringt in 't !winsdorn Wallis, loopt dan door 't graafschap Monmouth,
besproeit Abergavenny, Usk, Newport, en valt na 14
mijlen loop in 't kanaal van Bristol.
Uskoken, in de 16e eeuw bosnisch-servische
overloopers, die in Croatie goede dicusten aan Oostenrijk bewezen tegen de Turken, die tegen de U. te
oorlogen hadden van 1592 tot 1606. Ilunne hoofdpleats was Zengg; daar ze echter hun werk maakten
van zeerooverij, werden zij naar de streek van Carlstadt verplaatst, waar thans nog hunne afstammelingen wonen.
Uskub, Oeskoep of Skopia, eene stad in europeesch Turkije, aan den Bardar ; 20,000 low.; het
is de hoofdplaats van het ejalet U. (573 vierk. mijlen, met 700,000 bewoners), gevorrnd uit het oostgedeelte van Albanie.
Usquert, dorp in Groningen, vijfdhalf our g.
benoordw.
Appingedam; 700 maw. (met
' onderhoori cre gehuchten 1600).
Ussel, stad fransche dept. Corrêze, 8 mijlen benoordoosten Tulle, aan de Sarsonne; 4000
inw.; was voorheen hoofdplaats van het hertogdorn
Ventadour.
Usselo, of Osselo, dorp in Ovcrijsel, I uur g.
bezuidw. Enschede; 1700 inw.
Usserius. Zle USHER.
Usson, stadje in 't Iranschedept.Puy-de-DOme,
derdlialf uur gaans beoosten Issoire; 1000 inw.;
eertijds een sterk kasteel, dat tang de residentie was
der graien van Auvergne. De eerste vrouw van Hendrik IV, nl. Margarita van Frankrijk, bewoonde dat
kasteel twintig jaren lang ; in 1634 werd bet gesloopt.
Uster, marktvlek in 't zwits. Lantoa Zurich,
aan de Aa; 5000 inw.
' Ustica, of Osteode, et der Liparische eilanden, bewesten Lipari, hehoort thans tot de ital. prov.
Palermo, en heeft 3500 bewoners.
Utah, of Yutah, bij de Morrnonen oak genaamd
Deseret, d. lionighij, territorium der noord-amerikaansehe Unie, gevonn.I nit een gedeelte van OpperCalifornie, en 13 Aug. 1850 in de Unie opgenowen,
wordt geschat op 6177 vierkante mijlen, en ligt
rondom tusschen bergen besloten ; het westgedeelte
van U. vomit bet groote bekken van het Zoutineer
(Great-Salt-Lake). Langs den waterweg van den
Jordaan hebben zieh sedert 1847 de Morwonen nedergezet (zie MORMONEN en BRIGHAM-YOUNG). De inheemsche bevvoners, de Utah-Indianen, zijn een wijd
verspreid nomadenvolk. In 1861 telde U. ornstreeks
40,000 zielen. De hoofdstad van U. is Great-SaltLake-City.
Utgong, zooveel als Uitgong.

Uthai,
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kleinzoon van Omri ; I Chron. 9: ;

Ezra 8: H.

Utica, I) phenieisehe stad in Noord-Afrika,
beiroordw este!! Carthago (in het te r eowoordige regentseliap Tunis), arm de Zee, was eene volkpianting van Tyros, eii werd ua den ^ ndergang van Carthago hoofdplaats der pro,. Africa Propria. Te U.
maakte Cato, de Jonge, een elude aan zipi loci', en
wordt naar U. genoeind Cato Utieensis. — '2) stad
in den noord-dinerik. tat Aew- lrk, 19 inulen
benoordw. New-York, gest:cht 1794, is de hoofdpl.
van het graafschap Oneida, 110 aan den Mohawk, en
heat 23,000 inw.
Utingeradeel, grietenij in Friesland, kwartier
Zevenwooden, is van 0. naar W. derdhalf uur gaans
lang, en van N. naar Z. anderhalf uur g. breed,
en bevat de zes dorpen Oldeboorn (hoofdpl.), Nes,
Akkrum, Terhorne, Teriaple en Akwayyp.
Utraquisten, eene secte der Hussreten, dosgenoernd owdat zij het Ileilig Sacrament nuttigden
in twee gedaanten (brood en wijn); ze werden ook
genoernd Calixtijnen (zie dat art.).
Utrecht, provincie van bet koninkrijk der Nederlandemgroot 25 vierk. mijlen, bevolkt wet 166,000
zielen, grenst ten N. W. aan Noord-Holland, ten N.
aan Noord-Holland en de Zuiderzee, ten 0. aan Gelderland, ten Z. aan de Lek (die U. van Gelderland
en Zuid-Holland scheidt), ten W. aan Zuid-Holland.
De prov.U.,gevorwd uit het voormalige Neder-Sttcht
(zie het volgende art.) bevat 85 plattelandsgeweenten, de steden Amersfoort, Rhenen, Wijk-bij-Duurstede, Montfoort p n Llselstein, heeft tot hoofdplaats de stad U., het Trajectum ad Rhenum of
Trajectum Vetus der ouden, in !envy -lat. Ultrajectum,
in de volkstaal doorgaans Udell genoeind, aan den
Ouden Rijn gelegen, 8 uren gaans bezuidoosten Amsterdam, 13 urea g. beoosten 's-Gravenhage, 11 urea
g. benoordoosten Rotterdarn,12 uren g. ten W.N.W.
van Arnhem. De stad U. heeft 56,000 inw., eene in
1636 gestichte Universiteit code werkplaatsen der
Nederlandsehe Munt ; %verelthernaaard is de Dornkerk
van U., gestiela door Willebroidus, en vcienr de kerkhervorming een der prachtigste kerken van Europa;
bij den orkaan van 1 Aug. 1674 stortte het geheele
middelrif der kerk in ; ook de rest werd zwaar beschadigd, en Oral's zijn daarvan nog slechts twee
kapellen iii wezen ; al het overige is in een plein herschapen, wadrdoor die twee kapellen afgescheiden
zijn van den toren, die that's geheel op zich zelven
stoat: de eerste steer van dezen reusachtigen toren
(110 nederl. ellen twog) werd gelegd 22 Maart 1321,
en het botiwkuustig gevaarte was eerst 20 Jan. 1382
voltooid. (ider de groote menigte maw gewaakt
bebbende personen, die te U. gehoren zrju, merken
wij op: paus Adriaan VI, en den krtmukschrijver
delis Stoke. Aanvankelijk slechts een kasteel, dat
den naaui van Antonia drueg (gesticht door den een
of anderen roweinschen Antonius), werd dit later
Trajectum, d. i. Veer, overvaarplaats, genoernd, terwijl wider de bescherwing van dat Lastedl aan weerszijden van den Rijn allengs eenige huizen gebouwd
werden. Vooral de Witten, die in de 5e eeuw derwaarts kwainen, bouwden veel huizen bij, noemden het kasteel 1i/ilia/burg, welke naaw veertigjaren
later, toes ze door de Frieze!' verdreten en naar
Britannic overgestoken waren, weder in Trajectum
veranderde; in de 8e eeuw w'on't deze plaats reeds
als stad vermeld ; owstreeks 925 had de eerste owmuring plaats. Reeds in 690 kwarn Willebrordus
het evangelic prediken te U., dat destijds wider het
gezag stood van den frieschen komng Radboud, aan
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Wien het in 697 ontweldigd werd door den frankischen majordomos Pepijn. Willebrordus stichtte er
een bisdom, dat later zoo vermaard is geworden
(zie het volgend art.). In 857 werd U. geplunderd
door de Denen ; 870 werd U. bij de rijksverdeeling
van Lotharingen :toegedecid aan koning Lodewijk;
eerst in de 10e emir werd U. aan de macht der
Noormannen onttrokken, door de nederlaag, welke
hun toegebracht werd door Balderik, den 15en bisschop, en sedert dien tijd is de geschiedenis van U.
die van het bisdom. In de oorlogen tusschen de bisschoppen van U. en de graven van Holland, werd U.
in 1138 belegerd door graaf Dirk VI, die zich echter,
in plaats van de stad in te nemen, door des bisschops
banvloek genoopt zag blootshoofds en barrevoets
vergiffenis aan den bisschop te vragen. Gijsbrecht
van Amstel met de Kennemers liet zich in 1268 niet
alzoo afschepen, maar joeg den bisschop en al de
edelen de stad uit. In 1'504 werd U. ingenomen door
de Vlamingen ; graaf %Villem IV van Holland belegerde U. in 1345 gedurende eenige weken, doch
zontier de stud te kunnen betnachtigen. In 1432 mislukten twee aanslagen tier uit U. gebannenen, om
de stad te overrompelen. Veel beroering andervond
U. in de twisten der Hoekchen en Kabeljaowsehen;
de stad was Hoeksch, de bisschop Kabeljatiwsch. In
15(iti greet) te U. tie beeldstormerij plaats. De Franschen beinachttgden U. in 1672, en hielden bet
17 maanden bezel. Graaf Leicester hield zieh mettigmaul te U op. Allerhevig.t woedden in U. (178i-87)
de burgert isten hp:viten l'atriotten en Oranjegezinden ; Jan. 1797) rukten de Fransehen weder U.
boinen ; in 1807 was U. een korten tijd de resident ie
van Lotting Lodewijk ; in 1839 !ladder, te U. de eonferentien plaats der commi gsarissen van Nederland
en van Belgte, um de linauticele kwest len te regelen,
die door de voltIongene afscheiding van Belgie regeling behoeiden. Maar vooral vermaard is U. I) floor
de Unie van U., zijnde de overeenkonist hier gesloten (23 Jan. 1579) tusschen de 7 vereenigde provincien, waardoor de onafhankelijkheid der Nederlanden geproclameerd nerd ;2) door den Vredevan U.
(1 I April 1713) tusschen Lodewijk XIV eener- en
het Duitsche rijk en Engeland andererzijds, waardoor
een einde gemaakt werd aan den Spaanschen suceessie-oorlog. Van de rampen, die tie stad U. getroffen
hebben, noemen wij, behalve den orkaan van 1674
(reeds hierboven vermeld), nog de volgende :
brand 1148, 1171, 1279,1431, 1464 ; watersnood
1170; pest 1450, 1467 en 1468, 1474.
Utrecht (BistIom of Sticht van). Dit bisdom,
in het laatst der 7e eeuw gesttcht door Willebrordus,
bevatte de tegenwoordige provincie Utrecht (hetgeen men het Nedersticht noemdc), en de tegenwoordige provincie Overijsel (destijds bet Oversticht
gebeeten). De eerste bisschop van U. werd gewijd
in 695. Allengs vergroot, was het bisdom van U.
reeds spoedig een machtig rijk, dat eeuwen lang
deze landen vervulde met oorlogen en woelingen,
terwijl ook niet zelden de bisschop in oorlog was
met zijne eigene onderdanen. Die gedurige opstanden moede, verkocht de laatste prins-bisschop,
Hendrik van Beieren, al zijne wereldlijke macht
over U. aan Karel V (1528), alleen zijne geestelijke
macht behoudende, wordende toen het bisdom gesplitst in twee provincien (U. en Overijsel), die ook
als zoodanig als twee afzonderlijke provincien in de
Unie (van U.) werden opgenomen. Hier volgt, met
opgave van bet getal jaren of maanden hoelang en
het jaartal tot wanneer zij hunne waardigheid bekleed hebben, de naamlijst der

Bisschoppen van het Sticht van Utrecht.
1. St.- Wi Hebron] us
40 j. gest. 756
le Aartsbisschop
2. St.-Winfridus
752
2e Aartsbisschop
16 .
Al de volgende Bisschop:
776
3. St.,-Gregorius
32 j.
786
10 j. .
4. St-Albricus
792
6 j. .
5. St.-Theodardus
805
13 j.
6. St.-Ermacarus
827
21 j.
7. St.-Riefridus
838
11 j.
8. St.-Fredericus
12 j.
9. St.-Alfricus
856
8 j.
10. St.-Ludgerus
§66
10 j.
11. St.-Hungerus
899
33 j.
12. St.-Udibaldus
899
10 m. .
13. St.-Egi bold us
918
17 j.
14. St.-Rad bod us
977
59 j.
15. St.-Bald ricus van Goor
989
13 j. .
16. St.-Volcmarus
994
4 j. .
17. St.-Bald uinus
14 j. . 1010
18. St.- nsfritius
1027
19 j.
19. St.-Adelholdus
1054
27 j.
20. Arnnlphus
1075
21.Wilhelmus van Gelder(Hermanus)21 j.
24 j. . 1099
22. Conradus
1113
13 j.
23. Burehardus
13 j.
24. Godebahlus
11 j. . 1138
25. Andreas van Cuyk
12 j. . 1150
26. lieribert us (Sandebertus)
1156
6 j.
27. tiermantmc van Horne
1177
21 j.
28. Godefroln4 van lihenen
18 j.
1193
29. Baldnintis II van Holland
1198
2 j.
30. Arnoldn ,1 van Isenberg
? m.
1198
31. Theodoricuc van Rolland
1212
14 j.
32. Theodoriens II van Ahre
1215
3 j.
33. Otto I van Gelder
1226
10 j.
34. Otto II van der Lip
1233
7 j.
35. Wilbrandus van Oldenburg
1249
16 j.
36. Otto Ill van Holland
1250
I j.
37. Gosewinus van Amstel
17 j. . 1267
38. Henricus van Vianden
21 j. abd 1288
39. Johannes I van Nassau
8 j.
40. Johannes II van Sierck
(*)
5 j. gest.1305
41. Withelmus van Mechelen
16 j. . 1317
42. Guido van Avesnes
5 j. ' 1322
43. Fredericus van Sierck
m. • 1322
44. Jacob van Oudshoorn
18 j. . 1340
45. Johannes 111 van Diest
1 j.
46. Nicolaus de Caputiis
(*)
23 j.
47. Johannes IV van Arkel
(*)
7 j. . 1371
48. Johannes V van Vernenburch
7 j. • 1379
49. Arnoldus van Horne
1393
50. Florentius van Weve1inkhoven 12 j.
30 j. . 1423
51. Fredericus van Blankenheim
10 j. . 1433
52. Zuederus van Culenborg
22 j. • 1455
53. Rudolphus van Diepholt
2 j. abd 1457
54. Gijsbertus van Brederode (*)
39 j.gest.1496
55. David van Burgundie
20 j. . 1517
56. Fredericus van Baden
4 j. . 1524
57. Philippus van Burgundie
5 j.
58. Henricus van Beieren
(*)
(*) De 40e Bisschop van U. werd 1296 bisschop van
Tout, en stierf 1305.
De 46e werd 1350 kardinaal, en stierf 1386.
De 47e werd 1364 bisschop van Luik, en stierf
De 54e stierf 1475. (1378.
De 58e verkocht 1528 zijne wereldlijke macht
aan keizer Karel V, die verkoop werd 1529
door paus Clemens VIII bekrachtigd, en Hendrik van Beieren stierf 1552.
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Utrera

Vaga

Utrera, stad in Spanje, ruim 7 uren g. bezuidoosten Sevilla; 12,000 inw.
Uxbridge, stad in 't engelsche graafschap
Middlesex, 8 uren g. benoordw. Londen; 3000 low.;
tractaat van 1645 tusschen Karel 1 en het Parlement.
Uxellodunum, sterke stad der Cadurcen
in Gallie, in Aquitania la, werd niet dan na groote
inspanning door Cesar bemachtigd (50 v. Chr.).
tixiers, een roofzuchtig bergvolk in Susiana
(in 't tegenw. landschap Ahoeaz, in Khoesistan),
op de grenzen van Persis; de achemenidische koningen van Perzie betaalden schatting aan de U. om
van Susa naar Persepolis te trekken. Toen Alexander
nit lndie terugkeerde onderwierp hij de U.
Uz, 1) kleinzoon van Sem ; Gen. 10 : 23;
I Chron. I : 17. — 2) zoon van Nahor ; Gen. 22 : 21.
3) kleinzoon van Sur; Gen. 36: 28; I Chron.
1: 42.
Uz, een landschap in bet Oosten; Job 1 : 1 ;
Jerern. 25 : 20 ; Klaagl. 4 : 21.
Uza, Zie UZZA.
Uzai, varier van een der opbouwers van Jeruzalem ; Neh. 3 : 25.
Uzal, zoon van Joktan ;Gen.10:27;1Chron.1:21.
Uzbeken. Zie USBEKEN.

Uzes, het oude Ucetia, stad in 't fransche dept.
Gard, 6 uren g. benoorden Nimes; 6500 inw.; werd
in 507 door Clovis aan de Westgothen ontweldigd,
was tot 1629 een der sterkste vestingen van de
Hugenoten, doch werd in dat jaar op hen veroverd
en ontmanteld.
Uzza, 1) zoon vac den priester Aminadab;
II Sam. 6; I Chron. 13. — 2) nog vier verschillende
personen in het 0. T. (II Koningen 21 : 18, 26;
I Chron. 6 : 29 ; 8 : 7; Ezra 2: 49; Neh. 7 : 51).
Uzzi, zeven verschillende personen in het 0. T.
(I Chron. 6 : 5, 6, 51; 7 : 2, 3, 7; 9 : 8 ; Ezra 7 : 4 ;
Neh. 11 : 22; 12 : 19, 42).
Uzzia, 1) koning van Juda ; II Kon. 15 : 13,
30, 32, 34 ; II Chron. 26 :1 en v.; 27 : 2 ;
Jezaia 1 : 1; 6 : I; 7 : 1; Hosea 1 1; Amos 1 :1 ;
Zach. 14 : 15. — 2) nog vijf verschillende personen
in het 0. T. (I Chron. 6 : 24 ; 11 : 44; 27 : 25 ;
Ezra 10 : 21; Neb. I : 4).
Uzziel, 1) dezelfde als Ozzie' (zie dat art.),
stamvader der Uzzielieten; Exod. 6 : 17, 21 ;
Levit. 10 : 4; Num. 3 : 19, 30;1 Chron. 6 : 2,18;
15 : 10 ; 23 : 12, 20; 24 : 24. — 2) nog vijf verschillende personen in het 0. T. (I Chron. 4 : 42;
7 7 ; 25 : 4; 11 Chron. 29 : 14 ; Neb. 3 : 8).
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V
V. op fransche muntstukken is het merk, dat
ze geslagen zijn te Troyes.

Vaagen (Oost- en West-), twee der Loffoden
(1000 en 2400 bewoners).
Vaagtie, een der Fariier.
Vaal, ririer in Zuid-Afrika, ontspringt op het
QuathlaInba-gebergte, loofa in westelijke richting
en ontlast zich in de Oranje-rivier. Naar de V. is de
Transvaalsche republiek genoemd.
Vaals, of Vaels, dorp in nederl. Limburg, 5 u.
gaans bezuidoosten Maastricht, I uur g. van Aken ;
heeft zich in 't laatst der 18e eeuw herhaalde malen
gekenmerkt door domme en gewelddadige dweepzucht tegen het protestantsche gedeelte der bevolking, zoo verregaande, dat er in 1764 van regeeringswege paal en perk aan gesteld moest worden : er
werd dus door de Algemeene Staten een bevelschrift
uitgevaardigd, waarbij (tot straf) de roomsch-kathol.
kerken van V. en nog vier andere dorpen voor den
tijd van een jaar gesloten wei den.
u.r. dorp ; zie VREESWIJK.
( 11t
Vaart
Vaassen, dorp in Gelderland, anderhalf uur g.
benoorden Apeldoorn ; 700 inw. (met onderhoorigheden 2000).
Vacca, stad in Africa Propria, aan den Rubricatus, op de grenzen van Numidie en Zeugitana,
werd door Q. Metellus gekastijd met plundering,
omdat de romeinsche bezetting er vermoord was ;
en door Juba werd V. geplunderd, omdat het in opstand was gekomen tegen Cesar.
Vacca (Alvar Nunez Cabeza de), in 1539 door
het spaansche hof benoemd tot stadhouder van
Paraguay, begaf zich derwaarts, zijnen weg nemende
door bet zuiden van Brazilie, midden door de
Guarani-Indianen been, en deed 4 Maart 1542 zijne

intrede in de sod Assuncion. Zijne knevelarijen en
wreedheden maakten, dat zijue troepen tegen hem
in opsiand kwarnen, hem gev an ngen namen wet zijnen
vertrouwehng Pedro Fernandez, en beide!' in ketenen
geklonken naar S tiarije zonden, waar zij door den
Hungen raad der !when veroordeeld werden tot
deportatie naar Africa. In den loop van het rechtsgeding lieten zij (te Valladolid, 1555) een verdedigschrift drukken, zijnde bet allereerste geschrift, dat
over Paraguay het licht heeft gezien.
Vacceeen, Vacca'i, een yolk in Hispania Tarraconensis, bezuiden de Cantabren, waarvan ze gescheiden waren door de Idubeda ; in 178 v. Chr.
werden de V. onderworpen door Postumius, nadat
zij gedurende 14 jaren den oorlog tegen de R'otneinen volgehouden hadden. In den oorlog der Celtiberiers eenen verkeerden schijn op zich geladen hebbende, werden de V. opnieuw door de Romeinen
aangetast (150 en 136 v. Chr.), en geheel en al
onderworpen anno 100 v. Chr. Ilunne voornaamste
steden waren Palentia en Cauca ; hun land was ongeveer de tegenwoordige spaansche provincien Leon
en Oud-Castilie. Bij Plinius worden de V. verward
met de Vasconen.
Vachalis, oude naam der rivier de Waal.
Vada, eene bij Tacitus vermelde plaats als beroemd door de nederlaag van Claudius Civilis,
waardoor die held in ballingschap gedreven werd;
volgens sommigen is het de tegenwoordige stad
Wageningen.
Vadicassen. Zie V IDUCASSEN:
Vadosum (Mare-). Zie MARE.
Vaels, limb. dorp. Zie VAALS.
Vaesrade, of Vaasrade, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur gaans benoordwesten Heerlen ;
200 inwoners.
Vaga (Perino del), schilder. Zie PERINO.

Vagiennen

Valencigna

Vagiennen, Vagienni een Ligurisch y olk in
Cisalpiju s( h (,ailie ; ze woonden in de &den. die
besproeid worden door rIc Po, deli Tartan) en de.
twee 11%1(Tel! Dona; !MUIR' llooitIS1811 wai Augn,taVagleimoroiti(t IlaitsCittit di Ilene or Vico d i Munduvi).
naam (ler rifler de Waal.
Vahalis,
Vaillant (J. Foi), fratNell w ilm..rmticito., geb.
1632 te Ileawais, gest. 1706, I I ee^ I y our rz.keiting
van Lodewijk XIV wetenschappelijke reizen door
Italie, Sicilie, Griekenland, Egypte, Perm, Holland
en Engeland, en was eel' (ler eersten, die de MMSnilstiek verilie% en tot een toetssteen der geschiedenis.
Men heeft o. a. van hem: Historia Ploieniivorum ad
fidem numismalunz accommodata ( A mst. 1701);
Seleucidarurn imperium ad fidem num innat um ('s- age
1732): Arsacidarum imperiunz (2 din. Parijs 17'25);
. in coloniis ('s-Hage
Nun, isnzata cerea irnperatoruni
. a
1688 en 1697); 1Vumismata imperatorum
populis roman& ditionis (Artist. 1701).
Vaison, het oulle Vasio, stad in 't fransche
dept. Vaucluse, nabij de On‘eze, 7 uren g. benoordoosten Orange, 3000 inw.; oudtijds hoofdstad der
Vocontiers; was gewicbtig onder de Romeinen.
Vaizathi, zoon van Haman. Zie ARIDA'.
Valacria, lat. naam van Walcheren.
Valais, bij de Fransehen't zwits. kanton Wallis.
Valburg, dorp in Gelderland, 2 uren g. benoordw. Nijmegen; 700 inw.; geteisterd door den
water% loed van 1809.
Valcanaborgh, oude naam van 't liniburgsche dorp Valkenburg.
Valckenaer (Lodew. Caspar), nederl. philoloog, geb. 1715 te Leeuwarden, gest. 1785 als professor te Leiden. I3ehalve de uttmuntende edition
van griekscbe klassieken heeft men van hem o. a.:
Opusculaphilologica(2 d In.Lei pzig 1808).—V. (Jan),
zoon van den vorige,geb.1757,eerst prof.der rechtsgel.
te Franeker, vervol g ens te Utrecht, later tot 1814
dikwijIs als diplotnaat gehezigd,gest.te Haarlem 1820.
beiden niet te verwarren met W ALCKENAER).
Val-de-Olivas, stad in Spanje, 11 wen g.
benoordw. Cuenza ; 3000 IIIW.
Val—de-Pehas, stad in Spanje, 10 uren g.
bezuoloosten Ciudad-Beal, aan den andaluzischen
grooteit welt; 11,000 inw.
Valdez, spaansch %eldheer. Zie BALDEZ.
Val-Dieu. Zie GODSDAL.
Valdivia, versterkte stad met 1200 inw. en
goelle hale') in bet zuiden van Chili, nabij de uitwatering der rivierV, in de Valdiria-baai van den Grooten Oceaan, is in 1551 gesticht door Pedro Valdivia
(een der krijgsmakkers van Pizarro), werd versclieidene rnalen ver‘loest en weder opgebonwd, in 1820
ingenornen door lord Cochrane, en 81100 1837 verwoest door eerie verschrikkelijke aardheving ; bet is
titans hoofdplaats der prorincie V. (580 vierk. mijlen, met 50,000 bewoners).
Valeggio, stad met 50 0 inw. in de venet.
prov. Verona, aan den Mincio; bij V. 29 Mei 1796
overwinning van Bonaparte op tie Oostenrijkers.
Valengay, sta.t in fransche dept. Indre, 10
uren gaans beitoordw. Chatealtroux; 3500 inw.;
fraat kasteel, wear Ferdinand VII van Spanje gevangen zat van 1808 tot 1814. In 1829 werd V. ten
gunste van Talleratid tot hertogdom verheven.
Valencay (kardinaal van), geb. te Tours 1589,
gest. 1646, eigerilijk Achille d'Etampes-Nalencay,
aamankelijk Maltezer-ridder, later bevelliebber der
troepen van pans Urbanns V1I1 tegen (len hertog van
Parma, werd voor de diensten, als zoodanig bevlezen, door lien paus tot kardinaal verheven.

Valence, stad in '1 franeehe dept. DrOme
(1(aar(an het de lioatiplaats, is), 11141 71 millet) 1p.zindoosten Parijs, am! de BIlifine, ell tuft 1 7,1100
inw. Aatoalikeijk de hoofdstad der Segalaunen,
werd V. reeds 1,11)Pg roment,elie Wool e oiler dpit
naam van Julia I/ate/dia. In de iniddeleen«,,, was
het (le hoobl i i1;(ats 'Pn het'laidelia p Valentino's.
Te V. zi'n drie blyboid,re roneil‘en gebonden (374,
584, 853). Ile nuiversiteit van Grenoble werd do:w
Lodewijk XI naar V. verplaatst (1454); bier leeraarde
vooral Cujas; bier zetelde ook Ile Chambre ardente
(zie CLIAMBRE), die in 1755 Maudlin veroordeelde.
Het is de geboortepl. van Plume!, Francais (de
Nantes) en Chatnpionnet (wien hier een standbeeld
opgericht is). — '2) stad
fransche dept. Tarn,
ruins 6 uren g. benoordoosten Alby ; 1500 inw.
3) stad to 't fransche dept. Gers, derdhalf uur g.
bezuiden Condon], aan de Bayse; 1600 inw.
4) stad :in 't fransche dept. Tarn-Garonne, zesdhalf
uur g. bewesten Moissac; 3500 inw. — 5) fransche
naamsvorm voor de spaansche stad Valencia.
Valencia, 1) hoofdplaats der prov. Carabobo
in Venezuela, 19 mijlen bezuidw. Caracas, circa 1 nor
gaans bewesten het Meer van Valencia (Tacariguameer), is gesticht in 1555, feed veel in den vrijheidsoorlog, en heeft thaws 10,000 inw. 2) het oude
Valentia Edetanorum, stad in Spanje, aan den
Guadalquivir, een half uur gaans van de Middellandsche Zee; 106,000 inw.; universiteit ; het is een der
fraaiste steden van Spanje, en hoofdstad van het
zoogenaamde koninkrijk V. (408 vierk. mijlen, met
1,247,000 bewoners), dat ingedeeld is in Brie provincien, V. (204 vierk. mijlen; 607,000 zielen), Alicante, en Castellon-de-la-Plana. Oudtijds
was V. de hoofdstad der Edetanen. Het werd in 715
veroverd door de A rabieren. Eerst behoord hebbende
tot het kalifaat Cordova, werd V. bij de verbrokkeling van het kalifaat (1031) hoofdstad van een klein
koninkrijk V. (zie boven), t at sleehts bestond tot
1091, toes V. aan de Muoren out weldigd weed I o or
den Cid: na lieu dood Nan (hen held (1100) werd
V. door de Moore') heroverd, in weerw 11 %an Ile
heldhaltige wijze, waarop het verdedigd werd door
zijne weonwe Chimene. lu 1238 wend het knninkruk V. veroverd door Jacobus 1, koning van Aregome, en 1319 evenals Arag . inie met Cactilie vereenigd,
1\a de verovering waren vele Moore') in V. gevestigd
gebleven; en tie den ondergang van bet koninkrijk
Granada (1492) groeide bun getal nog aanmerkelijk,
atm. Hunne uijverheid en bunne bekwaanaheld in
den landbouw waren voor V. eene groote hron van
weivaart ; waarom dan ook de christenbevoiking van
V. zoo lang mogelijk de verbanning der Mooren tegenhield wider Filips 11 en III. Ile eerste boekdrukkerij in Spanje werd te V. opgericht; bet is de geboorteplaats Ian de pausen Alexander • 1 en CelesOnus III, van Guilhen de Castro, Hugo de Moneade,
enz. In 18N werd V. veroverd door maarschalk Sachet. De, spaansche generaal (Ion Banton Narvaez
voert den titel y aw/firing ran V.-2)V.-de-Aleantara,
vestingstad niet 5000 inw. in Spanje, 10 uren g.
bezuidw. Alcarilara. — 3) V.-de-don-Juan, vlek met
2000 inw. in Spanje, 7 uren g. bezuiden Leon. —
4) V.-del-Ventose, stad met 4000 inw. in Spanje, 7
uren g. hetvesten Llerena.
Valenciana, stad in den mexicaanschen sleet
Gnanajnato, niet y er van de stad Guanajuato; 5000
inw. (vroeger had het er 22,0(10). Grouse
mijlen, 1708 ontgotinen fluor Obregon (die later tot
Graaf van V. verhe%en nerd): van 1771 tut 1804
liebben die mijneu 250 millioen guldens opgeleverd.
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Valenciennes

Valenciennes, bet oude Vnlentiante, stall in
't fransche dept. Nord, aan de Schelde, 13 uren g.
bezuidoosten Rijssel ; 25,000 inw. Gesticht omstr.
399 v. Chr.; de frankische koningen hadden to V.
een paleis ; vervolgens behoorde V. aan Lotharius
(842 en v.) en later aan het Duitsche keizerrijk. In
1677 maakte Lodewijk XIV zich rneester van V., en
bij den Vrecle van Nijmegen (1678) bleef Frankrijk
in het bezit er van. Door de Oostenrijkers hemachtigd 1793, werd V. in 1794 door de Franschen heroverd. In 1008 werd V. geteisterd door de pest.
Het is de geboorteplaats van Froissart, Wien hier in
1856 een standbeeld opgericht is.
Valens (Flavius), romeinsch keizer, geb. constr.
328 in Pannonie, werd 364 tot medebestuurder des
rijks gekozen door zijnen oudsten broeder Valentinianus, die hem over het Oostersche rijk stelde. Hij
dempte den opstand van Procopius (366), behaalde
verscheidene voordeelen op den koning der Perzen,
liet de Gothen toe in zijn rijk, en wees Linn NederMesie tot verblijfplaats aan (376); doch de kuevelarijen der romeinsche oilicieren en ambtenaren dreven de bevolking tot opstand, en de veldheeren van
V. leden de nederlaag in de veldslagen van Marcianopolis en van ad Sauces. Valens zelf werd verslagen
bij Adrianopel, en vond met zijn gansche gevolg den
dood in eene hut, waarin hij zich verscholen had,
doch die zijne vervolgers in brand staken (378).
Valens (Julianus), nam het purper aan onder
Decius, en werd eenige dagen later gedood. —
V. (P. Valerius), neef van den vorige, was protonsul van Achaja, en liet zich insgelijks als keizer uitroepen onder Gallienus, na de usurpatie van Macrianus; hij overwon Piso (die insgelijks als keizer
uitgeroepen was in Thessalia), en liet hem ter dood
brengen, doch ward tien waken later zelf vermoord
(261) door zijne eigene soldaten.
Valentia, 1) stad der Segalaunen in Gallia ;
thans Valence. — 2) zie VALENCIA. -- 3) eilandje in
de Roode Zee ; zie DESSI.
Valentin. Zie v. ALENTINUS.
Valentinianus I, Flavius Valentinianus, romeinsch keizer, gab. 321 in Pannonie, diende loffelijk onder Julianus en onder Jovianus, en ward, bij ,
den dood van laatstgenoeunden (364) door de armee
als keizer uitgeroepen to Nicea. Hij droeg bet bewind over de oosterhelft des rijks op aan zijnen
broader Valens. Zelf was V. een uitstekend veldheer ;
hij sneuvelde 375 op een veldtocht tegen de Quaden.
V. II, Flavius Valentinianus Junior, tweede zoon
van den vorige, door diens oudsten zoon Gratianus
gekozen tot medebestuurder des rijks, in welke
waardigheid hem het westerdeel des rijks ward opgedragen ' (375). Veertien jaren later eenen veldtocht (389) tegen de Franken zegevierend volbracht
hebbende, ward V. door den verrader Arbogastes
(zie lien naam) vermoord to Vienna in Gallie(390).—
V. III, Flavius Placidus Valentinianus, zoon van
Placidia en van den veldheer Constantius, gab. to
Ravenna in 419, ward in 423 bij den dood van zijnen oom Honorius door zijne moeder naar Constantinopel gebracht,'en 425 (dos op zijn zevende jaar)
aangesteld als keizer van het Westersche rijk : aanvankelijk regeerde Placidia als regentes, tot aan de
meerderjarigheid van V.; toen kwarn daze geheel en
al aan den leiband van Aetius, die een gedeelte van
Gallia voor hem redde, en den inval van Attila afsloeg bewesten den Rijn (451); desniettemin werd
die uitstekende veldheer (Aetius) door V. gedood,
louter omdat hij hem zijnen roam benijdde.Nu wierp
Attila zich op Italie (452), waarvan hij het noorden
II.

Valk
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verwoestte ; en hij maakte zich gereed tot eenen
nieuwen inval, toen hij stierf (453). keizer V. III,
zonder bekwaamheid en zonder moed, werd twee
jaren later (455) van het leven beroofd door Petronius Maximus, wiens vrouw hij verkracht had, en
die hem opvolgde op den troop.
Valentinois, gedeelte van Neder-Dauphine,
bezuiden Viennois en beoosten de Rhone; hoofdplaats Valence ; andere steden waren : Crest, St.Marcellin, Montelimart,Pierrelatte.—Hertogin van V.
was Diana van Poitiers; zie DIANA.
Valentinus, een invloedrijk gnosticus uit
Egypte, ging omstr. 140 naar Rome, en moet omstr.
160 aldaar of op Cyprus gestorven zijn. Zijne aanhangers (Valentinianen genoemd) bleven bestaan tot
in de vierde eeuw ; zij vermengden het Christendom
met platonische en pythagorische begrippen.
Valenza, stad in de ital. prov. Alessandria, op
den rechteroever van de Po ; 9000 inw.
Valeria, 1) eene soort van militaire marke, in
de 4e eeuw gevormd nit dat gedeelte van NederPannonie, dat zich tangs den Donau uitstrekte van
de Drave ; deze marke werd geregeerd door eenen
hertog. Men beschouwt haar dikwijls als eene provincie der diocese Illyrie. — 2) provincie van Italie,
in de diocese Rome, tusschen Umbria, Campanie en
Picenum.
Valerius Flaccus (Cajun), romeinsch dichter nit Setia in Campanie (daarnaar bijgenaamd
Setinus), ook wel Balbas bijgenaamd, leefde omstr.
eene eeuw -v. Chr. Zijn onvoltooid gebleven dichtstuk Argonautica is het best nitgegeven door Heinsins (Amst. 1580), Burmann (Leiden 1724), Wagner
(2 din. Gottingen 1805), Weber (in den .Corpus
Poetarum Latinornm", Frankfort 1833), Thile (Halle
1863).
Valerius Maximus, romeinsch geschiedschrijver, diende in Azie onder consul Sextu,s Pompejus anno 14 na Chr., en kwam vervelgens aan
het hof van keizer Tiberius. Men heeft van hem
Factorum dictorumque memorabilium libri 1X (een
der laatste editien is die van Kempf, Berlijn 1854).
Valerius Messala (M.). Zie MESSALA.
Valerius Publicola (P.). 'he PUBLICOLA.
Valery, de heilige, lat.Walaricus of Gualaricus,
eerste abt van het klooster Valery in Picardie, gest.
622. Kerkel. gedenkdag 12 Dec. Naar hem is de
stad V. genoemd.
Valery (St.-), naam van twee frarische steden,
nl.: 1) St.-V.-sur-Somme, in 't dept. Somme, nabij
de uitwatering der Somme: 3700 inwoners. —
2) St.-V.-en-Ceux, in 't dept. Seine-Infer.; 5500
inw.; is de handelshaven voor Opper-Normandie.
Valespir,oud landschap in li'rankrijk (in Roussillon, in het tegenw. dept. der Oost.-Pyreneen), had
den titel van graafschap, en was onderhoorig aan 't
graafschap Cerdagne ; de hoofdpl. was Prats de Mao.
Valetta (citta-), stad met 60,000 inw. ter
nostkust van het eiland Malta, waarvan het de hoofdplaats is, ward 1566 gesticht door Parisot, grootmeester der Maltezer-orde, was de residentie der
grootmeesters tot 1798, toen het eiland overgeleverd
werd aan Bonaparte. In 1665 ward V. belegerd door
de Turkel! ; in 1801 werd het, na een tweejarig
beteg, ingenomen door de Engelschen. Sedert 1838
heeft V. eene universiteit.

Valez de la Gomera. Zie BA-DIS.
Valhalla. Zie WALHALLA.
Valk (Orde van den Witten-), eene militaire

ridder-orde, in 173'2 ingesteld door Ernst-August
hertog van Saksen-Weimar.
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Valkenburg

Valkenburg, I ) dorp in Zuid-Holland, 1 uur
g. benoordw. Leiden, 20 minuten g. van Katwijkbinnen ; 600 inw.; beroemde paardenmarkt in September. Het kasteel of de burg van dit V. is in 860
geheel verwoest door de Noormannen en Denen.
2) vlek (vroeger stadje) in nederl. Limburg, 2 uren
g. benoordoosten Maastricht ; 800 inw.; 27 April
1773 deerlijk geteisterd door brand ; was vroeger
hoofdpl. eener heerlijkheid (Land van V. genaamd).
Het kasteel van dit V. werd 1568 bemachtigd door
de Franschen, 1644 heroverd voor de Staten, 1672
bezel door de Franschen, aan wie het reeds kort
daarna (10 Dec.) weder ontweldigd werd. In de 14e
eeuw doorstond dit kasteel een merkwaardig beleg;
er zijn thans nog slechts eenige ruinen van in wezen.
— 5) Oud-Valkenburg, dorp in nederl. Limburg, aan
de Geul, een kwartier gaans ten 0. Z. 0. van het
vlek V.; met onderhoorigh. 700 inw.
Valkenisse, voormalig dorp op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland ; lag 5 kwartier g. ten Z. Z. W.
van Gi n neken .
Valken -Kogge. Zie V, ALKOOG .
Valkenswaard, veelal kortweg Weerd genoemd, dorp in Noord-Braband, 2 uren g. bezuiden
Eindhoven ; 500 inw.; werd 1543 gebrandschat door
Maarten van Rossum, 1599 gewelddadig behandeld
d Spa n j aarden .
door
d oo de
Valkhof (het), ook wel het Frankenhof genoemd, voormalige burg of paleis te Nijmegen, in
't noordoosten der stad, gesticht door Karel den
Groote, die op het V. dikwijls het Paaschfeest vierde,
er de rijksverdeeling vaststelde voor zijne Brie zonen (Karel, Lodewijk en Pepijn), en er in 808 eenen
landdag hield. Theophana Augusta, weduwe van den
griekschen keizer Otto II en moeder van Otto III,
stierf op bet V. in 990 (17 Juli). De machtige keizer Hendrik III vierde- op het V. zijne luisterrijke
bruiloft met eene engelscbe princes. Herhaalde malen was het V. reeds door de Noormannen en door
hertog Godfried II van Lotharingen in de arch gelegd, toen keizer Frederik I, bijgen. Barbarossa, het
in 1155 prachtiger dan het ooit geweest was liet
opbouwen; tien jaren later (1165) werd keizer Hendrik VI op het V. geboren. In 1248 maakte Otto 111,
graaf van Gelder, zich van het V. rneester. In 1340
had op het V. het vreemde tooneel plaats, dat hertogin Eleonora, door haren man beticht van melaatschheid, onverwacht in de raadzaal binnendrong
en zich bijna spiernaakt aan de vergadering van
's lands staten en edelen vertoonde (zie ELEONORA
van Gelderland). In 1467, bij de uitlegging van Nijmegen, werd het V. binnen de muren der stad getrokken ; 1478-80 zaten Frederik en Willem van
Egmond in een der torens van het V. gevangen ; in
1481 werden aartshertog Maximiliaan en zijne gemalin Maria van Burgundie op het V. ingehuldigd als
hertog en hertogin ; in 1529 en 30 liet hertog
Karel van Egmond het V. versterken (zie NIJMEGEN),
doch 1537 werden al die nieuwe werken door de
burgerij geslecht ; 1558 werd hertog Willem van
Gleve, 1546 keizer Karel V, 1549 koning Filips II
van Spanje, Kier als hertog van Gelre gehuldigd ;
1570 werd Anna van Oostenrijk plechtig op het V.
ontvangen door den hertog van Alva; 1578 bezwoer
Kier graaf Johan van Nassau zijne instructie als stadhouder ; 1611 werd het V. tot residentie van den
stadhouder ingericht ; van 7 Nov. 1787 tot 23 Oct.
1788 hield de erfstadhouder Willem V op bet V. zijn
hof; in 1794 Teed het V, aanmerkelijk door het bombardement der Franschen op Nijmegen ; 9 Fehr.
1796 werd het paleis openbaar voorafbraak verkocht

Valois
(het bracht den spotprijs van 90,400 gulden op), en
thans ziet men te Nijmegen nog slechts de plaats
waar het V. gestaan heeft.
Valkoog, of Valk-oog, dorp in Noord-Holland,
vierdhalf uur g. benoordoosten Alkmaar; 150 inw.,
in 1492 werd V. tot boete veroordeeld wegens deelneming aau de woelingen van 't Kaas-en-Broodsvolk.
Valkyrien. Zie W ALKYREN.
ValkyriOnland, oude naam van Walcheren.
Valla,"(Lorenzo), ital. geleerde uit de 15e eeuw,
geb. te Rome 1606, gest. te Napels 1457. Eene cornplete editie zijuer vele werken (alien in 't Latijn)
verscheen 1543 te Bazel. — V. (Nicolas DUVAL,
genaamd), fransch rechtsgeleerde nit de 16e eeuw.
Valladolid, I ) het Pintia der ouden , stad
met 42,000 inw. en eene 1346 gestichte universiteit
in het spaansche koninkrijk Leon, 20 mijlen benoorden Madrid, aan de samenvloeiing van de Esgueva
met de Pisuerga, is de hoofdplaats der prov. V. (143
vierk. mijlen, met 244,000 bewoners). Tot aan de
regeering van Karel V was V. residentie der castiliaansche
spaansche koningen ; ook Filips II, die
te V. geboren was, resideerde er eenigen tijd. Het is
ook de geboortepl. van Fernand Nuiiez (naar de lat.
naam der stad bijgenaarnd Pincianus); te V. stierf
Columbus in 1506.— 2) stad in Mexico, 23 mijlen
benoordw. Mexico, heeft 18,000 inw., is de geboorteplaats van Iturbide, en de hoofdplaats van den
staal V. (zie MECHOACAN). - 3) stad in de republiek Honduras; zie COMAYAGUY.
Vallibre (Mlle. de la). Zie LAVALLIERE.
Vallombrosa, groote Benedictijner abdij in
de ital. prov. Florence, in het dal der Chiana, is het
stamklooster van de Orde van V., die in 1039 gesticht werd (zie GUALBERT). In den tijd van haren
hoogsten bloei beg at deze Orde 51 kloosters in Italie
en Frankrijk ; zij vereenigde zich in 1662 met de
Sylvestijnen, doch telt thans nog maar zeer weinig
leden. Naar hunne vroegere kleedij heetten zij ook
Grijze Monniken (zie GRIJZE).
Valls, stad in Spanje, vijfdhalf uur g. benoorden Tarragona ; 13,000 inw.; bloedige veldslag 24
Fehr. 1809, waarin de Franschen (onder Souliam
en Pino) de overwinning bevochten op de Spanjaarden (onder Reding).
Valmont de Bomare(Jacq.Christ.), fransch
natuurkundige, geb. 1731 te Rouaan, gest. 1807 te
Parijs, hereisde voor gouvernements-rekening de
Alpen, de Pyreneen, Zwitserland, Italie, Duitschland,
Engeland, Zweden, Lapland, IJsland, en leverde een
Diclionnaire raisonnd uCiversel d'histoire naturelle
(5 din. Parijs 1765; 5e druk 15 din. Lyon 1800).
Valmy, dorp in 't fransche dept. Marne, 3 uren
g. bewesten Ste.-Menehould ; 500 inw.; 20 Sept.
1792 bevochten de Franschen bier eene schitterende
overwinning op de Pruisen; maarschalk Kellerman
(die onder Dumouriez kommandeerde) werd daarvoor later door Napoleon I verheven tot Ilertog van V.
Valognes, waarschijnlijk het oude Crociatonum
de hoofdstad der Unellen, stad in 't franscheKanaaldept., 6 mijlen benoordw. St.-LO, 4 uren g. bezuiden
Cherbourg, 3 uren g. van de zee ; 7500 inw.; werd
aan koning Karel II van Navarre ontweldigd door
Dugnesclin, en door de Engelschen veroverd onder
de regeering van Karel VII.
Valois, het land der Vadicassen of Viducassen,
voormalig landschapje in Frankrijk,in Isle-de-France,
that's uitrnakende het oostgedeelte van het dept. Oise
en het zuidgedeelte van het dept. Aisne ; hoofdplaats
Crespy. In 1284 werd V. met den titel van graafschap als apanage gegeven door Filips den Stoute
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aan zijn (op een na oudsten) zoon Karel, den vader
van Filips van Valois (Filips V) en stamheer van 't geslacht Valois, dat 13 souvereinen aan Frankrijk heeft
geleverd van 1328 tot 1589 (zie dl. I, blz. 1093).
Karel VI verbief 't landschap V. tot hertogdorn voor
zijnen broeder Lodewijk van Orleans (1402); Lodewijk XIV maakte er een hertogdorn-pairie van, voor
zijnen broeder Filips van Orleans, en sedert dien tijd
beeft V. onafgebroken aan de fawilie Orleans toebehoord tot 1790.
Valois (Karel v.Fran krijk , graaf van) . Zie KAREL.
Valparaiso, d. i. Paradijs-dal, stad in Chili,
aan de Baai van V., 14 mijlen benoordw. Santiago ;
70,000] inw.; tweemaal geteisterd door aardbeving
(1822 en 1829), eens door brand (1843), en 31
Maart 1866 gebombardeerd door de Spanjaarden.
Het is de voornaamste zee- en koopstad aan de gansche westkust van Zuid-Amerika, en hoofdplaats der
provincie V. (ruin 62 vierk. mijlen, met 116,000
bewoners).
Valperga di Caluso (Tomas), ital. geleerde, geb. 1737 te Turijn, gest. 1815 aldaar, was
zeer bevriend met Alfieri. Men heeft o. a. van hem
Litteratura copticm rudimenta (Parma 1783, onder
het pseudoniem Didymus Taurinensis).
Valrèas, stad in fransche dept. Vaucluse, negen dhalf uur g. benoordw. Orange ; 4500 inw.; geboorteplaats van kardinaal Maury.
ValrOniey, Vallis Romana, voormalig landschapje in Frankrijk, in Bourgogne, thans deel uitmakende van het dept. Ain ; de voornaamste plaats
in V. was Champagne.
Vals, vlek in 't zuiden van Frankrijk,.dept. Ardeche ; 2800 inw.; minerale bronnen.
Valsesia. Zie —s ESIA.
Val-Tellina, lat. Vallis Tellina, ook Adda-dal
genaamd, dal in het noorden van Italie, strekt zich
uit van de Adda tot het meer van Como, bevatte
tijdens de oude indeeling de landschappen V., Chiavenna en Bormio, en vormt thans de ital. provincie
Sondrio (ruin] 59 vierk. mijlen, met 106,000 bewoners). hi 1797 door Bonaparte bemachtigd en 1807
bij het koninkrijk Italie ingelijfd, vormde V. onder
het keizerrijk bet dept. der Adda (hoofdplaats Sondrio). In 1814 werd V. aan Oostenrijk gegeven ; in
1859 ging het voor de kroon van Oostenrijk voor goed
verloren.
Val-Travers, dal in 't zwits. kanton Neufchatel, strekt zich van het Z. W. naar het N. 0. nit
tangs de Reuse, tusschen de twee takken van het
Jura-gebergte ; 14,000 bewoners.
Van, stad in aziat. Turkije. Zie WAN.
Vancouver (George), engelsch zeevaarder,
geb. 1750, gest. 1798, deed met Cook de 2e en 3e
reis rondom de aarde, diende vervolgens onder Rodney, en werd 1789 gebezigd bij bet station Jamaica.
In 't volgende jaar werd hem opgedragen te onderzoeken, of er een zeeweg bestond om het noorden
van Amerika. Eerst gezamenlijk met den Spanjaard
Quadra, dien hij in die wateren aantrof (1792), vervolgens alleen (1793), nam hij de geheele westkust
van Amerika op van den 56sten graad tot aan NieuwCalifornie, zonder eene doorvaart te vinden ; hij bezocht de russische factorijen, den Koning-George- en
den Prins-van-Wall is-archipel,het Groote Admiraalseiland, deed zich het eiland Owhyhee afstaan door
den koning van dat eiland (1794), en keerde 1795
in Engeland terug. Hij stierf 1798, kort na de in't-licht-verschijning der Bescbrijving van zijne Ontdekkingen in de Stille Zuidzee (3 din. in 4° met
atlas, Londen 1798).

Vancouvers-eiland, een eiland aan de
westkust van Britscb-Columbia, in den Grooten
Oceaan, is omstr. 200 vierk. mijlen groot, zeer
boschrijk, bewoond door vele kleine Indianen-stammen ; de hoofdplaats is Victoria op de zuidoostpunt ;
vroeger was dat Noetka (Nootka) op de westkust,
waarnaar de Nootka-sond genoemd is. De Engelschen vestigden zich op V. in 1786, doch de Spanjaarden maakten zich van de eng. factorijen meester
in 1789 ; het eiland werd echter aan Groot-Britannie
teruggegeven, bij welke gelegenheid Vancouver en
Quadra elkander leerden kennen, waarom V. ook wel
Quadra-en-Vancouver genoemd is. Eerst sedert 1849
is V. gecoloniseerd.
Vanda, koningin van Polen (540-600).
Vandalen, een germaansch yolk, dat voor het
eerst in de geschiedenis vermeld worth in de tweede
heeft der 2e eeuw na Chr., op de noordoost-helling
van het Reuzengebergte, doch in de 3e eeuw in het
zuiden van Trajaansch Dacie, beoosten den benedenloop van den Tibiscus (in 't tegenwoordige banaat Tetnesvar). Voor 't grootste gedeelte vernietigd
door de Gothen, ontvingen de V. van Constantijn den
Groote vergiuming om zich in Pannonie neder te
zetten. In het begin der 5e eeuw trokken zij westwaarts, overschreden in 406, gezamenlijk met Sueyen en Alanen, den Rijn, overweldigden Gallic, drongen in 409 voort tot in Spanje, en vestigden zich,
onder hunnen koning Gonderik, hoofdzakelijk in
Bwtica, dat naar hen den naam aannam van Vandalitia
(later verbasterd in Andaluzie); reeds spoedig namen zij ook Cartaginensis in bezit, dat aan de Alanen
toebehoorde, en vermengden zich met dat yolk. Door
de Westgothen en de Sueven aanhoudend verontrust, verlieten de V. in 428 Spanje, en staken onder
-aanvoering van hunnen koning Genserik (Gonderik's broeder) naar Africa over, waar hunne pulp
ingeroepen was door graaf Bonifacius, den stadhouder Bier provincie. Zij zetteden zich eerst in Mauritania neder, veroverden vervolgens de gansche diocese
van Africa, daaronder begrepen Carthago, dat zij in
439 innamen, en dat hunne hoofdstad werd. Zij
strekten hunne verwoestingen uit over het geheele
kustland der Middellandscbe Zee, plunderden zelfs
de stad Rome 14 dagen lang (455), en kenmerkten zich derwijze door barbaarschheid en vernielwoede, dat hun naam geenerlei andere herinnering
heeft achtergelaten dan die van een allesverdelgenden zwerm woestelingen: dolle vernielzucht, inzonderheid gericht tegen voorwerpen van kunst,
wordt tot op den huidigen dag Vandalismusgenoemd.
De V. werden uitgeroeid (554) door Belisarius, die,
naar Africa overgestoken, hun koning Gilimer versloeg te Tricameron in Byzacene.
Koningen der Vandalen,
zoo in Spanje als in Africa.
Godegisil
406 Gundamond
484
Gonderik
406 Thrasimond
496
427 Hilderik
Genserik
523
Hunerik
477 Gilimer
530-534
De meeste V. uit Africa werden overgebracht naar
Azle en daar in den oorlog tegen de Perzen gebruikt ;
de in Africa achtergeblevene V. versmolten in de
romeinsche en moorsche bevolking. Een gedeelte der
V. was in Germanic gebleven ; naar men wil bestaat
daarvan tusschen de Elve en de Oder nog een overschot, dat, boezeer onder de pruisische wet staande,
niettemin een eigen koning heeft, en nog eene zekere
mate van nationaliteit heeft behouden. De hertogen
van Mecklenburg voeren tot op den buidigen dag den
titel van Prins der Vandalen.
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Vandalia

Vardanes

Vandalia, stad in Amerika, was tot 1837
hoofdstad van den staat Illinois, aan de Kaskaskia ;
2500 inw.; universiteit.
Vandalitia, of Vandalusia, het land der Vandalen (zie dat art.), 4ijnde het tegenwoordige Andaluzie en koninkrijk Granada.
Vandamme (Dominique Joseph), fransch generaal, geb. 1771 te Cassel in 't dept. Nord, was gemeen soldaat toen de omwenteling uitbarstte, richtte
toen onder den naam van Chasseurs du Mont-Cassel
eene vrijschaar op, en won door zijne dapperheid zoo
snel bevordering, dat hij op zij pi 23e jaar reeds brigade-gemeraal was, en in 1799 bevorderd nerd tot
divisie-generaal. Hij was bij al de veldtochten van
de republiek, bet consulaat en het keizerrijk, en was
een der dapperste, maar tevens een der ruwste generaals van Napoleon 1. In 1813 (30 Aug.) bij CuIm
gevangen gekomen door de Russet-) en naar Siberie
gezonden, keerde hij eerst na de eerste restanratie
naar Frankrijk terug (1814), werd in de Honderd
Dagen tot pair verheven, screed 18 Juni 1815 met
Grouchy tegen de Pruisen bij Wavre, doch liet Napoleon te Waterloo in den steek (zie GROUCHY). Na de
tweede restauratie gebannen, keerde hij eerst 1818
naar Frankrijk terug, werd later op halve soldij gezet, en stierf 15 Juli 1830 in zijne geboortestad.
Vanderick, oude naam van Varik.
Vandiemensland, sedert 1855 als britsche
kolonie ofticieel Tasmania genaamd,australisch eiland
aan de zuidpunt van Nieuw-Holland, besproeid door
de bevaarbare rivieren Derwent en Tamar, werd 'I
ontdekt door Abel Tasman (zie DIEMEN). In 1776
werd de zuidkust van V. bezocht door Cook ; niet Lang
daarna ontdekte de heelmeester Bass de zeeengte,
die naar hem genoemd is, en maakte als daadzaak
bekend, dat V. een eiland was. In 1804 vestigden de
Engelschen op V. eene strafkolonie; spoedig verrezen daar toen de steden Hobart-Town in het zniden,
en Georges-Town of Port-Dalrymple. Reeds in 1814
was de inheemsche bevolking ingesmolten tot ongeveer 5000_ zielen, en is thans geheel uitgestorven.
Door immigratie van vrije lieden was de kolonie
reeds in 1 826 tot zulk eenen staat van ontwikkeling
gekomen, dat die toen onder het bewind van een
eigen gouverneur werd gesteld (en dus niet Langer
onderhoorig bleef aan Nieuw-Zuldwallis). Sedert
1852 worden geen engelsche veroordeelden meer
naar V. gedeporteerd. In 1860 was deze britsche
kolonie ruim 1177 vierk. mijlen groot, bevolkt met
ruim 90,000 zielen. De hoofdstad is Hobart-Town.
Vangionen, gallisch y olk in Germanica la,
tusschen de Caracaten en de Nemeten; hunne hoofdstad was Vangiones of Borbetomagus (thans Worms).
Vanikoro-eilanden. Zie n° 4 van 't art.
SANTA-CRUZ en het art. LAPEYROUSE.
Vanina d'Ornano, verzocht aan den senaat
van Genua on] gratie voor haren man, die vogelvrij
verklaard was, doch werd juist door haren man om
die daad van zwakheid doodgestoken. Zie SAMPleTRO.
Vanini (Lucilio, zich later noemende JulioCesare), italiaansch geleerde, geb. 1585, had veel
gestudeerd en veel gereisd, toen hij eindelijk in 1618
te Toulouse, beschuldigd van atheismus en tooverij,
veroordeeld werd om, nadat beulshanden hem de
tong uit den mond zouden hebben gesneden, opgehangen en verbrand te worden, welk vonnis 19 Fehr.
1619 te Toulouse aan hem voltrokken werd. Zonder
dat zouden de vele, tamelijk verward geschrevene
boeken van V. zijnen naam waarschijnlijk niet vereeuwigd hebben, terwijI hij nu als een der ontelbare
martelaars wordt gehuldigd van de onverdraagzaam-

heid der zich noemende verheerlijkers van Christus.
Vannapin, of Vannapen, oude naam van 't
eilandje de Vennep (zie VENNEP).
Vannes, het oude Veneti, stad in het fransche
dept. Morbihan, waarvan het de hoofdplaats is, aan
de kleine rivier V., die zich bier in de Golf van
Morbihan ontIast ; heeft 15,000 inw. en eene kleine
haven. De Romeinen noemden deze plaats aanvankelijk Dariorigum, later Veneti; de Bretagners noemden het Gwened. Het was de hoofdplaats van een der
Brie graafschappen (V., Rennes, Nantes), die in de
7e en 8e eeuw nit Bretagne gevormd worden.
Vannucchi (Andrea), de eigenlijke naam van
Andrea del Sarto, italiaansch schilder, geb. 1488 te
Florence. waar zip' vader schoenmaker was (vandaar
de benaming del Sarto). Hij stierf aan de pest te
Florence 1530.
Vannucci (Pietro), italiaansch schildcr, genaamd Pietro Perugino, omdat hij geboren was(1446)
te Citth Belle Pieve in het Perugijnsche, woonde te
Florence, te Rome, stond in 't laatst der 15e eeuw
aan bet hoofd eeuer voorname schilderschool te
Perugia, en stierf te Rome 1524.
Vanozza (Rosa), bijzit van Roderik Borgia ; zie
pans ALEXANDER VI en BORGIA.
Vapincum, stad in Narbonensis ; thans Gap.
Var, ital. Varo, lat. Varus, tot 1860 grensrivier
tusschen Frankrijk en Italie (dept. Var en graafschap
Nizza), ontspringt op de Zee-Alpen, en valt na 13
mijlen loop in de Adriattsche Zee, bezuidw. Nizza.
Naar de V. heel een departement van Frankrijk
(departement du V.) grout circa 112 vierk. mijlen,
met ornstr. 316,000 bewoners ; hoofdpl. Draguignan ;
doch de voornaamste stad in dit dept. is Toulon.
'
Varanes, of Varananes, zoo heeten bij de grieksche geschiedSchrijvers eenige perzische koningen
uit de dynastic der Sassanieden (bun ware naam is
Bahram of Behram), nl.: V. I, zoon van Hormisdas I, regeerde met wijsheid van 273 tot 276, en
werd vermoord door een dweepzieken christen. —
V. II en V. III, zoon en kleinzoon van den
vorige, regeerden 276-293 en 293-296. (De kleinzoon van V. I wordt menigmaal met medegeteld, en
dan heeft men een anderen V. III, die van 389
tot 399 regeerde). — V. IV regeerde van 420 tot
440, en beoefende de dichtkunst.
— AREGEN.
Varangiers. Zie w
Vardanes, of Hypanis, rivier ; thans de Bog
of de Koeban.
Vardanes, of Bardanes, ook wel Vartanes, koning der Parthen, volgde in 44 na Chr. zijnen vader
Artabanus 111 op den troon, had gedurende zijne
driejarige regeering onafgebroken te strijden tegen
zijnen neef Gotarses, die hem den troon betwistte ;
juist nadat hij lien neef voor goed overwonnen had,
werd V. door zijne eigene officieren vermoord (47
na Chr.). Seleucia was door V. tot onderwerping gebracht, en Ctesiphon was zeer door hem verfraaid,
om het met Seleucia te does wedijveren. Apollonius
van Tyane verkeerde aan V.'s hof. — V., vorst van
Daron in Armenic ; voerde het bewind over dat land
van 415 tot 442, toen het in de macht der Perzen
viel ; in 450 genoodzaakt het Christendom of te zweren, stelde V. zich nog in datzelfde jaar aan het hoofd
van eenen opstand tegen Jezdedzjerd II, koning van
Perzie. Hij riep tevergeefs de hulp in van Theodosius H, versloeg niettemin de Perzen op de oevers
van den Cyrus, en forceerde den pas van Derbend ;
op het punt zijnde zich met de Hunuen te vereenigen, onttrokken die zich aan hem. Hij sneuvelde kort
daarna (451) in Aderbeidzjan.

1108

1109

Vardar

Yarns

Vardar, de Axius der ouden, rivier in europ.
Turkije, ontspringt op de oosthelling van den Tsjartagh, besproeit in haren 35 mi.-Pen langen zuidoostwaartschen loop Uskup en Gradisca, en ontlast zich
in de Golf van Saloniki.
Varbgues, fransche naamsvorm voor Waregen.
Varel, marktvlek in den oldenburgschen kreis
Neuenburg, aan den Vareler-Siel (eene haven van
de Jande-golf), ligt 7 uren g. henoorden Oldenburg,
heeft 3800 inw., haven, fort, paleis en zeebaden, en
is de hoofdplaats der heerlijkheid V. (circa derdhalve
vierk. mijl groot, met 6000 bewoners), toebehoorende aan graaf Bentinck. Vergelijk KNIPHAUSEN.
Varen (Bernardus), lat. Varenius, een geleerd
geograaf, was geneesheer te Amsterdam, waar hij
omstr. 1680 in 70-jarigen ouderdom stierf. Zijn werk
Geographia generalis (Amst. 1664) heeft de eer genoten, door Newton gecommentarieerd te worden
(Cambridge 1681).
Varennes, naam van verscheidene fransche
steden, nl.: 1) dept. Haute-Marne, 6 uren g. beoosten Langres ; 1400 inw. — 2) V.-sur-Allier, in 't
dept. Allier, 1`.2 uren g. benoordw. la Palisse ; 2400
inw. — 3) V.-en-Argonne, in 't dept. Maas, achtdhalf uur g. benoordw. Verdun; 1600 inw.; bier
werd Lodewijk XVI gevangen genomen 22 Juni
1791, toen hij uit Frankrijk meende te vluchten.
Varese, stad in de ital. prov. Como, tusschen het meer van Como en het Lago-Maggiore, in
de nabijheid van het Lago di V., zesdhalf uur gaans
bewesten Como; 10,500 inw.; worclt om zijne bekoorlijke Jigging bet Tempe d'Italia genoemd;
nabij dit V. de bedevaartplaats Madonna del-Monte.
— 2) ital. stad in de voormalig sardische provincie
Chiavari, 6 men g. benoordoost. Chiavari ; 8000 inw.
Vargas (L. de), spaansch schilder uit Sevilla,
geb. 1502, gest. 1560. — V. (A. de), spaansch
schilder nit Cuenza, geb. 1613, gest. 1671.
Varhely, het Ulpia Trajana der Romeinen, ter
plaatse van het wide Zarrnigethusa (zie DActe), 4 uren
gaans bezuidw. Hatszeg.
Varik, dorp in Gelderland, anderhalf uur gaans
bezuidw. Tiel; 800 inw.; leed veel in.den w'atervloed
Jan. 1809.
Varinas, prov.der zuid-amerik. republiek Venezuela, 800 vierk. mijlen groot, met 57,000 bewouers,
teelt inzonderheid tabak (Varinas-tabak), en heeft
tot hoofdplaats de stad S. met 4000 inw., 57 mijlen
bezuidw. Caracas.
Varini. Zie V ARNEN.
Varius (Lucius), episch en tragisch dichter in
de eeuw van Augustus, was bevriend met Horatius
en Virgilius. Van zijn epos De Morte en zijn trenrspel
Thyestes zijn slechts fragmenten tot ons gekomen,
bijeengebracht door Weichert (Grimma 1836).
Varkens - eiland. Zi e
Varkenswaard, oude naam van bet noordhrabandsche dorp Valkenswaard.
Varna, bij de ouden Odessus, later Constantia
of Borne, sterke vestingstacl in het turksche ejalet
Silistria, waarvan het de hoofdplaats is, ligt aan de
westkust der Zwarte Zee, 15 mijlen bezuidoosten
Silistria ; 20,000 inw.; stapelplaats voor den handel
van Bulgarije en Walachije met Constantinopel. In
1444 gaf Amurat II nabij V. de voile nederlaag aan
Ladislas V, koning van Hongarije; in 1828 na een
langdurig beleg werd V. ingenomen door de Russen,
doch bij den vrede teruggegeven aan Turkije.
Varnen, of Varijnen, lat. Varni of Varini (bij
Ptolemeiis Pharadini), een yolk in het noorden van
Germanic, aan de Oostzee, tusschen de Elve en de

Oder, in het tegen-w-. Mecklenburg. Uit hunne woonsteden verdreven door andere barharen, togen de V.
ztudwaarts; Narses nam ze in menigte in zijn leger
aan, om tegen de Oostgothen te oorlogen ; de overige
V. smolten met de Westgothen ineen.
Varnhagen von Ense (Karl Aug.), uitstekend biograaf en criticus, geb. 1785 te Dusseldorf,
eerst in oostenrijksche, daarna in russische krijgsdienst, vervolgens in de pruisische diplomatic, sedert
1819 meestal te Berlijn woneude, waar hij 1858
stied. Van zijne vele werken noemen wij enkel
Biographische Denkmale (5 din. Berlijn 1824-30 ;
2e druk 1845-46); en van de na zijnen flood nog
van hem 'in bet licht verschenene werken vooral :
Briefe von Alexander von Humboldt an Varnhagen
von Ense (alle y . 1-5, Leipzig 1860).
Varro (C. Terentius), romeinsch consul 216 v.
Chr., was de zoon van een slachter, en door het
plebs tot die hooge waardigheid gebracht. In spijt
van zijnen ambtgenoot ,Emilitis had hij de roekeloosheid, den noodlottigen veldslag van Canna te
leveren ; te Canusium verzamelde hij het overschot
(otnstr. 10,000 man) der armee, dat aan het bloedbad ontkomen was.
Varro (Marcus Terentius), met den bijnaam
de geleerdste der Romeiden, geb. 116 v. Chr., studeerde te Athene, vestigde zich als rechtsgeleerde te
Rome, was achtereenvolgend pacht-beambte der belasting-inning, volks-tribuun, aanvoerder van eene
afdeeling der vloot van Pompejus tegen de zeeroovers, stadhouder voor Pompejus over Hispania Ult.
(49), doch ruimde spoedig die plaats voor Cesar;
nadat die vermoord was werd V. op de lrjst der
vogelvrijverklaarden geplaatst (41), ontkwam echter
aan de moordenaars, en leefde nog 15 jaren ; hij
stierf anno 26 v. Chr. In den laatsten tijd zijns
!evens schreef hij verbazend veel (naar men wit meer
dan 500 werken); doch slechts weinig is daarvan
tot ons gekomen, nl.: De re rustics (beste editie
die van Schneider, Leipzig 1794); van de' 35 boeken
Dc lingua latina slechts de boeken 4--9 en eenige
fragmenten (in 't licht gegevn te Tweebruggen
1788; door Spengel te Berlijn 1826, door 0. Muller
te Leipzig 1833, door Egger te Pals 1846).
Varro (Publics Terentius), hijgen. Atacinus,
episch dichter, geb. omstr. 82 v. Chr. te Narbonne,
door een Romein verwekt bij eene Atacijnsche
schoone, kwam reeds jong naar Rome, en stierf 37
v. Chr. Van zijn Jason (de in dichttnaat gebrachte
.Argonautica" van Apollonius van Rhodus) en zijn
De bello Sequanico (bezingende de onderwerping der
Sequanen door Cesar), zijn slechts eenige fragmenten tot ons gekomen, verzatneM in dl. 5 der ),Poetw
latini minores" van Wernsdorf.
Varsseveld, cf Varseveld, oudtijds Wasafelde,
later Versselt, dorp in Gelderland, 6 uren gaans ten
Z. Z. 0. van Zutphen ; 1100 inw.; deerlijk door
brand geteisterd 14 Sept. 1723.
Varsovie, fransche naam van Warschau.
Vartanes. Zie V AHDANES.
Varus (Publics Attius), zie n° 6 van ATT1US.
—V.(PublinsQuinctlius),romeinschveldher,ano
12 v. Chr. consul, vervolgens (van anno 4 voor, tot
anno 6 na Chr.) proconsul in Syrie, werd toen verplaatst naar Germanic, om het sedert Drusus aan de
Romeinen onderworpene land tusschen Rijn en Weser te rontaniseeren ; doch zijne maatregelen brachten de Cherusken in opstand, en anno 9 na Chr. werd
V. met zijne gansche legermacht door Arminius in
de pan gehakt in den veldslag, die naar hem ook wel
Varus-slag genoemd wordt (zie HERMANN).
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Varvazovice

Varvazovice. Zie ARBISAU.
Varijnen. Zie V,ARNEN.
Varzy, stad in 't fransche dept. Niévre, 4 uren
g. bezuidw. Clamecy; 3000 inw.; eertijds vesting, in
1590 ingenomen door de Hugenoten.
Vasarhely, naam van eenige steden, nl.:
1) HOldmezii- F., in 't hong. comitaat Csongrad, aan
bet meer Hod en aan het kanaal van Karoly (dat op
de Theiss uitloopt), 5 urea gaans benoordoosten
Szegedin ; 43,000 inw.; is het grootste marktvlek in
Hongarije en in de gansche Oostenrijksche monarchie. — 2) Sonilyo-V., in 't hongaarsche comitaat
Veszprim, aan de Torna, 10 uren g. bewesten Veszprim; 25,000 inw. — 3) Maros-V. in Zevenbergen;
zie MAROS. - 4) Kezdi-V., in Zevenbergen (in
Szeklerland), ligt 14 uren gaans benoordoosten
Kronstadt.
Vasari (Giorgio), geb. 1512 te Arezzo, gest.
1574, was als schilder slechts een nabootser van
zijnen leermeester Michel Angelo, doch voortreftelijk
als bouwmeester, en lieeft zich ais kunsthistoricus
beroemd gemaakt door zijn werk Vite de' piu eccellenti pillori, scultori ed architetti (le druk 1550;
dikwijls herdrukt, o. a. in 3 dln. Rome 1759 ; in
16 dln. Milaan 1807; opnieuw Triest 1862). Dit
werk is o. a. in 't Fransch vertaald door Leopold
Leclanchd (10 din. 1839-42), in 't Duitsch door
Schorn en Forster (5 din. Stuttgart 1832-47).
Vasaten, lat.Vasates, yolk in 't noorden van
Novempopulanie, tusschen de Bituriges-Vivisci, de
Nitiobriges en de Elusates; hunne hoofdstad was
Vasates of Cossio (thans Bazas).

Vasco de Balboa. Zie BALBOA.
Vasco de Gama. Zie GAMA.
Vasconcellos (Miguel de), portugeesch staats-

man, diende Filips IV als werktuig om zijne landgenooten te verdrukken, doch werd 1 Dec.1640 door
de saawgezworenen onder leiding van Pinto-Ribeiro
(zie dat art.) in zijne eigene kamer vermoord,
waarop zijn lijk door het yolk aan stukken gescheurd
en door de straten van Lissabon gesieept werd. Door
zijnen val kwam in Portugal de dynastie Braganza
op den troon.
Vasconen, lat. Vascones, een iberisch volk,
dat lang in Hispania woonde, benoorden den Iberus
(Ebro) tusschen de Cantabren en de laccetanen. Na
eenen allerhardnekkigsten tegenstand werden de V.
ten deele tot onderwerping gebracht door Pompejus,
vervolgens geheel onderworpen door Augustus, en
kwamen eindelijk onder het juk der Westgothen.
Van 582 tot 597 waren zij tegen die overheersching
in opstand, en voerden een verdelgenden oorlog in
de gebergten, doch trokken eindelijk de Pyrenedn
over, en vestigden zich onistr. 628, met vergunning
van Caribert 1I (merovingisch koning van Aquitanie)
in het voormalige wood der Ausci, dat toen den
naam aannam van Vasconia of Gascogne (zie dat
artl kel).
Vascongados. Zie BASKEN. - V ascongadische
provincien, zooveel als Baskische provincien.
Vasili. Zie WASIL1.
Vasselonne, duitsch Wasselnheim, stad met
5000 inw. in 't fransche dept. Bas-Rhin, 6 uren g.
bewesten Straatsburg.
_.
Zi 13_ASIENTO
Vassento, rivier. Zie
Vassy, het oude Vadicasses, stad in 't fransche
dept. Haute-Marne, 12 uren gaans benoordwesten
Chaumont ; 3000 inw. Het bloedbad, dat de hertog
van Guise bier in 1562 onder de Protestanten aanrichtte, was het begin der religie-oorlogen, die Frankrijk beroerden in het laatst der 16e eeuw.

Vaucluse
Vasthi, vrouw van Ahasverus, koning der Perzen, werd door hem verstooten, om haar trotsch
karakter, en vervangen door Esther. Volgens sommigen is zij dezelfde als Atossa (zie dat art., en vergelijk het art. ESTHER).
Vasto (i1), het oude Istonium of Histonium,
stad in bet Napelsche, aan de Adriatische Zee, 13 u.
g. beznidoosten Chieti; 11,000 inw. Naar deze stad
voerden de markiezen del Vasto of du Guast hunnen titel.
Vatatius (Johannes III Ducas, bijgenaamd
Batatzetes of). Zie JOHANNES III, keizer.
Vater (Joh. Severin), godgeleerde en linguist,
geb. 1771 te Altenburg in Saksen, gest. 1820 als
professor te Halle. Zijne voornaamste werken zijn :
.ffandbuch der hebr., syr., chald. und arab. Grammatik
(Mlle 1809); het vervolg op Adelung's Mithridates
(di. 2-4, Berlijn 1809-17); en Literatur der
Grammatiken, Lexika und Mirtersammlungen (Herlijn 1815; 2e druk bewerkt door Jiilg, 1847).
Vathi, hoofdstad met 2500 inw. en haven van
het ionische eiland Theaki (Ithaca), op de noordoostkust. — 2) stad met 2800 inw. en haven op de
noordkust van het eiland Samos. — 3 stad op het
eiland Sifanto (een der Cycladen).
Vaticaan, lat. Vaticanus mons, een heuvel te
Rome, bewesten den Tiber en benoorden den Janiculus, lag aanvankelijk buiten den ringmuur der
stad, en werd niet medegeteld onder de zeven heuvelen. Thans is de V. vermaard door het prachtige
pauselijk paleis (het Vaticaan), wairin de beroemde
Bibliotheek van het Vaticaan. Volgens sommigen is
dit paleis gesticht door Constantijn volgens anderen
door pans Sint-Liberius of wel door pans SintSymmachus (in 498). Door verscheidene pausen
vergroot en verfraaid, werd het V. reeds spoedig de
vaste residentie der pausen, inzonderheid nadat de
pauselijke zetel weder van Avignon naar Rome
overgebracht was (1377). Nicolaas V, Paulus III,
Sixtus IV, Leo X, Sixtus V, Benedictus XIV, Clemens XIV, Pius VI zijn de pausen, die bet meest gedaan hebben voor de verfraaiing van het V., dat
met meesterstukken prijkt van Bramante, MichelAngelo, Rafael, Perugino en Bernini.
Vattel (Emrich von), beroemd rechtsgeleerde,
geb. 1714 te Couret in 't prinsdom Neufchatel, gestorven als geheimraad van den keurvorst van Saksen 1767 (op reis zijnde) te Neufchatel. Van zijne
werken noemen wij het Droit des Bens (2 dln. Neufchatel 1758; nieuvve druk 3 dln. Parijs 1863).
Vauban (Sebastien le Prestre de), beroemd
vestingbouwkundige,geb. 1633 te St.-Leger-de-Fancheret in Bourgogne (in 't tegenw. fransche dept.
Yonne), trad 1653 in dienst bij de fransche armee,
zag zich om zijne uitstekende bekwaamheden snel
bevorderd, en werd 1669 inspecteur-generaal van al
de fransche vestingen. Sedert 1703 maarschalk,
stierf hij 1707. In al de krijgstochten van Lodewijk XIV was V. diens rechterhand.
Vaucanson (Jacques de), fransch werktuigkundige, geb. 1709 te Grenoble, gest. 1782 te Parijs,
is vooral vermaard als uitvinder van automaten.
Vaucluse, lat. V allis Clausa, dorp in het
fransche dept. Vaucluse (zie bet volgende art.),
zevendhalf uur gaans beoosten Avignon, in een dal
dat door de Sorgue besproeid wordt, die een kwartier gaans van V. schoone watervalien vormt, ook
wel Fontaine de Y. genoemd worth, en bezongen is
door Petrarca, die lang te V. gewoond heeft.
Vaucluse (Departement), een departement
van Frankrijk, beoosten de Rhone, begrensd door de

Vaucouleurs
departementen DrOme ten N., Rhone-monden ten
Z. en Basses-Alpes ten 0., is 'circa 65 vierk. mijlen
groot, bevolkt met 269,000 zielen, ingedeeld in 4
arrondissementen (Avignon, Orange, Apt, Carpentras), en heeft tot hoofdplaats de stad Avignon. Pit
dept. draagt zijnen naam naar het dorp V., en is gevormd uit het (vroeger aan den Pans behoord hebbende) Comtat Venaissin, en nit gedeelten van het
oude Provence en van het prinsdom Orange.
Vaucouleurs, het oude Lorium, stad in het
fransche Maas-departernent, nabij de Maas, 5 uren
gaans bezuidoosten Commercy: 2800 inw.; geboorteplaats van Lodewijk XV's bijzit de vicomtesse
Dubarri. In 865 werd te V. een concilie gebouden.
Te V. kwam Jeanne d'Arc hare diensten aanbieden
aan Robert de Bandricourt.
Vaud, fransche naam van 't zvvits. kanton Waadt.
Vaudemont, vlek in 't fransche dept. Meurthe,
derdhalf uur gaans bezuiden Vezelise; 500 inw.;
null kasteel ; was eertijds de hoofdplaats van bet
graafschap Vaudemont. Louise van V. werd de vrouw
van koning Hendrik M.
Vaudois, fransche naam der Waldenzen.
Vaudoncourt (Guillaume de). fransch generaal, geb. 1772 te Weenen, was van fransche familie,
trad 1791 in fransche dienst, klom onder Napoleon 1
op tot den rang van generaal, en stierf 1842. Behalve uitmuntende werken over de oorlogen van
1812 tot 1815, heeft men van V. ook nog eene
Histoire des campagnes d'Annibal (3 dln. met atlas,
Milaan 1812).
Vaugelas (Claude FAVRE de), fransch taalgeleerde, geb. 1585 te Meximieux, anon van den rechtsgeleerde R. Favre (zie dat art.), stond van den beginne of aan 't hoofd der uitgave van den Dictionnaire de l'Acaddmie, leverde ook &marques sur la
langue franc, aise (Parijs 1647; herdrukt 1738), en
eene na zijn flood in 't Licht verschenen vertaling
van Quintus-Curtius (Parijs 1653), waaraan hij dertig jaren gewerkt had. Hij stierf 1650.
Vaugirard,in de mid deleeuw. Vallis Bostronice,
later Vauboitron, en eindelijk V., vlek in het fransche
dept. Seine, Vlak aan de zuidwestzijde van Parijs, en
van de Seine gescheiden door de vlakte van Grenelle,
heeft 10,000 inw.; was vroeger eene heerlijkheid, toebehoorende aan de andij van St.-Germain-des-Pres.
Vaugondy (G. Robert de). Zie —OBERT.
R OBERT.
Vaulx, of Vaux, dorp in het oude Dauphine,
thans dept. Isere, aan de Rhone, 2 uren gaans benoordoosten Lyon ; 1200 inw.; geboorteplaats van
Pierre de Vaux, den hoofdpersoon der Waldenzen.
Vaux (Noel JOURDA, graaf van), fransch maarschalk, geb. 1705, trad 1724 in dienst. nam deel
aan 19 belegeringen, 10 gevechten, 4 veldslagen,
onderschei,lde zich vooral in Vlaanderen, was opperbevelhebber der expeditie die Corsica veroverde in
3 maanden tijds (1769), werd maarschalk van
Frankrijk 1784, en stierf 1788.
Vaux—de—Vire (les), dal in Frankrijk, dept.
Calvados, nabij Vire, is vermaard als woonplaats van
Olivier Basselin, lakenvolder en dichter, wiens
snaaksche gedicbten aanvankelijk vaux-de-vire genoemd werden, waarvan later vaudevilles gemaakt is.
Vauxhall, in de 18e eeuw een koffiehuis met
openharen tuin, concert- en danszalen, V. genoemd
naar den kastelein Vaux, een franschman, die dit
zijn etablissement in 1730 opende (V. beteekent
Zaal of Buis van Vaux). Sedert zijn al dusdanige
ondernemingen V. genoemd.
Vavasseurs, fransch woord voor Achterleenmannen. Guerre des V . is de oorlog, die 1026 in
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Italie uitbrak, toen de achterleenmannen in gewapenden opstand kwamen tegen hunne leenheeren (de
prelaten en de steden); eerst in 1037 maakte keizer
Koenraad II aan dien oorlog een einde door zijne
vermaarde regeling van de rechten der achterleenmannen.
Vecchele, oude naam van Veghel.
Vecelli. Zie TITIAAN.
Vechel, vlek in Noord-Braband. Zie VEGHEL.
Vecht (de), 1 ) lat. Vidrus, duitsch Vechte, riv.
in de nederlandsche prov. Overijsel, ontspringt in
't pruis. regeeringsdistrict Munster benoorden Osterwick, loopt in noordwaartsche richting, wordt door
de opname van verscheidene wateren (o. a. de
Steinfurtsche Aa) reeds spoedig bevaarbaar, komt
door het Hanoversche (waar zij Schuttorp. Nordhorn
en Neuenhaus aandoet, en de Dindel in zich opneemt),
wendt zich dan westwaarts, langs Emblichen en
Laarwolde, treedt vervolgens op overijselsch grondgebied14 Holthoone, onder Gramsbergen, wear zij de
Kleine Vecht (een water nit Drenthe) opneemt, vervolgt kronkelend haren loop langs Hardenbergb,
Ommen (waar de Regge in de V. valt) en Dalfsen,
vereenigt zich 5 kwartier gaans benoorden Zwolle
met het Zwarte Water, loopt onder dien naam langs
Hasselt en Zwartsluis, en valt bij Genemuiden in de
Zuiderzee, waar hare uitwatering den naam-draagt
van Zwolscbe Diep. De Nieuwe V. is een kanaal,
omstr. een half nun gaans lang, in 1600 gegraven,
waardoor de V. in gemeenschap staat met Zwolle.
— 2) rivier in de provincien Utrecht en NoordHolland, veelal kortweg de V., of (ter onderscheiding
van de OverijselscheV.)ook wel genoemd Stichtsche V.,
Utreehtsche V. of Hollandsche V., is een tak, die zich
van den Rijn heeft afgescheiden. De V. neemt Mans
haren aanvang circa een kwartier gaans beoosten
de stad Utrecht, heet tot aan deze stad Oude V., en
neemt vervolgens haren koers noordwestwaarts
door Zuilen, Maarssen, Breukelen, Loenen, Vreeland,
Nichtevecht, Weesp, en ontlast zich bij Muiden in
de Zuiderzee.
Vecta, oude naam der riv. de Vecht.
Veetis, lat. naam van het eiland Wight.
Veda, d. Wetenschap, de naam der vier oudste
en meest in eere gehoudene heilige boeken der Hindoes (in 't Sanskrit geschreven, naar het beet in de
4e eeuw v. Chr. door Viasa, die daartoe den heiligen
geest had ontvangen van Brama); ze vormen den
grondslag van him geloof. De eerste der V., genaamd
Rig-Veda, bestaat nit gebeden en lofzangen in dichtmaat (uitgegeven door Max Muller. Londen 1849 en
Leipzig 1857, is o. a. vertaald in 't Engelsch door
Wilson 1849, in 't Fransch door Langlois 1848) ;
de 2e., gen. Jadzjoer-Veda, bevat gebeden in proza,
en bestaat (even als elk der drie andere Vedas) uit
twee deelen, den Zwarten Jadzjoer (uitgeg. door
Boer, Calcutta 1854) en den Witten Jadzjoer (nitgegeven door Weber, Berlijn 1849) ; de 3e.,,gen.
Sama-Veda, bevattende de gebeden (mantras genaamd), die bestemd zijn om gezongen te worden
(uitgeg. door Benfey, Leipzig 1848) ; de 4e., gen.
Atharva-Veda, bevattende hoofdzakelijk formulieren
(uitgeg. door Roth en Whitney, Berlijn 1855). Het
tweede gedeelte van elk dezer 4 Vedas bevat de
brahrnanas, ofleerstellingen en godsdienstvoorschriften ; van de le, 3e en 4e V. is dit tweede gedeelte
nog slechts gedeeltelijk in druk verschenen.
heilige. _.e
'Zie W AAST.
Vedastus, de heili
.e _ANJAK.
R
Veel—eilanden. Zie
Veemrechters, de leden of ingewijden eerier
geheime recbtsmacht, die reeds uit den tijd van
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Veen

Karel din Groote dagteekende in Westfalen, maar
die eerst van invloed werd nadat Westfalen in de
macht was gevallen van den aartsbisschop van Kenlen (1182). Vooral na den openbaren vrede van Westfalen (1371) verspreidde zich het Veemrecht over
geheel D f dtschland. In ieder vrijgraafschap werd
eene geheime rechtbank van V. ingesteld, waarvan
de vrijgraaf voorzitter was; het opzicht over die
rechtbanken had de landsvorst (in Westfalen dus de
aartsbisschop van Keulen); 't oppertoezicht werd nitgeoefend door den keizer. De V. blev e n in het ondoordringbare duister des geheims gehuld ; ieder, die door
een der V. aangeklaagd werd van tonverij of ketterij,
van gewelddadige verkrachting, diefstal, roof of
moord,werd op geheimzinnige icijze voor Ile rechtbank
der V. gedagvaard ; tot dat einde werden zinnebeeldige teekens aan de deur zijner woning opgehangen,
waarbij hem gelast werd, zich op een hepaalden
nacht op eene bepaalde plaats te laten vinden, om
door eenige V., die hem daar afwachtten, naar de
rechtbank geleid, gevonnisd, en bij veroordeeling
(en dit was altijd het wisse lot) opgehangen te worden. Zij, die in gebreke bleven aan zoodanige dagvaarding gevolg te geven, werden verveemd, d. i.
vogelvrij verklaard ; elk der V. was verplicht den
zoodanige, om het even waar hij hem aantrof, aan
den eersten boom den besten op te hangers, of ingeval van tegenweer op eenigerlei andere wijze van
kant te maken, en ten teeken, dat de dos gedoode
ter dood was gebracht krach tens een veemrecht-vonnis,
werd dan een dock naast bet lijk nedergelegd. De
werking der, V. mope in den beginne een heilzamen
schrik zijn geweest voor boosdoeners, ontegenzeglijk is het, dat die spoedig ontaardde tot een schrik
voor de gansche maatschappij ; zulk eene manier
van rechtspleging moest de deur openzetten voor bet
straffetoos plegen van de hemeltergendste gruwelen
en moorden. In de 15e eeuw deden dan ook de keizers Sigismond, Albertus en Frederik III hun best
om deze rechtsmacht nit te roeien, doch eerst in de
16e eeuw hield die voor goed op te bestaan.
Veen, 1) dorp in Noord-Braband, circa anderhalf uur gaans ten N. N. W. van Heusden ; met onderhoorigheden 1000 inw.; werd 1564 afgebrand
door de Gelderschen; leed veel in den watervloed
Jan. 1809. — 2) het Veen, of het Rheensche Veen,
gewone benaming voor het vlek Veenendaal.
Veendam, dorp in de prov. Groningen, derdhalf uur gaans bezuidw. Winschoten ; 6000 inw.
Veenendaal, aanzienlijk vlek, anderhalf nor
gaans benoorden Rhenen (vandaar dat bet in de
wandeling het Rhenensche of Rheensche Veen genoemd wordt), strekt zich in de breedte zoowel als
in de lengte zeer ver nit, zoodat het gedeeltelijk in
de prov. Utrecht, gedeeltelijk in de Neder-Veluwe
prov. Gelderland ligt ; het vormt dus ook twee afzonderlijke gemeenten, die ter onderscheiding de
namen dragen van Stichtsch V. en Geldersch V.
Veenhuizen, dorp in Noord-Holland, derdhalf
our pans ten 0. N. 0. van Alkmaar; 300 inw. —
2) dorp in Drenthe, 2 uren g. benoordw. Assen ;
bedelaarskolonie, in 1823 gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid.
Veenlo, oude naam van Twello.
Veenloon, het n.-brah. dorp Loon-op-Zand.
Veenwouden, Veenwolden, of Feen, dorp in
Fries1;And, 2 uren g. bezniden Dockurn ; 800 inw.
C.
W EERT.
e.
Veerd, limb. stadjW
Veere, zeeuwsche stad. Zie VERE.
Veessen, of Vesen, dorp met 800 inw. in Gelderland, 5 uren g. ten 0. Z. 0. van Elbui‘g.
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Vega (Lope de). Zie LOPE.
Vega (Garcilasso de la). Zie GARCILASSO.
Vegetarianen, de leden van eene in 1847
door Jos. Simpson te Londen gestichte vereeniging
of Secte, die het dierenrijk beschouwen als niet tot
voeding voor den mensch bestemd, en dus touter
voedingsmiddelen uit het plantenrijk nuttigen.
Vegetius, voluit Flavius Vegetius Renatus,
leefde in 't laatst der 4e eeuw ; aan keizer Valentinianus H droeg hij op : zijne voor de kennis van het
romeinsche krijgswezen belangrijke verhandeling in
vijf boeken De re militari (o. a. in 't licht gegeven
door Scriver, 2 din. Antw. 1607). — V. (Publius),
leefde vermoedelijk in de 6e eeuw, en schreef eene
verhandeling, getiteld : Ars veterinaria sive mulomedicina (uitgeg. door Gesner, Mannheim 1781).
Veghel, of Vechel, dorp in Noord-Braband, omstreeks even ver (4 uren gaans) van 's-Bosch, Grave,
Helmond en Eindhoven gelegen, aan weerszijden van
de Aa ; 1300 inw.; werd 1583 geheel vernield door
de Spanjaarden, en omstr. 1616 geteisterd door de
pest.
Veglia, een der Quarnerische eilanden, circa
8 vierk. mijlen met 15,000 bewoners ; de hoofdplaats V., op de zuidwestkust, is eene havenstad met
1300 inw.
Veh, stad in den Pendzjab. Zie MITTAN.
Veies, fransche naamsvorm voor Veji.
Veii. Zie VEJI.
Veillane, fransche naam van Avigliana.
Veit, de heilige. Zie VITUS.
Veji, Veii, een der machtigste, en wet de zuidelijkste en dichtst bij Rome gelegene der 12 etruskische lucomonien of bondssteden, voerde lang en
hardnekkig oorlog tegen de Romeinen, doch werd
eindelijk door Camillus onderworpen (395 v. Chr.),
na een tienjarig beteg. Toen Rome in 389 v. Chr.
ingenomen was door de Galliers, diende V. den Romeinen tot wijkplaats; zelfs deden de tribunen het,
voorstel, om Rome voor goed als verloren te beschönwen en zich te V. te vestigen; dock Camillus verzette, zich daartegen, en ontving deswege later den
eernaam van tweeden stickler van Rome.
Velasquez (Diego), spaansch veldheer, geb.
omstr. 1465 te Cuellar in Segovia,vergezelde Christof.
Columbus op diens tweede rein, vestigde zich op St.Domingo, en was krachtdadig bevorderlijk aan de
onderwerping van dat eiland (1496-1509). Door
Diego Columbus (den broeder van Christof.) werd
aan V. de taak opgedragen, om Cuba te gaan veroveren : dit gelukte hem ; hij werd stadhouder van Cuba,
stichtte er verscheidene gewichtige kolonien, o. a.
San-Salvador, Puerta-de-Carenas (het latere Havana)
in 1511, bevorderde de expeditie die Yucatan en
Mexico ontdekte (1517-18), en plaatste Fernand
Cortez aan het hoofd der krijgsmacht, die uitgezonden werd om Mexico te verovercn. Hij stierf 1523.
Velasquez, naam van verscheidene spaansche
schilders, waaronder inzonderheid de beroemde portret- en historieschilder V., geb. te Sevilla 1599,
gest. 1660 te Madrid.
Velay,lat. Vellavi, voormalig fransch landschapje
in Languedoc, in het tegenw. dept. Haute-Loire;
hoofdplaats Puy-en-Velay.
Velden, dorp in nederl. Limburg, anderhalf uur
g. benoorden Venlo, een kwartier g. beoosten de
Maas ; 950 inw.
Veldhoven, in de wandeling Velteven, dorp
in Noord-Braband, anderhalf our g. ten W. Z. W.
van Eindhoven; 180 inw.
Velesa, oude naam van bet dorp Velsen.
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Velgassa, in de 9e eeuw eene plaats op den
rechteroever van de Waal, even boven Tiel.
Veliocassen, of Bellocassen, gallisch yolk in
Lugdunensis 2a ; ze bewoonden met de Coleten de
diocese Rouaan, en hadden tot hoofdstad Rotomagus
(Rouaan). Zij hebben hunnen naafi) gegeven aan den
Vulcassinus pages (landschap Vexin).
Velitrm, stad der Volsken. Zie VELLETRI.
Vellach, of Fellach, badplaatsje in Illyrie, aan
derivierV . (in 't oostenrijksche kroonland Karnten).
Vellaudunum, of Vellaunodunum, eene stad
der Senonen in Lugdunensis 4a, was machtig ten
tijde van Cesar.
Vellaven, lat. Vellavi, galllisch yolk in Lugdunensis 4a, bij de Arvernen, benoorden de Gahalen,
en bezuiden de Segusianen ; hunne hoofdstad was
Vellavi, aanvankelijk Revessio genoemd (het tegenwoordige St.-Paulien).
Vellavi, de Vellaven in Velay.
Velleda, germaansche profetes ten tijde van
Vespasianus, behoorde tot den volksstam der Bructegen, en oefende eenen onbegrensden invloed nit op
al de germaansche volkeren. Zij was de ziel van den
opstand der Batavieren, aan welks hoofd zich Clandins Civilis plaatste (70 na Chr.); loch toen zij zag
dat die opstand niet veel kans had om te slagen, gehood zij (nit naam der god in, wier priesteres zij was)
dat men de wapenen moest nederleggen, en was den
romeinschen veldheer Cerealis krachtdadig behulpzaam in bet dempen van den opstand. Eenige jaren
later werd zij gevangen genomen door Rutilius Galliens, en naar Rome gebracht om den triomf op te
luisteren.
Velleja, voormalige romeinsche stad. Zie het
art. AARDVERSCHUIVING.
Paterculus
(Marcus), Vellejus
romeinscb
geschiedschrijver, geb. anno 19 v. Chr., diende negen
jaren onder Tiberius als bevelhebber der ruiterij,
was achtereenvolgend questor, volkstribuun, pretor
(anno 14 na Chr.), vond zijn dood als medeplichtige
aan de samenzwering van Sejanus. Men heeft van
hem eene Hisloria Romana, in 't licht gegeven: te
Leiden (editie Variorum) 1688, 1719, 1744; te
Brunswijk (door Strombeck) 1826; te Leipzig (door
Haase) 2e druk 1858 ; enz.
Velletri, stad met '13,000 inw. in den Kerkelijken Staat, 8 uren gaans bezuidoosten Rome, aan
den Appischen weg, is de hoofdplaats der delegatieV.
(27 vierk. mijlen. met 62,000 bewoners); het is bet
oude Velitne, in Latium, eene gewichtige stad der
Volsken.
Vellore, stad in het britsch 0. I. presidentschap Madras (en het oude Karnatic), aan den Palar,
3 mijlen benoordw. Arcot ; 52,000 inw.; sterke citadel ; beroemde Krisjna-tempel.
Velp, 1) het nude Felvida, dorp op den Velnwenzoom, prov. Gelderland, 5 kwartier g. benoordoosten Arnhem ; 2000 inw. — 2) dorpje in Nd.-Braband circa een half uur g. bewesten Grave : 100 inw.
Velsen, and en aanzienlijk dorp in NoordHolland, circa 2 uren gaans benoorden Haarlem, een
half unr g. bezuiden Beverwijk ; 2000 inw.; werd
treurig vermaard 1866, door oproerige bewegingen
der poldergasten (werklieden), die aan de doorgraving van Holland-op-zijn-Smalst werkzaam waren.
Vroeger stond bier het Huis-te-V., of Velser-Slot,
dat, in de 1 le eeuw gesticht, o. a. de woonplaats is
geweest van Gerard van Velsen.
Velsen (Gerard van), hoer van Velsen, Noordwijk,l(ronenbnrg, enz., was van jongs of aan bevriend
geweest met graaf Floris V, werd later diens moor-
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denaar, vluchtte na 't volbrengen van dien moord
(1296) naar zijn kasteel Kronenburg bij Loenen,
werd daar door de Naardinglanders belegerd, en eindelijk gedwongen tot de overgave van dat kasteel,
dat met den grond gelijk gemaakt werd, terwijI hij
zelf onder allerlei mishandclingen naar Dordrecht
vervoerd, en daar met den dood gestraft werd.
Velsen.
tsereburg, oude naam van Velsen
even, het n.-brab. dorp Veldhoven.
Velteven,
Veitlin, duitsche naam van het Adda-dal in
het noorden van Italie. Zie VAL-TELLINA.
Veluwe, landstreek in Gelderland, waarvan de
V. vroeger een der vier kwartieren was, en waarvan
zij het noordwest-gedeelte uitmaakt, heeft de volgende grenzen : de Zniderzee ten N. W., en de prov.
Overijsel ten N.; door de riv. den Use' is de V. aan
de oostzijde gescheiden van de prov. Overijsel, 't
voormalige kwartier Zutphen en de Lijmers; ten Z.
wordt de V. van de Betuwe gescheiden door den
Rijn; en ten Z. W. en W. grenst de V. aan de prov.
Utrecht. — In den tijd der Romeinen maakte de V.
deel nit van het rijk der Friesche koningen; omstr.
736, na de overwinning der Franken, kwam de V.
onder bet gezag der Duitsche keizers ; in de I Ieeenw
werd de V.' als ken geschonken aan de graven van
Gelderland, en werd bet vierde of laatste kwartier
van dat graafschap. De V. wordt gemeenlijk ingedeeld
in : 1) de Over-Veluwe, waarin de gemeenten Doornspijk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde,
Oldebroek; '2) de Middel-Veluwe, waarin de gemeenten Apeldoorn, Epe, Voorst ; 3) de Neder-Veluwe,
waarin de gemeenten Barnevetd, Ede, Hoevelaken,
Nijkerk, Putten,Scherpenzeel; en 4)de Veluwen-Zoom,
bevattende de gemeenten Arnhem, Brnmmen, DoorWerth, Rencum, Rheden, Rozendaal, Wageningen.
Velzen. Zie VELSEN.
Venaissin, voormalig graafschap in Frankrijk,
tusschen Provence, Dauphine, de Rhone en de Duranee, had tot hoofdplaats Carpentras, nadat eerst
gedurende langen tijd Venasque (lat. Vindascinum)
de hoofdplaats geweest was, waarnaar V. dan ook
zijnen naam droeg (Comitatus Vindascinus). Waarschijnlijk door eene naamsverwarring heeft men dit
landschap somwijlen graajschap Avignon genoemd
(Comitatus Avenionensis), welke verwarring te verklaarbaarder is, daar V. van 1274 tot 1791 aan den
Pans toebehoord heeft.
Venceslas. Zie WENCESLAS.
Vendee, kleine rivier in Frankrijk, ontspringt
in het dept. Deux-Sévres, en outlast zich Brie kwartier gaans benoordoosten Marans in de Sevre Niortaise, na ruim 8 mijlen loop, waarvan 3 bevaarbaar.
Naar dit riviertje heet het frarischeDepartementderV.
(het nude Neder-Poitou), circa 134 vierk. mijlen.
met 396,000 bewoners en Napoleon-Vendee (vroeger Bourbon-Vendee genaamd) tot hoofdplaats. Pit
dept., aan de Golf van Gascogne gelegen, en begrensd door de departementen Loire-Inferieure ten
N., en Charente Infer. ten Z., is vermaard als brandpunt van legitimistische woelingen. Zie volgend art.
Vendee (Oorlogen der), zoo noemt men de
verschillende oorlogen tusscben de koningsgezinden
van Frankrijk's westerdeel, en de verschillende gouvernementen, die de dynastie der Bourbons hebben
vervangen. Schouwplaats diet- oorlogen waren NederPoitou (het tegenw. dept. Vendee), Anjou, NederMaine en Bretagne. De eerste dier burgeroorlogen
begon 1793: de boeren, aanzevuurd door den adel
en de geestelijkheid, vatteden de wapenen op, om
den dood van Lodewijk XVI te wreken, en de legitieme dynastie op Frankrijk's troon te herstellen: de
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helden der Vendee waren Lescure, Bonchamp, d 'Elhee,
Stofflet, Cathelinean, Charette, eu vooral Larochejaquelin (zie die namen). Nadat de door de Conventie
tegen hen uitgezondene generaals Rossignol en Canclaux de nederlaag hadden geleden, werd Lechelle
tot opperbevelhebber der republikeinsche troepen
benoemd ; de opstandelingen Leven verscheidene gevoelige nederlagen, inzonderheid bij Nonaille,waar de
dappere Larochejaquelin sneuvelde (1794): daarmede
was de groote kracht van den opstand gebroken, en
de oorlog nam eene andere gedaante aan ; de opstandelingen voerden nu nog slechts een guerrilla-strijd ;
hunne verstrooide benden werden vertalrijkt door
de Chonans (zie dat art.), en gaven nog fang de handen vol aan de republikeinsche legers, die in Charette (toen het hoofd van den opstand) een tegenstander vonden, die onder de helden van den eersten
rang genoemd warden mag; maar Charette werd
eindelijk door de overmacht verpletterd, en, ofschoon
reeds half flood van bloedverlies nit vele vonden.
gefusileerd (1796).Zijn overwinnaar, generaal Hoche,
beteugelde al wat naar opstand geleek, en verwierf
daardoor den eernaam van Pacificateur de la Vendee.
Desniettemin bleven nog hier en daar de wegen onveilig door benden, die eigenlijk niets antlers dan
rooverbenden, en zelfs voor de bevolking der 'Vendee
een schrik waren. In 1799 echter, gedreven door
misslagen, die het Directoire in zijn regeerbeleid beging, grepen de Vendeeers en de Chouans de wapenen weder op : loch reeds in het volgende jaar zagen
zij zich door generaal Brune gedwongen zich te onderwerpen (zie CADOUDAL). Onder bet keizerrijk bleef
het geheele westen van Frankrijk rustig, alsof er
nooit aan opstand gedacht was. Doch reeds tijdens
den veldtocht van 1812 herleefde de zucht der Yendears, om voor de dynastie der Bourbons goed en
bloed in de waagschaal te stellen ; ook in de Honderd Dagen kwam de Vendee in opstand. De hoofden
en aanvoerders der opstandelingen werden door de
Bourbons overladen met eerbewijzen en onderscheidingen. De na de Juli-omwenteling van 1830 beproefde .poging, om het westen van Frankrijk in opstand te brengen ten voordeele der verdrevene dynastie, werd 1832 geheel en al verijdeld door de
gevangenneming van de hertogin van Berri, die daarin
de hand had.
Vendeeers, zie het vorige art., niet te verwarmet Chouans (zie flat woord).
Vendelo, verbasterde naam van Venlo,
Vendènnaire,d. i.Wijnmaand.in den franschrepublikeinschen kalender de maand van 23 Sept.
tot 21 Oct. De 12 en 13 Vendémiaire jaar IV (4 en 5
Oct. 1795) zijn vermaard door den opstand der sectien (nationale garde) van Parijs, welke opstand gedempt werd door Barras en Bonaparte.
Vendidad-Sade, het heilige boek der Perzen, bestaat nit Brie gedeelten (de Vendidad,deYarna
en de Vispered); het is in 't Fransch vertaald door
E. Burnouf (1829-43), en maakt deel uit van den
Zend-Avesta : het zijn wetter) en liturgien in den vorm
van eene samenspraak tusschen Ormuzd en Zoroaster.
Vendome, bet oude Vendocinum, stad in 't
fransche dept. Loir-Cher, aan de Loir, negertdhalf
uur gaans ten N. N. W. van Blois; 10,000 inw.; ingenomen door de Hugenoten in 1562 en 1586; het
was in de 14e eeuw een graafschap, dat toen tot
hertogdom verheven werd door Frans I ten behoeve
van Karel van Bourbon, den grootvader van Hendrik
IV; deze koning schonk den titel van Hertog van V.
aan een der zonen, die hij bij Gabrielle d'Estrées
had (zie volgend art.).

Vendome (Cesar, hertog van), bij zijn leven
genaamd Cesar Monsieur, oudste zoon van Hendrik
IV bij Gabrielle d'Estrees, geb. 1594, geecht 1595,
was eenigen tijd (als opvolger van zijn behuwdvader,
den hertog van Mercoeur) gouverneur van Bretagne,
verloor dien post onder Lodewijk XIII, toen hij, als
medeplichtig aan het komplot van Chalais tegen Richelieu (1626) in hechtenis genomen, en 4 jaren gevangen gehonden werd. In 1641 beticht van medeplichtigheid aan eenen aanslag op het leven van Richelieu, vluchtte hij naar Engeland, keerde eerst
1643 in Frankrijk terug, en stierf 1665.—V. (Lodewijk, hertog van), oudste zoon van den vorige,
geb. 1612, werd 1649 onderkoning van het veroverde Catalonia, omhelsde 1656 den geestelijken
staat, werd 1667 kardinaal, en stierf 1669 te Aix.
— V. (Lonis Joseph, hertog van), oudste zoon van
den vorige, geb. 1654, maakte zijn naam beroemd
als veldheer in den Spaanschen successie-oorlog, en
stierf 1712 in Catalonia.
Vendotena,ofVendotiene,het oudePandataria,
een tot het Napelsche behoorend eilandje, anderhalve mijl benoordw. Ischia ; was onder de Romeinen een verbannings-oord, werd in de 9e eeuw
verlaten, uithoofde van den gedurigen overlast, dien
men er van de Barbarijsche zeeroovers had, en werd
in 1769 weder eenigszins bevolkt met behoeftige
lieden, die men nit Rome naar V. liet verhuizen.
Veneden, lat. Venedi, y olk in Germania, bij de
nitwatering van de Vistula ; identiek met de Wenden. — Er waren ook V. in het zuiden van Noricum : dit waren Wenden, die, na deelgenomen te
hebben aan de groote invallen der Barbaren (5e en
6e eeuw), omstr. 610 naar het westen gedrongen
werden door de Awaren. Hun land is later Carnie
geweest (Krain en het zuiderdeel van Eãrnten), dat
in de rnideeleeuwen Venedische Marke heette, en
dat onder de Carolingers deel uitmaakte van het
hertogdom Friuli. Zie VEI•7ETle.
Venedia, een lat. naam voor Finland.
Venedig, duitsche naamsvorm voor Venetie.
Veneli, gallisch y olk in het wesVenelen,
ten van Lugdunensis 2a ; voornaamste steden Constantia (Coutances) en Crociatonum (Valognes).
Venensis, eene plaats in Gelderland, waar in
den tijd der twisten tusschen de Heeckerens en
Bronkhorsten (omstr. 1370-80) geld gemunt is;
vermoedelijk het tegenwoordige Veenendaal.
Veneten, 1) een y olk van Slawische afkomst,
dat zijnen naam gaf aan Venetie. — 2) een yolk in
Gallie, in bet zuiden van Lugdunensis 3a ; hunne
hoofdstad heette eerst Dariorigum, later Veneti
(thins Vannes).-- De Veneden aan de Oostzee, de
Heneten in Paphlagonie, schijnen met de V. (in Italie
en Gallie) volkeren van een zelfde ras, namelijk yenschillende takken der wendische onderafdeeling van
het slawische ras.
Veneti et Prasni, twee partijen in Byzantium. Zie BLAAUWEN.
Venetie, lat. Venetia. ital. Venezia, stad in Opper-Italie, 31 mijlen beoosten Milaan, gebonwd op
70 eilandjes in de lagunen der Adriatische Zee,
waarvan het noordeinde Golf van Venetie beet, is
een der rnerkwaardigste steden en tevens een der
sterkste vestingen van Europa, hovendien een der
belangrijkste koopsteden aan de Adriatische Zee, ligt
5 miglien van het wasteland af, en heeft 120,000 inw.
Het ontstaan van V. dagteekent van het midden der
5e eeuw, toen eenige familiar uit Aquilea en Padua,
gevlucht coon Attila, de wijk namen naar de eilandjes der lagunen (omstr. het jaar 452). Aanvankelijk
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stond leder eilandje op zich zelven, en was het bestuur in handen van tribunen ; doch omstr. 697 verbonden zij zich tot een gemeenebest onder een gemeenschappelijk bestuur, en kozen als hoofd hunner
republiek eenen hertog (dux, doge): de eerste doge
van V. was Anafestus, 697-717. De nieuwe republiek werd geacht onderhoorig to zijn aan bet Oostersch-rom. rijk ; doch in de 10e eeuw werd zij metterdaad onafhankelijk, en in 997, onder Petrus Orseolo H legde V. de grondslagen van zijne macht,
doordien de zeesteden van Istrie en Dalmatie (o. a.
Zara) aan zich onderwierp. De lie en vooral de 12e
eeuw was voor V. een tijdperk van krachtige ontwikkeling. Zijne schepen, wedijverende met die van
Pisa en van Genua, vervoerden koopwaren, bedevaartgangers, kruisvaarders, en namen menigmaal
een gedeelte der op de Ongeloovigen vermeesterde
steden in betaling aan voor de bedongene vracht.
Meer guelfsch dan gibellijnsch — ofschoon V.slechts
een zeer zijdelingsch belang stelde in den strijdfrusschen de priesterlijke macht en het keizerlijk gezag
— deed V. zeer veel afbreuk aan Frederik Barbarossa, versloeg de keizerlijke vloot bij kaap Melloria,
en droeg veel bij tot het tot stand komen van den
vrede van V. (1177), die de voorlooper was van den
vrede van Constans. Kort daarna kende V. zich de
heerschappij toe over de Adriatische Zee, onder doge
H. Dandolo. De verovering van Constantinopel door
de Latijnen, waartoe V. met zijne zeemacht behulpzaam was geweest (1204), verschafte aan V. het bezit van verscheidene eilanden in den Archipel, van
Negrepont, Candia, en ook eene stadswijk van Constantinopel. Tot 1261 speelde V. de eerste rot in het
oude grieksche rijk ; maar toen Michael VIII (Paleologus) in 1261 Constantinopel heroverd had, en
vooral na de nederlagen van 1291 en 1298, werd die
rol van .eerste" het deel van Genua, en dit gaf aanleiding tot eenen langen worstelstrijd tusschen de
beide republieken (oorlog van Caffa 1350-1355,
oorlog van Chiozza 1378-1381). Door dezen laatsten oorlog verloor V. al zijne bezittingen op het
vasteland ; het stelde zich daarvoor echter reeds
spoedig schadeloos, doordien het meester werd van
de Mark van Treviso (1388), van het Paduaansclie
(1405), van het Bresciaansche (1428). Na de bemachtiging van Constantinopel door de Turken,
maakte V. zich roemrijk vermaard door zijn heldhaftigen tegenstand (1461-1477); in weerwildaarvan
zag het zich door Mahomed II verscheidene eilanden
in den Archipel ontweldigen, o. a. Negrepont, en
bovendien de plaatsen in Morea. Bij den flood van
Scanderbeg had V. gedurende korten tijd verschillende districten van Albanie in bezit, en in '1489
deed het Cyprus aan zich afstaan door Catharina
Cornaro. In dit tijdperk was V. de voornaamste handeldrijvende mogendheid van Europa; het speelde
ook eene belangrijke rol in de staatkunde van Italie:
door V. werd de bond gevormd tegen Karel VIII, den
overwinnaar van Napels (1495), en V. was de mogendheid, die al Karel's plannen verijdelde. Maar de
ontdekking van den zeeweg naar de Indien (1497)
en de ontdekking van Amerika (1492) waren voor
V. een doodsteek: door den bond van Katmerik, in
1508 tegen V. gevormd 'door den keizer, den pans,
de koningen van Frankrijk en van Aragonie, werd V.
op den rand van zijnen ondergang gebracht bet
verloor daarvoor Polesine met vijf steden in het koninkrijk Napels ; in 1571 zag het zich Cyprus ontweldigen door Selim H, zoomede de 12 Cycladen ;
en wider Mahomed IV werd V. door eenen verderfelijken oorlog nit het bezit gestooten van Candia
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(1669). Weinig baatte het, dat het eenige steden in
Morea terugwon (1683-99), het verloor die weder in 1739. Eindelijk werd V., hoezeer het oogenschijnlijk onzijdig was gebleven, in 1797 door Bonaparte bezet, die bij het tractaat van Campo-Formio
bet gansche Venetiaanscbe grondgebied aan Oostenrijk overleverde (enkel de zuidoostelijk gelegene
eilanden uitgezonderd), waartegen aan Frankrijk
bet hertogdom Milaan en de grensWn van den Rijn
afgestaan werd. In 1805 werd V. met al zijn grondgebied, krachtens den vrede van Presburg, ingelijfd
bij het koninkrijk Italie ; doch in 1814 kwam alles
weder aan Oostenrijk. In 1848 kwam V. in opstand
tegen het oostenrijksche gezag, en riep de republiek
nit, doch werd na een langdurig beleg tot onderwerping gebracht 1849. Zeventien jaren later echter
ging V. voor goed verloren voor Oostenrijk (zie Italie, dl. 2, blz. 167) en werd 1866 ingelijfd bij bet
nieuwe koninkrijk Italie. Van het jaar 697, toen
Anafestus de eerste doge van V. werd, tot 1797 toen
Lodewijk Marini als laatste doge den venetiaanschen
troon verloor, dus in een tijdsbestek van elfhonderd
jaren, hebben 122 dogen over V. geregeerd : de voornaamste hertogelijke familien zijn geweest Gradenigo, Candiano, Orseolo, Contarino, Faliero, Mornsini, Ziani, Dandolo, Tlepolo, Mocenigo, Foscari, Pisani. De tegenwoordige italiaansche provincie V.
(hoofdplaats V.) is rnim 41 vierk. mijlen groot, bevolkt met omstr. 300,000 zielen. — Golf van V.
noemt men meuigmaal de geheele Adriatische Zee,
doch ten onrechte; zie in bet begin van dit art.
Venezuela, zuid-amerikaansche republiek, ten
N. begrensd door de Zee der Antillen, ten 0. door
den Atlantischen Oceaan, ten Z. door Brazilie, ten
W. door de republieken Nieuw-Granada en Ecuador, is 20,097 vierk. mijlen groot, bevolkt met
1,800,000 zielen, en heeft tot hoofdstad Caracas. De
naam V. werd door de Spanjaarden aan dit land gegeven wegens de overeenkomst, die de Jigging van
verscheidene indiaansche steden aan bet meer van
Maracaibo in hunne oogen had met de Jigging van
het op zoo vele eilandjes gebouwde Venetie. In 1811
van het spaanscbe juk bevrijd en onafhankelijk geworden, maakte V. van 1819 tot 1831 deel uit van
de republiek Columbia, en werd in laatstgenoemd
jaar een zelfstandig gemeenebest. Met uitzondering
van eenen kortstondigen burgeroorlog (1835), genoot V. onder het bewind van Jose Antonio Paez (die
president was van 1831 tot 1835, en van 1839 tot
1843 voortdurend vrede. In Jan. 1847 werd Tadeo
Monagas president ; een jaar later (24 Jan. 1848)
verhief hij zich door een bloedigen staatsgreep tot
dictator, bewerkte 20 Jan. 1851 dat zijn broeder
Gregorio Monagas tot president gekozen werd, en
zag zich, in weerwil van veelvuldige opstanden, 20
Jan. 1855 opnieuw tot president gekozen. In 1858
(31 Dec.) ontving de republiek V. eene nieuwe grondwet. Sedert betwistten twee partijen (de nnitarische
onder generaal Paez, en de federate onder generaal
Falcon) elkander het hoogste gezag, totdat laatstgenoemde zegevierde, en generaal Falcon 17 Juni 1863
tot president van V. werd gekozen. Bij de nieuwe
coustitutie van 1863 werd in V. de slavernij afgescbaft.
Venhuizen, dorp in Noord-Holland, I uur g.
bezuidw. Enkhuizen ; met onderhoorigheden 1000
inwoners.
Venlo, vestingstad in nederl. Limburg, aan de
Maas, 3 uren gaans benoordoosten Roermond en een
half uur g. van de pruisische grenzen ; 7000 inw.;
kleine Maas-haven. Gesticbt in het jaar 95 na Chr.
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door Valuas, een aanvoerder der Bructeren,ontvingV.
reeds 1345 stedelijke werd 1481 hanzestad, had in He en 15e eeuw ook het recht om geld
te munten, en destijds waren V. en Roermond de
twee voornaarnste steden in bet zoogenaamde Overkwartier van Gelderland (Opper-Gelder). In de oorlogen tusschen de hertogen van 13urgundie en die
van Gelderland (aan Welke laatste V. sedert het jaar
900 toebehoorde) is de stad herhaalde malen belegerd 1473, toes zij door Karel den Stoute werd ingenomen ; 1481, ingenomen door Maximiliaan; 1511,
gedurende 14 weken tevergeefs belegerd door Floris van 1,Iselstein op last van de landvoogdes Margareta, die gedurende de minderjarigheid van Karel
V het bewind voerde; 1543, belegerd door keizer
Karel V in persoon (gedurende dit beleg kwam hertog Willem van Gelder het tractaat van Venlo sluiten, waarbij het geheele hertogdorn Gelder benevens
het graafschap Zutphen aan den keizer afgestaan
werd). In 1579 (11 April) trail V. toe tot de Unie
van Utrecht; 1586 door de Spanjaarden belegerd en
ingenomen, bleef V. in bonne macht tot 1632, toen
het, na een beleg van Brie dagen, 4 Juni werd veroverd door prins Frederik Hendrik ; loch 1637 werd
het na een vierdaagsch beleg heroverd door de Spanjaarden; in Oct. 1646 sloeg prins Frederik Hendrik
andermaal het beleg op voor V., doch zag zich door
het ongunstige jaargetijde genoodzaakt het weder
op te breken. Bij het uitbarsten van den Spaanschen
Successie-oorlog (1702) was V. de eerste vesting,
die belegerd en (25 Sept.) ingenomen werd.In 1794
door de Franschen belegerd en (25 Oct.) ingenomen. werd V. bij het tractaat van 's Hage 16 Febr.
1795 aan Frankrijk afgestaan, doch kwam 1814 aan
de Nederlanden terug. In 1830 (10 Nov.) door de
Belgen bemachtigd, kwam V. eerst 22 Juni 1839
weder onder Nederlandsch gezag.
7
Venloon, n.-brab. dorp. Zie LOON -0P--AND.
Vennes, verbasterde naam voor Wijdenes.
Vennip (de). Zie BEINSDORP.
Venosa, het oude Venusia, stad in het Napelsche,- in de Basilicata, 10 uren gaans benoorden Potenza; 7500 inw. Zie VENUSIA.
Venray, dorp in nederl. Limburg, 7 uren g.
benoordw. Roermond; 1800 inw.
Venta, naam van twee steden in romeinsch
Britannia, nl. : V. Belgarum (thans Winchester) en
V. Icenorum (thans Norwich of Caster).
Ventimiglia. Zie v INTIMIGLIA.
Ventose, d. Windmaand, in den fransch-republikeinschen kalender de maand van 19 Febr. tot
20 Maart.
Venus, in de Ifie eeuw gaf men dezen naam in
geheime brieven aan de stad Deventer.
Venus, de godin der liefde bij de oude Romeinen, identiek met de Aphrodite (zie dat art.) der
Grieken. Men onderscheidde de Aphrodite Urania
(godin der reine liefde) van de Aphrodite Pandemos
(godin der zinnelijke liefde en van den wellust, die
.le Romeinen V. Vulgivaga of V. Vulgaris. d. 1. Gemeene Venus, noeniden). De godin Astarte (zie dat
woord) was almede identieks met V.
Venusia, of Venusium, thans Venosa, eene
stad der Samnieten, in Apulia, beznidw. Canine; geboorteplaats van Horatius, die daarom dikwijls de
Venusische dichter genoemd wordt.
Vera, I) het oude stad in Spanje, nabij
de uitwatering van de Almanzora in de Middell.
Zee, 8 mijlen benoordoosten Almeria ; 6000 inw.;
haven. — 2) Cuevas-de-V., in de nabijheid; zie

Vera (Pedro de), de veroveraar der Canarische
eilanden, get). 1440 te Xerez-de-la-Frontera, werd
1480 als kapitein-generanl naar Groot-Canaria gezonden, veroverde al de omliggende eilanden,deporteerde de inheemsche bevolking (de Guanchen),
deelde het grondbezit nit aan zijne soldaten en aan
spaansche landverhuizers, keerde omstreeks 1488
naar Spanje terug, en stied kort daarna in zijne geboortestad.
Veracruz, een der oostelijke staten van Mexico,
aan de Mexicaansche Golf, tusschen de staten Puebla en S.-Luis-de-Potosi, is 1216 vierk. mijlen groot,
heeft 350,000 bewoners; hoofdstad Jalapa; vroeger
was de hoofdstad de havenstad V., met 8500 inw.
en het voorheen voor onneernbaar gehomiene fort
San-Juan-de-Ulloa, de laatste sterkte, die in' den
vrijheidsoorlog in handen der Spanjaarden was, aan
wie die eindelijk in 1824 werd ontweldigd. Ter
plaatse waar V. staat, staple in 1519 (op Goeden
Vrijdag) Fernand Cortez aan veal. In 1832 barstte te
V. de omwenteling nit onder de leiding van Santana;
in 1838 bezet door de Franschen, in 1847 door de
Noord-Amerikanen ; in 1867 was V. de laatste vesting van het kortstondige keizerrijk Mexico, die door'
de Republikeinen werd ingenomen (zie dl. 2 blz. 542).
Veragren, lat. Veragri, een yolk ,in Helvetia,
in Neder-Walliserland, in de omstreken van Sion ;
hunne hoofdstad was Octodurus (thans Martinach of
Martigny).
Veragua. Zie SANTIAGO 14).
.e Cr OBAN.
Vera-Paz. Zie
Verazzani, florentijnsch zeevaarder, werd in
1524 door Frans i naar Noord -Amerika gezonden,
en nam 1525 Newfoundland in bezet. De beschrijving
van zijne reis is te vinden in de verzameling van
Ramusio.
Verbanus lacus, nude naam van het tegenwoordige Lago Maggiore.
Verberie, vlek met 1500 inw. in het fransche
dept. Oise, aan de Oise, 4 uren g. benoordoosten
Senlis. De koningen van Nenstri6 handen te V. een
vermaard paleis; te V. werden concilien gehouden
in 753, 853, 863, 869.
Verbigenen, een y olk in Helvetia ten tijde
van Cesar. De V. woonden in de omstreken van Solothurn, tusschen den Jura, de Aar en de Limat.
Verbond ('t Oiide en 't Nieuwe), zooveel als
't Oude en 't Nieuwe Testament. — V. (Drievoudig
en Viervoudig), zie ALLIANTIE. - V. (Heilig), het
verbond dat 26 Sept. 1815, na de tweede abdicatie
van Napoleon, te Parijs werd gesloten tusschen Rusland, Oostenrijk en Pruisen, en dat vervolgens de
toetreding ontving van de meeste mogendheden van
Europa ; het hoofddoel van dit V. was: handhaving
van de macht der vorsten. Zie ook LIGUE (Heilige).
Verceil, fransche naam van Vercelli.
Vercelli, stad in de ital. (vOOr 1860 sardische)
prov . Novara, aan de Sesia, 9 mijlen benoordoosten
Turijn ; 25,000 inw,; was in de 13e en He eeuw
eene zelfstandige republiek, behoorde daarna aan de
hertogen van Milaan, vervolgens aan die van Savoje
(1427), werd door de Spanjaarden ingenomen 1630,
door de Franschen 1704, door de Gealli'eerden1706.
Met Piêmont bij Frankrijk ingelijfd, was V. onder
Napoleon I hoofdplaats van het dept. der Sesia, en
werd 1814 teruggegeven aan den koning V211 Sardinia. Het is het oude Vercellai, eene stad der Libici
in Transpadaansch Gallia, benoordoosten Bodincomagus, vermaard door de overwinning, die h ler anno
101 v. Cbr. op de Cimbren bevochten 'werd door
Lutatius Catullus en Marius.
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Vercingetorix, gallisch aanvoerder, geboren
bij de Arvernen, bracht 53 v. Chr. het 'pas door Cesar onderWorpene Middel-Gallic in opstand, en liet
zich uitroepen als opperbevelhebber. Cesar bracht
hem verscheidene nederlagen toe, ontweldigde hem
zijne voornaamste stad Bituriges (Bourges), belegerde hem in Alesia, en noodzaakte hem tot de overgave. Hij werd naar Rothe gebracht, diende ter opluistering van Cesar's triomf, en werd daarna gewurgd (47 v. Chr.).
Verd (Kaap). Zie —AAPK
V.ERD.
Verden, het nude Ferda of Tuliphurdum, stad
in het Hanoversche, aan de Aller, 8 uren gaans bezuidoosten Bremen; 5800 inw,; in 782 liet Karel de
Groote hier 4500 Saksen ter dood brengen, omdat
zij van bet Christendom afgevallen en tot hunne
oude afgodendienst teruggekeerd waren. Het was
vroeger de hoofdstad van het bisdom V. (thans hertogdom V., ruim 24 vierk. mijlen met 37,000 bewoners, en deel uitniakende van de landdrostij Stacie).
Verdi (Giuseppe), italiaansch componist, geb.
1814 te Roncole in Parma, vestigde 1842 zijnen
naam met de opera Nabuchodonosor. Van de vele later gevolgde stukken van dezen toonzetter noemen
wij; (1844), Rigoletto (1851), it Trovatore
(1853), Siciliaansche Vesper (1855).
Verdingen, een oude naam van Vlaardingen.
Verdon, rivier in Frankrijk, ontspringt bezuiden Barcelonette, loopt eerst dan westwaarts,
scheidt het dept. Basses-Alpes van het dept. Var, en
valt na 23 mijlen loop in de Durance.
Verdoolde eilanden. Zie KETEMBER.
Verdugo (Francisco), spaansch veldheer, geb.
omstr. 1536, werd na den dood van Rennenberg benoernd tot spaansch stadhouder van Friesland en
Groningen, behaalde 1581 met behulp van Maarten
Schenk eenige voordeelen op de Staatschen, deed
een inval in de Zevenwouden, daarna in Drenthe,
belegerde toen het stadje Lochem, doch werd door
Hohenlohe genoodzaakt het beleg op te breken; hij
bemachtigde Steenvvijk en verschanste zich daar,
deed mislukte aanslagen op Kampen, Hasselt, Koevorden en Delfzijl, ruimde 1594 het veld voor prins
Maurits, begaf zich naar Frankrijk, en stierf 1595.
Verdun, I) het oude Verodunum, stad aan de
Maas, in het fransche Maas-departement, 6 mijlen
benoordoosten Bar-le-Due; 13,000 inw. De drie zonen van Lodewijk den Vrome sloten bier 11 Aug.
843 bet vermaarde Tractaat van Verdun, waarbij de
landen buns vaders tusscben hen gedeeld werden (Lotharius bekwam, met den titel van keizer, Italie en
al het land tusscben de Alpen, den Rijn, de Schelde,
de Maas, de Saone en de Rhone: Lodewijk's aandeel
werd geheel Transrhenaansch Germania, benevens
Worms, Spiers en Maintz ; aan Karel werden de Ianden toegewezen tusscben de Schelde, de Maas, de
Rhone, de Ebro en de twee zeeen). Vervolgens door
Otto den Groote veroverd, maakte V. deel uit van
het Duitsche rijk. Het was een der Drie litsdommen,
die Hendrik II in 1552 bij Frankrijk inlijfde. De
Pruisen maakten zich in 1792 van V. meester, doch
bidden bet slechts 43 dagen in bezit. Het is de geboorteplaats van Chevert, wien bier een standbeeld
opgericht is. — 3) V.-sur-Garonne, stad in 't fransche dept. Tarn-Garonne, 8 uren g. bezuidoosten
Castel-Sarrazin; 4600 inw.; eertijds hoofdplaats van
Verdunois. — 3) V.-sur-Saone, stad in 't fransche
dept. Saone-Loire, aan de samenvloeiing van Saone
en Doubs, 6 uren g. benoordoosten Chálons-surSadne ; 2400 inw.; dikwijls ver- en heroverd in de
12e en 13e eeuw.

Verdunois, I) of Rivi&e-Verdun, voormalig
fransch landschapje in Gascogne, thans begrepen in
de departementen Haute-Garonne en Tarn-Garonne,
had tot hoofdplaats Verdun-sur-Garonne. — 2) tot
1789 een der 8 Kleine gouvernementen van Frankrijk, bestond uit twee districten, ni. stad en graafscbap Verdun in het tegenw. Maas-dept. en het bisdom Verdun.
Vere, of Veere, veelal Ter-Vere genoemd, lat.
Veria, oudtijds Canzpvere, stad op bet zeeuwsche
eiland Walcheren, 5 kwartier g. benoordoosten Middelburg, was in de 13e eeuw nog een dorp, had in
't jaar 1700 ruim 700 huizen, thans slechts een paar
honderd, en slechts 700 in.. In de Kapellestraat te
V. staat nog het huis, waar 7 Oct. 1589 Maria Reigersbergh werd geboren, en nit welk huiszij Woensdag '2 Juli 1608 getrouwd is met Hugo de Groot;
het is ook de geboorteplaats van Frans Naerebout.
In 1518 werd V. door de pest geteisterd, in 1510
door een fellen brand, in 1506, 1509, 1572, 1801
door watersnood. In 1572, kort na Vlissingen, werd
V. aan de Spanjaarden ontweldigd; in datzelfde jaar
had ook te V. de beeldstorrnerij plaats; V. was altijd
uiterrnate Oranje-gezind (1672 was het de eerste
stad, waar prins Willem Il l als stadhouder uitgeroepen werd ; 1747 was V. al weder de eerste, die prins
Willem IV als stadhouder uitriep; 1 787 gaf daarvan
nogmaals een ondubbelzinnig bewijs, door de gewelddadige wijze, waarop het yolk een 24-tal der
voornaamste ingezetenen (patriotten) nit hunne huizen haalde, en bun den eed van trouw aan Oranje
liet zweren op het stadhuis). Bij de landing der
Engelschen in Zeeland werd V. (Aug. 1809) door
hen ingenomen, doch 25 Dec. van dat jaar weder
verlaten.
Vereenigde Nederlanden. Zie het art,
NEDERLANDEN.
Vereenigde Provincien (De 17 en De 7).
Zie NEDERLANDEN,
Vereenigde Staten, eigenlijk Y. S. van
Noord-Amerika of Noordamerikaansche Unie, de
machtige republikeinsche Statenbond, die bet gansche middeldeel van Noord-Amerika bevat, tusscben
de Britsche bezittingen ten N. en Mexico ten Z. Ze
makers te zawen een grondgebied nit van ruim
13'2,630 vierk. mijlen, in het laatst van 1860 bevolkt met circa 32 millioen menschen (waaronder
slechts 270,000 Indianen ; onder de 41 millioen negers en kleurlingen, in het zooeven genoemde zielental begrepen, waren 4 millioen slaven, slechts I millioen vrijen). Onder de blanke bevolkIng zijn de
noordamerikaansche afstammelingen van het angelsaksiscbe ras (de Yankees) verreweg het talrijkst.
Door den aanhoudenden toevloed van landverhuizers uit Europa. ziju schier alle europ. natien in de
V.-S. talrijk vertegenwoordigd: Duitschers vindt
men er ten getale van omstr. 5 millioen; Hollanders
insgelijks in groote menigte, terwijl vooral in den
staat New-York het Hollandsche element sterk op
den voorgrond treedt, aangezien vele Amerikanen
afstarnmen van de Hollanders, die daar in de 17e
eeuw het heerschende yolk zijn geweest. De V.-S.
bestaan thans nit 35 staten, 9 territorien, en bet
bondsdistrict. Naar hunne geograpbische ligging kan
men die rangschikken in de volgende groepen : 1) de
onder den algemeenen naam van Nieuw-Engeland
bekende staten: Maine, New-Hampshire, Vermont,
Massachusetts, Rhode-Island, Connecticut; 2) de
Middel-staten : New-York, New-Jersey, Pennsylvania ; 3) de Noordwestelijke staten : Ohio, Michigan,
Indiana, Illinois, Wisconsin, Jowa, Minnesota, Kan-
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sas ; 4) de Stifle-Zuidzee-staten: California, Oregon.
In al de genoemde staten was reeds y aw '1861 de
slavernij afgeschaft, waarom die staten vrije stolen
genoemd plachten te worden. De overige waren tot
1865 slavenhoudende staten, en laten zich indeelen
in twee groepen : 1) de Grensstaten : Delaware, Maryland, Oost-Virginia, West-Virginia of Kanawha
(sedert 31 Dec. 1862), Noord-Carolina, Kentucky,
Tennessee, Missouri, Arkansas; 2) de Zuidelijke
Kuststaten: Zuid-Carolina, Georgie, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas. De namen der
Territorien zijn: Arizona, Colorado, Dacotah, Idaho,
Nebrasca, Nevada, Nieuw-Mexico, Utah, Washington.
Het bondsdistrict Columbia, met de bondshoofdstad
Washington, staat rechtstreeks onder het bondsgouvernement. — De geschiedenis der V.-S. als onafhankelijke republiek begint eigenlijk eerst met het
jaar 1776. Al wat voor dat tijdstip ligt is de geschiedenis der verschillende landschappen elk in bet bijzonder ; wij zullen daarvan slechts het voornaamste
hier in herinnering brengen. De venetiaansche zeevaarders Jan en Sebastiaan Cabot waren de eersten,
die in 1497 de kusten der V,-S. opnamen; Ponce
de Leon ontdekte Florida in 1512 ; Verazzani bezocht in 1524 de geheele noordkust tot den 34en
breedtegraad. Van 1562 tot 1565 deden de Franschen vruchteloos pogingen om Florida to coloniseeren ; in 1581 kwamen de Engelschen zich in Virginia vestigen; B. Gosnold (1602), Hudson (1607).
John Smith (1614) deden belangrijke ontdekkingen
in bet noorden. De Hollanders coloniseerden in 1614
Nieuw-York, en rifleman dat Nieutv-Nederland. In
1620 ontving Massachusett , nederzettingen van Puriteinen ; 1621 werd New-Hampshire gecoloniseerd
en droeg aanvankelijk den naam van Laconie ; in
1627 ontving Delaware eene zweedsche volkplanting ; Maryland (1633), Connecticut (1635), RhodeIsland (1638) hadden hunne eerste bewoners te
danken aan de godsdienst-vervolgingen. Karel H,
sedert 1660 koning van Engeland, beschikte reeds
in 1662 eigenmachtig over virginisch en spaansch
grondgebied in de V.-S., doordien hij de geheele
kuststreek tusschen den 36en en 31en graad ten
geschenke gaf aan lord Clarendon, die daar de kolonie Carolina stichtte. Het despotismus van Karel
II ontzag zelfs het eigendomsrecht van particulieren
niet, schond alle privilegien der kolonien, en trok
die nagenoeg alien in. In den oorlog van 1664
maakte hij zich meester van geheel Nieuw-Nederland (zie 19 regels hooger), en schonk dat aan zijnen broeder, den hertog van York (later Jacobus II):
daze verkocht daarvan de zich tusschen den Hudson en de Delaware uitstrekkende kuststreek aan de
lords Berkeley en Carteret, die daar de kolonie
Nieuw-Jersey stichtten, terwijl hij het overige zelf
behield en dat herschiep tot de (naar hem genoemde)
kolonie Nieuw-York. Terzelfder tijd werd aan den
kwaker William Penn, die eene aanzienlijke schuldvordering ten laste van de engelsche schatkist had,
daarvoor in souverein bezit afgestaan eene landstreek
bewesten de Delaware (1681 ), en daar stichtte hij
de naar hem genoemde kolonie Pennsylvanie, die
zich reeds spoedig verhief tot een middelpunt van
amerikaansche beschaving. Toen de engelsche omwenteling van 1688 aan het vrijheid-doodende regeerstelsel van den kortzichtigen dwingeland Jacobus II een einde had gemaakt, werd de troonsbeklimming van Willem III van Oranje ook met blijdsghap begroet in de engelsche kolonien, die nu hare
reeds door Karel II afgeschafte constitution herstelden en weder in het genot van hare vroegere privi-
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legien trades. Intusschen bracht die nieuwe staat
van za gen ook voor de engelsche kolonien een tijdperk van oorlog aan. Aan de zuidzijde blootgesteld
aan de vijandelijkheden der Spartjaarden, en aan de
noordzijde nit Canada in gevaar gebracht door de
Franschen, werden de engelsche kolonien in Amerika
op hare grenzen ten deele het tooneel van de oorlogen, die in Europa gevoerd werden. Ruim tachtig
jaren lang werd er dapper gestreden tegen Spanjaarden en Franschen; en het was in groote mate te
danken aan de hulp deer kolonien, dat Engeland bij
den vrede van Parijs (1763) in het bezit kwam van
Canada, Acadia en Kaap-Breton, en aan de zuidzijde
zijne koloniale grenzen uitgebreid zag tot aan den
Mississippi. Het hof en het parlement van GrootBritannie, wel verre van in die kracht der kolonien
eene reden tot tevredenheid te zien, zagen daarin
slechts een gevaar : de kolonien moesten niet te veel
het besef krijgen van hare eigene kracht ;‘-zij moesten steeds blijven voelen, dat ze geheel afhankelijk
van en geheel ondergeschikt aan het moederland
waren. Vandaar de uitschrijving van drukkende belastingen, waartegen de kolonien met kracht opkwamen, en door het diplomatiek beleid van Benjamin
Franklin werden herhaaldelijk die grieven weggenomen. Doch nieuwe misgrepen van het britsche
gouvernement verbitterden telkens de gernoederen in
Amerika, en in December 1773 kwam het gistende
misnoegen tot eene uitbarsting to Boston (zie n°. 2
van BosroN); het britsche gouvernement besloot zijne
toevlucht te namen tot wapengeweld tegen Massuchusetts, om dien geest van opstand te dempen en
de misnoegden tot onderwerping te dwingen ; doch
tegenover dozen maatregel werd door de kolonien
een congres bijeengeroepen to Philadelphia (1 Sept.
1774), waarop besloten werd eene lijn to trekken.
Doch alle pogingen om wegneming van grieven to
verkrijgen, laden schipbreuk op de stijfhoofdigheid
van George III, en 19 April 1775 werden in de nabijheid van Lexington de vijandelijkheden begonnen
door eenen aanval der koninklijke troepen op de
militie van Massachusetts ; de overwinning bleef aan
de zijde der Amerikanen, die ook in den slag bij
Bunker's Hill (17 Juni 1775) aan de Engelschen de
nederlaag gaven. George Washington, door het congres tot opperbevelhebber der bondstroepen benoemd, tastte in Maart 1776 Boston aan met eene
armee van 20,000 man, en noodzaakte de Engelschen
die stad over te geven, en scheep to gaan naar Europa. Maar nu rustte Engeland eene groote vloot
nit, met eene landings-armee van 55,000 man (bestaande voor de helft uit huurtroepen, die door de
kleine hoven van Duitschland, inz. door Hessen, geleverd werden voor geld); daartegenover vaardigde
het congres 4 Juli 1776 een manifest uit, waarbij de
engelsche kolonien (zie verger hieronder) onafhankelijk verklaard werden. De britsche generaal Howe
opende den veldtocht van 1776 nit Canada en in
Zuid-Carolina, en koos New-York tot middelpunt,
van waar hij de operatien bestuurde ; George Washington bepaalde zich voorloopig tot eene afwachtende houding, trok echter 25 Dec. de Delaware
over, en bevocht de overwinning op de Engelschen
bij Trenton en bij Princeton; hij Teed echter in Sept.
1777 de nederlaag aan den Brandywine en bij Germantown, en moest Philadelphia opgeven. Aan de
grenzen van Canada daarentegen behielden de Amerikanen volkomen de overhand op de britsche troepen (3 Oct.): dit, en de nederlaag, die den engelschen
generaal Burgoyne in de nabijheid van Saratoga word
toegebracht, en de bemachtiging van die stad door
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het bondsleger, brachten wel is waar voorshands het
voordeel bepaald aan de zijde der Arnerikanen; doch
meer dan waarschijnlijk is het, dat de V.-S. zonder
vreemde hulp reeds spoedig bet onderspit hadden
moeten delvers. Aanzienlijke vreemdelingen waren
inmiddels naar Arnerika overgestoken, oat er deel te
nemen aan den strijd (Lafayette, Kosciuszko, Kalb,
enz.) en 6 Fehr. 1778 sloten de V.-S. een verbond
met Frankrijk, welke mogendheid nu aan Engeland
den oorlog verklaarde. De voordeelen, door de Franschen behaald, lokten ook Spanje tot een bondgenootsehap met de V.-S. tegen Engeland uit (1779),
en 1 Januari 1 780 sloten Zweden, Denemarken,
Rusland en Holland een tractaat, ow in den strijd
onzijdig te blijven. De uitslag van den strijd, zoodra George Washington over genoegzame krachten te beschikken had om aanvallenderwijs te ageeren, bleef niet tang twijfelachtig; de algemeene dunk
in Engeland zelf was bovendien tegen het voortzetten van den oorlog; en 3 Sept. 1783 werd te Versailles de vrede geteekend, waarbij door Groot-Britannie de onafhankelijkheid erkend werd van de 13
voormalige kolonien, namelijk : Massachusetts, NewYork, Rhode-Island, New-Hampshire, Pennsylvania,
Maryland, Virginie, Noord- en Zuid-Carolina (sedert 1715 in tweeen gesplitst), Connecticut, Georgie, New-Jersey, Delaware (dat zich 1701 van Pennsylvanie afgescheiden had). Die 13 staten vormden
aanvankelijk bet gansche grondgebied der noordamerikaansche Unie. Langzamerhand echter groeide
die republiek aan door de toetreding of opname van
nieuwe staten en territorien, als volgt : Vermont (afgescheiden van New-York) 1791; Tennessee (afgescheiden van Noord-Carolina) 1796; Kentucky (afgescheiden van Virginia) 1796; Ohio (nieuw gevormd) 1802; Louisiana (van Frankrijk gekocht in
1803, als staat erkend) 1812; Indiana (nieuw gevormd) 1816; Mississippi (van Georgie afgescheiden) 1817; Illinois (nieuw gevormd) 1818; Alabama
(van Georgie afgescheiden) 1819; Maine (van Massachusetts afgescheiden) 1820; Missouri (van Louisiana afgescheiden) 1821 ; Michigan en Arkansas
1836 ; Florida en Jowa 1845; Texas en Wisconsin
1846; Nieuw-Mexico en Californie 1848. Inmiddels
was bij een tractaat (1824) met Rusland de grensliju der V.-S. vastgesteld op den 54sten graad
N.-breedte. Door de rustelooze landverhuizing nit
Europa al dien tijd met nieuwen toevoer van bevolking vermeerderd, hadden de V.-S. zich dus in eene
halve eeuw tijds tot een ontzagwekkenden statenbond
uitgebreid, die al bet land tusschen de twee zeeen
bevat ; en door stoute planners, en een koortsachtigen ondernerningsgeest, was de republiek der V.-S.
een land van de grootst denkbare bedrijvigheid geworden, en het werd in Europa beschouwd als het
eenige land ter wereld, waar leder, die werken wil,
nog vooruit kan komen: het stond dan ook op eenen
hoogen trap van bloei en welvaart, in weerwil dat
er onafgebroken een tweespalt heerschte, die vroeg
of laat tot eene geweldige uitbarsting moest komen.
Twee machtige partijen (de democratische en de
zoogenaamde whigpartij) betwistten elkander aanboudend het hoogste gezag. Iedere staat der Unie
heeft zijn eigen gouvernement, dat geheel vrij is in
zijne handelingen omtrent alle belangen van plaatselijken aard ; doch de belangen der Unie (d. i. de
gemeenschappelijke belangen van den ganschen statenbond) worden bestuurd door een gouvernementgeneraal, dat zijnen zetel te Washington heeft, en
samengesteld is uit een president (die voor 4 jaren
gekozen wordt), een vice-president, en een congres

Vereenigde Staten

1119

(bestaande nit een senaat en eene kamer van yolksvertegenwoordigers). Nu eens dreef de democratische, dan weder de whigpartij boven. Zoo werd in
1817 de democraat Monroe president, aan wien men
de stelling te danken heeft, dat geen europeesche
mogendheid bet recta heeft om in Amerika nieuwe
kolomen te stichten of de oude uit te breiden
eene stelling, waaraan de hooge regeering der V.-S.
sedert onveranderlijk is blijven vasthouden, en die,
naar men wil, niet zonder invloed is gebleven op
den ondergang van bet kortstondige keizerrijk
Mexico (zie dat art.), waarvan de V.-S. sleeks met
weerzin de stichting hadden gezien. Tot opvolger
van Monroe werd 1825 de whig Quincy Adams gekozen, die, door eene verhooging van de invoerrechten voor te hereiden, een nieuwen gevaarlijken twistappel in de Unie wierp. De noordelijke staten der
Unie, wier industrie door zoodanige verhooging gehaat konde worden, keurden den maatregel alleszins
wenschelijk ; de zuidelijke staten, die geen produkten van kunstvlijt, maar schier uitsluitend ruwe
grondstoffen voortbrengen, zagen in dien maatregel
niets antlers, dan verdrukking en den doodsteek voor
hunne door slaves-arbeid winstgevend gemaakte
plantages. Niettemin werd in Sept. 1828 (onder
president Jackson) het verhoogde tarief aangenomen en tot wet verheven ; hij wist echter in 1 833
eene wet tot stand te brengen, dat de invoerrechten
geleidelijk eene vermindering ondergaan zouden,
waardoor het misnoegen in de zuidelijke staten,
vooreerst althans, eenigszins gesust werd. Middelerwijl was de Indianen-wet van 1830 (die bepaalde
dat al de wilde volksstammen in de Unie, uit de
woonsteden, die ze inhadden, verplaatst zouden
worden naar bet land bewesten den Mississippi)
nauwlijks tot een begin van uitvoering gekomen, of
gevaarlijke oorlogen met de Indianen waren daarvan
het dadelijke uitvloeisel (1832), hetgeen niet belette,
dat de verplaatsing volkomen ten uitvoer gelegd
werd. Meer en meer trad telkens de slavenkwestie
op den voorgrond, en de tweespalt tusschen de twee
partijen (voorstanders van bet slavernij-stelsel en
voorstanders van de afschaffing van de slavernij)
groeide bestendig aan, en kwam onder het presidentschap van Buchanan (sedert 1857) tot volkomene
rijpheid, om dadelijk nadat Lincoln tot president
was gekozen uit te barsten in eenen rampzaligen
burger-oorlog. Vijftien staten, die voorstanders waren van de instandhouding der slavernij, nl. Virginie, N.-Carolina, Tennessee, Arkansas, Zuid-Carolina ,
Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana,
Texas, aangeduid onder de algemeene benaming van
.Zuidelijke staten" scheurden zich van de Unie los,
vormden een afzonderlijke confederatie met Richmond
tot zetel hunner bondsregeeriug, en kozen Jefferson
Davis tot president. De burgeroorlog begon gelijktijdig te land en ter zee (12 en 13 April 1861) met de
bemachtiging van fort Sumter, bij Charleston door
de Geconfedereerden (gelijk de Zuidelijken genoemd
werden), en werd van weerszijden met de grootste
hardnekkigheid en krachtsinspanning voortgezet,
met afwisselend krijgsgeluk, ofschoon de kans der
overwinning van lieverlede begon over te hellen naar
de zijde der Unionisten (gelijk de noordelijke staten
genoemd werden, omdat zij de afscheiding der zuidelijken niet erkenden, en voor het behoud der Unie
streden). Under de groote menigte veldslagen, die
de twee partijen elkander leverden op verscbillende
punten van het zeer uitgebreide oorlogstooneel, zijn
inzonderheid te noemen de slag van Bull's-Run (in
Virginie) 21 Juli, die van Wilson's Creek (in Mis-
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souri) 10 Aug., die van Ball's Blatt 21 01.1861;
vervolgens in 1862 de veldslagen bij in Tennessee (6 en 7 April), bij Malvernhills enz. (27 Juni
tot 2 Juli) en bij Gainesville (27 Aug. tot 1 Sept.)
in Virginie, bij Antietam (17 Sept.) in Maryland, bij
Fredericksburg in Virginia (13 Decemb.); in 1863
de bemachtiging van Vicksburg aan den Mississippi
door de Unionisten (4 Juli), de overwinning door
hen bevochten bij Murfreesboro (5 Jan.), de veldslagen bij Chickamauga (19 Sept.) en Chattanooga
(25 Nov.), de inflame van Atlanta (26 Juli 1864),
en eindelijk de bemachtiging van bet laatste bolvverk
der, Geconfedereerden, hunne hoofdstad Richmond,
die, na tang en hardnekkig verdedigd te zijn door den
zich in den ganschen oorlog met roem overladen
hebbenden generaal Lee, eindelijk na eenen moorddadigen strijd ingenomen werd (3 April 1865) door
den even bekwamen als onverschrokken Grant, generaal der Unionisten. De meesterlijk volbrachte aftocht van Lee was slechts de laatste levensvonk van
de kracht der Geconfedereerden; reeds zes dagen
later (9 April) zag hij zich- genoudzaakt de wapenen
neder te leggen in eenen strijd, die van dat moment
of aan slechts eene doellooze menschenslachting zou
geweest zijn. Hiermede was de rampzalige burgeroorlog geeirrdigd : de Noordelijke staten vierden overal
feest over de behaalde zegepraal, toen eensklaps het
land in rouw werd gedompeld door den rnoord (15
April 1865) op den president der V.-S. gepleegd (zie
LINCOLN). Maar de Zuidelijke staten waren en bley en voor goed overwonnen; hun president Jefferson
Davis (zie dat art.) zat een paar jaren gevangen, in
het onzekere of die gevangenschap met een doodvonnis of met eene vrijspraak zou eindigen ; toen hij
in 1867 op vrije voeten gesteld werd, begaf hij zich
naar Europa ; en middelerwijI was in de gansche
Unie de afschaffing der slavernij eene onherroepelijke
daadzaak geworden, zoodat thans in het gansche gehied der V.-S. aan den kleurling dezelfde bevoegdheden en rechten bij de wet zijn verzekerd als aan
den blanke, waaruit echter van tijd tot tijd nog al
ernstige moeilijkheden geboren werden gedurende
het presidentschap van Andrew Johnson.
Presidenten der Vereenigde Staten.
gekozen 1789
George Washington
ten tweeden male
1797
John Adams
1801
Thomas Jefferson
1
1805
ten tweeden male
1809
James Madison
1813
ten tweeden male
1817
James Monroe
1821
ten tweeden male
1825
John Quincy Adams
1829
Andrew Jackson
1833
ten tweeden male
1837
Martin van Buren
1841
W. Harrison (en J. Tyler vice-president)
1845
James Polk
1849
Z. Taylor (en Fillmore vice-president)
1853
Franklin Place
1857
James Buchanan
1861
Abraham Lincoln
(tegen-president Jef ferson Davis 1861-65.)
1865
Andrew Johnson
1869
Ulysses S. Grant, gekozen tegen
Vergniaud (P. Victorin), geb. 1759 teLimoges,
eerst advocaat te Bordeaux, sedert 1791 een der
uitstekendste redenaars van de Girondijnen,in wiens
ondergang hij deelde: met 20 anderen werd hij 21
Oct. 1793 geguillotineerd.

Ver Huell (Carel Hendrik, graaf), nederlandsch zeeheld, geb. 1764 te Doetinchem, trail
1775 als kadet in militaire dienst, ging 4 jaren later als adelborst in zeedienst over, gaf 1780 als
luitenant titulair in den zeeslag bij Doggersbank
uitstekende bewijzen van moed en talent, trad 1789
in den echt met eene dochter van burgemeester de
Bruin te Doetinchem, was 1795 als adjudant-genl.
van admiraal Kinsbergen tegenwoordig bij het vertrek van pries Willem V nit 's-Hage, werd 1802
burgemeester van Doetinchem, ging Aug. 1803 als
commissaris-generaal voor de zaken der Marine naar
Parijs, genoot daar weldra het vertrouwen van Napoleon, die hem Aug. 1805 benoemde tot minister
van marine te 's-Hage. In 1808 werd V. H. ambassadeur van Holland aan het hof van Frankrijk ; lij
de landing der Engelschen in Zeeland (1809) werd
V. H. met bet opperbevel over de zeemacht in de
Maas en Zeeland bekleed, en voor zijne diensten, in
die betrekking bewezen, met den titel van Graaf van
Zevenaar tot graaf van Holland, later door Napoleon
tot graaf des keizerrijks verheven. In 1811 als
keizerlijk intendant voor de marine naar Hamburg
gezonden, '1812 tot bevelhebber van het Texelsche
eskader benoemd, vond hij zich in 1814 door, eer
en plicht gebonden, om het door hem bezette fort
la Salle en het onder zijne bevelen staande eskader
niet over te geven, dan toen hem daartoe het uitdrukkelijk bevel van Frankrijk's koning gewerd (29
April 1814). Door Lodewijk XVIII tot inspecteurgeneraal der noorderkusten benoemd en 1819 tot
pair van Frankrijk verheven, was V. H. in 1836
een korten tijd fransch gezant te Berlijn, en stierf in
1845 te Parijs.
Veria, lat. naam-van Vere.
Verkensweerd,oude naam van Va I kenswaard.
Vermandois, voormalig fransch graafschap,
(later hertogdom) in Picardie, thans het dept. Aisne
en een gedeelte van het dept. Somme, had tot hoofdstad St.-Quentin (het oude Augusta Veromanduorum,
de hoofdstad der Veromanduers, een yolk in belgisch
Galliè).
Vermont, een der (Nieuw-Engeland-) staten
van de noord-amerik. Unie, is 426 vierk. mijlen
groot, heeft 315,000 bewoners en tot hoofdstad
Montpellier.
Vernet (Horace), beroemd fransch historieschilder, geb. 1789, gest. 1863 te Parijs, was de
zoon en kleinzoon van twee insgelijks beroemde
schilders, nl.: V. (Carle), geb. 1758 to Bordeaux,
gest. 1836 te Parijs (inz. komieke tafereelen), en
V. (Claude Jos.), geb. 1714 te Avignon, gest. 1789
te Parijs (inz. zeestukken).
Verneuil, stad in het fransche dept. Eure,
aan den Avre, 13 uren gaans bezuidw. Evreux;
4000 inw.; overwinning der Engelschen op de
Franschen 1424.
Verneuil (maikizin van). Zie ENTRAIGUES.
Vernon, stad in 't fransche dept. Eure, aan de
Seine, 9 uren gaans benoordoosten Evreux ; 7500
inw.; voorheen vesting.
Verodunum, thans Verdun, hoofdstad der
Verodunensen, een gallisch yolk in Belgica la, ongeveer het tegenvvoordige fransche dept. Maas.
Veroli, stad in den Kerkelijken Staat, derdhalf
uur g. bezuidoosten Frosinone; 10,000 inw.
Veromandutirs, gallisch yolk in Belgica 2a,
ten N. begrensd door de Atrebaten en Nerviers ; ze
bewoonden het tegenwoordige Vermandois ; hunne
hoofdstad was Augusta Veromanduorum (thans
St.-Quentin).
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Verona, in oudduitsche boeken ook wel Bern
genoemd, stad in het Venetiaansche (hoofdplaats der
tegenw. ital. provincie V., ruim 52 vierk. mijlen
met 315,000 bewoners), aan de Etsch, 20 mijlen beoosten Milaan ; 60,000 inw.; belangrijke vesting. Gesticht door de Etrusken of door de Cenomaansche
Galliers, werd V. gecoloniseerd door Cesar. De Cimbren werden bij V. verslagen in de Campi Raudii.
Filips de Arabier sneuvelde hier in 249; Constantijn
bemachtigde V. in 312; Stilico versloeg de Westgotheu bij V. in 402; Theodorik maakte van V. zijne
hoofdstad ; Narses veroverde V. in 555. Onder de
Longobarden was V. een der voornaamste hertogdommen ; onder de Carolingers was V. de hoofdplaats
eener mark van het koninkrijk Italie ; in 952 werd
die mark door Otto den Groote bij bet keizerrijk ingelijfd. Deze stad nam deel aan de twee longobardische bonden, werd republiek, vervolgens onderworpen door Ezzelino III van Romano, kwam daarna
aan de familie della Scala, en eindelijk (1405) aan
de republiek Venetie. In den oorlog van den Kamertjkschen bond was V. achtjaren (1509-1516) in de
macht van Maximiliaan, doch kwam toes weder aan
Venetie. Van 1797 tot 1801 was V. door de Oostenrijkers bezet ; na het tractaat van Presburg (1805)
behoorde V. tot het koninkrijk Italie, was onder bet
keizerrijk hoofdplaats van het dept. der Etsch, en
kwam 1822 terug aan Oostenrijk, dat er meester van
bleef tot 1866. Het Congres van V. (Oct.—Dec.1822)
ter beteugeling van de europeesche revolutie, had de
interventie in Spanje ten gevolge. De stad V. is de
geboorteplaats van Catullus, Cornelius Nepos, Plinius
den Oude, Vitruvius, Paul Veronese, en een aantal
andere vermaarde personen. Van de nog aanwezige
romeinsche oudheden trekt inz. de aandacht het in
den tijd van Diocletiaan geheel van wit warmer gebouwde amphitheater, dat zitplaatsen had voor 22,000
toeschouwers.
Verone, voormalig dorp. Zie VROONEN.
Veronese (Paolo CAGLIARI, naar zijne geboorteplaats Verona genaamd Paul), beroemd ital. schilder,
geb. omstr. 1530, gest. 1588.
Veronica,naam van twee heiligen- der roomschkath. Kerk, nl.: 1) gal aan Jezus, terwiji hij het
kruis droeg, hares zweetdoek om zijn aangezicht of
te vegen, waardoor zich op dien doek (die als een
beilig reliek in de St.-Pieterskerk te Rome bewaard
wordt) het gelaat van Jezus afbeeldde. De kerkel.
feestdag, ter eere 'van dat afbeeldsel ingesteld, is
4 Febr. — 2) was non in 't St.-Martha-klooster te
Milaan, deed aldaar vele mirakelen, en stierf 1497 ;
kerkel. gedenkdag 13 Jan.
Verres (Cajus), romeinsch stadhouder van Sicilia, 73-71 v. Chr., werd om zijn schandelijk bewindvoeren in 70 v. Chr. openbaar aangeklaagd door
Cicero (in diens beroemde .Verrinische redevoeringen"), en dat op zulk eene overstelpende wijze, dat
hij niet eens de uitspraak van het vonnis afwachtte,
en vrijwillig in ballingschap ging.
Verria, of Kara-Verria, ook La Veria genaamd,
het oude Berea, ook voorkomende onder de namen
van Irenopolis en Carapheria, stad in europ. Turkije,
in bet oude Macedonia, 8 mijlen bewesten Salonica,
aan de samenvloeiing van den Verria-soe en den
Indzje-Karasoe ; 9,000 inw. (meerendeels Grieken).
Verrius Flaccus (Marcus), romeinsch taalgeleerde onder Augustus en Tiberius. Van zijn voornaamste werk De verboruni significatione is slechts
weinig tot ons gekomen, verzameld in dl. 2 van
Egger's . Scriptorum Latinoruu nova collectio"
(Parijs 1839).
U.

Vesen
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Versailles, lat. Versalio, de 5 uren gaans bezuidwesten Parijs liggende hoofdplaats van het dept.
Seine-Oise, met 30,000 inw., is de geboorteplaats
van een aantal vermaarde personen, o. a. koning Filips V van Spanje, Lodewijk XVI, Duels, abbe de
l'Epee, Kreutzer, Berthier, Hoche, Houdon. Under
Lodewijk X111, die er 1630 een klein kasteel lies
bouwen (het middelstuk van bet tegenwoordige kasteel), was V. slechts een vereenigingspunt voor de
koninklijke jachtpartijen ; Lodewijk XIV begon 1661
dat kasteel te vergrooten en condom tuinen aan te
leggen, waaraan ruim een milliard francs besteed
werd ; en doordien het geheele hof zich te V. vestigde
groeide het zeer spoedig aan tot eene bloeiende stad,
welke onder Lodewijk XV ruim 80,000 inw. telde.
Te V. werden geteekend: onder Lodewijk XIV de
vrede met Genua, 1685 ; onder Lodewijk XV bet verbond met Oostenrijk, 1756; onder Lodewijk XVI de
Vrede van V., waarbij Engeland de onafhankelijkheid
der Vereenigde Staten erkende. Te V. vergaderden
5 Mei 1789 de Staten-generaal ; daar constitueerden
zich (17 Juni) de afgevaardigden als Nationale vergadering ; daar werd 20 Juni de vermaarde Eed in
de Kaatsbaan afgelegd (serment du feu de paume)
waar de afgevaardigden zwoeren niet uiteen te zullen
gaan voordat ze aan Frankrijk eene constitutie hadden gegeven ; te V. eindelijk tie dagen van 6 en 7 Oct.,
die de verplaatsing van de Nationale vergadering met
Lodewijk XVI naar Parijs tengevolge hadden. Na
1789 verwaarloosd, werd het park en paleis van V.
door Napoleon I weder eenigermate in goeden staat
gebracht; doch eerst door Lodewijk Filips werd
veel gedaan ter verfraaiing van bet gebouw (1833
—37), dat grootendeels door hem ingericht werd tot
historisch nationaal museum. Het park met zijne
menigte standbeelden en met zijne beroemde fonteinen is een meesterstuk van tuinbouwkunst.
Versselt, oude naam van Varsseveld.
Vertot (Rene Aubert de), fransch geschiedschrijver, geb. 1655 in Normandie, gest. 1735 als
historiograaf der Maltezer-orde. Voornaamste werk
(dat te Rome op den Index staat) : Histoire de l'Ordre
de Matte (4 dln. Parijs 1726; 9 din. 1727).
Vertumnus, bij de Romeinen god van den
tuinbouw en van de wijngaarden, als ook van de
jaargetijden ; zijne vrouw was Pomona, de godin van
de ooftteelt. De feesten, die hem ter eere in Oct. gevierd werden, heetten Vertumnalien.
Verulam, lat. Verularnium, eene thans in ruinen liggende stad in romeinsch Britannia, benoorden
de tegenwoordige stad St.-Albans; werd later titel
eener baronie. Bacon was baron van V.
Verus (L. Aurelius Ceionius Commodus), zoon
van eenen door keizer Adriaan geadopteerden, dock
nog veer dien keizer gestorven V., werd zelf geadopteerd door Antoninus Pius, te gelijk met Marcus
Aurelius, met wiens dochter hij trouwde, nadat deze
(Marc.-Aur.) hem tot mede-keizer gekozen had.
Hij leidde een uitspattend leven, en stierf aan eene
beroerte in bet jaar 169.
Verviers, lat. Vervevia', stad in de belg. pron.
Luik, 5 uren g. beoosten Luik ; 29,000 inw.; grensstation op den spoorweg tusschen Rijnpruisen en
Belgie.
Vervins, lat. Verbinum, stad in 't fransche
dept. Aisne, 10 uren g. benoordoosten Laon, met
2800 inw.; vredestractaat 2 Mei 1598 tusschen Hendrik 1V en Filips II van Spanje. Verscheidene maleu
veroverd door de Spanjaarden (o. a. 1653, doch reeds
1654 heroverd door de Franschen).
Vesen, geld. dorp. Zie V. REUEL
7i
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Veurne

Vesle

,Vesle, of Véle, rivier in de fransche departewi enten Marne en Aisne, is met N.O.-waartschen loop
44 mijlen brig, en valt derdhalf uur gaans beoosten
Soissons in de Aisne.
Vesontio, titans Besancon, stad in Galliö,
hoofdplaats van Groot-Sequanensis, werd na een
moeilijk beleg ingenomen door Cesar.
Vesoul, tad in 't fransche dept. Haute-Saone,
waarvan het de hoofdplaats is, ligt aan den Durgeon,
45 mijlen bezuidoosten Parijs; 6500 inw.; gssticht
in de 9e eeuw; door de Engelschen geplunderd 1360;
nog geplunderd of verwoest in 1478, 1595, 1636
en 1644.
Vespasianus (Titus Flavius), romeinsch keizer van 69 tot 79 na Chr., geb. anno 9 na Chr. te
Reate, onder Nero proconsul in Afrika, en opperhevelhebber der artnee, die tegen het oproerige Judea
uitgezonden werd. Door zijne legioenen als keizer
uitgeroepen in 69, liet hij het opperbevel in handers
van zijnen zoon Titus (die in 70 Jeruzalem innam).
en snelde zelf near Rome, wear hij,zonder tegenstand
te vinden, den troon beklom.Hij herstelde vervolgens
de rust in Genie, dat door den opstand van ClaudiusCivilis in beweging was gebracht; hij zond Agricola
near Britannic, welk eiland bijna geheel onderworpen werd (78). Na eene roemrijke regeering van tiers
jaren stierf V. (79), en had tot opvolgers zijne zonen
Titus en Domitiaan.
Vesper (Siciliaansche), onder dozen nanm verstaat men het bloedbad, dat door de Sicilianen aangericht werd onder de Franschen in 1282, en waardoor Sicilie onttrokken werd aan bet gezag van
Karel van Anjou. Dit bloedbad, waarbij over de 8000
Franschen vermoord werden, begon te Palermo op
Paaschmaandag 30 Maart, zoodra de klok voor de
vesper begon te luiden, en breidde zich weldra uit
over geheel Sicilie. Vergelijk het art. PROC1DA (Gi0venni da).
Vespucci. Zie AMER1GO.
Vessem, dorp in Noord-Braband, 2 uren g. bezuiden Oirschot ; 700 inw.; in 1543 gebrandschat
Maarten van Rossum.
Maa
d
door
Vesta, bij de grieken Hestia, dochter van Saturnus en Rhea, en zuster van Jupiter, was de godin
der maagdelijke kuischheid en van het stille huiselijk geluk. in haren overdag openstaanden, wear des
nachts gesloten zijnden tempel te Rome brandde bet
heilige vuur, dat altijd onderhouden rnoest worden
(want ging het uit, dat was tie voorbeduidenis van
eene groote ramp). Behalve de hoogepriester, mocht
geen man ooit eenen voet in dien tempel zetten ; de
tempeldienst werd verricht door heilige priesteressen
(Vestaalsche maagden genaamd), die inzonderheid
het heilige vuur te onderhouden en het Palladium te
bewaren hadden, terwijI ze gelofte had-den gedaan
van kuischheid tot hear 30e jeer: schonden ze die
gelofte, dan werden ze tot straf leveed begraven ;
hadden ze haar 30e jaar bereikt, dan mochten ze
aan de tempeldienst vaarwel zeggen en zelfs in bet
huwelijk treden. De dienst van V., oorspronkelijk bij
de Sabijnen, werd door Numa Pompilius te Rome
ingevoerd en bet getal der priesteressen op 4 gesteld, later werd dat op 6 gebracht ; de oudste voerde
den titel van Opperpriesteres van V.
Vestijnen, y olk in Middel-Italic, bezuiden de
Prcetutiers en benoorden de Marrucijnen; ze kozen
partij tegen Rome in den oorlog der Samnieten,
werden 326 v. Chr. overwonnen, kwamen herhaalde
malen in opstand, doch onderwierpen zich voor goed,
nadat de Romeinen hunne hoofdstad Amiternum in•

genornen hadden (295 v. Chr.).

Vesuvius, vermaarde vuurspuwende berg in
Italie, 2 uren g. bezuidoosten Napels ; de beroemde
wijn Lacrytna Christi worth op den V. gewonnen.
Reeds in de hooge oudheid hebben herhaaldelijk uitbarstingen van den V. plaats gehad ; de eerste historisch bekende uitbarsting (nadat de berg gedurende
minstens twaalf eeuwen volkomen rustig geweest
was) is die van het jaar 79 na Chr., waardoor de
steden Herculanum, Pompei en Stabiw onder den
gloeienden lavastroom werden bedolven. Sedert hebben ruim 50 uitbarstingen plaats
waarvan wij
slechts noemen die van 472, 1779, 1794, 1819,
1832, 1833; in het laatst van 18G8 begon de V. opnieuw te branders, hetgeen verscheidene weken aanhield. De gansche landstreek rondom Napels is van
vulcanischen aard ; vandaar dat die bij de ouden'
Phlegreische velden (d.
Brandend heete vlakten)
genoemd werd.
Veszprim, stad met 11,000 inw. in Hongarije,
13 mijlen beznidw. Buda (Ofen), werd herhaalde
malen ver- en heroverd door de Turken en door de
Oostenrijkers, totdat in 1702 de vestingwerken geslecht zijn. Het is de hoofdplaats van bet comitaat V.
(76 vierk. mijlen met 19,000 bewoners).
Vetera Castra,thansXanten, vermaarde plaats
in bet noorderdeel van het Eiland der Batavieren,
een half uur gaans van den Rijn.
Vetkoopers. Zie SCH1EDINGERS.
Vettius, een in de romeinscbe geschiedenis
dikwijls voorkomende naam: 1) T. Vettius, verwekte
in Campanie eenen slavers-opstand omstr. 104 v.
Chr., doch werd door pretor Lucullus overwonnen.
— 2) P.-Vettius Scato, veldheer der Marsen in den
italiaanschen Bonilgenooten-oorlog, veroverde de
samnitische stad JEsernia, versloeg in het jaar 90
v. Chr. een rorneinsch leger, doch ontving reeds den
dag daarna de nederlaag van Marius. Toen later de
Bondgennoten zich een voor een aan de Romeinen
onderwierpen, hood V. bet [angst tegenstand, en liet
zich eindelijk door eenen steal doodsteken, om niet
door zijne soidaten uitgeleverd te worden aan tie
Romeinen. — 3) L. Vettius, een der saamgezworenen van Catilina. — 4) Vettius Valens, beroemd geneeskundige onder Claudius; stierf een geweiddadigen flood. — 5) Vettius Bolanus, een aanzienlijk
man onder de regeering van Nero, deed onder Domitius Corbulo krijgsdienst in Arrnenie, werd door
Vitellius aangesteld als stadhouder van Britannia,
en voerde het bewind in Azle onder Vespasianus.
Vettonen, of Ar ectonen, y olk in Hispania, tusschen den Darius ten N., den Taag ten Z., de Vaccee8rs en Carpetanen ten 0.; hunne hoofdstad was
Salmantica (titans Salamanca). De V. namen deel
can het verboad der Vacceeers en Celtiberi8rs tegen
de Romeinen, doch werden 192 v. Chr.„ te Toletum
verslagen; met de Lusitani8rs vatteden de V. de wapenen weder op 153 v. Chr., doch werden weder
overwonnen, eerst doorCalpurnius,daarna doorAtilius.
Vetulonia, titans Vetulia, een tier 12 lucumonien of bondssteden van Etrurie, tusschen den Umbro en den Arnus.
Veturia, moeder van Coriolanus. Zie het artikel CORIOLANUS.
Veurne, fransch Furnes, belgische stad in de
prov. West-Vlaanderen, 11 uren g. bezuidw. Brugge,
dicht bij de zee ; 4000 inw.; in de 9e eeuw door tie
Vlamingen verwoest; dikwijls ingenomen door de
Franschen, o. a. na den vermaardenStag van V.(1297)
waarbij Robert, graaf van Artois, de vlaamsche armee in de pan hakte ; en in 1744 door den pries
van Clermont.

Vevay

Vevay, het Viviscum der Romeinen, bekoorlijk
gelegen stad in 't zwits. kanton Waadt, aan het meer
van Geneve, bij de uitwatering der kleine rivier
Vevaise, vijfdhalf uur g. bezuidoosten Lausanne ;
5200 inw.; behoorde eerst aan de hertogen van Savoje, kwam 1536 aan Bern, eindelijk 1798 aan
Waadt.
Vexin, voormalig landschap in Frankrijk, oudtijds het land der Veliocassen, in de middeleeuwen
Vulcassinus pagus, maakt thans deel uit van de departementen Seine-Inferieure, Eure, Seine-Oise.
Via, meervoud Via2, de eigenlijke kunstwegen,
tevens heerbanen (via, militares) werden inzonderheid aangelegd door de Romeinen. De eerste,Via Appia
genaamd (zie APPISCHE WEG), was zoo breed, dat
twee vrachtwagens met gemak voor elkander konden uithalen. In verbinding met dezen weg stond
de door keizer Domitiaan aangelegde Via Domitiana,
van Sinuessa tot Puteoli. — Wijders de volgende:
Via Flaminia, een der oudste wegen, aangelegd
220 v. Chr. door censor C. Flaminius, liep van Rome
door Etrurie naar Ariminum, waar zij twee voortzettingen had beiden genaamd Via (Emilia, de eene
(van Ariminum naar Aquileja), aangelegd 188 v. Chr.
door consul M. ZEmilius Lepidus, de andere (van.
Ariminum over Pisa en Cumm naar Ligurie), aangelegd 115 v. Chr. door M. YErnilius Scaurus.
Via Campana, een zijweg van de Via Appia, liep
van de porta Cwlimontana naar Campanie, en stond
in verbinding met de Via Albana en Tusculana,
Via Cassia (tusschen de Via Flaminia en de 241
v. Chr. door censor L. Aurel. Cotta aangelegde
Via Aurelia) liep naar bet middeldeel van Etrurie.
Via Valeria, een der schoonste en langste wegen,
liep van Rome, door het gebied der Sabijnen,./Equen
en Marsen, tot aan het gebied der Pelignen, en was
eene voortzetting van de Via Tiburlina, die in zuidoostwaartsche richting naar Tibur liep.
Via Latina, begon aan de Capenische poort, ging
door het Liris-dal tot Teanum, en liep eindelijk uit
op de Via Appia.
Via Ostiensis, liep aan de westzijde van den Tiber tot aan de uitwatering dier rivier beneden Ostia.
Via Postumia liep van Cremona naar Mantua.
Via Salaria, begon aan de porta Collina te Rome,
en liep naar Beate ; langs dezen weg vervoerden de
Sabijnen hun zout uit Rome.
Via Egnatia; zie EGNATIA.
Zoo waren dus in Cesar's tijd de voornaamste
steden van Italie door groote wegen verbonden. De
keizers lieten ook in de provincien zulke wegen aanleggen, en zelfs op de grootste eilanden, waarmede
de gemeenschap met de havenplaatsen beoogd werd.
De op de grootste wegen opgerichte mijlpalen
( milliaria) dagteekenden eerst van C. Gracchus.
Viana, 1) stad in de spaansche prov. Navarra,
aan den Ebro, 9 mijlen bezuidw. Pamplona ; 3000
inw.; de prinsen van Navarra voerden indertijd van
dit V. den titel. — 2) versterkte zeestad in de portugeesche prov. Minho, aan den mond der Lima,
8 mijl. benoorden Oporto ; 8500 inw.; in de omwenteling, die dom Miguel van den troo p wierp, gaf V.
zich over aan den engelschen admiraal sir C. Napier.
Vianden, stad in 't groothertogdom Luxemburg, aan de Our, 8 uren g. benoordoosten Luxemburg, en 8 uren g. benoordw. Trier; 1500 inw. De
fransche naam is Vienne-en-Ardenne (lat. Vienna of
Vianda), bet was vroeger de hoofdplaats van het
graafschap V.
Vianen, stad in Zuid-Holland, aan de Lek,
vljfdbalf uur gaans benoordoosten Gorinchem, en 2
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uren g. bezuiden Utrecht ; 3000 inw.; 1672 ingenomen door de Franschen ; is waarschijnlijk het nude
Levmpanum op het Eiland der Batavieren ; was in 't
laatst der 13e eeuw nog een .dorp, en heette destijds
Iieelsloot.
Vianna, de portugeesche stad Viana.
Viareggio, havenstad met 17,000 inw. in de
ital. prov. Lucca, 6 uren g. beoosten Lucca.
Vibii Forum, thans Revell°, was de hoofdstad der Revellen in Cisalpijnsch Gallie.
Vibius, keizer. Zie GALLUS.
Viborg, of Wiborg, 1) stad met 6000 inw. in
Jutland, was oudtijds, de hoofdstad der Cimbren aldaar, is thans de hoofdplaats van bet amt V. (55
vierk. mijlen met 72,000 bewoners), en ligt aan het
Viborg-meer of Asmild-meer. — 2) vesting en havenstad met 5500 inw. in russisch Finland, aan
de Viborg-sond of Borg-sond (eene diepe bocht der
Golf van Finland), 14 mijlen benoordw. Petersburg.
Gesticht in 1293, was V. de hoofdstad van 't nude
Carelie ; werd 1495 belegerd door de Russen, die in
de nabijheid van V. in 1556 de Zweden versloegen ;
1609 werd te V. de vrede tusschen Zweden en Rusland gesloten; in 1710 ingenomen door de Russen,
bleven die voor goed in 't bezit bij den vrede van
Nystad (1721). Het is thans de hoofdplaats van het
russ. gouvernement V. (ruim 790 vierk. mijlen,
met 236,000 bewoners).
Vic, Vic d'Osona. Zie Vicar.
Vicente (Gil), portugeesch dramatisch kluchtdichter;geb. 1480, gest. 1557 te Evora. Zijne werken (Lissabon 1562 in fol.) zijn 1834 in 't licbt gegeven te Hamburg (3 dln. 8.).
Vicenza, lat. Vicentia, fransch Vicence, stad in
het Venetiaansche, aan den Bacchiglione, 9 mijlen
bewesten Venetie ; 34,000 inw.; is de hoofdplaats
der proviucie V. (ruim 50 vierk. mijlen, met
318,000 bewoners). Gesticht in den tijd der Rasena,
werd de stad V. geplunderd door Alarik (401) en
door Attila (452). Onder de Longobarden was V. de
hoofdstad van een hertogdom, en in de 12e eeuw
werd het een der republieken van Opper-Italie. In
1236 werd V. geplunderd door Frederik II; in 1404
kwam het aan Venetie, was van 1509 tot 1516 bezet door Maximiliaan, docb weed bij den vrede van
Noyon aan de Franschen teruggegeven. In 1796
door de Franschen bezet, werd V. in 1805 hooftlplaats van het departement Bacchiglione (koninkrijk
Italie), kwam 1814 weder aan Oostenrijk, 1866 aan
bet nieuwe koninkrijk Italie. Door Napoleon I was de
titel van Herteg van V. geschonken aan Caulaincourt.
Vich, of Vique, ook Vic d'Osona, fabriekstad
met 14,000 inw. in de spaansche prov. Barcelona,
7 mijlen benoorden Barcelona, werd in de 9e eeuw
geplunderd en verwoest, evenzoo in den Spaanschen
successie-oorlog ; in de nabijheid van V. bevochten
de Franschen, twee overwinningen op de Spanjaarden
1810 en 1823.
Vichy, bet Aquce calidce der Romeinen, stad
aan den Allier, in 't fransche dept. Allier, 6 uren
gaans bezuidw. La Palisse; 5000 inw.; warme bronnen ; is een der meest bezochte badplaatsen van
Frankrijk ; was onder Lodewijk XI eene vesting ;
Karel VII had die bemachtigd in 1440.
Vicksburg, havenstad met 5000 inw. aan den
Mississippi, in den noord-amerik. staat Mississippi;
was ducbtig versterkt door de Geconfedereerden in
den burger-oorlog, werd in Dec. 1862 tevergeefs
aangetast door de Unionisten (onder generaal Sherman), docb 4 Juli 1863, na een beleg van 47 dagen,
ingenomen door generaal Grant.
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Vienne

het overige Italie zoo lang gezucht had, verheven
Vico (Giovanni Battista), historiograaf order
tot koning van Italie (17' Maart 1861). Zie
,
Karel van Bourbon, geb. te Nape's '1669, prof. der
Victoria, 1) stad in romeinsch Britannia, niet
rethorica aldaar, gest. 1744. Complete editie zijner
ver van de Grampiaansche bergen, werd V. genoernd
werken in 6 dln. (Milaan 1836-37).
Victor, naam van drie pausen, nl.: V. I., de ter gedachtenis eener overwinning door SeptimiusSeverus op de Caledoniers bevochten. Het is het tebeilige, een Afrikaan van geboorte, was pans van
genwoordige Stirling. — 2) vroeger Nuovo Santan193 tot '203, en stierf onder Septitnius Severus den
der, hoofdstad van den mexic. staat Tamaulipas, aan
marteldood ; kerkel. gedeukdag 28 Juli. — V. II,
den bevaarbareu Santander; 6000 inw. — 3) britvoor zijne verhelring genaamd Gehhard, bisschop
sche kolonie in het znidoostgedeelte van Australia,
van Eichstedt, was paus van 1055 tot 1057.
4000 vierk. mijlen, met 560,000 bewoners en rijke
V. III, vOOr zijne verheffing genaamd Desiderius,
goudvelden ; heette vroeger Australia Felix, daarna
abt van Monte-Cassino, zat slechts 4 maanden op
Port-Philipp, en is V. genoemd ter eere van Eugeden Stoel van Petrus (1087); tegen hem over stood
land's koningin; de hoofdstad van V. is Melbourne.
de tegenpaus Clemens III (Guibert van Ravenna).—
— 4) zie ADELIA. - 5) hoofdstad van het eiland
Een tegenpaus V. IV, Mt het geslacht der graven
van Tusculum, werd bij den dood van Adriaan IV
Vancouver, op de zuidoostpunt des eilands, met de,
anderhalf uur gaans van daar liggende haven Esqui(1159) benoemd door de keizerlijke partij, tegenmault. — 6) hoofdstad van het hritsche eiland Honover Alexander III, die door de normandische partij
kong in China; 15,000 inw.; nitmuntende haven. —
gekozen was. Alexander wad door V. uit Rome ver7) Ciudad de V.; zie p". 4 in DURANGO.
dreven, en voor een concilie te Pavia gedagvaard
Victoria, bij de oude Romeinen godin der
(1126). Deze V. stierf 1164.
Victor (Claude Victor PERRIN, genaamd), her- overwinning.
tog van Belluno, fransch generaal, geb. 1766 te La
Victoria, koningin van GI oot-Britannie en
lerland, geb. 24 Mei 1819, beklotn 20 Juni 1837
Marche in het dept. der_ Vogesen, trad 1781 in
den troon als wettige opvolgster van haven own
dienst, doorliep van meet of aan alle Braden, werd
Willer, IV, tra y 10 Febr. in den echt met prins Albeleg van Toulon brigade-generaal (1793),
hij
beet van Saksen-Coburg-Gotha, en werd 14 Dec.
onderscheidde zich bij de armee tier Oost-Pyreneen,
1861 weduwe. Zie GROOT-13RITANNIe.
vervolgens in Italie, bemachtigde Ancona (1796-97),
Victrix, bijnaam van Venus, omdat Paris verdroeg het zijne bij tot de overwinningen van Monklaartle, rlat zij de schoonste van de drie godinnen
tebello en Marengo (1800), van Jena (1806), van
(Venus, Juno, Minerva) was.
Friedland (1807), en werd verheven'tot maarschalk
Vidocq (Eugene Francois), geb. 1775 te Arras,
van Frankrijk. In 1808 naar Spanje gezonden, beleitide als gauwdief een zeer avontuurlijk leven,
vocht hij daar de overwinningen van Ucles en Mewerd eindelijk spion van tie politic te Parijs, en bedellin. In 1812 tnaakte hij den tocht naar Rusland
weer als zoodanig groote diensten, waarvoor hij rijmede, onderscheidde zich vervolgens nog in de veldslagen van Dresden (I 813),Leipzig, Hanau; nam deelkelijk betaald werd. In 1827 zijn ontslag bekomen
hebbende, schreef hij zijne Mdrnoires (4 din. Parijs
aan den veldtocht van 1814 in Frankrijk, en werd tout
1828), hield later verblijf in Belgie en in Engeland,
zwaar gekwetst. In de Honderd Dagen vergezelde
en stierf 1857 te Parijs.
hij Lodewijk XVIII naar Gent, was na de tweede
Viducassen, of Vadicassen, gallisch y olk, 1) in
restauratie een oogenblik minister van oorlog, word
Lugdunensis; hoofdstad Viducasses, bet tegenwoor1815 pair, en stierf 1841.
Victor Amedeils I, hertog van Savoje, zoon (lige Vieux. — 2) in Belgica 1a, tusschen de Silvavan Karel Emmanuel, gel,. 1617, bekloui den troon
necten en de Suessionen; bun land was ougeveer
het latere landschap Valois.
1630, was gehuwd met Christina van Frankrijk,
Vien (Jos. Marie, graaf), fransch schilder,
dochter van Hendrik IV, en stierf 1637.— V. A. II,
geb. 1665, volgde
1716 te Montpellier, stond 1750—Z15 aan bet hoofd
zoon van Karel Emmanuel
eener schilderschool te Parijs, ging toes als directeur
1675 zijn vader op als liertog van Savoje onder reder fransche academie naar Rowe, keerde kort witor
gentschap van zijne moeder, Maria van Newours;
de omwenteling naar Parijs terug als eerste schilder
hij trouwde 1684 met Anna van Orleans, de nicht
des konings, en stierf 1809.
van Lodewijk XIV, tegenover werken worst hij nietViennaise, Prorincia Viennensis, bet westgetemin gewapend optrad als vijand. Bij den vrede van
deelte der twee provincien Dauphine en Provence,
Utrecht in 't bezit gekomen van eene aanzienlijke
benevens bet graafschap Venaissin, was een der 17
vergrooting van grondgebied, nam V. A. in 1720 den
provincien van tie diocese der Gallien, en bevatte de
titel aan van Honing van Sardtnie.
Victor Amedetis I, koning van Sardinia Allobrogen, Segalannen, Helviers, Tricastijnen, Vocolleen, Cavaren ; de hoofdstad was Vienna.
sedert 1720 (zie vorig art.), deed 1730 afstand
Vienne, 1) fransche naam van 1Veenen in Oosvan den troon, en stierf 1732. —V. II (ill als hertenrijk en van Vianden in Luxemburg. — 2) 't oude
tog van Savoje), geb. 1726, volgde 1773 zijn vader
Vienna (Vienna Allobrogum), stad
't fransche
Karel Emmanuel op den troon, en stierf 1796.
Victor Emmanuel I, koning van Sardinia, dept. Isere, aan de samenvloeiing van de Gere en de
Rhone, 10 a 11 mijlen benoordw. Grenoble; 19,000
geb. 1759, tweede zoon van Victor Autedefis II (III),
inw.; geboorteplaats der gebroeders Mamert. In de
kwam 1802 op den troon, doordien'zijn oudere
oudheid hoofdstad der Allobrogen, werd V. door Tibroeder Karel Felix y our het koningschap bedankte.
berius tot rum. kolonie aangelegd, en verkreeg van
Liever dan te zwichten voor den drang der liberale
Claudius eenen senaat (de eerste senaat in Gallie);
ideeen, die met geweld eene constitutie verlangden,
onder Diocletiaan gaf V. zijnen naam aan Viennensis,
deed V. E. I. afstand van den troon 1821, en stierf
dat van Narhonensis afgescheiden werd. De Bur1824. — V. E. II, geb. 14 Maart 1820, zoon van
gundiers maakten van V. butane hoofdstad 432: de
koning Karel Albert van Sardinia, beklom den trout'
Franken bemachtigtien V. in 534; Karel de Kale
21 Maart 1849 bij de abdicatie zijns waders, en werd
imam bet bolegeren in 871, Pn nain het in. nij tie
12 jaren later door den loop tier gebeurtenissen, die
stichting van bet koninkrijk Burgundie (Cisjuraansch
het uitvloeisel waren van bet despotismus, waaronder

Vienne
Burgundie, dat ook wel koninkrijk Vienne genoemd
werd) was V. de hoofdstad daarvan loch bij de vereeniging der beide Burgundien verloor het lien
rang (Arles word hoofdstad). In 1311 werd te V.
het zesde cecumenische concilie gehonden, waarbij
door Clemens V, om Filips den Schoone in staat te
stelien zich te verrijken, de orde der Tempelheeren
opgeheven werd.
Vienne, 3) de Dude Vigenna, rivier in Frankrijk, ontspringt in het dept. Correze, geeft haren
naam aan twee departementen, die zij vervolgens besproeit (zie volgende artt.), komt dan in het dept.
Indre-Loire, en yak na 50 mijlen loop in de Loire,
bij Candes, tusschen Tours en Angers.
Vienne (Departernent der), eertijds deel ititmakende van Poitou, Tonraine en Berri, is ruim 125
vierk. mijlen groot, bevolkt met 322,000 zielen en
ingedeeld in 5 arrondissemeuten (Poitiers, Chatellemolt, Civray, London, Montrnorillon); hoofdplaats
de stad Poitiers.
Vienne (Departernent van den bovenloop der),
dept. de la Haute-Vienne, gevormd nit gedeelten van
Limousin, Marche, Poitou en Berri, is ruim 102 vierk.
mijlen groot, bevolkt met 320,000 zielen, en ingedeeld in 4 arrondissernenten (Limoges, Rochechouart, St.-Yrieix, Bellac); hoofdplaats de stad Limoges.
Vierhuizen, dorp in Groningen, 9 uren g.
bewesten Appingedam ; 400 inw.
Vierlingsbeek, dorp in Noord -Bra ba nd nabij
I e limburgsche grenzen, 5 kWartier g. bezuidoosten
Boxmeer ; 700 inw.
Vierwaldstadtersee, het Meer der vier
kantons, een bekoorlijk gelegen rneer in Zwitserland,
is 8 uren gaans lang bij 4 uren gaans breedte, is V.
genoemd, omdat bet de 4 kantons Lecern, Schwytz,
Uri en Unterwalden bespoelt, ligt 1350 voet bocen
den spiegel der zee. bestaat nit vijf deelen (Lucerner-,
Kiissuachter-, Alpnacher-, Bttochser-, Urner-meer),
en is rijk aan historische herinneringen. Zie LUCERN.
Vierzon, of Vierzon-Ville, stad in 't fransche
dept. Cher, aan den Cher, 9 uren g. benoordw.
Bourges; 6000' inw. (behalve de voorstad VierzonVillage, die ruim 4000 inw. telt).
Vietnam, of Vietnan. Zie ANNAM.
Vieux-Bois, fransche naam van Oudenboscb.
Vieux-Fauquemont, fransche naam van
Oud-Valkenburg.
7; BART
— RE.
A d e). Zie
Vieuzac (Bar_re
Vigan (le), het Dude Vindomagus, zeer oude
stad in 't fransche dept. Gard, aan de Arre, 10 mijlen benoordw. Nimes; 5500 inw.
Zie
IENNE.
Vigenna, rivier
Ili
7i V IENNE
Vigevano, bet mule Victumvice, stad in de
ital. prov. Pavia, aan de Mora, 14 mijlen beoosten
Turijn ; 15,000 inw.; gehoorteplaats van Frans Sforza.
Viggiano, ital. stad in het Napelsche, in de
Basilicata, 9 uren gaans beztliden Potenza; 6000 inw.
Vignola (Giacomo BAROZZIO, genaamd), ital.
bouwmeester. geb. 1507, gest. 1573.
Vigny (Alfred de), fransch Ietterknndige, geb.
1799, van 1814 tot 1828 in krijgsdienst, sedert stil
levende te Parijs, aldaar gest. 1863. Van zijne Oeuvres
(8 dln. Parijs 1838) noemen wij inzonderh. Poemes
(51e druk Parijs 1811) en den historischen roman
Ging-Mars (2 dln. Parijs 1827; dikwijls berdrukt).
Vigo, I) dnrp in Tirol : zie FASSA-DAL.— 2) het
onde Vicus Spacorum, versterkte zeestad in de
spaansche provincie Pontevedra (in Galicie), aan de
Baal eau V., 10 mijlen beznitlw. Santiago; in den
tijd der Romeinen eene gewichtige stad, en heeft
t hans 8500 inw. Bij V. werd 23 Oct. 1702 de
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spaansche ziliervloot vernietigd door de vereenigde
scheepsmacht der Hollanders en Engelschen.
Vilaine, de onde Herius of Vicinovia, rivier in
Frankrijk, ontspringt in 't dept. Mayenne, en valt
beneden Roche-Bernard in den Atlant. Oceaan, na
31 mijlen loop. Naar de V. beet het fransche dept.
van Ille-et-Vilaine; zie ILLS.
Villach, stad in Illyrie, circa 10 uren g. bewesten Klagenfurth, aan de Dran ; 3000 inw.; aardheving 348 ; het is de hoofdplaats van het district
V. (het westgedeelte van het vroegere Karsten),
waarin de 7328 voet hooge Villacher Alp.
Villaflor. Zie V—HAZNA.
Villafranca, de naafi] van een aantal steden:
1) in de ital. prov. Tnrijn, zevendhalf nur g. hezuidoost. Pignerol; 7500 inw.-- 2) in Piemont (thans in
't fransche dept. Zee-A 1pen), een half nor g. beoost.
Nizza, aan de Golf van V. (Middell. Zee); 2600 inw.:
gesticht door Karel II. toning van Napes, ingenomen door NIontesquion 1 792 ; door VictorEmmanuel aan Frankrijk afgestaan, beet het 1111
Villefranche. — 3) in Lombardije, aan d en Tatar°,
4 uren g. hezuidw. Verona; 7500 inw.; vermaard door
den voorloopigen vrede van 11 Jill 1859 tusschen
de keizers van Frankrijk en Oostenrijk. — 4) in
Spanje, prov. Barcelona, aan den Tet, 13 uren g. bewesten Barcelona; 6:;00 inw.; gothisch paleis der
mole koningen van Aragonie. In 't jaar 1000 weal
de stad veroverd door de graven van Toulouse, die V.
met verscheidene vrijdommen begiftigden (vandaar
de tegenw. naam ; ondt-kjds heette het Anlistiana);
het is de hoofdplaats van het landschap Panades, en
wordt daarom veelal V.-del-Panades genoetnd.
Villarica, I ) stad in Paraguay, aan den Paragua y ; 5000 inw. — 2) slat] in Brazilie, hoofdplaats
der prov. Minas-Geraez, ligt ruim 40 mijlen benoorden Rio-Janeiro; 10,000 inw.; is gesticht 1699, en
ontving toen den naam V. (d. Rijkestad) nit hoofde
van de rijke gondmijnen in den omtrek ; setlert
1822 is de Liam V. veranderd in Ours-Preto.
Villars (Louis Hector, eerst markies, later hertog v: n), fransch maarschalk, geb. 1653 te Moulins,
was de zoon van een uitstekend veldheer en diplomat (den Markies van V.). Na zich onderscheiden
te hebben bij het beleg van Zutphen, en in den slag
van Senef (1674), verliet V. de krijgsdienst, en werd
fransch ambassadeur, eerst te Munchen (1 683), toen
te Weenen (1699). Toen de spaansche snccessieoorlog uitbrak went hij weder krijgsman, diende
een nogenblik under Villeroi in Lombardije, werd
1702 tot opperbevelhehber benoemd van het leger,
dat in de Breisgau en in het Zwartewoud moest opereeren, en gaf de nederlaag aan den prins van Baden in den slag van Friedlingen bij Huningen, waarvoor hij beloond ward met den maarschalksstaf. Hij
was de eenige veldheer, die den wapenroem van
Frankrijk waardiglijk ophield tegenover Marlborough
en prins Eugenius. Bij het weder-uitbarsten van den
norlog met Oostenrijk werd V. naar Italie gezonden
(1733), loch stierf reeds 17 Juni 1734 te Turijn. —
V. (de Graaf van), !Roeder van den vorige, maakte
zich in den spaanschen successie-oorlog bekend door
het hemachtigen van Minorca. — V. (Honore Armand, hertog van), prins van Martignes, geb. 1702,
gest. 1770, vriend en heschermheer van Voltaire,
was de zoon van den maarschalk.
Villefranche, naam van verscheidene fransche steden, o. a.: 1) vie VILLAFRANCA. — 2) V.-deRouergue, aan den Aveyron, in 't dept. Aveyron,
7 mijlen bewesten Rhodez ; 12,000 inw.; in 1252
gesticht door Alphons, graaf van Toulouse; het
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Villeneuve

is de geboorteplaats van maarschalk Belle-Isle. —
3) V.-sur-Saone, in 't dept. Rhone, 4 mijlen benoorden Lyon ; 10,000 inw.; gesticht door Humbert IV, sire van Beaujeu; was vroeger hoofdplaats
van Beaujolais; is de geboortestad van den conventioneel Roland.
Villeneuve, naam van een Banta' fransche
steden, o.a.: 1) in 't dept. Aveyron, derdhalf uur g.
benoorden Villefranche-de-Rouergue; 4000 inw.
2) V.-d'Agen, of V.-sur-Lot, in 't dept. Lot-Garonne,
7 uren g. benoordoosten Agen ; 14,000 inw.; gesticht in de 13e eeuw, was voorheen vesting. —
3) V.-de-Berg, in 't dept. Ardéche, 8 uren g. bezuiden Privas; 3000 inw.; geboortepl. van Serranus.
— 4) V.-le-Roi, of V.-sur-Yonne, in 't dept. Yonne,
5 uren gaans benoordw. Joigny; 6000 inw.; en
5) V.-le-Roi, het oude Villanova Regis, ook V.-surSeine genaamd, in 't dept. Seine-Oise. — 6) V.-lésAvignon, in 't dept. Gard, 8 uren g. beoosten Uzès
en tegenover Avignon ; 4000 inw.
Villiers-de-l'Isle-Adam (J. de), maarschalk van Frankrijk, geb. omstr. 1384, diende onder Jan zonder Vrees, hertog van Burgundie, overrompelde Parijs (1418), speelde eene groote rol in
den burgeroorlog, en sneuvelde 1437 bij gelegenheid van eenen opstand te Brugge.
Villiers-de-1'Isle-Adam (Philippe de),
geb. 1464, werd 15'21 tot grootmeester der Orde
van St.-Jan van Jeruzalem gelozen, op het oogenblik, toen Soliman zich toerustte tot het belegeren
van Rhodus. Tegen den overmachtigen quid hield
V. de %erdediging vol bet geheele jaar 1522, moest
eindelijk (1523) het eiland overgeven, en begaf zich
naar Italie, waar hij zich voorloopig te Viterbo yestigde. Na lande en moeilijke onderhandelingen verkreeg 'hij van Karel V voor zijne orde het souvereine
bezit der eilanden Malta en Gozzo (1530). Hij stierf
1534.
Vilvoorden, fransch Vilvorde, stad in de belg.
prov. Zuid-Braband, 3 uren g. benoordoosten Brussel, aan de Senne, en aan den spoorvveg; 8000 inw.;
groot tncbthuis.
Vimelro, stad in Portugal, ruim 8 mijlen benoorden Lissabon ; 2000 inw.; overwinning van
Wellington op Junot 21 Aug. 1808.
Viminalis mons, een der 7 henvelen van
Rome, tusschen bet Quirinaal ten N., en den Esquilinus ten Z.
Vincennes, I) vlek met 4500 inw. in 't fransche dept. Seine, 2 uren g. beoosten Parijs, met een
sterk kasteel, dat in de 12e, 13e en 14e eeuw een
der liefste residentien was van Frankrijk's koningen,
door Lodewijk XI (1472) herschapen werd in een
tuchthnis, door Napoleon I ingericht werd tot vesting (1808), en thans een groot artillerie-park is.
— 2) stad in den noord-amerik. staat Indiana, aan
den Wabash, 25 mijlen bezuidw. Indianopolis ; 5000
inw.; gesticht in 1735 door fransche landverhuizers
nit Canada.
Vincent (kaap St.-), de uiterste zuidwestpunt
van Portugal, bekend door Brie overwinningen der
engelsche vloot, nl.: 1) onder Rodney 16 Jan. 1780
op de spaansche vloot, — 2) onder Jervis 14 Febr.
1797, op Cordova, — 3) onder Napier 3 Juli 1833
op' de vloot van dom Miguel.
Vincentius van Beauvais. Zie het art.
BELLOVACENSIS.

Vincentius van Paula, de heilige, geb.
1576 in het dorp Pony bij Dax in 't fransche dept.
Landes, hoedde eerst het vee zijns vaders, doch
voelde roeping voor den geestelijken staat; met veel

Vindielen
moeite gelukte het hem zijne theol. studien te kunnen volbrengen te Toulouse, en in 1600 ontving
de priesterwijding. Zich over zee van Marseille naar
Narbonne begevende, werd dat schip door een kaper van Tunis genomen (1605), en V. werd als slaaf
verkocht. Hij bracht ziju nieuwen meester (een renegaat uit Savoje) tot bekeering, en na twee jaren afwezigheid kwam V. in Frankrijk terug. In 1608 vergezelde hij den onder-legaat van Avignon naar Rome,
en maakte zulk een goeden indruk op den pans,
dat deze hem eene zending opdroeg naar Frankrijk's koning Hendrik IV. Van dat oogenblik of began ziju rusteloos werken in Frankrijk ; in 1625
richtte hij de congregatie van de Priesters der Missie
op, bestemd om het yolk ten platten lande te onder-,
wtzen, en am i n seminarian jongelieden op te leiden
tot priester. In 1634 bracht hij de nooit genoeg te
prijzen instelling der Zusters van Barmhartigheid
(Soeurs de Charite) tot stand. Aan V.'s welsprekendheid had men het ook te danken, dat er in
1648 Vondelingshuizen opgericht werden. En na
nog verscheidene andere instellingen van liefdadigheld in het aanzijn te hebben geroepen, stierf (1660)
deze vrome man, Wiens naam den eerbied verdient
van iedereen, die eerbied heeft voor deugd en onbaatzuchtige wenschentiefde. Hij werd later gecanoniseerd ; kerkelijke gedenkdag 19 Juli.
Vinci (Leonardo da), florentijnsch schilder,
geb. 1452 op het kasteel Vinci in de nabijheid van
Florence, blonk niet alleen als schilder nit, rnaar
tevens beeldhouwer, werktuigkundige en bouwmeester. In 1515 kwam hij zich in Frankrijk nederzetten, waar hij in hooge gunst stond bij Frans I;
doch hij stierf reeds 7 Mei 1519 te Amboise, na
aldaar negen dagen te voren (28 April) ten overstaan van notaris Bereau ziju testament gemaakt te
hebben, welke bijzonderheden eerst in 1866 ontdekt
zijn. Dat hij in de armen des konings den geest zoo
hebben gegeven, gelijk tot dusverre altijd heweerd
werd, is toen meteen gebleken slechts een verzinsel
te zijn.
Vinciac, of Vincy, oudtijds een dorp in Frankrijk, tusschen Arras en Kamerijk ; in 717 gaf Karel
Martel in de nabijheid van V. de nederlaag aan Chitperik II, koning van Neustrie.
Vindelicid, thans een gedeelte van Wurtemberg, van Zwaben en van West-Beieren vormende,
was oudtijds de landstreek tusschen Rhetie ten Z.
en den Donau ten N. Het werd besproeid door de
rivieren Vindo (Wertach) en Licks (Lech), en droeg
naar die twee rivieren zijnen naam. De bewoners
Vindelicen (Vindelieken) splitsten zich in verscheidene volksstammen, waarvan de voornaamste waren :
de Licaten, de Rucinaten, de Catenaten en de Consuaneten. In het jaar 15 v. Chr. werd V., te gelijk
met Rhetie, door de Romeinen onderworpen ; Augustus stichtte erAugustaVindelicorum (thans Augsburg), en dit ward de hoofdstad van de twee vereenigde landschappen (V. en Rhetie); in de 4e eeuw
werd dat land in twee provincien gesplitst, en toen
ontving V. den naam van Rhetia 2a.
Vindhya-bergen, het nit verscheidene parallel loopende ketenen bestaande gebergte, dat zich,
tusschen Hindostan ten N. en p ecan ten Z., uitstrekt,
van bet schiereiland Guzerat ten W. tot het stroomgebied van den Nerbudda in bet 0.
Vindielen, lat. Vindili (dezelfde naam als
Vandalen en Wenden), schijnen die Wenden geweest
te zijn, die gevestigd bleven langs de Venedische
Golf (in de tegenwoordige provincie Pruisen). Men
onderscheidt onder hen de Nuithonen.

Vindilis

Viriathus

Vindilis, ciland in den Atlantischen Oceaan,
aan de kust van het land der Veneten in Gallic (Lugdunensis 3a); het tegenwoordige Belle-11e.
Vindobona,somwijlen ook Juliobona genoernd
(het tegenwoordige Weenen in Oostenrijk), stad iu
Opper-Pannoniê, aan den Donau. Hier stierf MarcusAurelius in 180 (zie ANTONINUS).
Vindomagus, stall der Arecomicen in
in Narbonensis 1a; thans le Vigan.
Vindonis, stad in Britannia (in Flavia Cesariensis); thans Windsor.
Vindonissa, I ) thans Windisch, stad der
Helveten in Gallie, in Groot-Sequanie, nabij Arula ;
Constantius Chiorns versloeg liter de Germanen (zie
BRUC.C). - 2) lat. naam van Wijdenes.

den zou laten behouden: hiervoor hetnigde V. aan
Oetavius zijnen dank in eene schoone allegorie (de
le der gedrukte verzameling Ecloga); en op deze
cvijze verwierf V. de gunst des keizers.
Virgilius (Polydorus), geschiedschrijver, geb.
omstr. 1470 te Urbino, gest. 1555; hij werd door
pans Alexander VI naar Engeland gezonden om den
Pieterspenning in te zamelen, werd daar tot aartsdeken van Wells benoemd in 1507, en keerde eerst
in 1550 (tit Engeland INIT. Men heeft van hem
Anglic(t' hisloriw libri X.XVI (Bazel 1534); Dc inventonbus rerun), libri
necncn de prodigiis libri 111
(Amsterdam 1571).
Virgines (las), de 111aagden-eilanden, dnitsch
Virginische (of Jung fern-) Inseln, groep eilanden in
de 13ritsche West-Indien, beoosten Porto-Rico. Het
voornaamste, Virgin-Gorda, in 't %vestgedeelte der
groep, is 1830 geteisterd door eene aardbeling.
Virginia, 1) docliter van den romeinschen
plebejer Virginius, werd door hares vader eigenhandig doodgestohen in het Forum, op het oogenk, Nvaarop de decemvir Appins Claudius Crassus
haar in zijne macht macht te krijgen, om zijne wellustige begeerten te kennen be% redigen. Dit schouwspel bracht het romeinsche yolk in opstand, en had
de afschaffing van het decemviraat ten gevolge (449
v. Chr.). — 2) eene patricische vrouw, gehuwd met
den plebejer L. Volumnins, is bekend als stichteres
van het heiligdom der Pudicitia Plebeja (297 v. Chr.),
teen de patricische vrouwen haar uit den tempel der
Pndicitia Patricia weerden, omdat zij gehuwd was
met een plebejer.
Virginie,een der Verecnigde Staten van NoordAmerika, heeft de volgende grenzen: Maryland en
Penusylvanie ten N., Noord-Carolina en Tennessee
ten Z., Kentucky en Ohio ten W., den Atlantischen
Oceaan ten 0. Op een grondgebied van 2886 vierk.
mijlen, heeft V. eene bevolking van ruin) anderhalf
millioen menschen, waaronder vOOr den burgeroorlog
ruim 490,000 slaven ; (le hoofdstad is Richmond.
Otristr. 1524 werd V. bezocht door Verazzani ; de
Engelschen kwamen zich er vestigen 1584, en noemden het V. ter eere van hunne virginale (d. maagdelijke) koningin Elizabeth ; doch onder dies naam
V. verstonden zij al bet land benoorden Florida.
Later werd die nitgestrektheid ingekrompen tot bet
tegenwoordige V., doordien eerst Carolina (in 1622)
en later Perinsylvanie (1682) van het oorspronkeiijke
V. afgescheiden werden. In V. is Washington geboren.
Virginias, rotneinsch centurio, vader van de
beklagenswaardige Virginia.
Viriathus, een Lusitanièr, bestutirde den opstand der Lusitaniers tegen de romeinscheoverheersching met veel krijgsgeluk; hij gaf de nederlaag
aan vier pretoren (C. Vetilius in 149; C. Plautius in
148; Claudius Unimanus in 147; C. Nigidius Figulus in 146 v. Chr.). Door Fabius iEmilianus werd
hij eenigen tijd bedwongen, en feed eene nederlaag
144 v. Chr.; niettemin hield hij zich staande in de
bergen, bracht verscheidene volkeren in Celtiberiè
aan zijne zijne, versloeg teen de Roweinen opnieuw,
en noodzaakte con:tul Fabius 'Maximus Servilianus
(141 v. Chr.) tot eenen voor de Lusitanierseervollen
vrede. In het volgende jaar editor werd door een
nieuwen consul (Cepio) de vrede trouweloos geschonden, en V. werd in zijne veldtent verraderlijk
vermoord door twee zijner oflicieren, die zich door
Cepio tot dat boevenstuk hadden later' omkoopen.
Na Hannibal en Mithridates is V. de degelijkste tegenstander, then de Romeinsche republiek te beoorlogen gehad heeft.

Vindravana. Zie BINDRABAN.
Vinkenisse, of Vinkenesse, voorm. zeenwsch
dorp op Znid-Beveland, verzwoigen door den vloed
van I Nov. 1550.
Vinkeveen, dorp in de prov. Utrecht, 2 ureit
gaans bewesten Loenen; 700 inw.
Vinland, de voornaamstenederzetting der oude
Noormannen in Nooril-Amerika, hoofdzakelijk in de
tegenwoordigestaten Massachusetts en Rhode-Island,
vverd in 986 voor het eerst gezien door Bjarne Herjulfson, doch voor het eerst bezocht eerst in het
jaar 1000 door Leif.
Vinninge, of Wimmininge, voorm. zeeuwsch
dorp op Zuid-Beveland, is sinds sang door bet water
verzwolgen.
Vintimiglia, of Ventimiglia, in fransche beevestingstad
ken Vintimille, lat. Albium
in de ital. prov. Porto-Maurizio, aan de intwatering
van de Roja in de Middellandsche Zee; 8 urea gaans
benoordoosten Nizza ; 7000 inw. Gesticht door de
Liguren, werd V. gewichtig onder de Romeinen,
kwam achtereenvolgend in de macht der Gothen,
der Longobarden, der Franken; had sedert de 10e
eeuw onafhankelijke graven, werd 1222 door de Genueezen bemachtigd, 1266 door hen afgestaan aan
Karel van Anjou, graaf van Provence. In 1790 viel
V. in handen der Franschen, en 1815 werd bet toegevoegd aan bet Sardische rijk.
Vique,, spaansche stad. Zie Vice.
Zi H I PPOLYTUS .
Virbius . Zie
Vire, bet onde Viria, of Castrunz Viriense, stad
met 7000 inw. in 't fransche dept. Calvados, 15 wren
g. bezuidw. Caen, aan bet kustriviertje V., dat zich
na 13 mijlen loop in het halml outlast, een weinig
beneden Isigny. Eertijds behoorde V. tot NederNorrnandie, het werd dikwijIs veroverd en heroverd
(door de Franschen, de Bretonen, de Hugenoten).
In de nabijheid lint Vaux-de-V., waarnaar het
blijspel met zang den naam heeft gekregen van
zi V AU X-DE-VIRE).
Vaudeville ((zie
Virgilius, voluit Publius Virgilius Maro, de
prins der romeinsche dichters, geb. omstr. 70 v. Chr.
te Andes (een dorpje in de nabijheid van Mantua)
gest. anno 19 v. Chr. te Brundusium of to Tarenturn, werd het beroemdst door zijn yEneis (groot
heldendicht in 12 hoeken) en zijne Georgica (leerdicta over den landbonw), waarbij nog te ncemen
zijn tien bucolische dichtstukken, Eclogce genaamd.
Onder de jongste der schier ontelbare editien van V.
behooren die van Wagner (3e druk Leipzig 1861),
van Ribbeck (3 dln. Leipzig 1859-62), van Ladewig (3e druk, 3 dln. Berlijn 1860). Toes het grondgehied van Cremona en Mantua (43 v. Chr.) verdeeld werd onder (le krijgslieden der triumvirs, outving V.'s vader door de voorspraak van Pollio de
toezegging, dat men hem zijn eigendom ongeschon-
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Viscaya

Viscaya. Zie BISKAALIE.
Visconti, vermaarde milaneescbe familie, die
bijna twee eeuwen 1 hoogste gezag te Milaan in banden had. Toen Otto Visconti, geb. 1208, in 1263 door
paus Alexander IV benoemd was tot aartsbisschop
van Milaan, wilde de daar regeerende dynastie della
Torre hem niet erkennen, en zelfs niet in de stad
toelaten; daaruit ontstond een verwoede burgeroorlog, die 1277 eindigde met den val van het huis
della Torre, en met den overgang ook van de wereldlijke macht in handers van Otto. De dynastic Visconti
eindigde met den dood van Filippo Maria, wiens
schoonzoon Sforza drie jaren later (1450) meester
werd van het gezag, en zoodoende de stichter werd
eener nieuwe dynastic van hertogen van Milaan.
Visconti als regeerders over Milaan.
1277-1295
Otto
1295-1322
Matteo, de Groote
1322-1328
Galeazzo I
1328-1339
Azzo
1339-1349
Luc!) i no i
gezamenlijk
1339-1354
Gian )
t
1354-1355
Matteo II
1354-1378
te zamen
Galeazzo H
S
1354-1385
Barnabo
1385-1402
Gian Galeazzo I
1402-1412
Giammaria
1412-1447
Filippo Maria
Visconti (Ennio Quirino), een afstammeling
van Barnabo Visconti, geb. 1751 te Rome, moest als
aanhanger der republiek 1799 naar Frankrijk vluchten, en stierf 1818 te Parijs als professor der archeologie, in welk vak zijn naam beroemd is. Behalve
het reeds door zijn vader (Giambattista Antonio
Visconti, geb. 1722, gest. 1784) aangevangen, en
door hem voltooide werk Museo Pio-Clementino
(7 dln. Rome 1782-1807), heeft men o. a. van
hem Iconographie grecque (3 dln. Parijs 1808) en
Iconographie romaine (3 dln. Parijs 1818-20). —
V. (Filippo Aurelio), broeder van den vorige, gest.
te Rome 1831, heeft zich voor de archeologie verdienstelijk gemaakt door het in 't licht geven van
Museo Chidramonti.
Viseo, of Viseu, het oude Verurium, oak wel
Vicus Aquarius, stad in Portugal, prov. Beira, 10 mijlen bezuidoosten Coitnbra ; 9000 inw. Herzog van V.
is een titel, die door verscheidene portugeesche prinsen gevoerd is.

Visigothen. Zie W- ESTGOTREN.
_ ISJNOE.
Visjnoe. Zie W
Vistule, fransche naam der Weichsel.
Visurgis, rivier in Germanie; thans de Weser.
Visvliet, dorp in de prov. Groningen, vijfdhalf
uur g. ten W. N. W. van Groningen ; 800 inw.
Vitalianen, 1) eene kerkelijke secte; zooveel

als Apollinaristen. — 2) V. of Vitaliebroeders, eene
tang gevreesde bende zeeschnimers, die in de 14e
en 15e eenw de Oostzee, en zelfs de Noordzee, onveilig maakte; ze werden V. genoemd, omdat ze
Stokholm van victualie voorzagen. In 1402 werden
hunne aanvoerders gevat en te Hamburg met den
dood gestraft. Ze verdwijnen eerst in 1439.
Vitalianus, geboortig uit Signi in Campanie,
was pans van 657 tot 673, hield verscheidene concilien, en stierf in een hoogen reuk van hciligheid.
Vitalis, dichter. Zie SJOBERG.
Vitebsk. Zie w- ITEBSR.
Vitellius (Aultts), romeinsch keizer, geb. 15
na Chr., werd onder Galba opperbevelhebber der legioenen aan den Beneden-Rijn, die hem na Galha's
dood als keizer uitriepen. Hij overwon zijnen tegen-

Vittoria
keizer Otto, doch moest bij den anderen (Vespasianus) spoedig het onderspit delven, en werd 24 Dec.
des jaars 69 vermoord.
Viterbo, het nude Fanum Vollumnce, stad in
den Kerkelijken Stoat, aan den voet van het Sorianogebergte, 10 mijlen benoorden Rome; 15,000 inw.;
is beroemd door zijne prachtige bronnen en zijne
mooie meisjes. Gesticht in 773 door Theodorik, koning der Longobarden, werd V. met al bet grondgebied, dat het Patrimonium van den Heiligen Petrus
uitmaakt, aan den pans geschonken, door gravin Mathilda (1077). Te V. werd in 1515, nadat Frans I
't Milaneesche veroverd had, tusschen hem en Leo X
het verdrag gesloten, waarhij de pans afstand deed
van Parma en Piacenza. Het is de geboorteplaats van
Annius, bijgenaamd van V., en de hoofdplaats der'
delegatie V. (ruim 54 vierk. mijlen, met circa
130,000 bewoners).
Viti-eilanden. Zie FIDZJI-EILANDEN.
Vitodurum, het tegenwoordige Winterthur.
Vitoria, spaansche stad. Zie VITTORIA.
Vitrê, stad in 't fransche dept. Ille-Vilaine (in
't onde Bretagne), aan de Vilaine, 9 uren gaans beoosten Rennes; 9000 inw.; geboorteplaats van den
reiziger Nic. Savary. In de religie-oorlogen hield V.
de zijde der Hugenoten, en werd tevergeefs belegerd
door Mercoeur.
Vitruvius, voluit Marcus Vitruvius Pollio, beroemd mom. bouwmeester onder Augustus en Tiberius, schreef een werk De Architectura, het eenige
bonwkundige werk, dat nit de oudheid tot ons gekomen is. Van de vele editien vermelden wij die van
Schneider (3 dln. Leipzig 1807-8), van Stratico
(4 dln. Udine 1825-30), van Marini (4 dln. Rome
1836).
Vitry, naam van verscheidene fransche plaatsen, o. a.: 1) het oude Victoriacum, stad in t dept.
Pas-de-Calais, 4 uren gaans benoordoosten Arras;
3000 inw.; in 575 sneuvelde bier Sigebert. —
2) V.-le-BriCle, of V.-en-Perthois, vlek met 700 inw,
in 't dept. Marne, aan de Sault, 5 kwarticr gaans
benoordoosten Vitry-le-Francais; was eertijds eene
voorname stad, doch werd in 1143 platgebrand door
Lodewijk VII (die nit berouw over deze daad den
tweeden kruistocht ondernam in 1147); in 1544
werd dit V. nogmaals aan de vlamrnen prijsgegeven
door Karel V. — 3) V.-le-Francais of V.-sur-Marne,
stad met 8000 inw. in 't dept. Marne, 8 uren gaans
bezuidoosten Chalons-sur-Marne ; werd in 1814 ingenomen door de Geallieerden. Men behoorde het
eigenlijk V.-le-Francois te noemen, want het werd
gesticht door Frans I (Francois I), om een onderkomen te verschaffen aan de bewoners van Vitry-enPerthois, toen die plaats (1544) verwoest was door
Karel V. — 4) V.-sur-Seine, vlek in bet departement der Seine, 2 uren gaans hezuiden Parijs;
2300 inw.; in de 14e en 15e eeuw werden nabij dit V.
verscheidene gevechten geleverd; hier stierf koning
Hendr ik I.
Vittoria, 1) stad in de ital. prov. Noto (op Sicilie), 7 uren gaans benoordw. Modica; 11,000 inw.
— 2) vestingstad in Spanje, aan den Zadorra, 13
uren gaans bezuidoosten Bilbao; 16,000 inw.; is de
hooldpl. der prov. Alava. Gesticht in 581 door Leovigild, koning tier Westgothen, ter gedachtenis
eener door hem op de Vasconen behaalde victorie;
in de lie eeuw versterkt door Sancho den Groote;
in de macht der Franschen 1808-1813.-3) hoofdplaats der brazil. prov. Espiritu-Santo, aan de Baai
van Espiritu-Santo, is eene stad met 5000 inw. en
haven.

Vitus

Vlissingen
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Vleuten, of Vioten, dorp in de prov. Utrecht,
Vitus, de heilige, bij de I)uitschers St.-Veit, een
anderhalf uur g. bewesten Utrecht ; 700 inw.
martelaar uit de 4e eeuw; kerkel. gedenkd. 15 Juni.
Vlie (het), of de Vliestroom, het groote vaarwaVitzlipoetsli, de oorlogsgod der oude Mexiter, dat uit de Noordzee door de Oostvlielandercanen en Azteken.
Vivarais, voormalig landschap in Frankrijk, in zeegaten in de Zuiderzee komt, dan eerst znidoostwaarts (onder den naam van Zuidooster-rak), en
't noordoosten van Languedoc; hoofdplaats Viviers.
Viviani (Vincenzo), ital. wiskundige, geb. 1622 vervolgens langs de friesche kust zuidwaarts loopt
tot op de hoogte van Stavoren, waar het V. zich verte Florence, gest. aldaar 1703, is beroemd door zijne
eenigt met den Texelstroom.
werken over de kegelsnede.
Vliedorp, dorp in de pra y . Groningen, 3 kwarVivienne, de heilige. ZieB,B1ANA.
Viviers, het oude Albaugusta, of Alba Helviorum tier g. bezuidoosten Ulrum; 120 inw.
Vlieland, lat. Flevolandia, een tot Noord-Hol(het was de hoofdstad der Helviers), ook Vivarium
land behoorend eiland, benoordoosten Texel en begenaamd, stad in 't fransche dept. Ardéche, 9 a 10
zuidwesten Terschelling, is ruim 6 uren gaans lang,
urea gaans bezuidoosten Privas ; 2800 inw.; was in
bij slechts een half uur gaans breedte, was in de 17e
de vorige eeuw hoofdplaats van het naar deze stad
eeuw zeer welvarend ; toen woonden bier meer dan
genoemde landschap Vivarais.
70 kapiteins, die op Groenland voeren, en V. telde
Vizeu. Zie VISEO.
Vlaanderen, lat. Flandria, voormalig graaf- toen ruirn 700 huizen, welk getal echter thans verminderd is tot eene groote honderd; de bevolking
schap, grensde ten N. aan de Noordzee en den mond
bedraagt omstr. 700 menschen. Het dorp Oost-V.
der Schelde (door welke rivier het van het graafbestaat nog; doch het voormalige dorp West-V. is
schap Zeeland gescheiden was), ten 0. aan het markdoor de hooge watervloeden tusschen de jaren 1630
graafschap Antwerpen, 't hertogdom Braband en 't
en 1730 geheel en al weggeslagen, zoodat, ter plaatse
graafschap Henegouwen, ten Z. aan de graafschappen
waar het gestaan heeft, thans 15 vademen water
Henegouwen en Artois en een gedeelte van Picardie,
staan. Den 20 Aug; 1575 werd bet eiland V. door
ten W. aan de Noordzee. Aanvankelijk bewoond door
den gouverneur van Friesland geplunderd, en alleen
de Menapiers en de Morijnen, heette V. eerst Menapie,
in het dorp Oost-V. over de 450 huizen verbrand.
en droeg later tang den naam van Land der Morijnen.
Vlierden, dorp in Noord-Braband, aan de Vlier
Het besloeg toen slechts het bisdom Terouanne, en
(een riviertje, waarnaar het genoemd is), was reeds
begon zich eerst in de 9e eeuw uit te breiden. VOOr
bekend in 't begin der 8e eeuw, en ligt 4 uren gaans
de vestiging van de Republiek der Vereenigde Nederbeoosten Eindhoven.
landen werd V. ingedeeld in 1) Duitsch-V., waarin
Vlies (het Gulden) te Colchis is vermaard in de
de steden Gent, Brugge, IJperen, Sluis, Ostende,
grieksche legende ; zie het art. ARGONAUTEN. - De
Nieuwpoort, Duinkerken, Veurne, St.-Wijnoxbergen,
Orde van het Gulden Vlies, een der aanzienlijkste
Kortrijk, Oudenaerde, Hassel, Grevelingen, enz.;
wereldlijke ridderorden, werd 10 Jan. 1430 te Brugge
2) Waalsch-V., waarin de steden Rijssel, Doornik,
ingesteld door hertog Filips HI van Burgundie bij geDouai, Orchies, enz.; 3) Keizerlijk V., bevattende het
legenheid van zijn huwelijk met Izabella van Portugal.
land van Aelst, de Vier-Ambachten, Dendermonde,
Hertog Filips werd zetf grootmeester der orde en beenz. Na bet tot stand komen van de Republiek der
paalde, dat die waardigheid zou overgaan op zijne
Vereenigde Nederlanden werd die indeeling aldus
troon-opvolgers. Vandaar dat het grootmeesterschap
1) Oostenrijksch V.; 2) Fransch-V. of Waalsch-V.;
na den dood van Karel V overging op den koning
3) Hollandsch-V. of Staats-V., dat later gemeentijk
van Spanje. Toen echter de Spaansche Nederlanden
Zeeuwsch-V. genoemd placht te worden ; voor het
in 1715 aan Oostenrijk gekomen waren, hebben ook
laatstgen. zie STAATS-VLAANDEREN.
Vlaarding (de),, voormalig riviertje in Delfland, de oostenrijksche tnonarchen, zoowel als de spaansche, de orde verleend.
prov. Zuid-Holland ; de stad Vlaardingen is daarnaar
Vliete, voormalig dorp op 't zeeuwsche eiland
genoemd.
Vlaardingen, lat. Flenium, havenstad in Zuid- Noord-i3eveland, is geheel en al verzwolgen door de
watervloeden in de 16e eeuw.
Holland, nabij ;de Maas, 3 kwartier gaans bewesten
Vlissingen, fransch Flessingue, vestingstad en
Schiedam ; 8500 inw.; haringvaart. Het bestond
oorlogshaven op de znidkust van 't zeeuwsche eiland
reeds in het vroege begin der 5e eeuw onder den
Walcheren, aan de uitwatering der Wester-Schelde;
naam van Sclavenburg, als gesticht door de Sclaven;
11,000 inw. Reeds in 620 ontstond hier een gebucht,
in 736 of 737 kwam bisschop Willebrordus bier
dat bewoond werd door visschers, en dat in het beeene kerk inwijden ; in 't begin der 13e eeuw had
gin der 10e eeuw reeds aangegroeid was tot een
V. reeds eene aanzienlijke haven ; door de pest werd
dorp. In 1807 werd V. met een grondgebied van
V. geteisterd 1467, 1602 en 1685.
Vlaehtwedde, dorp in de provincie Gronin- 1800 ellen rondom de stad aan Frankrijk afgestaan,
en een aanvang gemaakt met den aanleg der groote
gen, 3 urea g. bezuidoosten Winschoten ; 900 inw.
vestingwerken ; in 1809 werd V. 13-15 Aug. door
Vlasta. Zie W LASTA.
Vladen–oorlog,de bloedelooze twist tusschen eene engelsche vloot gebombardeerd en schier in een
puinhoop herschapen; 15 Aug. gal het zich over;
keurvorst Johan Frederik en hertog Maurits van
Saksen in de Paaschweek 1542. Die twist werd door doch reeds 27 Dec. namen de Franschen het drie
dagen te voren door de Engelschen ontruimde V.
bemiddeling zeer spoedig hijgelegd, zoodat de te
weder in bezit, en verlieten het eerst 5 Mei 1814.
wapen geroepene kriigsknechten zich toch met PaDikwijls is V. door watersnood geteisterd, o. a. 1530,
schen rustig konden vergasten aan hunne Vladen
1612, 1630, 1662, 1682, 1775, vooral Jan. 1808
(dunne paaschkoeken).
Vledder, dorp in Drenthe, 4 uren g. benoorden (toen 31 menschen het leven daarhij verloren). Onder de vele beroemde mannen, die te V. geboren zijn,
Meppel ; 450 inw.
Vlegel–oorlog, de veldtocht van Frederik den staat bovenaan Michiel Adriaansz. de Ruiter, wien
bier in 1841 een stand beeld opgericht is ; wijders al
Strijdbare (1412) tegen graaf Gunther van Schwartzde zeehelden uit het geslacht Evertsen, de dichter
burg, omdat Gunther geen ander yolk in het veld kon
Bellamy, en een aantal anderen.
brengen dan lieden, gewapend met dorschvlegels.
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Vlodorp

Vlociorp, of Vlodrop, dorp in nederl. Limburg,
2 uren g. bezuidoosten Roermonde ; 600 inw.
Vlijmen, dorp in Noord-Braband, 5 kwartier
gaans bewesten 's-Bosch ; 100 inw.; gesticht in de
2e helit der 10e eeuw; werd 1543 geheel in de asch
gelegd door Maarten van Rossum ; 1746 geteisterd
door eenen fellen brand, en door watersnood 1610,
1795 en 1799.
Voconcen, lat. Vocontii, een yolk in Viennensis, ongeveer het oostgedeelte van het tegenw. fransche dept. DrOrne ; hunne hoofdstad was Dea (nu
Die) of Vasio (nuVaison) en later Lucas Augusti(Luc).
Voerendael, dorp in nederl. Limburg, aan de
Geleen, 3 kwartier g. bewesten Heerlen ; 400 inw.
Voet (Gijsbert), verlatijnscht Voelius, geb. 1593
te Heusden, sedert 1634 professor der theologie en
der oostersche talen te Utrecht, gest. 1680, een
vinnig bestrijder van de Remonstranten, van Descartes, van de Roomsch-katholieken, kortom van
alles wat adders dacht dan hij. Zijn voornaamste
werk is Politica ecclesiastica (4 dln. Amsterdam
1663-76).
Vogel (Eduard), geb. 1829 te Crefeld, waar
zijn vader hoofdonderwijzer was aan de burgerschool,
werd in Nov. 1851 aangesteld als Hind's adsistent
op Bishop's sterrenwacht te Londen ; 1855 werd V.
door het britsche gouvernement aan bet hoofd geplaatst van eene expeditie naar het binnenland van
Afrika. Ilij kwam 24 Febr. 1854 te Koeka aan, vergezelde een leger der Bornoeezen op eenen krijgstocht naar de landen der Moesgo en Toebori, en
drong in 1855 over Yacoba in Adamowa voorwaarts
tot aan den Binoee of Tsjadda. In Dec. 1855 nam
hij zijne richting naar Wadai, en kwam 1856 te
Wara aan, waar hij echter reeds spoedig vermoord
weal.
Vogel-eiland. Zie A yes 2).
Vogel-eilanden. Zie AYES 1).
Vogesen (de), of het Vogesisch gebergte, lat.
Vogesus mons, fransch les Vosges, gebergte in Frankrijk tusschen den Elzas en Lotharingen of het dept.
Haut-Rhin en de rivieren Doubs en Saone. De V.
splitsen zich in verscheidene vertakkingen, van welke
de eene (als Hundsriick) uitloopt in het voormalige
land van Trier ; een andere tali, die zich westwaarts
naar Frankrijk (aan de Cevennen) en noordwaarts
aan de Ardennen aansluit, hereikt in den ballon van
Sultz of Gebweiler 4418 vt. hoogte (de pieken der
V. zijn Gallon genoetnd, omdat de meeste rondachtig
van vorm zijn). De le geven hunnen naam aan een
departement van Frankrijk, ol. 't departement derV.,
gevormd uit het zuidgedeelte van bet hertogdom
Lotharingen, besproeid door Maas en Moezet, circa
107 vierk. mijlen groot, met 416,000 bewoners, en
ingedeeld in vijf arrondissernenten (Epinal, St.-Die,
Remiremont,Mirecourt,Neufcluiteau);hoofdpl.Epinal.
Voghera, bet oude Vicus kite of Ma, stad in
de ital. prov. Alessandria, aan de Staffora, 8 uren g.
benoordw. Alessandria ; 11,500 inw.
Voglej, vlek in Illyrie. Zie AQUILEJA.
Voigtland, het oude Terra advocatorum, ook
wet Variscia, sedert de Ile eeuw de naam der rechtstreeksche grondbezittingen van Duaschland's keizer, bestaande uit den Voigtlandischen Kreis (nu bet
zuidwestgedeelte van het saksische kreisdistrict
Zwickau), tie amten Weida en Ziegenruck in 't
groothertogdom Weimar, de tegenwoordige bezittingen der prinsen en graven Reuss, het voormalige
landhoofdmanschap Hof (dat nu aan I3eieren behoort), en het thans aan Saksen-Altenburg behoorende amt Ronneburg.

Volta

Voiron, stad in 't fransche dept. Isere, aan den
Morges, 5 uren gaans benoordw. Grenoble ; 4000 inw.
Voiture (Vincent), fransch dichter, geb. 1598
te Amiens, gest. 1648.
Volaterree, thans Volterra, stad in Etrurie,
de grootste der 12 lucumonien of bondssteden, bewesten Sena-Julia (Siena), was een der laatste,
welke onderworpen werden door de Romeinen, die
in 298 bier de etruskische armee versloegen.
Volcen, Volcce (niet te verwarren met de
Volscen), gallisch yolk in Narbonensis la, splitste
zich in verscheidene volkeren, waarvan de Tectosagen en de Arecomicen het bekendst zijn.
Volendam, of Volleridam, dorp in NoordHolland, een half unr g. bezuiden Edam ; met oRderhoorigheden 1200 inw.
Volhynie, of Wolhynie, gouvernement in
West-Rusland, is 1295 vierk. mijlen groot, met
ruim anderhalf millioen bewoners, en heeft tot hoofdplaats de stad Zjitomier. Vroeger aan Polen, behoort
V. eerst sedert 1793 aan Rusland ; het heeft de volgen de gouvernementen tot grenzen : Grodno en Minsk
ten N., Podolie ten Z., Kiew ten 0., en Polen ten W.
Volkrak, of Volkerak, stroom, die nit het Hollands-Diep komt, in zuidwestelijke richting tangs het
land van Overllakkee loopt, en zich in het Krammer
ontlast.
Vollenhove, plattetandsstad in Overijsel, 6
wren g. ten N. N. W. van Kampen, aan den boezetn
der Zuiderzee ; 1500 inw.; onder den koning van
Spanje van 1527 tot 1578 was V. de zetet van bet
hooge gerechtshof, dat Coen door den graaf van Rerinenberg opgeheven werd. In 1581 werd V. (stad en
kasteel) door Sonoy bemachtigd voor de Staten.
Vollmer (Dr ..... ), duitsch geleerde, gest. Oct.
1864. schreef onder den gefingeerden naam van
Dr. F. W. A. Zimmermann verscheidene populaire
werden over natuurkunde en geologic, o. a. het be-,
roemde werk, dat in 't Holl. vertaald is onder dozen
titel De Aardbol en zijne natuumonderen (2 din.
2e druk Leiden 1868).
Volmerbeke, voorm. dorp in Staats-Vlaanderen, prov. Zeeland, werd verzwolgen in den orhaan
van 16 Nov. 1377, en kwam nooit weer te vocrschijn.
Volney (Constantin Francois de Chasseboeuf,
graaf), heroemd fransch reiziger, ethnograaf en linguist, geb. 1757 te Craon in Anjou, werd door Napoleon I tot graaf verheven, door Lodewijk XVIII
tot pair benoemd. Hij stierf , 1820. Zijne Oeuvres
completes verschenen in 8 din. (Parijs 1821; nieuwe
druk 1836). Vooral bekend is zijn werk Les Buines
(1791, dikwijIs herdrukt), waarin hij de grondslagen van alie geopenbaarde godsdienst wegredeneert.
Vol°, oudtijds Pagases, of volgens anderen 'oleos,
havenstad met 3000 inw. in de turksche prov. Thessalie, 13 uren gaans bezuidoosten Larissa, aan de
Golf van Volo (de noordoostgreus van Griekenland,
hij de ouden Pagasetische of Pelasgische Golf geheeten).
Volscen, Volsken, lat. Volsci (niet te verwarren met de Volcen), volk in het oude Italie,:tusschen
de Hernieken, Samnieten, Aurunken en Latijnen ;
!twine hoofdstad was Antium. Hun bestaan als yolk
werd door de Romeinen vermetigt1 338 v. Chr. door
Brie veldslagen (Veseris, Astura, Pedum).
Volsinium. Zie VULSINII.
Volta (Alessandro, graaf), beroemd physicus,

geb. 1745 te Como, 1779-1804 professor te Pavia,
gest. 1827 te Como; deed vele uitvindingen op het
gebied der electriciteit, o. a. de naar hem genoemde
kolom van Volta.
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Voltaire

Vossius

Voltaire (Francois Marie AnonEr de), geb. 20
Febr.1694 in bet fransche dorp Châtenay bij Sceaux,
aanvankelijk bestemd voor de rechtsgeleerde loopbaan, wijdde zich echter aan de dichtkunde, op Welk
gebied hij aan den franscben horizon als eene ster
van de eerste grootte schittert. Door zijne bijtende
spotternijen, waaraan hij in zijne verzen den vrijen
teugel vierde, haalde hij zich verscheidene malen
gevangenschap in de Bastille en verbanning op den
hats. Van 1750 tot 1753 leefde hij aan het hof van
Frederik den Groote, zijnen bewonderaar. Daarop
kocht hij in het zwitsersche landschapje Gex de bezittingen Tourney en Ferney, en stierf 30 Mei 1778.
Ofschoon meer talent dan karakter hebbende, en
niet zelden beheerscht door kleingeestige drijfveren,
daarbij ijdel en wuft in den hoogstmogelijken graad,
is V. niettemin de groote man der 18e eeuw ; meet
dan die van eenig ander, heeft zijne pen gedaau, om
het gezag der overlevering, inzonderheid op kerkelijk gebied, onherstelbaar aan het wankelen te brengen. Zijne Oeuvres zijn ontelbare malen gedrukt ;
wij noemen hier alleen de editie van Beuchot (72
dln. Parijs 1824-1834). Zijn meesterstuk is de
Henriade; zijn meest als goddeloos uitgekreten werk
is de Pucelle d'Orleans. Het in het laatst van 1868
in Frankrijk opgeworpen plan, om voor V. een standbeeld op te richten, wordt, zooals licbtelijk te begrijpen valt, hevig bestreden door de clericale partij :
het is intusschen, bij den tegenwoordigen regeeringsvorm van Frankrijk, een alleszins opmerkelijk teeken
des tijds, dat zulk een plan geopperd Wordt.
Volterra, bet oude Volaterne, stad in de ital.
prov. Pisa, 12 uren gaans bezuidoosten Pisa; 4500
inw.; was eenigen tijd onafhantkelijke republiek; werd
1361 aan Florence onderworpen.
Voltri, havenstad in de ital. pre y . Genoa, aan de
uitwatering derCerusa in de Middell. Zee; 10,000 inw.
Voltumn a, godin van den wil en den goeden
raad, vooral vereerd bij de Etrusken, had eenen
tempel te Vulsinii, waar de groote vergaderingen van
den Etruskischen bond gehouden werden.
Volturno, de oude Vulturnus, rivier in NederItalie,' ontspringt in Sannio, loopt Z., dan Z. 0. en
dan Z. W. waarts, besproeit Capua, neemt den Calore in zich op, en valt bij Castel-Volturno (4 mijlen
beneden Capua) in de Middellandsche Zee. Tusschen
den• V. en Caserta behaalde Garibaldi eene overwinding op de Napolitanen 1 Oct. 1860.
Volumnia, vrouw van Coriolanus, begaf zich
met hare schoonmoeder, Veturia, aan het hoofd der
romeinsche vrouwen, naar het kamp van dien veldbeer, om hem te bewegen, dat hij het beleg voor
Rome opbrak.
Volumnius (Lucius), een plebejer, 307 en
296 v. Chr. consul, was de echtgenoot der patricische Virginia (zie dien naam).
Vondel (Joost van den), nederlandsch dichter,
geb. 1587 te Keulen, gest. 1659 te Amsterdam,
waar hij winkelier was in kousen en wollewaren.
Hij draagt te recht den eernaam van Prins der nederlandsche dichters. Complete editien zijner werken verschenen meer dan eens ; laatst nog, bezorgd
door J. van Lennep (9 din. Amst. 1855 en v.).
Voorburg, aanzienlijk dorp in Zuid-Holland,
uur g. beoosten 's-Rage, met vele buitenplaatsen ;
met onderhoorigheden 3000 inw.
Voorden, dorp in Gelderland. Zie VORDEN.
Voor-eilanden. Zie ANTILLEN.
Voorhout, dorp in Zuid-Holland, circa 2 uren
gaans benoordw. Leiden ; 850 inw.; geboorteplaats
van den beroemden Boerhaave.

VOOrne (de Landen van), voormalige heerlijkheid aan het zuidelijkcte einde der pre y . ZuidHolland (waartoe het behoorde), werd ingedeeld in
Oost-V. (of het Land van V.), West-V. (of het Land
van Goedereede) en Zuid-V. (of Overflakkee). —
Het Kanaal van V., of Voornsche kanaal, begint aan
de noordzijde van het eiland V., tusschen de dorpen
Heenvliet en Zwartewaal, en loopt in het Haringvliet nit, even bewesten de haven van Hellevoetsluis.
Voorschoten, dorp in Zuid-Holland, 1 mu
g. beznidw. Leiden ; met onderhoorigheden 1800
inw.; beroemde paardenmarkt in Juli (reeds in de
14e ecuw was de paardenmarkt van V. beroernd).
Voorst, dorp in Gelderland, 3 uren gaans bezuidoosten Apeldoorn ; 700 inw.; werd 29 Aug.
1572 geplunderd door het spaansche garnizoen uit
Deventer.
Voorthuizen, dorp in Gelderland, 2 uren g.
ten W. Z. W. van Nijkerk ; 550 inw.; bestond reeds
in de 10e eeuw.
Voorwals-eilanden. Zie ACRTERWALS-EIL.
Vorarlberg, het westelijkste gedeelte van
Tirol, grenst ten N. en N. 0. aan Beieren, ten Z. aan
het zwits. kanton Grauwbunderland, ten N. W. aan
het Meer van Constans„behoorde vroeger aan de
graven van Montfort, dock kwam in de 15e eeuw aan
de oostenrijksche graven van Tirol. Het vormt ongeveer den kreis Bregentz, en is V. genoemd, omdat
bet voor den Arlberg ligt.
Vorchten, dorp in Gelderland, 4 uren g. bezuidoosten Elburg; 350 inw.
Vorcumum, lat. naam van Workum.
Vorden, dorp in Gelderland, 2 uren gaans bezuidoost. Zutphen, aan de Vordensche beck ; 700 inw.
Vordingborg, stad op het deensche eiland
Seeland, aan den Grooten Belt; 1800 inw.; haven;
overzet-veer naar Falster ; gedurende eene reeks van
jaren was V. de residentie der deensche koningen,
inz. van de Waldemar's.
Vorganium, thans Carhaix, stad in Gallic, in
Lugduuensis 3a, was de hoofdstad der Osismiers.
Vormeldingen. Zie WOBMELD1NGEN.
Vorstenbosch, dorp in Nd.-Braband, I uur
gaans benoorden Vechel ; 500 inw.
Vosges (les), fransche naam der Vogesen.
Voshol, voormalige heerlijkheid in Zuid-Holland, bestond tot 1834 nit de gemeenten Zwammerdam, Reeuwijk en Ter-Aar.
Voss (Joh. Heinrich), duitsch dichter en letterkundige, geb. 1751 te Sommersdorf bij Waren in
bet Mecklenburgsche, gest. 1826 als professor te
Heidelberg. Van zijne Gedichten is de laatste editie
die van Leipzig 1846 (5 dln.). Zijne vertalingen van
grieksche en latijnsche klassieken, die van Shakespeare (9 dln. Leipzig en Stuttgart 1818-29), zijne
Mythologische Brieven (2e druk 3 dln. Stuttgart
1827) zijn meesterlijke pennevruchten. V. Zie
Vossius.
Vossemeer, naam van twee dorpen, namelijk
1) Niewv-V., in Noord-Braband, derdhalf uur gaans
ten N. N. W. van Bergen-op-Zoom ; met onderhoorigheden 900 inw. 2) Oud-V., in Zeeland, tegenover Nieuw-V. (waarop een overzet-veer), en drie
kwartier g. ten noordw. van Tholen ; met onderhoorigheden 1300 inw.
Vossius (Johannes), ook genaamd Alopicius,
geb. te Roermond 1549, ging 1572 tot de Hervormde
leer over, begaf zich naar Heidelberg, waar hij theologie studeerde, studeerde 1578 nog een korten tijd
te Leiden, en stierf 1586 als predikant te Dordrecht.
-- V., eigenlijk Gerhard Voss, zoon van den vorige,
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Vostitza

geb. 1577 te Heidelberg, gest. 6 49 als professor te
Amsterdam, heeft zich door zijne geschriften (6 din.
Amsterdam 1695-1701) verdienstelijk gemaakt op
bet gebied van mythologie, rhetorica, dichtkunde,
geschiedenis en taalkunde. Ook zijne vijf zones
maakten zich jegens de letterkunde verdienstelijk.
— V., dnitsch dichter ; zie Voss.
Vostitza, het oude PEgium, koopstad in Griekenland, in Achaia, aan de Golf van Lepanto, 7 uren
gaans beoosten Patras; 3000 inw.; dikwijls geteisterd door aardbeving, o. a. 26 Dec. 1861, toen V.
daardoor lierschapen werd in een puinhoop.
Vouet (Simon), fransch historic- en portretschilder, geb. 1582 te Parijs, gest. 1641, werd de
stichter van de Fransche school.
Vougeot, dorpje met 500 inw. in het fransche
dept. Cote-d'Or, anderhall uurg. benoordoost. Nuits,
'met den beroewden wijngaard genaamd clos Vougeot.
Vouillê, kantonshoofdpl. in 't fransche dept.
Vienne, aan de A tizance, 4 uren g. benoordw. Poitiers;
1600 inw.; overwinning van Clovis 1 op Alarik (507);
vergelijk CJVEAUX.
Vratislavia, lat. naam van Breslau.
Vredewold, landschap in de prov. Groningen, bevat de gemeente de Leek en Martini en een
gedeelte der gemeente Aduard.
Vreeland, dorp in de prov. Utrecht, een half
uur gaans benoorden Loenen; 700 inw.; was van
1 250 tot in de 2e beta der 16e eeuw eene stall. Het
voormalige sterke Slot-te-V., gesticht door Hendrik
van Vianden, 38sten bisschop van Utrecht, eerst
1259 voltooid, en 1 529 op bevel van Karel V afgebroken, is in de nederl. geschiedenis vermaard.
Vreeswijk, dorp in de prov. Utrecht, in tie
wandeling veelal de Vaart genoemd, ligt aan de Lek,
2 uren g. bezuiden Utrecht en 1 uur g. bezuidoosten IJselstein, en heeft 1200 inw.
Vriendschaps-eilanden,Friendly Islands,
dezen gemeenschappelijken naam gaf Cook aan de
Fidzji-groep (zie Fioz.n) en Tonga-groep, van welke
laatste het voornaaniste is Tongabatoe of Tonga, ook
wel eiland Amsterdam genaamd.
Vries, dorp in Drenthe, 2 uren g. benoorden
Assen; 450 inw.
Vriesche-Loo (het), dorp in de prov. Groningen, 2 uren g. bezuidoosten Winschoten; 650 inw.
Vriesenveen. Zie V RIEZENVEEN.
Vriesland, beter Friesland (zie dat art.).
Vriezenveen, dorp in Overijsel, anderhalf
uur g. benoorden Almelo; 2800 inw.; zwaar geteisterd door brand 1814 en 1840.
Vroonen, voormalig dorp in de tegenwoordige
nederl. provincie Noord-Holland, vermoedelijk ter
plaatse van het tegenw. St.-Pancras.13ij V. overwinning van graaf Jan I op de Friezen (1297), waarbij
wet Brie duizend Friezen snetivelden.
Vrouwe—Parochie, friesch dorp. Zie bet art.

V rijin e tzelaars

nit zich zelven neiging en aanleg heeft, om die deugden te beoefenen, waarin de V. zich meer en meer
trachten te volmaken. De verhevene zedeleer der Vrijmetselarij, ontdaan van al wat naar bekrompenheid
zweemt of belemmerend is voor de verstandelijke
beschaving en veredeling van den mensch —ziedaar
het groote geheim der Vrijmetselarij. Daar de Orde
der V. ontstaan is in eenen tijd, toen, zoo niet alien,
dan toch verreweg de meesten, die het hoogste gezag in handen hadden, van volksbeschaving en yolksverlichting niets antlers te verwachten konden hebben dan eene geleidelijke inkrimping van hunne willekeurige macht, heeft de Orde der V. aan zeer veel
vervolging blootgestaan, en was bet voor de persoonlijke veiligheid der V. lang een gebiedend vereischte
hnn lidmaatschap geheim to bouden, evenzeer, ja,
num zoo noodzakelijk als het in denn tijd der Romeinsche keizers voor de belijders van het Christendom was, hunne godsdienst nit te oefenen in bet
geheim. Vandaar dat waas van geheimzinnigheid,dat
over het ware doel der Orde uitgespreid ligt ; vandaar die symbolen, die, evenals in het Christendom,
ook in de Orde der V. gehandhaafd zijn gebleven tot
op den huidigen dag, ofschoon sinds lang reeds heschaving en verlichting genoegzaam veld gewonnen
hebben, om iedereen in staat te stellen te begrijpen,
dat al het symbolieke, zoowel van de Vrijmetselarij
als van het Christendom, slechts bijhang is, die tie
innerlijke waarde van de zedeleer der Vrijmetselarij
en van die des Christendoms niets boegenaamd verhoogen of verkleinen tan. Vandaar ook die bijzondere plechtigheden, waarmede nieuwelingen in de
Orde der V. worden (en nog worden) aangenomen
en ingewijd; vandaar ook de geheime teekens, waaraan de V., om het even tot welke verschillende natien zij behooren, elkander herkennen kunnen. Om
den geest van de Orde der V. in zeer eenvoudige
woorden duidelijk le maken, kan men niet beter
doen, dan die te vergelijken bij den geest van bet
Christendom. De zedeleer van bet Christendom, ofschoon niet door alle Christenen even goed begrepen
wordende, is niettemin bevattelijk voor alien zonder
onderscheid : de eenvoudigste, minst ontvviklwIde
Christen is in staat de hoofdtrekken van de Christelijke zedeleer te begrijpen en in toepassing te brengen ; de zedeleer van het Christendom is dus (out
niet te zeggen ,voor den grooten hoop") eene zedeleer .voor het algemeen". De zedeleer der Vrijmetselarij is, als ik het zoo noemen mag, de quintessens
der algerneene zedeleer, dus: de zedeleer, beoefend
in hare verhevenste toepassing — vandaar dat wel
alle inenschen, al zijn hunne verstandelijke vermogens nog zoo bekrornpen, geschikt zijn om in een
der kerkgenootschappen van het Christendom aangenomen te worden ; maar dat alleen zij, wierdenkvermogen tot een zekeren grand van ontwikkeling is
gekomen, geschikt zijn om toegelaten te worden in
LIEVE-VHOUWE.
de Orde der V. En inderdaad, bij ieder yolk, waar
Vrouwe—Polder, of Onze-Lieve-Vrouwe- wij V. ontmoeten, zijn het, over het geheel gekomen,
polder, dorp op het zeetnische eiland Walcheren, '2
de verlichtste mannen der natie. Opmerkelijk is het
tevens, dat de Orde der V. vervolgd en verdrukt is
uren g. benoorden Muldelburg; 400 inw.; hier deden de Spanjaarden 7 April 1572 hunne landing,
zoo tang vorsten en machthebbenden (doordrongen
om Vlissingen te heroveren.
wellicht van het besef der onbillijkheid van hunne
Vrijmetselaars, de leden van een geheim willekenr) in den waan verkeerden, dat verlichting
en beschaving, waarmede vrijheid hand aan hand
genootschap, genaamd Orde der V., dat over de gansae aarde verspreid is. De V., die elkander herken- _ gaat, gevaarlijk wares voor bun gezag ; maar dat
nen ' aan bijzondere teekens, beschouwen elkander
later, sinds 'vorsten en machthebbenden tot de overals broeders. Het doel der Vrijmetselarij is de beoetuiging zijn gekomen, dat lion billijk gezag Been
fening van menschenliefde en alle maatscbappelijke
hechter steno kan vinden dan joist in verlichting
deugden. Om in de Orde der V. opgenomen te woren beschaving dat sedert lien tijd, zeg ik, joist
den heeft men het bewijs te leveren, dat men reeds
regeerende vorsten of de edelste leden van vorste-

Vucht

ilyhten

lijke geslachten het als eene eer hebben beschouwd
in hun land aan het hoofd van de Orde der V. te
staan: inderdaad wel een bewijs, dat de veroordeelingen en vervolgingen, waardoor de Orde der V.
o. a. nog in de vijf laatste eenwen is getroffen, slechts
op rekeaing zijn te stellen van onkunde, kleingeestigheid, Haile partijzucht of kortzichtig eigenbelang. Zoo werden de V. in Engeland huiten de wet
verklaard door het Parlement in 1425, en door koningin Elizabeth in 1561; in Frankrijk veroordeeld
door het Chkelet van Parijs in 1757; strong vervolgd
vooral in Spanje en in Rusland ; van de kerkelijke
gemeenschap uitgesloten door de banhliksems van de
pausen Clemens XII, Benedictus XIV, Pius VII en
Leo XII.
Vucht, of Vught, dorp in Noord-Braband, een
half our gaans bezuiden 's-Bosch ; met onderhoorigheden 2800 inw.; grootendeels platgebrand werd
V. in 1543 door Maarten Van Rossurn, en in 1583
door de Staatschen ; bij de aanslagen of belegeringen
tegen 's-Bosch bad V. altijd veel te lijden (1579,
1601, 1603, 1672, 1794); door watersnood geteisterd werd V. 1446, 1748, 1757, 1795; door de pest
1630 en 1666. De Vuchtsche Heide is vermaard door
een gevecht in 't jaar 1600; zie ABRAHAMS (Gerard).
Vukovar, marktvlek in het slavonische comitaat Syrsnie, waarvan het de hoofdplaats is, negendhalf our gaans bezuidoosten Eszek, aan de uitwatering van de Vuka in den Donau; 7000 inw.

te hebben, die later Capua genoemd werd en thans
Castel-Volturno heet.
Vuren, dorp in Gelderland, 8 uren g. ten ,W.
Z. W. van Tiel. op en tangs den Waaldijk; met onderhoorigheden 1200 inw.; watersnood o. a. 22 Febr.
1799, 28 Jan. 1809, en 1827.
Vurla, thans de naarn van bet oude Clazomene.
Vurst, verkort voor Grubbenvorst (limb. dorp).
Vurt, het geld. dorp Wean!.
Vuur-aanbidders. Van de vroegste tijden
of is het Vuur bij verschillende volken, inzonderheid
bij de oude Perzen, een voorwerp geweest van de
hoogste godsdienstige vereering. Behram, zoon van
Ormuzd en een der 28 Izeda, was de genius van het
Vuur. De Vuur-aanbidding der oude Perzen, ofschoon
sneer en meer verdrongen door den Islam, heeft zich
staande gehouden tot op den huidigen dag (zie
GUEBREN). Het pyr asbeston der Grieken, dat onafgebroken brandeud gehouden werd to Athene en to
Delphi, het vuur dat te Rome onderhouden word
door de priesteressen van Vesta (Estia of Festia der
Grieken), de eeredienst van Vulcanus (Hephaistos)
— die alien herinneren ons de vergoding van het
vuur. Overigens hadden al de Pelasgische volkeren
die Vuur-vereering met elkander gemeen; men treft
die ook aan in de godsdienst van het nude Peru; ja,
zelfs in de godsdienst der Christenen neetut de vereering van het Vatic eene plaats in.
Vuur-eiland. Zie Foco.
Vuurland (het), portug. Terra do Fogo, ook
Archipel van Magellaan genaamd, aan de zuidpunt
van Zuid-Amerika, bestaat uit eene groote menigte
eilanden en klippen. Het is een woest land, vol vuurspuwende bergen, die bedekt zijn met eeuwige
sneeuw. De inboorlingen Leven in eenen staat van
de diepste ellende, en staan op den laagst denkbaren
trap van verstan4elijke begaaldheid. Het voornaamste eiland, zijnde wat eigenlijk doorgaans onder den
naam van Vuurland verstaan wordt (King Charles'
Southland der Engelschen), beoosten de overige deelen van het V. gelegen, is opmerkelijk wegens zijne
grootte, en draagt zijnen naam V. naar eenen vuurspuwenden berg; men heeft daar ook het Sarmientogebergte. Wijders verdienen van de V.'s-eilanden
melding: de Wester-eilanden (of South-Desolation),
Clarence, bet Staten-eiland, en Horn (welks zuidpunt, kaap Horn, de zuidelijkste punt van Amerika
is). Het V. is van het vasteland gescheiden door de
Straat van Magellaan, die zeer gevaarlijk is voor de
scheepvaart. De V.'s-archipel werd voor het eerst
ontdekt in 1520, door den portugeeschen zeevaarder
Magellaan, en vervolgens bezocht door Cook (1768)
en kort daarna door sir Banks en Solander. In de
19e eeuw werd de V.'s-archipel opgenomen door de
engelsche kapiteins Weddel en King.
Vuursche :(de), veelal Vuurst genoemd, dorp
in de prov. Utrecht, derdhalf uur g. ten W. N. W.
van Amersfoort ; 230 inw.
Vyborg. Zie .11BORG.
Vijf havens (Engelsche). Zie CINQUE-PORTS.
Vijfhuizen, voormalig dorp in Kennemerland, prov. Noord-Holland, lag aan de noordzijde
van het (thans drooggemaakte) Haarlemmermeer,
doe') werd allengs door dat moor verzwolgen.
Vijfkerken, duitsch Funfkirchen, hong. Pecs,
stad in Hongarije, hoofdplaats van het comstaat Baranya, 21 mijlen ten Z. Z. W. van Buda; 18,000
inw.; de prachtigste domkerk van gebeel Hongarije.
Vyhlen, of Vielen, dorp in nederl. Limburg.
op een berg, 3 wren gaans ten O. Z. 0. van Maac..
tricht; 600 inw.

Vulcanische eilanden. Zie EOLISGHE EIL.
Vulcanus, bij de Grieken Hephaistos, god van

het vuur en van de vuurspuwende bergen, was de
eenige zoon van Jupiter en Juno. Mismaakt en leelijk zijnde, werd hij door zijn varier (volgens eene
andere lezing door zijne moeder) uit den hemel gesmeten, kwam te land op het eiland Lemnos, loch
bezeerde zich bij het neerkomen op den grond derwijze, dat hij er kreupel van bleef. Hij richtte smederijen op, op de Liparische eilanden en onder den
Etna, waar hij met de Cyclopen volop werk had om
de blikserns te smeden. In weerwil van zijne leelijkheid, werd V. de_snan der godin Venus, die hem echter reeds spoedig hoorndrager liet worden. Toen V.
merkte dat hij bedrogen werd, besloot hij zich te
wreken; en op zekeren tijd zijne gemalin met god
Mars op heeterdaad in overspel betrappende, ving
hij hen in een opzettelijk tot dat einde door hem
vervaardigd net van metaaldraad, waarin ze gevangen zaten als in eene tralie-kooi, en zoo zette hij
het overspelige paar te kijk voor al de goden, die
met de twee gevangenen dapper den draad staken.
Yulgienten, gallisch yolk in Narbonensis 2a;
hunne hoofdstad was Apta (thans Apt).
Vulsinii, thans Bolsena, beroemde stad in
Etrurie, aan bet Meer van V. (thans Lago di Boisena), benoorden Tarquinii, was een der 12 etruskische lucumonien of bondssteden, en was lang de zetel van de Bondsvergadering (die hare zittingen
hield in den tempel van Voltumna). De Romeinen
bemachtigden V. in 294 v. Chr. Toen de slaven te
V. in opstand waren gekomen 265 v. Chr., kwamen
de Romeinen die tot onderwerping brengen, en
maakten meteen van de gelegenheid gebruik, om bun
gezag voor goed te vestigen.
Vultur mons, een gebergte, dat tot de Apennijnen behoorde, vormde de grensscheiding tusschen
Lucanie en Apulie.
Vulturnus, thans de Volturno, rivier in Cainpanie, ontsprong in Samnium, in de nabijheid van
Pmlawn-1i, en ontlastte zich in de Mare Iniernin (de
Tyrrheensehe Zee) na de stad Yu/tars/us besproeid
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W., op fransche gcldstukken beteekent, dat ze gemunt zijn te Rijssel.

Waadt, of Waadtland, fransch Pays de Vaud,
eon kanton van Zwitserland's westgedeelte (Fransch
Zwitserland), aan de meren van Geneve en Nealchâtel, is bijna 58 vierk. mijlen groot, met ruim
213.000 bewoners; hoofdstad Lausanne.
Waag, rivier in Hongariy, ontstaat, in de Carpathen, uit den Zwarten W. en den Witten W.,wordt
bij Neustadtl bevaarbaar, en valt, na 40 mijlen
loop, bij Gutta in den zoogenaamden Pressburger
Donau-arm, die daarna Waag-Donau beet, en zich
bij Kornorn in den Donau ontlast.
Waal, een arm van den Rijn, scheidt zich twee
uren gaans beneden Pannerden af, loopt langs Hulhuizen, Nijmegen, Ochten, Tiel, Zalt-Bommel, Wondrichem, en vereenigt zich beneden het fort Loevestein weder met de Maas.
Waal, eene plaats, vermeld in 1064 als hovers
Dordrecht liggende, doch thans reeds sedert eeuweu
door de wateren van den Biesbosch verzwolgen, is
vermoedelijk het Vada van Tacitus.
Waal (de), dorpje met 160 inw. op het eiland
Texel, prov. Nd.-Holland, een half uur gaans benoordoosten den Burg; lag tot 1613 aan zee, doch
is Coen door inpoldering daarvan gescheiden.
Waal ('t), dorp met 380 inw. in de prov. Utrecht,
een half uur gaans van Vreeswijk, en 3 uren g. bewesten Wijk-bij-Duurstede.
Waalre, oud dorp in Noord-Braband, circa anderhalf our g. ten Z. Z. W. van Eindhoven; in 1543
gebrandschat door Maarten van Rossum.
Waalsch, de taal der Waters ; Waalsche Kerb,
Waalsche garden, Waalsch-Vlaanderen. Zie WALEN.
Waalsdorp (vlakte van), eene groote vallei
in de duinen, 5 kwartier gaans bezuidw. het zuidholl. dorp Wassenaar.
Waalwijk; vlek of dorp in de Langstraat
(prov. Noord-Braband), anderhalf uur g. bezuidw.
Heusden ; 3200 inw.; geteisterd 19 Nov. 1421 door
den St.-Elizabeths-vloed; door brand 1755, oudejaarsnacht 1843-44, rnaar vooral geweldig 25 Juni
1824. In 1748 hietd Prins Willem IV van Oranje
eenigen tijd zijn hoofdkwartier te W.; in 1811 hield
keizer Napoleon te W. eenen nacht verblijf. Toen in
1619 de Remonstranten op de Synode te Dordrecht
veroordeeld waren en ebannets, vonden ze te W.
eene eerste schnilplaats door de verdraagzame toelating van eenen roomsch-katholieken bisschop. Te
W. ontdeed Hugo de Groot zich van het metselaarspak, waarin hij uit Gorinchem gevlucht was.
Waarde, I) dorp op 't zeeuwsche eiland ZuidBeveland, vierdhalf uur g. beznidoosten Goes, een
half kwartier g. van de Honte; 400 inw. — 2) het
noordbrabandsche dorp Valkenswaard.
Waarden, voormalige stall in Friesland ; dezelfde als Ezonstad.
Waardenburg, dorp in Gelderland, aan den
Waaldijk, anderhalf uur g. bezuiden Geldermalsen;
700 inw.; teed veel door de overstrooming in de
maand Januari 4809.

Waarder, dorpje in Zuid-Holland, anderhalf
uur g. bezuidw. Woerden; 80 inw.
Waardgelders, in buitengewone soldij aangenomene rustbewaarders in ve!e steden.
Waardhuizen, voormalig dorp (thans gehucht) in Noord-I3raband, 3 siren g. benoordw.
Heusden; 100 inw.
_.e W
.. AESLAND.
Waas (,_ans...
I. 1 van).7i
Waaxens, twee dorpen in Friesland, nl.: 1) aan
den rijweg van Dockum naar Holwerd ; 80 inw.;
het is het kleinste dorp in West-Dongeradeel. Op
het kerkhof te W. werd omstr. 1234 Botte Reinalda
doodgeslagen door Jan Albada, die vermeende, dat
aan hem, en niet aan Reinalda, de voorrang ten offer
toekwam: dit was het begin van de twisters tusschen
de Schieringers en Vetkoopers. — 2) een uur gaans
benoordoosten Bolsward ; 75 inw.
Wabash, rivier in Noord-Amerika, ontspringt
in het westgedeelte van Ohio, is dan de voornaamste
rivier van den staat Indiana, vormt in haren benedenloop de grenslijn tusschen Indiana en Illinois, en
valt na 135 mijlen loop in den Ohio.
Wabershove, oude naam van Wervershoof.
Wabrensis pagus, lat. naam van de VoivreGau, een landschap, gedeeltelijk in 1 groothertogdom
Luxemburg, gedeeltelijk in Frankrijk.
Wachabieten, zooveel als Wahabieten.
Wacheningen, oude naam van Wageningen.
Wadal, een rijk in het binnenland van Afrika,
tusschen Darfoer en Bornoe, is nog door Been Europeaan opgenomen, en heft tot hoofdstad Wara.
Wadas, dorp op Java, reg. Magelang, district
Minoreh; 20 April 1829 overwinning der nederl.
troepen op de muitelingen.
Wadden (de), ondiep gedeelte der Noordzee
tusschen de eilanden Terschelling, Ameland,Schiermonnikoog en Bottum ten N., en het vasteland der
provincien Friesland en Groningen ten Z.
Waddinxveen, in de wandeling Wensveen
genoenid, dorp in Zuid-Holland, anderhalf uur g. benoordvv. Gouda ;1600 inw.
Wadelre, oude naam van 't noordbrabandsche
dorp Waalre.
Wadenoien, dorp in Gelderland, I uur g. bewesten Tie!, aan den Lingedijk ; 80 inw.; teed veel
in den watersnood van Jan. 1809, naarbij elf menschen omkvvamen ; 1673 nabij W. een gevecht van
28 Hollandsche partijgangers uit Gorinchem, die
zich timer in hinderlaag gelegd hadden, tegen 30
Franschen uit Tiel (15 Franschen benevens de markies de Concupisson werden gevangen genomen).
Wadjier, eiland in den Molukschen archipel
(nederl. , 0. 1.), behoort tot de Aroe-groep.
Wadjoe, koninkrijk op het soendasche eiland
Celebes, midden op het eiland, aan de Baal van Boni.
Wadway, dorp in Noord-Holland, 2 uren g.
benoordw. Hoorn; 140 inw.
Waelsmonde, oude naam van Alblasserdam.
Waernemunde, oude naam van Warmond.
Waesland, of het Land van Waas, eene landstreek in de belgische prov. Oost-Vlaanderen, van
Gent af langs de Schelde afwaarts; in W. de steden
St.-Nicolaas en Lokeren.

Wagenaar

Walachen

Wagenaar (Jan), nederl. geschiedschrijver,
geb. 1709 te Amsterdam, gest. aldaar 1773. Hij
schreef de Vaderlandsche Historie (21 dln. Amst.
1749-60).
Wagenberg, dorp in Noord-Braband, 2 uren
gaans benoorden Breda ; 760 inw.
Wagenborgen, dorp in de prov. Groningen,
vierdhalf uur g. benoordw. Winschoten; 700 inw.;
geteisterd door den watervloed van 1538.
Wageningen, stall in Gelderland, 3 uren g.
bewesten Arnhern, aan den Rijndijk ; 5500 law.; bestood reeds in de 9e eeuw, werd 1240 tot stad verheven ; in 1372 door del3ronkhorsten aan de Heeckerens ontweldigd; 1421 door de Utrechtschen overrornpeld, geplunderd en in brand gestoken ; 1469
ingenomen door den hertog van Cleve; 1480 liet
aartshertog Maximiliaan de stad belegeren door den
graaf van Cleve, die W. na een langdurig heleg innarn ; 1489 werd W. door de Arnhemmers aan die
van Cleve ontweldigd, viel later weer in handen der
Burgundiers, kwam omstreeks 1506 opnieuw onder
het gezag van den hertog van Gelder, werd daarop
vier maanden (van 18 Juni tot 9 Oct. 1506) tevergeefs belegerd door de Burgundiers, kwam later met
geheel Gelderland onder het gezag des keizers; in
1572 had Filips 11 nog bezetting in W.. dat kort
daarna aan de Staatsche zijde kwam.
Wagenoien, verbasterd voor Wadenoien.
Wagenwege, oude naam (in de 9e eeuw) van
Wag,,mingen.
Wageo, of Waigioe, eiland in den Molukschen
archipel, behoort tot de Papoesche eilanden (nederl.
0. I.);120,000 bewoners; is door eene breede zeeengte van Nieuw-Guinea, en door de Dampterstraat
van Batanta gescheiden.
Wagner (Richard), duitsch componist, geb.
1813 te Leipzig. Men heeft o. a. van hem de operaas
Rienzi, Tanhäuser, Lohengrin, Die Nibelungen, enz.
Wagram, dorp in Oostenrijk, 4 uren gaans benoordoosten Weenen; 600 inw.; veldslag 5 en 6 Juli
1809, waarbij Napoleon I eene beslissende overwinning bevocht op aartshertog Karel, en die den vrede
van Weenen (14 Oct. 1809) ten gevolge had. Aan
maarschalk Berthier, die veel tot de overwinning
had bijgedragen, verleende Napoleon den titel van
Prins van Wagranz.
Wagrie, landschap in 't oostgedeelte van Holstein. De Wagriers, een slawisch yolk, werden in de
10e eeuw door de saksische hertogen onderworpen,
en hun land 1140 bij Holstein ingelijfd.
Wahabieten, ook Wachabieten of Wechabieten, eene mahomedaansche secte, omstr. het midden
der 18e eeuw ontstaan in het hart van Jewen, en
thans nog hoofdzakelijk verspreid in het landschap
Nedzjd (waar de stad Derreyeh of Deraijeh hun
voornaamste zetel is) en in L'Hassa of Lahsa, naar
de zijde van de Perzische Golf. Aan het hoofd der
W. plaatste zich sheik Mohammed ben-Abd-el-Wahab
(d. i. de zoon van Abd-el-Wahab, een arabisch geleerde, naar wien de aanhangers dezer secte W. genoemd zijn); hij werd krachtdadig ondersteund door
een anderen machtigen sheik, met name Sehoed of
Saoed ; de W. willed inzonderheid de strenge naleving van den Koran betracht hebben, en ijveren tegen de afwijkingen, die 'bij de Turken op dat punt
ingeslopen zijn. Reeds spoedig vond de orthodoxie
der W. zooveel aanhang in Arabie, Egypte en aziat.
Turkije, dat die gevaarlijk begon te worden voor
het gouvernernent. ,Aan eene sterke troepenmacht,
om de W. te beteugelen door den pacha van Bagdad
uitgezonden (1801), gaven de W. de nederlaag; zij

maakten zich (1802) van Mekka meester, kwamen
in het begin van 1803 de landengte van Suez over,
en bedreigden zelfs Cairo, doch werden door de Ma7
melukken gestuit en teruggedrongen. In Arable teruggekeerd, bernachtigden de W. (30 Juli 1803)
Medina; en ofschoon hun aanvoerder Mohammed te
midden van zijne triomfen verrnoord werd (Oct.
1803), bleven de W. voortgaan veroveringen te maken. Under aanvoering van Abdallah-ben-Saoed (d. i.
Sehoed's zoon) bedreigden zij in 1808 Syrie, en
veroverden Damascus; doch in 1812 kwam Mehemed-Ali, pacha van Egypte, hen aantasten in Arable,
bracht hun eenige nederlagen toe, en belastte zijnen
aangenomen zoon Ibrahim-pacha met de taak, om
dien oorlog tot een einde te brengen. Ibrahim overwon hen in geheel Nedzjd, en bemachtigde (1818)
hunne hoofdstad Derreyeh, waarbij het hoofd der
W., Abdallah-ben-Sehoed in zijne handen viel; hij
zond hem op naar Constantinopel, en daar werd
Abdallah 17 Dec. 1818 onthoofd. Sedert dien tijd is
de twat der W. vernietigd, hoewel ze als secte nog
altijd voortbestaan.
Wahl, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
2 uren g. benoordw. Redingen ; 400 inw.
Wahlhausen, dorp in 't groothert. Luxemburg, vierdhalf uur g. benoorden Diekirch ; 200 inw.
Wahlstatt, dorp in pruis. Silezie, nahij Liegnitz ; 750 inw. De naam W. (d. Slagveld) is aan
dit dorp gegeven, omdat in de nabijheid 9 April
1241 aan de Duitschers eene totale nederlaag toegebracht werd door de Mongolen, op hetzelfde slagveld aan de Katzbach, waar Blucher 26 Aug. 1813
de overwinning bevocht op de Franschen (onder
Macdonald), voor Welke overwinning hem de titel
verleend ward van Prins van Wahlstatt.
Wahlwiller, dorp in nederl. Limburg, vierdhalf uur g. bezuidoosten Maastricht ; 190 inw.
Waiblingen, stad met 3000 inw. in den
wurtembergschen Neckarkreis, aan de Rems, vierdhalf uur g. benoordoosten Stuttgart. — Het stadje
met kasteel w., waarnaar de Hohenstaufen hunnen bijnaam Waiblingen ontvingen (zie GIBELLIJNEN),
lag in den tegenwoordigen Jaxtkreis.
Wanly (Noel Fr. de), fransch taalgeleerde,
geb. 1724 te Amiens, gest. 1801, schreef o. a. eene
uitmuntende fransche spraakkunst (Parijs 1754).
— W. (Etienne Augustin de), zoon van den
vorige, geb. 1770 te Parijs, gest. 1821, leverde o. a.
een Dictionnaire de rimes (1812).
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Waishyas. Zie BANIANEN.
Waitzen, stad in 't hongaarsche comitaat Pesth,

aan den Donau, 8 uren gaans benoorden Buda (Ofen);
13.000 inw.
Wakefield, fabriek- en koopstad in 't westerdeel van '1 engelsche graafschap York, 3 uren gaans
bezuiden Leeds; 24,000 inw.; nabij W. in den Oorlog der Twee Rozen een bloedige veldslag (1460)
waarin Richard, hertog van York, sneuvelde.
Wakefield (Gilbert), engelsch criticus, geb.
1756 te Nottingham, gest. 1801 te Hackney. Voornaamste werk: Silva critica (5 dln. Cambridge
1785-95).
Wala en Adaihard. Zie ADALHARD.
Walachen, een volksstam, die tot Oostenrijk,
Rusland en Turkije behoort, en op 10 millioen menschen geschat wordt, waarvan het vijfzesde de
Grieksch-kath., den zesde de Roomsch-kath. kerkleer
belijdt. De W. zijn afstammelingen der illyrischthracische bewoners van het oude Dacid, die door
de Romeinen geromaniseerd werden; vandaar dat
de W. zich zelven Romanen noemen, en dat hunne
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taal (het Walachisch), die overigens, behalve eenige
oud-dacische resten, veel slawische bestanddeelen
bevat, tot de romaansche talen gerekend worth.
Spraakkunsten van het Walachisch leverden o. a.
Maier (Weenen 1826) en Ciparin (Blasendorf 1854);
woordenboeken, Vaillant (walach.-fransch, 2 din.
Bucharest 1839), Stamati (walach.-duitsch, Jassy
1852) en Baritz(wal.-d. 2 dln. Bucharest 1853-54).
Walachria, lat. naam van 't eil. Waicheren.
Walachije, turksch Ak-Iflak, het westelijkSte der twee Donau-vorstendommen (zie MoLnit y le)
aan den linkeroever van den Donau, mini 1330 vierk.
mijlen, met derdhalf millioen bewoners (meest Walachen of Homanen), besproeid door Donau, Aluta
en Sereth, splitst zich is Groot-W. beoosten de
Aluta, en Klein-W. bewesten die rivier. In de oudheid maakte W. deel nit van Trajaansch Dacie, d. i.
Dacie veroverd door Trajanus, onder Wien het rorneinsche volkplantingen ontving; ten tijde van Aurelianus werd W. overweldigd door de Gothen; later kwam het achtereenvolgend in de macht der
Hunnen, Awaren, Bulgaren, Petsjenegen, Oetsen; en
eindelijk (1290) werd het een afzonderlijk koninkrijk, dat nu eens met Moldavie vereeuigd of schatplichtig aan Hongarije, dan wederonafliankelijk was.
Mahomed II maakte van W. eene provincie van het
Ottomanische rijk (1463), doch liet het zijne eigene
wetten behouden, en ook hun eigen worst, die met
den titel van wojwode door de bojaren gekozen
werd. In het begin der 16e ecuw echter werd W.'s
onafhankelijkheid nog verder ingekrompen (1526)
daar de vorsten van W. sedert door den sultan werden aangesteld, en ook door hem konden worden
ontslagen (sedert 1716 heetten die vorsten van W.
niet meer iwojwode“, maar .hospodar", en werden
zij steeds gekozen nit de Fanarioten). Ten tijde van
tsaar Peter den Groote (1707) begonnen de Waladen verstandhouding aan te knoopen met Rusland,
dat sedert met heeft opgehouden zijnen invloed in
W. te doen gelden. Bij het tractaat van Passarowitz
(1718) werd W. tot aan de Aluta afgestaan aan
Oostenrijk ; doch bij het tractaat van Belgrado (1739)
keerde W. weder terng onder het gezag der Porte.
Door de godsdienst (zie WALACHEN) meer verwant
met Rusland dan met Turkije, bleef W. in de Russisch-Turksche oorlogen steeds overhellen naarRusland, Welke mogendheid dan ook na den Griekschen
vrijheidsoorlog geheel en al overwegend in W. en
Moldavie werd; en bij den vrede van Adrianopel
(1829) kwarnen de Donau-vorstendommen onder
het protectoraat van Rusland. Bewindvoerder over
de vorstendommen was nu eerst de russische generaal Kisselew (1829-34); toen werd als hospodar
aangesteld prins Alexander Ghika, die 1842 ontslagen werd, om plaats te makers voor den meer russischgezinden George Mese° ; ten gevolge van de
omwenteling trail deze 23 Juni 1848 af, en werd
vervangen door een voorloopig bewind, dat niet ertrend werd door Turkije, en reeds 31 Juli rukte eene
turksche armee W. binnen, en bestormde 26 Sept.
Bucharest; ook Rusland's troepen rukten nu Moldavie
binnen (Sept. 1848), en door het verdrag van BaltaLiman (1 Mei 1849) werd aan de omwenteling een
einde gemaakt. Tot hospodar werd 16 Juni 1849
voor 7 jaren gekozen Bibesco's broeder, nl. Dimitri
Barbo Stirbey ; doch deze Warn de wijk naar Weenen, Coen in 1853, na de uitbarsting van den Russ.turkschen oorlog, opnieuw eene russische legermacht
de vorstendommen binnenrukte (9 Juli); dat gansche najaar en tot in den zomer van 1854, werd het
land behandeld als eene russische provincie; doch
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krachtens het daarop gevolgde tractaat werden de
vorstendommen door de Russen ontruimd en 21
Aug. 1854 bezet door Oostenrijksche troepen; de
uit Weenen teruggeroepene prins Stirbey deed 5
Oct. 1854 zijnen intocht te Bucharest. Bij den vrede
van Parijs 30 Maart 1856 kwamen ook ter sprake
de betrekkingen tusschen de Porte en de vorstendommen, aan svelte eene constitutie toegestaari
werd ; en nadat prins Stirbey's zevenjarig hospodarschap was afgeloopen Juni 1856, stelde de Porte
voorloopig kaitnakams, d. stadhouders, in de vorstendommen aan, totdat de betrekkingen voor goed
zouden zijn geregeld, hetgeen plaats vond bij de conventie van Parijs 19 Aug. 1858. Daarop werd ih 't
begin van 1859 kolonel Kueza tot hospodar gekozen
in beide de vorstendommen, en als zoodanig werd
hij ter Parijzer conferentie 6 Sept. 1859 erkend
door de zeven mogendheden (Frankrijk, Engeland,
Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Sardinie, Turkije).
Zie verder KOEZA.
Walacra en Walacrum, oude namen van het
zeeuwsche eiland Waicheren.
Waloheren, het westelijkste en voornaamste
der zeeuwsche eilanden, heeft 10 uren gaans in omtrek, is van bet N. W. naar het Z. 0. drie uren, en
van het N. 0. naar het Z. W. derdhalf uur gaans
tang, bevat, behalve vele dorpen en schoone buitenplaatsen, de drie steden Middelburg, Vere en Vlissingen, en is, van het Z. af, tangs de geheele westzijde,
en ook tangs de noordzijde tot een uur gaans van
Vere, door duinen, en overigens door dijken, tegen de
zee beveiligd, en ten N. door de Ooster-Schelde van
het eiland Schouwen gescheiden. In de eerste heeft
der 9e eeuw werd W. door de Noormannen overvallen (838), die er een korten tijd onbarmhartiglijk Buis hielden, totdat ze door den stamheer van
het geslacht Borssele werden verdreven; doch nog
herhaalde malen werd W. in die eeuw door deNoormanners gepiaagd (o. a. in 874 door Rollo en zijne
bende). Later had W. veel van de Vlamingen te lijden, die zelfs van 1192 tot 1195 meester van het
eiland waren, doch toen, door de overwinning van
Dirk VII (graaf van Holland) op Boudewijn VIII
(graaf van Vlaanderen), genoodzaakt werden geheel
Zeeland te ruimen. Van 1203 tot 1205 hadden de
Vlamingen opnieuw W. overweldigd. In 1603 was
W. bet tooneel van een verwoeden oorlog tusschen
Jan 11, graaf van Holland en Zeeland, en de Vlamingen, waarin de Vlamingen overwinnaars bleven. In
den 80-j. oorlog bewees W. groote diensten aanons
vaderland tegen Spanje ; immers, Vlissingen was de
eerste stall, die nit eigen beweging het spaanscbe
juk afschudde, Welk voorbeeld zooveel navolging
vond, dat weldra alleen nog maar Middelburg en bet
fort Rammekens (1 our gaans benoordoosten Vlissingers) in de macht der Spanjaarden waren, Welk
fort bun echter reeds in 1573 werd ontweldigd,
waarna ook Middelburg spoedig (18 Febr. 1575)
aan de Staten overging, zoodat het eiland W. te
recht genoemd worth de fundemeutsteen van de
Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Walchra, oude naam van 't est. Waicheren.
Walekenaer(CharlesAthanase,baron),fransch
polygraaf, geb. 1771 te Parijs nit rijke burgerouders,
bekleetlde tot 1830 verschillende posten, leefde tot
1839 ambteloos, werd toen bij de kk. bibliotheek
aangesteld, en stierf 1852. Men heeft van hem een
aantal uittnuntende biographische, historische en
geographische werken, o.a. eeneGeographie historique
et comparee des Gaules (3 dln. Parijs 1839). — Niet
te verwarren met VALCKENAAR.
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gronihertoplomLuxemgroeide him getal bestendig aan in geheel Dauphine,
burg, circa 2 urea g. ten W. Z. %V. van Echternaeh ;
totdat ze door den kruistoelit tegen de Alhigenzen
650 inw.; w'aarsehijitlijk het Billiacwn der Rowel(waartvede men lien met verwarren Itioet) grootennen. Het Kasleel W., thans mine, word in vroegere
deels verdelgd werden.
die het ontkomen koneeuwen hew oond door de Tempelridders.
den, reddeden zieh door de %inch!, en verspreidden
Waldbredimus,dor i k in 'I, groothert. Luxem 7zich over een grout getleelte %an Europa, inzonderheld in de bergstreken %an Prmenee en Pieniont,
burg, 3 tired g. bezindousten Luxemburg; 400 inw.
Waldburg, een hi 1803 wit de vroeger van waar zij een genuine!, tijd met rust werden gelaten,
bet Dintsche rijk onafhankelijke bezittingen der gradoeli emdelijk, door het uitmoorden van Cabriêres
ven Vali W. gevormd prinsdom in Zwahen, tussehen
en Mprindol, in Frankrijk zoo geed als vernietigd
Donau en Iller, 13 a 14 vierk. mijlen groot, hehoort
werden (1545). Ook de W. in Tremont ‘Aaren het
Mans lot Wurtemberg, met nitzondering Van een hit
voorwerp van veel %enolging, en werden gedvtongen
Beieren hehoorend gedeelle van graafschap Tra p ; hnm hunne ketterij of le zweren of gestralt te worden
to i rg. 'let prinsdoni W. hestond nit het graafschap
met den dotal, waarom de meesteti .le
namen
Zit met Ile heerlijklieid Wurtzach, de graafschappen
naar Zwitserland (168ti-87). Victor AiTiedefis verh^ ulfc'gg en'I'ranchhurg, de heerlijkheden Wald burg,
gunde hnn Miter reeds in 1689 om lerug te keeren
Waldsee en Moorstetten. — De graven van W. benaar Tremont, waar ze staande zun gebleven tot op
kleedden reeds sedert de Ile eeow de waardigheid
den huidigen dag. L3ij patent van 17 Fehr. 1848
werd hun door den koning van Sardinie vrijheid van
van Trachsess (majordowns) der (hntsehe keizeis.
Waldeck, souverein prinsiloin in Duitschland, godsdienst en godsdien q t-oefening verzekerd..
tnsschen Kelirliessen en Prilisen, hestaat nit het
Waldstadte. Zie IERWAIDS1'8DT ERSEE.
oude graafschap W. (ruin] 19 jerk. mijien) en het
Walen, franseh Wallons, een romaansche yolksvoornialige (ruin I vierk, mill glom zijilde) graafstam, die hoordzakelijk tot Belgie behoort, waar
schap Pyrmont, waarmede het gezawenlijk 59,000
zietrutal op rui in anderhall mtllioen opgegeven wordt.
bewoners heeft hoofdstad Arolsen.
Het zijn afstammelingen der oude gallische Relgen;
Waldemar, vier koningen van Denemarken : ze spreken Waalsch (zeer verhasterd Fransch). —
W. I, bijgenaatnd de Groote, 1157-1182, door Het Land der W. (pays Wallow), ten N. en 0. van
wiers veroveringen Denemarken zoo machtig werd,
Fransch Vlaanderen gelegen, bevatte het grootste
dat het kon wedijveren met de destijds hestaande
gedeelte van 't tegenw. koninkrijk Belgie, iil. Westmogendheden van den eersten rang. —
en Oust-Vlaanderen (te zamen Waalsch Vlaanderen),
1202-1241,deed roeinr tike krijgstochten naarZwede provv. Nameu, Henegouwen, het land van Luik,
den en Noorwegen, verwierf Pruisen (1210), onderLimburg en zelfs een gedeelte tan Luxemburg. Het
wierp Esthland (1219), stichtte daar Revel en Narva,
Land ^ ler W. leverde degelijke soldaten, die de kern
en verhief Denemarken tot de grootste zeemogendniimaakten van de spaansche legers in de Nederheld van zijne eeuw. — W. III, medehestnurder landen: ze werden Waalsche garden genoenid. —
des rijks en nog voor W. II gestorven, 1219-1231.
Waalsche Kerk, in 't koninkrijk der Nederlanden de
(eigenlijk III) was in Beieren, toen
Fransch-gereformeerde Kerk,dus genoemd doordien
—
1334 zijn varier Christoph II stierf, en kwam eerst
bij de seheiding der VereenigdeiNederlanden de Gerein 1340 met eene armee Beieren en Zwaben, oil
fonneerden nit tie Waalsche Nederlanden de wijk
zich gewapenderliand in 't bezit te stellen van zijn
namen naar de nienwe Republiek.
rijk, had aanhouilend te ourlugen. totdat hij 1376
Walferdingen,fransch Walferdange, dorp aan
stierf, zonder mannelijk oir, slechts twee dochters
de Aizette, 1 nut* g. benoord. de stall Luxemburg;
nalatende, Ingehorg en de vermaarde Margareta, de
230 inw.; pa!eis van den koning-groothertog.
Semiramis van het Noorden (zie MARGARETA).
Walhalla, in Ile noordsehe mythologic 't paraWaldemar, koning van Zweden, werd geko- dijs van Odin, bestemd tot verblijfplaats na hunnen
Zen in 1250, bij den dood van zijuen oom Erik XI,
dood voor de helden en voor alien, die op het slagveld
regeerde aanvankelijk onder regentschap van zijn
tegen (len vijand sneuvelden.
W., het Pantheon
xader, den beroernden graaf Birger, leefde zeif als
der Duitschers,zijnde de majestneuze niarmeren ternern zwijn, en gin g eindelijk (1272), ow dat goed te
pel, die koning Lodewijk I van Beieren heeft laten
eene bedevaart naar Jeruzalem doen. Bij zijn
bouwen (Oct. 1830 tot Oct. 4841), bij Donaustauf
tertigkeer (1276) voud hij het land in zoodanigen
nahij Regensburg. In dezen tempel des roems de
staat, dat reeds spoedig een burger-oorlog uitbrak
standbeelden van all] duitsche mannen en vrouw en,
tusschen hem en zijn zoon Magnus, vvaarin W. het
die zich (hetzij in den oorlog, hetzij in den vrede)
onderspit kwam te delven; hij vluehtte naar Deneberoenid geniaakt hebben: vorsten, helden, wijsgeemarken (1278), werd later (1288) door Magnus geren, dichters, kunstenaars, enz.
vangen genomen, en stierf in de gevangenis 1293.
Walkyren, in de noordsche mythologie lieve
Vaudois,
eehe
in
de
12e
fransch
maagden, door Odin aangesteld ow in de veldslagen
Waldenzen,
eeuw onder de leiding van Pierre de faux (Petrus
te beslissen wie den heldendood zouden sterven, en
Waldus), een rijk burger te 'Lyon, aldaar ontstane
om de gesneuvelden over te brengen naarWalhalla.
kerkelijke partij, die, walgend van de zedeloosheid
Wallace (William), geb. 1276, zoon van ridder
der geestelijkheid, zich van de Roomsch-katholieke
Malcolm W. van Elterslie in het graafschap Renfrew,
Kerk losmaakte, en zich onderseheidde door een
is een der volkshelden van Schotland. Op 19-j. leefstreng zedeliiken levenswandel. Om hunne reinheid
tijd doodde hij den zoon van den gouverneur der
van zeden werden ze ook Catharen genoemd ; men
vesting Dundee, vluehtte toen, en stelde zich aan bet
noenide ben ook wel Geuzen van Lyon (ow hunne
hoofd eener betide opstandelingen, waarmede hij de
vrijwillige artnoeile), ook Sabatati (omdat ze op
troepen van Eduard I aantastte; deed zich vervolkloinpen liepen), ook Humiliaten (ow hunne groote
gens henoemen tot onderkoning van Schotland (of
nederigheid). In 1184 door pans Lucius III in den
rijksbestuuMer voor Ballot, die in Engeland gevanban gedaan, werden de W. het voorwerp der gruwegen zat), en Weed aanvankelijk niet zeer veel krijgslijkste vervolging: zij werden te vuur en te zwaard
geluk ; in den slag bij Falkirk echter (22 hill 1299)
vermoord ter meerdere eere Gods, en niettemin
veroorzaakten grove misslagen der Sehotsche edelen,
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Wallenstein

dat W. van de Engelschen de nederlaag ontving ; en
eindelijk door verraad aan Engeland nitgeleverd,
werd hij 23 Aug. 1305 op Towerhill onthoofd. —
W. (William Vincent), een der nitstekendste toonzetters van Engeland, coinponeerde verscheidene
operaas, 0. Maritona; Matlde van Hongarije;
Lurline; de Bloem tier Woeslijn, en (zijn meesterst irk)
De Tooveres van Arabia. Hij deed vele reizen, hezocht
Vandiemenstand en Ninn y% -Zeeland, doorreisde 0.1.
tot Nepatrl ea KasjInir, alsook Chili, Peru. BuenosAyres, Havana, de noordanterik. Unie en Canada.
Na een Iaugdurig Wen stierf hij Oct. 1865 op het
kasteel Bogen, in het fransche dept. Ilante-Garonne;
zijn lijk ward naar Engeland "el voerd.
Wallenstein (Albrecht Wentzel Eirsebius von
Waldstem, algetneen bekend order den imam van),
vertnaard generaal der Keizerhiken, gel). 1583 op
Berrnanic in Bohemen nit aanzienlijke roomschkath. ° utters, studeertie te Bologna en te Patina, trad
torn in keizerlijke dienst, en onderseheidde zich
reeds in 't begin Nan den 30-j. oorlog derwijze in de
Boheenische onlusten (1618), dat hij 16'20 ^ erheven
werd tot grail van het Heilige Roomsche Ri l k ; in
4622 werd hij voor zijne overwintsingen in Moravia
en Hongarije beloond met de heerlijkheid Friedland,
werd door aankoop eigeuaar van rneer dan zestig
in Bohetnen verbeurd verklaarde heerlijkheden, en
1623 verheven tut rijksprius van Friedland. In 1625
richtte hij op eigen kosten eene armee van 40,000
man op voor den keizer, ^%erd tot opperbevelhebber
hanoenol, streed 1626 en 1627 %ourspoedig in NoordDititschland, en werd hertog van Mecklenburg en
Sagan. Intusschen verhieven zich %Ito alle kanten zoo
sterke klachten over W.'s geweldenarijen, afpersingen en wreedheden, dat keizer Ferdinand genoodzaakt werd aan W., hoe ongaarne ook, het opperbevel te ontnernen. Joist doende alsof hij zich ged wee
in (lie ongenade schikte, begaf W. melt naar zijne
landgoedereu in Bohernen, en leefde daar in vorstelijke pracht. Toen 6ustaaf-Adolf van Zvteden echter
overal zegevierend voorwaarts rnkte, en Tilly nederlaag op nederlaag leed, riep de keizer W. weder
aan het hoofd der armee: maar W. liet zich zeer
lang bidden en stneeken; eerst Coen hem de schreenwendste privilegicu waren toegestaan, aativaardde hij
wetter het opperbevel (1632). Spoedig verdreef
de Saksen nit geheel Bohernen, dwong Gnstaaf-Adolf
tot ontrnitning van Beieren, en leverde hem 6 Nov.
1632 den vertnaarden veldslag van Liiizen, waarbij
do held van Zweden snetuelde. De eigenmarlitige
wijze, waarop W. zich vervolgens gedroeg, zijne openbare ongehoorzaarnheid aan des keizers bekelen, zijne
heimelijke onderhandelingen met Saksen, Zweden
en Frankrijk, alles werkte samen, om des keizers be..
sluit nit te lokken, waarbij W. in den rijksban gedaan werd als schirldig aau hoog verraad. No ging
W. met eenigen aanhang naar Eger, en troodigde
de Zweden derwaarts tot eene conferentie; dock eer
die plaats had, werd W. op 's keizers last door kapitein Deveronx verwoord 25 Febr. 163i.
Waller (Edmund), engelsch dichter, geb. 1605
te Coleshill, gest. 1687. Zijne getlichten zijn verzameld door Fenton (Louden 1771 en 1774).
Wallers (Lucia of Maria), nmeder van den vermaarden hertog van Monmouth. Zie BAnLow (Lucia).
Wallin (J. Olaf), zweedsch dichter, gel). 1779,
gest. 1839 als protestantschaart-bisschop ran Upsal.
Zie WALLLiERLAND.
k
Wallis, zw.ts. kanton.
Wallis, engelsch Wales, bet Britannia secunda
der ouden, later Cambria genaatnd, in 't Fransch
principautd de Galles, voormalig onalhankelijk prins-

Wallis
dom in Engeland, waarvan het 't westelijk (den
vorm van een schiereiland hebbend) gedeelte nitmaakt, heeft ten N. de lersche Zee, ten W. het
kanaal van St.-George, ten Z. het kanaal van Bristol,
ten 0. de graafschappen Monmouth, Hereford,
Shrop, Chester. Het prinsdon) W. is 350 vierk.
millet] grout, bevolkt met 1,114,0(10 zielen, en logedeeld in 12 graafo tappen (zie ENGELAND); hooftlstad Pembroke. Men splitst W. ook in twee Ileelen
(Noorth.W. en Znid-W.). De bevolking van W. heboort tot den reltisehen start ; zich zelven noemen
zij Kyinris (Cambriers), en bonne tail beet het
W elsch (zie dat art.). De Romeinen dedeo vergeefsche pogitigen orn de Cautbriers aan him gezag te
onderwerpen. Suetonius Paulinus was wet een oogenbilk ineester %an het noorden van Cambria, doch in
het zuiden werden de Romeinen aangetast door de
Siluren, die onder aan%oering van Cataractns Moeken vveerstand boden aau Agricola. Toen de Rowelnen (4,11) Groot Ilritaiwia verheten, vormden de
Cari bbriers eene soon van monarchalen bondsstaat,
welke in tijden van getaar onder de beselen van
een vorst stool, die den tile! voerde van Pendragon.
Zij wederstonden alle veroveraars, zoowel de Saksell als de Noormannen; mettemin waren zij reeds
gedwongen (an schatting op te breugen aan koning
Athelstan (925-941), en ook de not mandische
koningen v‘ertlen door hen als opperheer erkend.
Hendrik 11 had bloedige oorlogen te voeren tegen
de Cambriers; doch zij tletalen eerst in 1282 voor
goed ondenvorpen door Eduard 11, die in 1301 het
veroverde land met den titel van prinstlorn W. aan
zijnen zoon (later Eduard 11) schonk, en sedert
dien tijd hebben aitijd de engelsche kroonprinsen
(de oudste coon van letterer] koning of koningin)
den Wel gevoerd van Prins van Wales. Onder Hendrik VIII werd W. hij Engeland ingelijfd (1536).
Wallis (N ieuw- ), engelsch New-Wales, ook %% el
West-Main gewtamd, eene ornstreeks 30.000 vierk.
mijien grtiote landstreek in britsch Noord-Amerika,
strekt zich van het Z. 0. naar het N. W. langs de
gehecle Ilirdsonsbaai wordt door den Churchill
of Mississippi in twee deelen geseheiden, die NoordNienw-W. en Zuld-Nieuw-W. heeten Olt laatste
Met te ver y% arren met bet volgend art.). Nieuw-W.
is bewoond door onafkankelijke Indianenstammen;
doch in het znidgedeelte heeft de HirdsonsbaaiCompagnie eenige nederzettingen gevestigd.
Wallis ( Niel] w-Zu d - ) , etigl. New-South-Wales,
niet te veruarren met Znid-Nieuw-Wallis (zie het
vorige att.), in rtritnen zin het geheele znidoostgedeelte van Nieuw-Holland, in inter beperkten zin
eene britsche kolonie Want., aanvankelijk besternd
tot deportatie van in Engeland veroordeelde tnisdadigers. Door Cook was dit land reeds in 1770 bezocht ; in 1788 bracht kapitein Philips eerie eerste
lading v eroordeelden daar aan, en stichtte de kolonie
Botany-Bay, doch Irij verplaatste zijne volkplanting
reeds spoedig naar Port-Jackson of Sidney. Sedert
1821 begonnen meer en meer ook vrije menschen
(niet-gecondemneerden) nit ^ .ngeland naar Nieuw..
Zuid-W. te verhuizen, en sedert 1848 worden in
bet geheel teen verourdeelden nicer derwaarts gezontlen. Reeds sedert 1823 is over de kolonie een
gouverneur aangesteld, en 166r 1859 was deze yolkplanting ingedeeld in lien graschappen (Cumberland, Campden, Argyle, Westmoreland, Northumberland, Roxburgh, Londonderry, Durham, Ayr, Cambridge). In 1859 echter is al het land henoorden
kaap Danger daarvan afgesckeiden en tot eene afzonderlijke kolonie verheven, die den Dana draagt
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Wallis
van Queen's land (zie dat art.), zoodat de nitgestrektheid van Nieuw-Znid-W. thaw; berekend
worth op 22,650 vierk. mijl, zijnde alleen het kustland dicht bevolkt, terwiji bet binnenland (met onbepaalde grenzen) minder sterk gecoloniseerd is.
De bevolking bedraagt constr. 380,000 zielen.
Wallis (Arehipel van den Prins van), groep
eilanden aau de noordwestkust van Russisch Amerika.
Wallis (Eiland van den Prins van), ook wel
Poeloe Pinang of Penang genaaind, eiland in de
Stria van Malakka, aan de westkust van het schiereiland, is 8 vierk. rnijlen grout, met 46,000 bewoners; houfdstad Georgetown.
Walliserland, of Wallis, fransch le Valais,
lat. VaIlts Pennina, een der znidelijke kantoris van
Zwitserian41, tusschen Italie en het kanton Bern, is
!Ina 95 vierk. mijlen grout, met slechts 91,000 bewoners, heeft vele geneeskraehtige bronnen, en vomit
eigenlijk een groot dal, dat ingesloten is tusschen
houge bergen, en besproeid woidt door de ItliOne
en de zich daarin ontiastende rivieren. Na aelitereenvolgend toebehoord te hebben aan de nommen,
Burgundiers, Franken, maakte W. deel nit eerst van
bet koninkrijk Transjuraanseli Bur untie, daarna
van het koninkrijk Arles. Later splitste het zieli in
Neder-W. ((flitter de graven van Savoje) en Opper-W.
(onder den bisseltop van Sion). Walter van Supersax, bisschop van Sion, geholpen door een korps
Beruers, maakte zich (1476) ook van Neder-W.
meester, en sedert li eu tijd vormden de beide deelen eerie republiek, die bondgenoot was van de 13
kantons. In 1801 scheidde de republiek W. melt van
Zwitserland af, en stelde zich miller protectoraat van
FrankriA; in 1810 werd W. hersenapen in bet Departement van den Simplon (met Sion tot houfdpleats). In 1814, bij den vrede van Parijs, werd W.
als Linton aau den Zv% itsersehen Bond toegevoegd.
Lang is W. ter prooi ge%%eest aan inmendige beroeringer], door den strijd tier bevolking tegen tie constitutien van 12 Mei 1815 en 14 Sept.. 1844, dat
wil zeggen tegen de aristocratie en de geestelijklieid.
Na de burgeroorlogen van 1841 en 1847 verkreeg
W. eindelijk 10 Jan. 1848 eene constitutie in meet'
liberalen geest. Zetel der regeerimg is de stad Sitten.
Wallons. Lie W ALEN.
Wa10, Wailo, Woello, een rijk tier Dzjoloffen
(1)lijol3tis) aau den benedenloop van den Senegal
(144 vierk. mijlen, met 16,000 bovoilers), sedert de
2e lielft der 19e eenw fransehe bezitting.
Walpole (sir Robert), geb. 1676 te Houghton,
stood van 1721 tot 1742 als kanselier der sehatkist
Dan bet hoofd van het britsche (millstone, werd teen
hij aitrad tot graaf van Orford verheven, en stierf
1745. — W. (Horace), zoos van den vorigs, geb. 1718, ofittiok itch 1767 gebeel en al aan
de staatsdienst, critic 1791 van ziinen neer den i tel
van graal van Orford en diens fortnin, en stierf 1797.
Hij is een van Engeland's gee,tigste sehrij‘ers van
brieven en gedenksehriften. Iii mine fEdcs Walpoliana
(1752) geelt hij eene besehroving van zijus vaders
paleis te Houghton. Van zijne vele vverken zijn het
beroeinst : zijne Brieven (6 (1111.1.onden 18-11, %%aarbij
in 1851 nog kwainen 2 dln. Brierwisseling met Mason ), en zijne Gedenkschniten (12 dln. Lout!. 1846).
Walpurgis, de heilige, znster van den heiligen Waibald, gest. omstr. 780 als abdis van bet
klooster Heidenheirn bij Eichstadt, worth door de
geloovigen aengeroepen, als bescherrnheilige tegen
bet belleksen. Zij werd geeanoniseerd 1 Mei, juist
den (lag van een der voornaamste feesten vaa het
Heidendom ; vandaar dat bij het toenemend geloof
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aan toovenaars, heksen en tooverkollen reeds spoedig de nacht van 30 April op 1 Mei (d. i. de nacht
die hares kerkelijken gedenkdag voorafgaat) onder
den naam van Walpurgisnacht eene ijselijke beruchtheid kreeg: al de tooverheksen enz. reden dien nacht
naar den Blok,berg (heette het), wan hun meester
(de snivel) dien nacht eene groote partij gaf, en
waar het tan tritgelaten Bartel toeging.
Walvisch-eiland (het), in de Chineesche
Zee. aan de noordwestkust van Borneo.
Wamel, dorp in Gelderland, aan de Waal, 2
uren g. bewesten Druten ; 1,500 low.
Waineldinghe,outle naam van Wemeldingen.
Wampach, naam van (hie dorpen in 1 groothertogdoin Luxemburg, nl.: 1) Ober-W., 2 uren g.
ten W. N. W. van Wiltz ; 300 low. — 2) Nieder-W.,
kwartier gaans van het vorige en 6 uren g. benoordw. Diekireh; 260 inw. — 3) Weiss-W., zevendhalf our g. benoorden 1)iekirch.
Wan, turksch ejalet (600 vierk. mijlen) in 't
znidoostgedeelte van Armenie; daarin ligt het meer
W. (Arsissa pales der °tidal), rijk aan zoutgehalte,
en bijna 78 vierk. mijlen groot. Op den oostoever
van dat meer, 33 mijlen bezuidoosten Erzeroem,
ligt de stad W. (bet (ade Atlanta), met 20,000
inw., hoofdplaats van het ejalet, naar men wil gesticlit door de vermaarde Semiramis.
Wanda, koningin van Polen (540-600).
Wandsbeck, vlek met 600 inw. in Holstein,
uur gaans van Hamburg, bekend als woonplaats
van den diehter Matthias Claudius (zie CLAUDIUS).
Wani, kustrivier in 0. I. Zie BRAHMIN!.
Wanneperveen, dorp in Overijsel, zesdhalf
uur g. benoorden Zwolle; 700 inw.
Wanoi, verkorte naam Your Wadenoien.
Wanroy, of Wanrooi, dorm in Noord-Braband,
wen g. bewesten Boxtneer ; 600 inw.
Wanssum, dorp in nederi. Limburg, een
kwartier gaans van de Maas en 8 uren g. benoorden
Roermond ; 4.80 inw.
Wanswerd, dorp in Friesland, derdbalf uur
g. ten N. N.O. van Leeuwarden ; 140 inw.
Wapenvelde, lot 1843 blurt, nu dorp in
Gelderland, 4 lira] g. heousten Elbiirg; 800 inw.
WapserVeen, of Wapsterveen, verk.Wapsveen,
dorp III Drenthe, 3 uren g. benoorden Meppel ; 600
inw.; bestorni reeds in de 13e eenw.
Warbeck (Perkin, d. Pietje). Zie PERKIN.
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Waranis, Zie GUARANIS.
Warasdin, vesting en hoofdstad van bet co-

tnitaat W. in Croatie, aan den Donau, 9 mijlen benoordoosten Agrarn ; 9000 inw.
Warder, I) dorp in Noord-Holland, 1 nor g.
low.; teed veel in den abed
benoorden Edam ;
van Nov. 1775. — 2) bet dorp Waarder.
Waregen, of Weringers, een noorseh yolk,
herkornstig tilt Noorvvegen. Ze wertlen d oor de jonge
republiek Novgorod te help geroepen tegen de gedurige invallen der runlets; doch reeds spoedig
maakte hun aanvoerder, Riirik, zich van Novgorod
meester, Hain den titel aan van grootvorsl (iii 862),
en werd de stichter van het Russiselie rijk. Andere
W. vestiglien zich te Mew (864); nog anderen zetteden zich seder op Usland (874).
Warffum, dorp in de prov. Groningen, vijfdhalf our gaans ten W. N. W. van Appingedani; 1600
inw.; 10 minute', g. Itezniden W. stand eertijds het
Johanniier klooster W., sedert bet laatst der 12e
cam bewoond door monniken en nonnen, die tot
aanzienlijke familiën benoorden; dat klooster is in
laatst der 16e eeuw te niet gegaan.
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Warfhuizen

Warfhuizen, of Werfhuizen, dorp in de prov.
Groningen, 6 'wen g. bewesten Appingedam; 500 inw.;
in 1564 (2 4-1 Mart) werd W. door de Friezen platgebrand nit weerwraak, onidat Verdugo (de spaansche stadhouder over Stasi en Lande) een strooptocht in Friesland gedaan had.
Warga, oudtijsls Rainier, dorp in Friesland,
anderhalf nor g. beznidoost. Leeuwarden; 700 inw.
Waring, dorp op Java, resid. Djolidjokarta ;
17 Juni 1829 schitterende overwinning der nederl.
troepen op die van den muiter Diepo Negoro.
Warlesle, oude naam van Warns.
Warmenhuizen, dorp in Noord-Holland, 2
uren gaans benoorden Alkmaar; 650 inw.; 14 Sept.
1799 bezel door de Engelschen, die er dien uacht
door de Franschen, gekommandeerd door kapitein
Gondoever, aangetast werden, en wet zwaar verlies
het dorp weder tnoesten ontruimen.
Warmond, dorp in Zuid-Holland, I nurgaans
benoorden Leiden; 1000 inw.; een 1799 gesticht
roconsch-kith. seminarie.
Warnachaire, of Gamier. major of bewindvoerder over Burgundie onder Clotarius H, leverde
Brunehant over aan dien vorst, die haar op verschrikkelijke wijze ter dood deed brengen (613),
terwijl hij W. beloonde door hew in zijn anibt te
bevestigen voor levenslang: van slat oogenblik begint
de groote macht der majordomnssen.
Warnemtinde, tuarktvlek met 1800 inw. en
zeebatIplaats in Mecklenburg, am-, de uitwatering der
Warnoto in de Oostzee, is de zeehaven van Rostock.
Warners, lat. Varni, een nude volksstam, ook
Varner' of Varijnen genoeind (zie VARNEN). Een klein
gedeelte banner, naar ons land den Rijn afgezakt,
kwani in 't. laatst der 6e eenw in opstand tegen den
frankischen koning Childehert II, die hen nagenoeg
geheel uitroeide; de weinigen, die hen leven wtsten
te redden, verdwenen onder de Friezen.
Warns, grunt dorp in Friesland, 2 nren g. heznitloosten Hindeloopen; 600 inw.; nahij W. de
moorddadige veldslag (1345), ttaarin graal Willem
Iv snenvelde, en waardoor Friesland bevrijd werd
van de Hollandsche overheersching.
Warn3veld, dorp in Gelderland, ruin] een
kwartier gaans heoosten Zutphen, aan de Berkel;
300 inw.; hevig gevecht tusschen de Spanjaarden en
Engelschen in Sept. 1586; vatersnood Mart 1784.
\VARGA,
Warraga, :r.e,caI dorp.
I
7 %%
Warren (Sam.), engelsch let erkiintlige, geb.
1807, s-!dert 1852 recorder van Huh; betialve versche done reclits q eleerde werken, heeft men van !tern
een anntal belletctstiselie (18 Linden 1815-54):
Passages from the diary of a late physician (3 illn.
LouLonde!' 1812) en Ten thouscod a year (3
den 1841) zijn van die verzarneling de voornaainste.
Warren Hastings. Zie 11..ASTINGS.
Warrington, fahriek- en koopstast in 't engl.
graafschap Lancaster, aan de Mersey, mint 7 tire!' g.
beoosten Liverpool; 27,000 in w.; staat door een Lanaal in gemeenschap met Liverpool en Manchester.
Warschau, poolsr h Warszawa, fransch Varsovie,
boardstaii van russisch Polen, op den linkeroever van
de Weichsel, mettle op den anderen never liggende
versterkte voorstad Praga verbonden door eene brig,
(lie met het standheeld van Jan Sohiesky prijkt ;
163,000 inw.; de 1816 gestichte universiceit van W.
is 1832 weder opgeheven. Aanvaiikelijk hoordstad
van Mazovie, werd W. onder Sigismond 11 hooldstad
van geheel Polen. Vermaard is de Slag van W., die
drie dagen duursle (28-5(1 Juli 1656) en waarin de
Polen totaal verslagen werken door Karel X van Zwe-
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den en zijn bondgenoot Frederik Wilhelm, keurvorst
van Brandenburg. In 1703 werd W. ingenomen door
Karel XII, in 1794 door Soewaroff (Suwarow), die
de voorstad Praga in brand stak en W. liet plunderen. Bij de daarop gevolgde deeling van Pole!' kwam
W. aan Prnisen. Ue Franschen, gekommandeerd door
Murat, rukten W. binnen 30 Nov. 1806.In 1815 werd
W. aan Rusland afgestaan. In Nov. 1830 barstte te
W. een geweldige opstand uit, waardoor Polen voor
een oogenblik het juk van Rusland afwierp; loch
nadat de Polen wonderers V-111 dapperbeid gedaan
hadden, nioest W. toch eindelijk hezwijken : het werd
8 Sept. 1851 ingenomen door pries Paskewitsj,
waarme !e de opstand gedempt was. In 1848 nogmaids iti opstand gekomen, werd W. dadelijk gebombardeerd, en wetter in onderwerping gebracht.
Van 1807 tot 1815 was W. de hooldstad van het
groothertogdom W., gevormd nit dat gedeelte van
Polen, slat Prnisen hij den vrede van Tilsit most
afstaan (omstr. 1850 vierk. mijlen met 2,200,0(0
bewoners). Bij den vrede van Weenen (1809) moist
Oostenrijk bovendien nog Galicia afstaan ten hehoore
van W., dat daardoor 2800 vierk. mijlen grunt weal,
met eene bevolking van hijna 4 inilhoen zielen. Dit
groothertugd'om, door Napoleon gesticht voor den
honing van Saksen (Frederik August, kleinzoon van
koning August II van Polen, die het echter reeds in
1812 weder verloor), werd in 1815 verdeeld tusschen linstand en Prnisen.
Warstiens, dorpje in Friesland met een veertigtal inw., is bet klemste dorpje in Istaarderadeel,
en ligt circa 2 uren gaans beznidoosten Leeuwarden.
Wartena, of Wart na, dorp in Friesland,2 uren
gaans hezunloosten Leeuwarden ; 500 inw.
Warti, fransch dorp. Zie FITZJAMES.
W
Wartna, fri esc h
w APTENA.
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Wasa, oud riddergoed in de zweedsche prov.
Upland, 3 mijlen van Stokholm, is bet staintints der
koninklijke dynastic Wasa, aarvangende met Gustaaf I, nitgestorven met Gustaaf Adolf en zijne ilochter Christina. — De Wasa-orde is eene zweedsche
ridderorde, door Gustaal Ill ingesteld 26 Mei 1772.
Wasafelde, in de 9e eeuw een dorp in zoogenaatude graafschap Zutphen, verinoedelijk het tegenwoordige VarssevehL
Washington, algemeene hoofdstad van de
Noord-amerikaansche Unie, in het district Columbia,
op eene door twee airmen van den Potomac gevormde
landtong; 63,000 inw.Gesticht in 1792 ter eere van
generaal Washington (zie het volgende art.), is sesiert 1800 de zetel der Boedsregeering en van het
Congres. III Ilea oorlog met de Engelschen veroverden die (1814) de start, en verbraridden er het
Kaint , sol (slat 1818-27 !log prachtiger Ilan het to
voren was wetter opgebonwd is). — W., naam van
een aantal andere steden in de Vereenigde Staten ;
de voornaarnste is die in Pennsylvania, 10 mien gaans
bezuidw. Pittsblirg, met 3500 inw. — W., naam
van verscheidene graafschappen in de Vereenigde
Staten; het voornaamste is dat in den staat NewYork, op lien linkeroever der Hudson-rivier; 60,000
bewoners; hoordplaatsen Salem en Sandy-Hill. —
W., een territorium tier Vereenigde Staten, genrganiseerst 2 Maar:, 1815 nit de noorderhelit van het
Oregon- gebis-1, is 8285 vierk. mijlen grool, telt (hehalve 31,(100 Indianen) slechts ornstr. 15,000 bewoners, en heeft lot hoordstad Olympia.
Washington (George), grondlegger van Nd.Amerika's onalliankelijkheid, geh. 22 Fehr. 1732 te
Bridge-Creek in het graafschap Westmoreland van
den staat Virginie, was eerst ingenieur-landineter,

Washington-eilanden

diende als officier der militie in den oorlog der Engelschen tegen de Franschen van Canada( 1754-60),
gaf in die 6 jaren reeds bewijzen van veel talent, en
keerde met den rang van kolonel in het burgerlijk
leven terug. Toen de onlustell hegonnen, was hij een
der 7 afgevaardigden van V irg il-lie op het co ngres te
Boston (1774), en werd tot opperbevelhebber der
bondstroepen gekozen (1775). Bijna z o nder
middelen, hield hij zich, door ornzichtigheid en beleid en met een zeldzaarn talent, in weerwil van
eenige hulp, die hem door Frankrijk verleend werd,
niet zonder ongelooflijke nioeile en inspanning staande tegen de engelsehe generaals Howe, Clinton, Burgone, Cornwallis; eindelij ii gelukte het hero, laatstgenoemden in York-Town in te sliiiten, en te noodzalten tot capituleeren (1781). waarop 1783 de
vrede van Parij, volgiie, en de erkenning van de onafhankelijkheid der Vereenigile Staten. Zonder dat
er wanordelijkheden plaats grepen, ontboud W. de
troepen, legde zijn opperbevelheb‘aerschap Heiler, en
keerde tot het leven van een stil burger terug. Zoodra zich een geregeld bewind had gevestigd, werd W.
tot president der Unie gekozen y our den tijd van 4
jaren (1789), en in 1793 werd hij als zoodauig herkozen. Hij hield zijn land in vrede met Europa, dat
dour de fransehe ornwenteling in mu en vlam
stood, en bleef onziklig in den oorlog tusschen
Frankrijk en Erigeland. In 1797 afgetreden, aanvaardde hij nogmaals het opperbevelhebberschap over
de armee, Coen bet tot een oorlog dreigde te komen
met Frankrijk, en stierf 14 Dec. 1799 op zijn landgoed Mount-Vernon in Virginie. Ziju stoffelijk overschot rust order 't 110111111)eflt, der de natie hem in
de bonds s tad Washington opgericht heell; eu zijne
nagedachtettis staat in heel de wereld in eere als
die van een der verstandlgste en eerlijkste martnen,
die unit aan het hoof(' van een yolk hebben , gestaan.
Washington - eilanden,denoordvvestelijke
griep der Mar,j1leSaS•Cilaliden.
Wasili, of Basilms, naant van vijf grootvorsten
van Rusland, nl.: W. I, 1'272-1276, was de vierde
zoon van Jaroslaw II, werd de opvolger van Jaroslaw
III, en had zeif tot opvolger Dmitri I. — W. II,
1389-1427) , zoon en opvolger van Dmitri IV, word
in 1408 in Moskou belegerd door een velillteer van
Tamerlan, en verkreeg slechts vo . tr 3000 ro p bels, dat
het belegopgebroken wierd.-- W. III, hijgenaan).1
Ternnoi (d. i. de Blonde), zoon en opvolger van W. II,
was 10 jaren Dud, toes hij den troon beklom (1425).
Door Joeri
vorst van Galiete, van den
troon gestooten, werd W. III na den dood van lien
usurpator op den troon hersteld, doch aartgevallen
en gevangen genomen door den than van Kazan, die
heir sleehts tegen betalin g van een hoogen losprijs
vveder vrijliet (1445). Teruggekeerd in Mosion, wear
de zoon van Joeri het hoogste gezag nsurpeerde,
word W. III op liens bevel van het gezicht beroofil ;
desniettemin gelukte het W. III lien i t ,iirpator to
verdrijven.W. III stierf 1462. en werd opgevolgt1 door
zijnen oudsten zoon, !wan
W. IV, 1505—
1533, zoon en opvolger van Iwan
was de eerste,
die den titel van antocraat aartnam ; hij sehafte de reimblikeinsche vrijiloutinen at' van Nowgorod en l'skow,
bracht van de bevolking doer steden een Teel naar
Moskou over, beinacht igle Smolensk, maar zag zijne
eigene hoofdstad (Iloskou)ot erweld igen door deTartare!) van de Krim en van Kazan (1521), ;tan wie hij
een torten tijd schat pliehtig vyas. Spoedig e d itor
h9rnarn hij zijn overwicht op de Tartareit, stelde eon
nienwen khan to Kazan aan,versterkte Koloema, lijfile
ecinge vorstendomr»en bij zijn rijk in, en stierf 1533,
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den troon nalatende aan Iwan IV. — IV. V, tsaar
van Rusland, af,taminende van Wladimir den Groote
en van de prineen van Soezdal, was rijksbestuurder
gevseest gedurende de ntinderjarigheid van Fedor II
(1605). boen daze door eenen valschen Dmitri (Gregorius Otrepjeff) van den troon was gestooten, vertired W. den ustirpator, en nerd door het volt nitte begeroepen als tsaar. Ilij had twee valsche
strijden. aduvankelijk hetengelde hij de opstandelingen, ^ ioor de !mitt, die Karel IX van Zweden hem zond
(5000 man, aangevoerd door graaf Jacqucs de La Gardie); dock onv erhoeds aangevallen door Sigistnond,
koning van Polen (1609) werd W. V. overwonnen,
vervolgens door de Mos%ovieten overgeleverd aan zijnen t ijand, en stierf in gevangensehap to Warsclau.
Waspik, dorp in lid.-Braband, 1; uur g. bewest.
Waalwijk ; 1800 inw.; v‘atersnood hurrah 1809.
Wasselnheim,duitschenaam van Vasseltinne.
Wassenaar, dorp in Zuid-Holland, '2 urea g.
ten N. N. 0. van 's-Gravenhage, 10 minute° g. zijwaarts van den grooten straatweg van 's-Hare naar
Haarlem; 900 low.; '26 Juli 1572 geplunderd en verwoest door de Spanjaarden.
Wassenaar, een flee oudste aanzienlijke geslachten in de Nederlanden ; te g en der familie W.
worden reeds in de 12e eeuw vertneld als Holtandsche
eilelen. Tot dit ge,lacht behoorde o.a.: W. (Jacob
van), heer van Olalarn, geb. 1610, die 1633 in Ile
plaats van M. lie. Tromp beuoemd werd tot lintenantadmiraal der vloot, y our welke hooge betrekking hij
de nnodige bekwaarnheden niet bezat, ofschoon hij
dat germs vergoedde dour weergaluozen noel eu onverschrokkeitheid; 1656 outzette hij, geholpen door
de deensche vloot, de door de Zweden benanwdestad
Dantzig ; 1657 werd hij Heer van Wasseitaar, en in
datzelfde jaar bracht hij een hull. gezantschap naar
Portugal, en maakte 15 portugeesehe suikerschepen
prijs, die nit Brazilie terugkeerden; 1658 street' hij
met eene sterke vloot, ter help Vail Denentarken near
de Oostzee gezondett, roeuirtjk tegen de Zweden;
161;5, in eenen zeeslag tegen de Engelschen. hield hij
met leenweninoed (Ion strijil vol tegen iiene verplettonic overmacht, totdat zijn schip (de Ern iracht) in
brand geraakte en in de lucht vioug (13 Juni): zijn
lijk is nooit gevonden.
Wasserbillig, vermoedelijk het Bilacus der reiskaart van Pentinger,durp in 't groothert. lauxemburg, aan de vereeniging van de Sure en de Moezel,
anderhalf itur g. beitoordousten Greveurnacher en
circa 3 wren g. bezuldw. Trier; 500 inw; door brand
geteisterd iu 't voorjaar van 1723 ell 11 Juli 1842.
Waterford, het oostelijkste knstlandschap en
graafschap in leriand, circa 35 vierk. rnijlen,inet
131,000 bewoners; hoofdplaats de sad W., een
der voormiainste havenplaatsen van !edam!, aan de
Strir, '2 urea gears van hare nitwatering, heeft
29,000 inw., en is gesticht in 852 (volgens
ge l' reeds III 15i). Eerst na de verovering van lerland door Hendrik II out mg W. zijn tegenw.
In 1003 himwde Reginald de Duel. bier een tasted!,
dat nog bestaat, en dat het oullste in lerland is.
Li 1649 wen! W. tevergeefs belegeril door Cromwell.
Watergang, doll) in Noortl-Holland, anderhalf nut. g. bezitiden Purinerende; 300 inw.
Watergeuzen. Nadat de whim van Celina
(zie dat art.) in zwang gekornen was, werden die
Hollanders, die Pr 111111 week van maakten on) aan
Spanjaarden albrenk te water to doen, met den naam
W. bestempeld. De W. maakten zich 1 April 1572 van
den Briel meestee, eu gaven this feitelijk den eersten
gevoeligon schok aan Spanje's nicht over ors land.
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Wateringen, dorp in Zuid-Holland, vijf kwartier g. bezuidousten 's-Gravenhage, I uur g. benoordoosten Naaldwijk; 1359 inw.
Waterland, I) een der Brie afdeelingen,
waarin vroeger het Noorderkwartier, prov. NoordHolland, ingedePld was, bevatte de 3 steden Edam,
Moniikendatn, Purinerende, benevens de 23 durpen:
Watergang
Warder
Baastiorp
Kwadijk
Broek
Durgerdam
Zniderwoude Vollendatu
Ho ysloot
Oostiinizen
Schellingwoude Uitdam
Hehrede
Purmerland
Bui ksloot
Etersheim
Ilpendatn
Zunderdorp
Nienwentiam
Middelie
en
Landsmeer Ax‘Nijk Middel-Beemster.
2) voortnalig dorpje in Staats-Vlaanderen, anibacht
van lizentlijke, in tie 16e eeuw gebouwd in den zoogenaamden Oudemanspolder, en daaruaar ook wel
Oadetnan geheeten. Door 't doursteken van de dijken
(in tie Spaansche onlusten) Iiep o. a. die gansche
polder order water, zoodat het dorpje met zijne kerk
reek in 't laatst der 16e eenw met meer bestond.
Waterlandkerkje,dorp In Zeelant1,5 urea g.
be-m(1. Middelburg, 1 uur g. van Oosthurg, 170 inw.
Waterloo, dorp met 3600 itiw. in de belg.
prov. Zuid-Braband, aan den weg van Charleroi waar
Brussel, en bij den ingaug van bet bosch van Soigne;
18 Juni 1815 de vermaarde veldslag, 'Damn Napoleon I totaal v3rslagen werd door Wellington en
Blucher. Het voornaamste gedeelte van den strijd
werd gestreden tusschen ilialerloo ten N. W.,
Mont-Saint-Jean ten IN., en Belle-Alliance ten Z.; in
vele hoeken wordt die veldslag Ilan ook wet een der
twee laatstgeneetntle nainen vertneld.
Watervallen. lie voornitamste zijn die van
den ;Nijl in Afrika ; van den Niagara, den Mississippi,
den :Missouri, de Magdalena-11%1er in Amerika ; die
van Schaffhausen en van Staubach in Zwitserland;
die van Oro) in Pieinont.
Watt (James), schotsch werktitigkundige, geb.
1736 te Greenock in Sclietland,"braelit het door eigen
studte, zoover, dat hij 11111`.4 . 1'slielk-opilav: te Glasgow word, en agile zich sedert 1763 toe o d verbetering van de stoomwerktuigen ; de vvereld%erhazentle
vIncht, d,e de toepassing van ' I, stooitiverinogen seden heeft geitonien, !weft men bpit uItsliiIh mid te
datiken aan W. en zijnen medowerker Boulton.
slier!' 1819 Le Heathtield bij Birmingham. 1827 is
W.'s stair dbeeld opgericht.
te Birniii
milt Deptford in het
I Ik
Wat—Tyler, een .en.e..ker
engelsche graalschap Essex, stelde zich in 1381
(order Richard 11) aan het !Dula van het organs
den dank der belastingen in opstand gekoinene engelsche Tolk, en bt-ivordertle de algeheele her% ortning
des rijks en de vriparing van het Sulk tegen de
dwingelandij der koninklijke B ruiser. Met zwien
aanha li g H el i um hij groOle verwoestingen aan Op de
bezittiogen der aanzienlijken, die reel van hem te
lijden harden. Nadal de opstand reeds algenteen was
in 41e graafsehappen Essex, Sussex, Surrey, Kent,
rukte W. op Louden aan, beinaelitigde den Tower
zonder slag of stout, en scheen bet oognniblik nahij,
waarop koning Riehard 11 in zijne harden zoo vatlen. Van een totting gees boerenstreek d ur Mende,
lief W. zich door Richard verschalken ow een mondgesprek met hem te komen houden; (loch nauwitiks
was W. v■ eerloos in Richard's inaeht, of deze liet
hem verratlerlijk vermoorden (15 JI1111 1381).
Watweide, noordholl. dorpje Wadway.
Waubach, dorp in nederl. Limburg, 1 uur g.
ten 0. N. 0. van Heerlen; 600 inw.
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Weenen
Wavershove, Dude naam van Wervershoof.
Waverveen, dorp net 350 inw. in de prov.
Utrecht ; de Anistel scheidt de genreente W. van de
noordboll. gemeente Uititoorn ; Sept. 1672 werd W.
door de Franschen grootemleels in de ascii gelegd.
Wavre, stall in de belg. prov. Zuid-Braband,
6 'wen gaans hezuidoosten Brussel, aan tie Dyle;
6000 inw.; bekend door het gevecht tusschen de
Paulsen en Franschen tijdens den slag van Waterloo;
door dat gevecht hield Thielmann den franschen
generaal Grouchy derwijze op, dat deze Diet in staat
was den keizer in tijtis te hulp te komen.
Wawre, een slop 2 uren gaans van Warschau,
op den rechterue‘er van de Weichsel; veldslag tusschen t1 Toler en de Russell 19 en 20 Fehr. 1831.
Waxens, twee friesche dorpen. Lie WAAXENS.
Way, of Ay, eilanden in nederl. 0.1.: 1) een tier
Banda-edam-len, 3 inij1 westelijk benoorden Neira en
hewesten Banda, is I in 01 tang ; op de noordzijde eene
sterkte, die 14 Mei 1615 door de Hollanders can de
Bandaneezen ontweldigd, doch nog dienzelfden nacht
door de Bandaneezen heroverd, en eerst 10 April 1616
door de Hollanders opineuw beinachtigd ward. —
2) in den soendaschen archipel, beitoorden Sumatra,
dwars room de Baal van Atjeh.
Wearinouth, twee dorpen in Engeland, aan
de Wear, tiabij hare uitwatering, nl.: ten W. en in
de naliti heid van Sunderland (zie dat art.) Bishop-W.;
daartegenover Monk-IV. met 10,000 inw.
duih
tsc com o
IAaronvon),
Weber ' ti I M_ _aria, Aa
pomst, geb. 1786 te Emir (waar zijn varier, Frans
Anton baron von W., htilkapelineester was) was van
1813 tot 1816 inuziekdirecteur der opera to Praag,
Nerd dat 1817 te Dresden, en stied 1826 te Louden;
1844 werd zijn gebeente mitt Lorded toergebracht
Haar Dresden, waar 1857 op het sch iturgplein
W.'s standbeeld opgericht is. Voornaaniste coinposilica : de operaas Preciosa, Freischtaz, Euryanthe,
Oberon. Men 'weft van hem Hinterlassene Schriften
(2e dank -2 din. Dresden 1850).
Wechabieten. Zie .:AITABIETEN.
Woda, eel' ourlo g ,god der wide Friezen.
Wedde, doll ^ in tie prov. Groningen, 2 uren g.
beznoloosten Winschoten ; 85 inw.
Wederdoopers, leden eerier kerkelijke sekte,
die de toestemining van den doopeling ais onmisbare
voorwaarde Mettle tot den loop, en dus den kinderdoop verwierp (zie ANA13APTISMUS).0titstaan order de
aanhangers van Luther, &wit aativankelijk zonder beteekenis, warden de W. eene geduclite inacht, itadat
M tinier zich °Instr. 1520 aaa het hooftl had geplaatst,
en under wiens atinvitering de W. %erscheidene blocdige veldslagen leverden. Ook in ons laud richtten de
W. groote beroeringen aan (zie o.a. 411. 1, biz. 198);
hunne geestdruverij bereikte eehter het toppiiiit te
Minister (zie JAN VAN LEIDEN). De leer tier W. ward
geheel hervorind door Melillo Simons, Haar wie ze
toil Mennisleit gettoeind werden, dock die zijne
nieuwe genieente de Duopsgezinde getneente noemde
( zie MENNO).
Wedum, ontle naam van Weillum.
Weede, eau tier 72 dorpen, die hij den watervloed tan 18 Nov. 1,121 verdronken, en een der 34,
die nowt weder te vourschijn gekomen -Lim. Het lag
in de Groote Zit holl. ‘Vaa ad, benoortien Wieldrecht.
Weel (de), het dorpje de Waal op Texel.
Weenen, duitsch Wien, fransch Vtenne,lat.
Vienna of Vindobona, hoofdstad van bet keizerrijk
Oostenrijk, aan de uitvtatering van de Wien in den
Donau, heeft met inbegrip der voorsteden 560,000
inw. Gesticht door Wenden, was W. nog een dorp
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toen Pannonie veroverd werd door Augustus; de
Romeinen vestigden er een harmer gewichtige militaire stations. Hendrik I (Jasoinirgott), markgraaf
van (le Oostermark, verhief W. tot stall (1151), en
1160 werd het de residentie der mark g raven; door
Leopold %ill werd W. ominnurd (1198); Frederik
11 verhiel W. tot rijksstad (1'257). Rudolf I bernachtigde W. in 1277. en door de verhelling van het
huts van Habsburg tot dynastie van Oostenrijk kwarn
W. tot aanzien (vooral na 1457). Matthias Corvilms
belegerde W. ievergeefs 1477 ; hij beinachtigde het
in 1485. Ook van de Turken had W. t wee vermaarde
belegeringen te doorstaan, in 1529 (door Soliman 11 in persoon) en in 1683: den hveeden keer
had W. zijn ()laze! te +lariken aan Jan Sobieski, koDing van Polen. Napoleon I bezette W. 1805 en
1809. In 1848 was W. in opstand, loch went gebombardeerd en spoedig tot ondervt p rying gebracht.
Te W. werden verselienlene trartaten geteekend
o. a. dat sari 1738 (Lotharingen werd, onder bepaling van terngkeerbaarheid aan Frankrijk, aan Stanislas gegeven, Toskanen aan Frans van Lotharingen, den gernaal van Maria Theresia, en het konmkrijk Napels aan, don Carlos), en dat van 1809, dat
een einde maakte aan den oorlog der vijfde coalitie,
en waarhij Oostenrijk's keizer de illyrische provincien, henevens een gedeelte van Tirol, aktorid aan
Napoleon, aan Wien hij bovendien zijne doehter
Maria Louise ten hilwelijk gal'. — Congres van W. de
van 3 Oct. 1814 tot 9 Juni 1815 te W. gehoudene
vergadering der tegen Napo l eon I oorlogende inogendheden, waarbij de staatkundigc indeeling van
Europa opaienw werd gereg,eld. — Declaratie van W.
de akte, w..arbij Napoleon 13 Maart 1815 door de
Geallieerden Inuten de net gesteld werd.
Weerd, I) Irrub stad; zie WEERT. 2) verkorte naani van 't noordbrab. dorp Valkenswaard.
— 3) wide imam van 't zeenwsehe dorp Waarde.
4) Premonstr. nonnenklooster in Friesland, 4 uur g.
beoosten Metslawier; ging 1580 te niet.
Weerd (Sebaldus van), hollandsch zeevaarder,
maakte 1598 'de ontdekkingsreis van de Cordes
merle, en gaf zijnen ioopnaam arm drie eilanden in
de Straat van Magellaan (de Sebablijnscheeilanden).
Hij werd 1603 vermoord in eerie grot op het eiland
Ceylon. De heschrijving van zijne reis is nit het Hollandsch in 't Latijn tertaald in het 9e stuk der verzarneling van Debry.
Weerde, wide naam van Valkenswaard.
Weerselo, dorp in Overijsel, 3 uren g. beoosten Oldenzaal; 600 inw.
limb.
__e
Weert ( N 1
h dorp.
d
7i NEDERWEERT.
Weert, stad in belgi,ch Limburg, 5 iiren gaans
beaosten Boermond ; 6000 inw.; door de Franschen
ingenomen 1792; geboorteplaa,ts van Jan van Weert.
Weert (Jan van), dapper generaal, geb. 1594
te Weert nit acme ()riders, stood eerst ru beiersciie
dienst, vervolgens (in ten 30-j. oorlog) in dienst
van Oosienrijk, werd na Aldringer's flood opperbevelliebber der beiersche armee, had deel aan de overwinning bij Nordlingen (1654), versloeg Gassion
(1635), verwoestte Picardie (1636). Gevangen genomen (1638) door hertog Bernhard van SaksenWeimar, werd v. W. 1642 nitgewisseld, en gaf bij
Tudlingen de nederlaag aan den franschen generaal
Rantzan. Na den Westfaalschen vrede ging hij stiff
Leven op zijn landgoed io Bohemen, en stierf 1652.
Weesp, stad in Noord-Holland, derd half uur g.
beznidoosten Amsterdam, aan de Vecht, een half uur
g. van Minden; 3500 inw.; in 1204 in de ascii geiegd
door de Kennemers; in 1356 onderging W. een ge-

lijk lot door Jan van Arkel (47en bisschop van
Utrecht), toen die de stall na een heleg van 4 ^ lagen
ingenomen had ; in 1373 ingenomen door Arnold
van Hoorne (49en bicsrhop van Utrecht); in Mei
1508 vermeesterd door tie Geldersellen, nog in datdie hij
zelfde jaar belegerd door keizer
den vrede van Kamerijk o. ook W. en het slot te
Maiden ()rider zijn gezag kreeg; 27 Sept. 1787 ging
W. bij eapitulatie aan de Priii , en over; 29 Nov. 1813
werd W. overrompeld door 600 Franschen nit Naarden, die
bevreesd von, de kozakkeu, nog
dien e itien nat. !!t de stad wetter verheten.
Wehe, dorp in de prow. Groningen, zevendhalf
unr g. benoordw. Appin gedatn; 470 inw.
Wehl, (fora in Gelderland, 1 uur g. beznidw.
Doetmehem; 450 inw.
Wehlau, stad in (lnst-Prnien, aan de samenvioeiing van Aile en Pregel, i mijlen beonqen koningsbergen : 5500 inw,; hij den vrede van W. (1657)
verioor Pier de sou,ereinitelt over Oost-Pruisen.
Weicherdingen, Weirherdange, dol) in
Luxemburg, 5 uren g. benoordw. Diekirt h : 300 inw.
Weichsel, poolsch Wisla, lat. Visfula, rivier
in Middel-Europa, ontspringt in Moravie op het
Skalza-geberg te, in de nabijheill van Teschen, doorstroornt besproeit Krakati,
Sandomir, Pulawy, Warsehan, Modlin, Ploek,Thorn,
Culm, Elbing, Marienburg, Dantzig., ontvangt de waterer) van (rechts) Poprad, Dimajec, S311. Wieprz,
Bug, Drewentz, en (links) Pilica, Brahe. De
W., 130 mijlen lang, komt bo‘en Thorn op pruis.
groridgehied, en deelt zich in 2 armen, van welke de
nostelijke ()Vega! genaamd) langs Marienburg in 't
Frische Haft' terwiji de westelijke arm zich
wetter in twee takken splitst, waarvan de eene (tie
Dude W. of Elbinger W.) zich insgelijks in het
Fri the Hall" ontiast, en de antlers (de Nieuwe W.
of Dantziger W.) in de Oostzee valt hij de vesting
Weirhselmiinde (750 inw., nabij Dantzig).
Weidum, friesch dorp met 500 inw.; anderhalf nor g. benridw. Leeuwarden, is hoofdplaats der
grielenij Barderadeel.
Weil, stad in Wurtemberg (Neckarkreis), 6
uren g. beznidw. Stuttgart; 2000 inw.; geboorteplants van Keppler.
Weilburg, stad in 't Nassausche, 13 uren g.
benoordoo,t. Wiesbaden, aan de Lahn; 280( inw.;
het voormaiige residentie-slot der hide Nassau-Weil
behoort sedert 1816 aan den herto g van Na,,san.
Weiler, ) luxernb. dorp (I80 inw.) 3 nren g.
benoorden Diekireh. — 2) W.-Zinn-Therm, luxemb.
don (450 inw.) 2 oven g. beznidoosten Luxemburg.
Weimar, hoofdstad van bet groothertogdom
Saksen-Weimar-Eisenaeh, aan de Ilin ; 14,000 inw.;
hertogelijk paieic met beroemde bibliot heek en park
(een der schoonste parken van Duitschland). De
groothertogin A wile, geb. 1739, gehuwd 1756 met
Ernst August Constantijn, die haar op 19-j. ieeftijd
achterliet als weduwe, gedurende de minderjarigheid van hunnen zoon tot 1775 regeutes van het
groothertngdom (ziistierf 1808), maakte v,in de stad
W. de verzarnelplaats van vele beroemde geleerden
en letterkundig.en; o. a. te W. de huizen waar Cranach,
GOthe, en Schiller gewoond hebben; ook Herder,Wieland, en nicer andere in de letterkunde beroemde
mane en hebben lang te W. gewoond, en het wordt
het Athene van Duitschland genoemd ; bet is de geboortepl. van Kotzebue. Te W. hield keizer Otto II
975 een rijksdag. Door brand werd W. herhaalde
malen geteisterd (o. a. 1299, 1424, 1618, 1774),
en door eene gevveldige overstrooming in 1613.
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Weishaupt

Wencesias

Weishaupt (Adam), geh. I 748 te Ingolstadt
in Beieren, studeerde bil de Jezuieteit, werd 1775
professor van het kanonieke recht te higolstadt, en
began er van dat ongenblik of aan twat . te streven,
een geheim genoots. rhap op te richten ter verhreigodsdienstig en staatkinidig
ding van vertiehting
gebied, en zendoerille een tegenwicht te stellen tegeno y er de liehtdomperij, en irronderheid den invloed der Jezuteten tegen te gaan. In dat genootwerken leden aanschep, de Orde der
genomen onverschillig tot welk herkgenootschap ie
belloorden ; en reeds spoedig breidde de nienweorde
dat de heiersehe regeering , die
zich derwijze
hare macht began re ducliten, in 178i ^ 1e Orde npbier; W. werd 1785 als professor argezet ; en daar
al de leden der Illimimaten-Orde met gevangenis
bedreigd werken, nam hij de wijk naar den hertog
van Gotha (een lid der Orde), die loin tot legatieraad en later tot hofraad bennemde. Hij stierf te
Gotha 1830. Men heelt van hem verscheidene overken, o. a. eene Geschiellenis tan de vervolgingen tegen de Illurninaten in Beieren (1781).eeneBeschrijvine van de Or le der Illiiminaten (1788), enz.
Weisse (Christman Felix), vruclithaar dnitsch
schri,jver, inkinderheid van kinderwerkjes,en schepper van de komieke opera in Dnitschland, geb.1726
to Annaberg : hij was ontvanger der belastingen te
Leipzig, ee stierf 1804. Men heeft o. a. van hem
Der Kiuderfreund (24 din. 1776-82: ilikeijIs herdrilla); wijders: Lustspiele (3 din, Leipzig 1783);
Nomische Opern (3 dln. Leipzig 1777); enz.
Weissenburg, I ) vroeger vrije rij ksstad in
den Elzas, nu in 't fransehe Benedenrijn-dept.; zie
WissEmBoutie.— 2) stad in Beieren, kreis Mittelfranken, aan zwah. Bezat,10 uren g. bezuidoost.Anspach;
5200 inw.; tot 1802 vrije rijksstad.— 3) zie STUHL4) Zie CARLSBURG. - 5) zie BELCH ADO.
WEIS , ENBURG.
Weissenfels, stad in pruis. Saksen, aan de
Saale, 41 our g. bezuiden Merseburg ; 12,000 inw,
Weisskirchen, I ) stad in 't hongaarsche
comitaat -Tellies, aan de Nera, 12 inijlen ten Z. L. 0.
'2) stall in Moraiie,
van TemesOr; 7000 inw.
5 mijl en ten O.Z.. van Olnifitz; 6000 inw .
Welataben, of Wiltsen, een slawisch Yolk in
Germania. Ze woonden van de 7e tot de 11e eeuw
aan de severs der Oostzee, bewesten de Oder, in het
tegenw. Brandenburg en Pornmeren. Zie WENDEL

Shrnp, 4 uren g. heznidoost. Shrewsbury; 10,000 inw.
— 2) stad in 't engelsche graafsehap Somerset,
ruim 8 ni iilen hezi l idw. Bristol; 5000 low.
Wells, twee engelsche steden, nl.: 1) in 't
graafschap Somerset, 6 uren gaans bezuiden, Bristol;
9000 inw. — '2) in 't graafschap Norfolk, aan de
zee, 15 uren g. benoordw, Norwich; 3000 inw.
Weis, het nude Orilabis, g tad in Opper-Oostenrijk, aan de Trann, 7 uren gaans beznidw. Lititz;
6000 inw. Te W. stierven keizer Masiiiriliaan 1 en
hertog Karel IV van Lntharingen.
Welsch, engelsch Welsh, I e taal der vrnegste
celtische tewoners van het engelsche prinsdom
Wallis vormt met de Bretonsche en de tenietgegane
Cornwallizer tongval een der twee hoofdtakken van
de celiisrhe talenernep, en werd het best bewerld
door Davis (Spraakkunst Louden 1621, dikwijls
berdrukt) en Owen (Wanrdenbnek 2 din. Londen
1793, 2e druk 1829). — Ook de hijzondere tongval
van het Romaanseh, dien de bewoners %an het zwitsersche kanton Wallis spreken, wordt W. genoemd,
terwijl oak 't Waalsch (zie dat art.) slechts een andere vorm van het W. is. — Welsehen (engelsch
the Welsh) is eenvondig eene verbastering van den
naam Gaels (lat. Galli. Galliers), gelijk de Celten
(Kellen) genneind werken, die de oorspronkelijke
bewoners van Gallie waren.
Weischeid, dorp in Luxemburg, anderhalf
nor g. henoordw. Diekirrh; 280 inw.
Weiser, eerie sedert lane uitgestorvene aanzienlijke angsburgsche farnilie, die zeer rijk -was; de
voormiainsteleden zijn geweest :W.(Bartlinhnees),
geheiniraad V811 Karel V. aan wien hij met Fugger
12 tonnes grinds voorscliont en voor wien hij Venezuela in Zuhl-Amerika veroverde. — W. (Philippine), geb. 1530, eene sehoone vrouw, was eene
nicht van den vorige. hi het geheim trail zij in den
echt met aartshertog Ferdinand, den tweeden won
van den lateren keizer Ferdinand I, die dit
welijk eindelijk als wettig erkende, en haar verhief
tot markgruvin va0 Burgau. Na 30 j. gelukkig gehood geweest te zijn, stierf zij 1580. flaar ondste
zoon (Andreas, markgraaf van Bureau) stierf in 1600
als kardinaal; haar andere zoon (Karel) stierf 1618
insgelijks kinderloos. — W. (Marcus), geb. 1558,
bekleedde een aanzienlijk audit in zijne geboortestad,
en heeft zich beroeind gemaakt, door verscheidene
bistorische werken, maar vooral door de bekendmaking van de Tabula Peutingeriana (zie PEUTINGER).
Welsryp, of Wielsryp, dorp in Friesland, 3
uren e. ten N. N. 0. van Bolsward ; 200 inw.
Welten, dorp iu netted. Limburg, een kwartier
g. beznidoosten Heerlen; 400 inw.
Welterhoven, Dude naam van Westerhoven.
Weitevreden,vo.rmalig kampement, op Java,
aan de zuidoostzijde van Batavia, waarvan bet thans
eene wijk is. Men kan W. gevoeglijk als eene stad
op zich zelve beschonwen: het paleis van den gnuverneur-generaal benevens al de openhare gebouwen, zoo civiele als militaire, zijn te W. gevestigd.
Wemeldinge, dorp op het teenwsche eiland
Zuid-Beyeland, 2 uren g. beoosten Coes ., 600 inw.
Wemele, verbasterd van Wemeldinge.
Wenceslas, lat. Wenceslaus, dnitsch Wentzel
(Wenzel), naam van verscheidene Boheemsche vorsten, nl.: W. I, de heilige, geb. 907, sto li d van
920 tot 925 under voogdij zijner moeder Drahomire,
die de Christenen wreed Yervolgde, herstelde het
Christendom in Bohemen, zoodra hij den troon had
beklommen (925), en werd omstr. Lien jaren later
verraderlijk vermoord door zijn broeder Boleslas.
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Welfen . Lie G UELFEN.
Wellesley, britsch gebied ter west kust van
het nialeische schiereiland Malakka, tusschen de koninkrijken Queda en Perak ; 7 a 8 vierk. mijlen,
65,000 bewoners; behoort tot het gouvt. Pinang.
Wellesley, adellijk engelsch geslacht, order
Hendrik VIII near lerland verhuisd, heette aanvankelijk Colley of Cowley (zie dien naam), en erfde
1728 de bezittingen en den naam der familie W.
Uit dit geslacht sprout de hertog van Wellington.
Wellington (Arthur Wellesley, hertog van),
hritsch veldheer, get). 1 Mei 1769 te Thincastle,
streed sedert 1797 in Oost-Indio, sedert 1809 in
Portugal en Spanje, bereikte het toppm,t van zijnen
room bij Vittoria (22 hill 1813) en bij Waterloo
(18 Juni 1815), werd verheven tot prins van Waterloo, 1827 opperbevelhebber der britsche landmacht, 18`28 als eerste lord der schatkist hoofd van
bet ministerie, maakte zich Nov. 1830 zeer gehaat
door zijn halsstarrig verzet tegen de parlementsbervorming, toonde zich later minder strengconservatief, stewde 1844 vonr de vruheid van koophandel, en stierf 14 Sept. 1 8 52 .
Wellington, I) stad in 't engelsche graafschap

Wenden

Kerkelijke gedenkdag 28 Sept. — W. II, had 18
jaren in ballingschap doorgebracht, eer hij 1191 den
troon beklom, werd 3 maanden later verdreven door
1'rzewislas, en viel in handen van den markgraaf
der Lausitz, die hem gevangen zette; hij stiert in
den kerker 1194. — Hertog W. III (als koning
W. I), coon 'van Przernislas Ottocar I, geb. 1205,
medebestuurder van Bohemen 1226, regeerde alleen
sedert 1230, en stierf 1253. Zijne oorlogen tegen
Oostenrijk, de inval (1241) der Mongolen in Moravie, zijn strijd tegen de Hohenstaufen toen Willem
111 van Holland (1247) tot roomsch keizer verkoren
was, zijn dempen van den gewapenden opstand zijns
zoons (Ottocar II), zijn de voornaamste punten nit
koning IV. II, geb. 1270,
zijne regeering.
kwam 1283 op den troon (5 jaren ea den dood van
zijn vader Ottocar II) onder regentschap van zijnen
reef, den markgraaf van Brandenburg. In 1300 werd
hij ook tot koning van Polen gekozen, door de tegenpartij van Wladislas IV. En eene hongaarsche
partij bood hem in 1301 de kroon van Hongarije
aan, die hij intusschen afstond aan zijnen zoon
Wenceslas III. Hij stierf 1305. — koning W. III,
zoon van den vorige, werd reeds op zijn 12e jaar
tot koning van Hongarije verkoren (1301), had als
zoodanig tot 1303 te strijeen tegen Karel Robert,
stond 1305 zijne rechten op Hongarije of aan Otto
IV van Beieren, en beklom den troo p van Bohemen,
wilde zich ook gewapenderhand als koning van Polen doers gelden, doch werd 1306 te Olmutz vermoord. — koning W. IV, keizer van Duitschland,
oudste zoon van keizer Karel IV, geb. 1359, kwam
bij zijns vaders dood (1378) in s t bezit van de keizerskroon zoowel als van de erfelijke kroon van
Hongarije, maakte zich door zijn liederlijk levensgedrag en door zijne wreedheden algemeen veracht
en gehaat (vooral toen hij Joh. Nepomuk schandelijk had laten ter dood brengen); gedurige opstanden waren daarvan het gevolg, en tweemaal
werd hij zelfs gevangen genomen. In 1400 werd hij
door vier keurvorsten van den keizerlijken troon
vervallen verklaard, hetgeen in 1403 door den pans
werd bekrachtigd. Vandaar zijn haat tegen de
roomsch-kath. geestelijkheid, en zijn begunstigen
van de Hussieten. In 1410 deed hij van zijne rechten
op den keizerstroon afstand aan zijn broeder Sigismond,doch bleef koning van Hongarije, echter 't regeeren overlatende aan de Stenden. Hij stierf 1419.
Wenden, stad in europ. Rusland, gouvt.
Lijfland,.10 mijlen benoordoosten Riga ; 1400 inw.;
gesticht 1205 ; was eenigen tijd hoofdstad der
Zwaardridders; in de asch gelegd
Wenden, dezen naam gaven de Duitschers
aan den tak der Slawen, die reeds in de 6e eeuw in
het noorden en oosten van Duitschland, van de Elve
langs de Oostzee tot aan de Weichsel, en zuidwaarts
tot in Bohemen gevestigd was. Tot dien tak behoorden de Obotrieten, de Wiltzen of Welataben, de
Oekeren (Ukern), de Hevellen en Rhetariers, de Lusitzen en de Sorben. In meer beperkten zin noemt
men W. 't overschot der Slawische bewoners in de
Opper- en Neder-Lausitz, die nog tegenwoordig de
Wendiscbe taal spreken, en hunne eigenaardige zeden en gebruiken hebben. Hun zielental beloopt
()Instr. 160,000, waarvan ongeveer 50,000 in Saksen. Hunne taal, die sedert de 16e eeuw ook als
sclirijftaal gebruikt wordt, is spraakkunstig bewerkt
o. a. door Schmaler en Pfuhl.
Wendelsness, voormalig dorp in de Groote
Zuidholl. Waard, in den vloed van 18 Nov. 1421
verdronken, en nooit weer te voorschijn gekomen.

H.

Westerschouwen
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Wenerange, fransche naam van Wintger.
Wenersborg, Ian in 't zuidwesten van Zweden, circa 23'2 vierk. mijlen, met 270,000 bewoners;
hoofdplaats de stad
met 4000 inw., nabij de
uitwatering der Giita-elf in het 95 vierk. mijl groote
Wenermeer,, waaraan de beroemde berg Kinnekullen.
Wentelree, n.-_)ra_.
I h ddorp. W_ INTELRE.
Wentzel. Zie w ENCESLAS.
Wercunden, oude naam van Werkhoven.
Weremeer, oude naam van 't dorp de Wormer.

W.

Werfhuizen. Zie W_ARFIWIZEN.
sstam.
Zie WARNERS.
1k
Werinen, ou_e
d volk
Werken (de), voormalig dorp in Noord-Bra-

band, bij den vloed van 18 Nov. 1421 verdronken,
doch gedeeltelijk weder boven water gekomen, is
thans een gehucht met 200 inw., 5 uren gaans ten
W. N. W. van Heusden.
Werkendam, dorp in Noord-Braband, 5 uren
g. ten W. N. W. van Heusden ; 1500 inw.; was een
der 72 dorpen in de Groote Zuidholl. Waard, die
18 Nov. 1421 verdronken ; werd door fellen brand
geteisterd 1611, 1619 en vooral 20 Juli 1641 ; de
pest woedde te W. 1662-1663.
Werkenemuden, voormalig dorp in ZuidHolland, waarschijnlijk het tegenw. Werkendam.
Werkhoven, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren
g. benoordw. Wijk-bij-Duurstede ; 450 inw.; geboorteplaats van den zeeheld Willem van Braam
(geb. 10 Nov. 1732), die zich door zijne dapperheid
onderscheidde bij Doggersbank.
Wermeland, ,of Wermland, prov. in 't middeldeel van Zweden, vormt ongeveer het Ian Carlstad.
Wervershoof, dorp in Noord-Holland, I uur
g. bezuidoosten Medemblik ; 700 inw.
Werwilwoltz,luxemb.dorp.ZieWmwEawirm.
Wesel, koop- en fabriekstad (en vesting) in
het pruis. reg.-district Dusseldorf, aan den Rijn, 10
uren gaans bezuidoosten Cleve ; 18,000 inw.; ingewomen door de Franschen 1672.
Weser,lat.Visurgis, rivier die in Noord-Duitsehland nabij Mtinden ontstaat uit de samenvloeiing
van de Fulda met de Werra, besproeit Hameln,
Minden en Bremen, neemt de Aller en de Vumme
rechts, de Delme en de Hunt links in zich op, en
valt na 45 mijlen loop (met al hare kronkelingen
ruim 59 mijl) beneden Bremershaven in de Noordzee.
Wesley (John), geb. 1703, gest. 1791, en zijn
broeder W. (Charles), geb. 1708, gest.1788, stichters van de Methodisten. John reisde met Whitefield
1735-38 als boetprediker door Amerika, keerde
toen naar Engeland terug. Zie METHODISTEN.
1748.,_o_an,.
Zi G
GANSFORT.
Wessel (.11 h 1Zie
Wessels–eiland, eiland in de Indische Zee,
bezuiden Nieuw-Guinea, is het voornaamste eiland
van de Wardenburgsgroep.
Wessem, vlek in nederl. Limburg, aan de vereeniging van de Itteren met de Maas, 2 uren gaans
beznidw. Roermond ; 900 inw.
Westbrook, 1) dorp in de prov. Utrecht, anderhalf uur g. benoordw. Utrecht ; 500 inw.; in 1487
bij W. een bloedig gevecht tusschen de Hollanders
en de Utrechtschen. — 2) Zie WESTERBROEK.
Westdorp, voorm. zeeuwsch dorp op Tholen.
Westdorpe, dorp in voorm. Staats-Vlaanderen
(thans prov. Zeeland), 5 uren g. bezuiden Goes ;
450 inw.; voorheen ook wel Klein-Gent genoemd.
't Westen,d orp op Wieringen. Zie WESTERLAND.,
Westenrijk (Nieuw, Oud, Noord, Zuid), vier
zeeuwsche polders (in 't voormal.Staats-Vlaanderen).
Westerschouwen, voormalig zeeuwsch vlek
op Schouwen, 3 uren g. bewesten Zierikzee.

72a

I145a

Westerbarra

Westfalen

Westervoort, dorp in Gelderland, 1 uur g.
Westerbarra, oude naam van Westerbierum.
Westerbork, in de wandeling Bork genaamd; bezuidoosten Arnhem; 950 inw.
Westerwirt, voorm. klooster. Zie WESTWERT.
dorp in Drenthe, 3 uren g. bezuidoost.Assen; 400 inw.
Westerwolde, landschap in Groningen, was
Westerbroek, of Westbroek, dorp in de

in vroeger tijden het zuidgedeelte van Reiderland,
prov. Groningen, anderhalf uur g. bezuidoosten de
bevatte o. a. de IV hoofddorpen Sellingen, OostGroningen; 500 inw.
stall G
Westerdijkshorn, voormalig dorpje (thans wedde, Vlachtwedde, Wedde, Vriescheloo.
Westerwytwerd, dorp in Hunsingo, prov.
buurt met 100 inw.) in Groningen, 3 uren g. bevvesGroningen, 3 uren g.benoordw.Appingedam;240 inw.
ten Appingedain.
Westerzand ('t), het gron. dorp Oldekerk.
Wester–Eems (Departernent der). Zie EEMS.
Westfalen, of Westphalen, in den eersten tijd
Wester–Emden,dorp in Groningen,derdhalf
der middeleeuwen het westgedeelte van het oude
uur g. ten W. N. W. van Appingedarn ; 500 inw.
Westergeest, of Westergaast, dorp in Fries- Saksen, tusschen Weser, Rijn en Eems, in tegenstelling van Oostfalen (zie dat art.), dat tusschen de
land, 1 uur gaans beoosten Dockum ; met onderhooElve en de Weser lag. Toen Hendrik de Leeuw (1180)
righeden 700 inw.
Westergoo, een der drie kwartieren, waarin in den rijksban gedaan was, werd de aartsbisschop
van Keulen met W. beleend, dat toen Hertogdom W.
Friesland ingedeeld is, bevat de steden Bolsward,
getiteld werd, 72 vierk. mijlen groot, en met 195,000
Franeker, Harlingen, Hindeloopen, Sneek, Stavoren,
zielen bevolkt was. Hier hadden de beruchte VeemWorkum, IJIst, benevens negen grietenijen.
gerechten hannen hoofdzetel. Het bleef onder KeuWeSterh0Ven,oudtijdsWeltenhoven,n.-brah.
len behooren, totdat het 1803 aan Hessen-Dartnstad
dorpje met 80inw.,3uren g.tenZ.Z.W.van Eindhoven.
Wester–kwartier (het), een der drie kwar- toegewezen werd. De Ring van W. (Westfdlische
Kreis), die met de ontbinding van het Duitsche rijk
tieren, waarin de Groninger Ommelanden ingedeeld
(1806) ophield te bestaan, bevatte al het land tuswaren onder de republiek der Vereenigde Nederschen Neder-Saksen, de Nederlanden, Thuringen en
landen, bevatte de dorpen : Marum, Noordwijk, Nuis,
Hessen, en had den bisschop van Munster en den
Niebert, Tolbert, de Leek, Midwolde, Lettelbert,
hertog van Gulik tot directeuren. Het Koninkrijk W.
Oostwolde, Faan, Niekerk, Oldekerk, Sebaldeburen,
werd, krachtens de bepalingen van het tractaat van
Grootegast, Doezum, Opende, Lutkegast, Visvliet,
Tilsit, bij decreet van 18 Aug. 1807 opgericht door
Grijpskerk, Niezijl, Niehove, Oldehove, Saaksum,
Napoleon 1 nit de door Pruisen afgestane landen beEzinge, Feerwerd, Garnwerd, Oostum, Fransum,
westen de Elve, de landen van den keurvorst van
den Ham, Noordhorn, Zuidhorn, Aduard, Wierum,
Hessen, die van den hertog van Brunswijk, benevens
Dorkwerd, Hoogkerk, Leegkerk, Leege Meeden.
Westerland, doorgaans het Westen genaamd, eenige daartusschen liggende stukken gronds, en was
in 't geheel 692 vierk. mijlen groot, met destijds
dorp op Wieringen, prov. Noord-Holland; 280 inw.
Westerlauwers, bij sommige schrijvers de 1,946,343 zielen. Napoleon gaf dit koninkrijk aan
zijnen jongsten broeder Jerome (Jeronimus), die 15
prov. Friesland, als liggende bewesten de Lauwers,
Nov. 1807 aan dat land eene constitutie gaf, gedie hear van Groningen scheidt.
Westerlee, dorp in de prov. Groningen, 1 uur schoeid op de leest der fransche. In 1809 braken
op verschillende punten van dit koninkrijk opstangaans bewesten Winschoten; 300 inw.
den uit, hetgeen strenge en drukkende politie-maatWestermeer, voorm. dorp in Friesland, thans
regelen ten gevolge had. In 1810 werd nog een gegehucht met 100 inw., anderhalf uur g. benoordw.
deelte van Hanover toegevoegd aan W., da,t daardoor
Heerenveen ; vervallen door de opkomst van de Joure.
aangroeide tot 825 vierk. mijlen met 2,056,975 zieIslands . ZZiei H EBRIEDEN .
Western
Westerreide, voormalig dorp in Groningen, len. In 1813, na den slag bij Leipzig, werd W. door
de Pruisen bezet; 1 Oct. werd door Tsjernisjeff het
benoordoosten Termunten; in 1535 bestond hier
koninkrijk W. ontbonden verklaard, en 26 Oet.
nog een vrouwenklooster, en in 1575 nog een man'1813 nioest koning Jerome zijne residentie Cassel
nenklooster ; alles is verzwolgen door den Dollart.
Westersehe Rijk (het), een der twee rijken, verlaten en het land, om nimmer dear terug te keeren. Dadelijk daarop aanvaardden de regeeringen
die uit het Romeinsche rijk gevormd werden door
van vroeger het bewind weder over de verschillende
de deeling tusschen Valentinianus en Valens in 364,
bestanddeelen van het uiteengespatte koninkrijk. in
en vervolgens door de einddeeling tusschen Honorius
1815 werd daarvan een gedeelte toegewezen aan
en Arcadius (395). Na de eerste deeling bevatte het
w. slechts vial diocesen (Britannia, Gallie, Hispania, Pruisen, dat daarvan eene Provincie W. maakte, die
circa a68 vierk. mijlen groot en thans met 1,620,000
Italie, Africa). Bij de tweede deeling werd de diocese
menschen bevolkt is, ingedeeld in drie regeeringsIllyri6 in tweeen gesplitst (111yricurn en Dacie),
districten (Munster, Minden, Arnsberg), besproeid
wordende Illyricum toen aan bet W. toegevoegd,
door tie bevaarbare rivieren Weser (met Dremel en
dat toen dus zes diocesen bevatte, en later zeven,
westlaalsche Werra), Eems, Lippe, Roer. De zetel
nadat de diocese Italie in tweeén gesplitst was (Itavan het provinciaal gouvernement is Munster, het
lie en Rome). Na ruim eene eeuw bestaan te hebben
middelpunt der spoorwegen in W. is Hamm. —
ging het W. te niot (476) onder Romulus AugustaWestfaalsehe vrede noemt men de acte van 24 Octokis. Reeds sedert 408 verloor het aanhoudend prober 1648, waarbij de twee vredestractaten werden
vincien, zoo door de invallen der Barbaren, als door
afgekondigd, die kort te voren in twee steden van
vrijwilligen afstand. Eerst was Rome de hoofdstad
den voormaligen Ring van W. door den keizer gevan het W.; daarna Milaan ; eindelijk Ravenna. Het
sloten waren ter beeindiging van den Dertigjarigen
Tweede Westersehe Rijk of Heilige Roomsche Rijk
oorlog, nl. het tractaat van Osnabruck (6 Aug.1648)
noemt men het rijk, dat in 800 gesticht werd
en de Vrede van Monster (8 Sept. 1648), bet eerste
door Karel den Groote, en dat eigenlijk eindigde in
met Zweden, het tweede met Frankrijk. De beide
911 met den flood van Lodewijk het Kind, den laatoverwinnaars (Zweden en Frankrijk) bleven daarbij
sten Carolinger ; bet werd vervangen door het Duitin het bezit van al de door hen gemaakte veroverinsche Rijk, dat 962 gesticht werd door Otto den
gen, terwiji oak voor hunne bondgenooten de voorGroote,

westfirlia
de,elige bepalingen niet waren vergeten ; Zvvitserland
werd erkend als geheel onafhankelijk van het Daltsche rijk, en de Vereenigde Nederlanden werden
door Spanje erkend als onafhankelijke republiek,
zoodat voor ons vaderland de Westfaalsche vrede
(dat wil zeggen de, Vrede van Munster) een einde
maakte aan onzen 80-j. oorlog.
Westfingia, in de lie eeuw een graafschap
aan den Rijn, vermoedelijk de oinstreek der tegenw.
zuidholl. stad Leiden.
West-Francia, zooveel als Neustrie.
West-Friesland, dat gedeelte van NoordHolland, dat zich uitstrekte tusschen Kennemerland
ten W. en de Zuiderzee ten 0.; het bevat, befolve
een aantal plattelandsgemeenten, de steden Enkhoizen, Hoorn, Medemblik. Lang bleven de dappere
West-Friezen onafhankelijk tegenover de graven van
Holland ; twee Bier graven sneuvelden tegen hen,
nl. Arnoud in 993, en Willem H (Roomsch koning)
in 1254; diens zoon, Floris V, bracht hen eindelijk
tot onderwerping. In 1572 waren de West-Friezen
de eersten, die het juk Ian Spanje afwierpen.
West-Gothen. Zie.e GOTIIEN.
Westhem, oudfriesch Woschum, dorp in Friesland, anderhalf uur g. bezuidw. Sneek; 100 inw.
West-Indièn (de), zoo noemt men den archipel, die (tusschen Noord- en Zuid-Amerika) tusschen den 10en en 26en graad N.-breedte, en den
42en en 67en graad W.-lengte ligt, en bestaat nit
de Brie hoofdgroepen der Kleine en Groote Antillen
en de Bahama-eilanden. De eerste westindische
eilanden Bahama, Cuba, Haiti en Portorico werden
1492 ontdekt door Columbus, die, meenende dat hij
(op zijne westelijke vaart) Indie gevonden had,
daaraan den naam van W.-I. gaf. Van de oorspronkelijke bewoners (de Arrowauks en Caraleben) zijn
nog slechts onbeduidende resten overig op Trinidad
en op hei, vasteland van Zuid-Amerika. De eerste
europeesche kolonien werden door d e Spanjaarden
op Cuba gesticht, en in de 17e eeuw maakten ook
andere europeesche mogendheden zich, na langdurig
en moeilijk .00rlogen, van bezittingea in de W.-1.
meester. Behalve Haiti (zie HAITI en SA.N DOMINGO),
en het eiland Margerita (dat tot Venezu e la behoort)
behooren al de eilanden der W.-I. aan Europeesche
mogendheden. Vandaar de namen : Spaa nsche W.-1.
(Cuba, Portorico, enz.); Britsche (of Engelsche) W.-I.
(Bahama-eilanden, Jamaica, en de meeste der Kleine
Antillen); FranscheW.-I.(Martinique enG uadeloupe).
De voormalige Deensehe W.-I. St.-Croi x, St.-Thomas
en St.-Jean zijn in andere handen oNergegaan. De
Zweden bezitten 't eilandje St.-Barthel emy. En van de
Nederlandsche W.-I. zijn de voornaar aste de kolonie
Suriname en de eilanden Curacao en . St.-Eustatius.
Westkapelle, veelal Westkappe lgenaarnd, dorp
(vroeger plattelandsstadje) op het z eeuwsche eiland
Walcheren, derdhalf uur g. ten W. 1N, W. van Middelburg ; 1900 inw. Hier landde 4 Juli 1253 het
leger der vlaamsche gravin Marge ireta, aangevoerd
door haren zoon Guy van Dampierre ,; doch de Hollanders en Zeeuwen, aangevoerd door Floris den Voogd,
richtten vreeselijke slachting ondei :de Vlamingen aan.
In 1491 (24 Juli) werd W. do or die var. Sluis in
Viaanderen geheel uitgeplunderd
n verbrand.
Westkerk,voormalig dorp op het (nu bij ZuidBeveland ingedijkte) zeeuwsche Reiland Borssele.
Westkerke, twee voorn zeeuwsche dorpen,
1) op het eiland Schouwen, in !
thans verdronken
Zuidland. — 2) op het eiland Wolphaertsdijk, verdronk grootendeels 1377; de Loren stortte in anno
1512, teen ook de rest van hei4, 4doTp verdween.

Weyinerskirch
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Westland(het), westelijk gedeelte van Delfland,
prow. Zuid-Holland, bevat de stad Maassluis, en de
12 dorpen: 't Woud, Wateringen, 's-Gravezande,
Rijswijk, Loosduinen,Monster, Ter-Heyde, Poeldijk,
Naaldwijk, de Lier, Maasland, Schipluiden.
West-Lothian, graafschap. Zie LINLITHGOW.
Westmaas, dorp in Zuid-Holland, vierdhalf
uur g. bezuidw. Dordrecht ; 350 low.; driemaal bijna
geheel door brand vernield, nl. 1579, 1656, 1792.
West.-Meath, i.ersc..h graafschap.
Zie
f I
7i M EATH.
Westminster, een der voornaamste gedeelten
van Louden, op den rechter-oever van den Teems,
was vroeger eene stad op zich zelve, vermaard door
hare oude, groote abdij, waar het stoffelijk overschot
rust van de vorsten en groote mannen van Engeland.
Westmoreland, graafschap in 't noordwestgedeelte van Engeland, circa 36 vierk. mijl grant,
bevolkt met 61,000 zielen, bergachtig, ruw, niet zeer
vruchtbaar, maar rijk aan bekoorlijke. meren en
schoonheden der natuur. Hoofdpl. de stad Appleby.
Westrachia, lat. naam van Westergoo.
Westrich, het aan Frankrijk grenzende berg=
achtig gedeelte van de heiersche Rijapalts.
West-Riding, het westelijke derdedeel van
't engelsche graafschap York.
Westringia, .at. naam van Westergoo.
West-Vlaanderen, helgische provincie,
mot 59 vierk. mijlen, bevolkt met 635,000 zielen ;
hoofdplaats Brugge.
Westvoorne, voorm. eiland. Zie GOEDEREEDE.
Westwerd, voormalig nonnenklooster in het
friesche kwartier Westergoo, tusschen de dorpen
Jorwerd en Beers. De overstrooming in Dec, 1287
maakte verscheidene dorpen eerie prooi der golven:
in dit klooster verdronken over de 30 mensehen.
Westwoldingerland = Westerwolde.
Westwoud, of Westwoude, dorp in Noord.
Holland, l2 uur g. benoordoost. Hoorn; 280 inw.
Westzaan,voorheenWestzanen en Wesizaanden,
dorp in Noord-Holland, I uur g. benoordw. Zaandam ;
met onderhoorigheden 2700 inw.; in 1573 en 1574
nagenoeg platgebrand door de Spanjaarden.
Westzaandam, voormalig dorp, thans het
'westgedeelte der stad Zaandam.
Wetsens, of Wetzens, dorp in Friesland, I uur
benoordoosten Dock um ; 130 inw.
Webinghe, of Wetzinge, dorp in Groningen,
•5 uren g. bezuidw. Appingedam ; 200 inw.
Wetten, n.-blab. dorp.
_orp.
7i NEDERWETTEN.
N
Wetter, eiland in den Molukschen archipel,
,nederl. 0. I. Zie ETTER.
Weurt, of Weurth, ook wel Vurt, dorp in Gel.
, derland,3 kwartier g. bewesten Nijmegen ; 550 inw.;
bestond stellig reeds in de 12e eeuw.
Wewelswaard, voormalig dorp in Vlaande,
ren, verdronk 1377.
Wexford, graafschap in de iersche pray. Lein.
ster; 42} vierk. mijl ; 143,000 zielen; doorsneden
door de Slaney; hoofdplaats de stad IV., 13 mijlen
bezuiden Dnblin, aan de uitwatering van de Slaney,
met 12,000 inw., oudste stad van lerland gesticht
door de Denen, was oudtijds ducbtig versterkt ; de
Engelschen veroverden W. in 1170 ; door Cromwell
werd W. helegerd en ingenomen in 1649.
Wexiti, Lan in Zweden. Zie KRONOBORG.
Wey, voormalig dorp aan den Dubbel in de
Groote Zuidholl. Waard ; een der 72, die in den
vloed van '18 Nov. 1421 verdronken, en een der 34,
die nooit weer to voorschijn zijn gekomen.
Weymerskirch,zeer oud dorp met 750 inw.,
5 minuten gaans benoorden Luxemburg.
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Weymouth

Wilfridus

Weymouth, havenstad in 't engelsche graaf- Gelderschen eenen inval op het eiland, verbrandden
er over de 60 huizen, en eischten eene zware brandschap Dorset, aan de uitwatering van de Wey in het
schatting. Van watervloeden leed W. in 1665, 1683,
Kanaal, 4 uren gaans bezuiden Dorset ; 12,000 inw.;
1717, 1725, 1726, 1775, 1776, 1825.
zeebaden; Margareta van Anjou landde te W. met
Wierum, 1) dorp in Friesland, aan de Noordharen zoon Eduard in 1471, toen zij haren man op
zee, zesdhalf uur g. benoordoosten Leeuwarden ;
den troon kwam herstellen.
Wezepe, 1) zie WEESP. 2) dorp in Over- 700 inw.; geboorteplaats van Ludgerus, eersten bisschop van Munster, gest. 26 Maart 789. — 2) voorijsel, 2 uren g. benoordoosten Deventer; 450 inw.
Whateley, aartsbisschop van Dublin, baarde malig dorp in het Westerkwartier, prov. Groningen,
werd door het graven van het Reitdiep in twee dor1821 zeer veel opzien door zijn anoniem geschrift,
pen gesplitst ; is de geboorteplaats van J. A. Uilkens.
getiteld : Historische twijfel omtrent Napoleon BonaWiesbaden, Mattiacce aqua calidce, beroemde
parte, waarin hij stoutweg ontkende, dat Napoleon I
en druk bezochte badplaats in het Nassausche, derooit bestaan had; en toen de dagbladen kort daarna
dhalf uur gaans benoordw. Maintz ; 20,000 inw.;
des keizers flood bericbtten, gaf W. een tweede gevan 1815 tot 1866 hoofdstad van 't hertogdom Nasschrift nit, waarvan de hoofd-inhoud was, dat men,
sau, en van 1840 tot 1866 residentie van den hertog.
door zijne argumenten in verlegenheid gebracht, er
Wieselburg, comitaat in Hongarije (38 vierk.
nu geen beter middel op had weten te vinden, dan
mijlen;77,000 zielen; hoofdplaats de stadHongaarschdie hersenschim (Napoleon I) maar te laten sterven.
Whitefield (George), geb. 1714 te Gloucester Altenburg). Het marktvlek W. aan den Kleinen of
Wieselburger Donau, negendhalf uur g. bezuiden
in Engeland, gest. 1770 in Massachusetts. Zie 't art.
Presburg, met 3000 inw., was vroeger de hoofdplaats
Whitehaven, bloeiende havenstad in 't en- van het comitaat.
Wieuwerd, dorp in Friesland, 3 uren g. begelsche graafschap Cumberland, aan eene bocht der
zuidw. Leeuwarden; 80 inw.
lersche Zee ; 19,000 inw.
WiffliSbUrg, zwits. stad. Zie AVENCHES.
Wichem, geld. dorp. Zie w- LICHER!.
Wigan, fabriekstad in 't engelsche graafschap
Wicklow, graafschap in de iersche prov. LeinLeicester, 7 uren g.benoordw.Manchester; 35,000inw.
ster; ruim 36 vierk.
; 86,000 zielen; hoofdplaats
Wigelee, oudt. de Hoiite (Wester-Schelde).
de stad W., met 3500 inw. en kleine haven, aan
Wight, het oude Veclis insula, engelsch eiland
de uitwatering van den Bartrey in de Iersche Zee,
in het Britsche Kanaal, bewesten voor de haven van
5 mijlen bezuidoosten
Portsmouth, ruim 6 vierk. mijlen groot, met 48,000
Wicliffe (John), of Wiclef, engelsch kerkherbewoners, aan alle zijden door 600 vt. hooge krijtvormer en geleerde, geb. 1324 te Wicliffe in 't
bergen, klippen en vestingwerken tegen vijandelijke
graafschap York, pastoor te Lutterworth in Leicesaanvallen beschut, is beroemd om zijn gezond en
ter, ijverde sedert 1356 door zijne geschriften tegen
zacht klimaat, bij uitstek vruchtbaar, en rijk aan
tie diepe verdorvenbeid van zeden, waartoe de geesschoonheden der natuur. De voornaamste stad is
telijkheid over het algemeen afgedaald was, werd
het versterkte Newport met 8000 inw.; in de nabijdeswege door de geestelijken en door den Paus verheid der reede van Cowes ligt het kasteel Osbornedie echter
volgd, doch beschermd door Richard
House, zomerresidentie van koningin Victoria. ,
op het laatst er in toestemde, W.'s leersteilingen te
Wigton, 1) bet Virosidum of Olenacum der
veroordeelen. In 1384 stierf W. op zijne pastorij,
Romeinen, stad in het engelsche graafschap Cumeen vrij grooten aanhang nalatende (de Wiclifiieten),
berland, 4 uren gaans bezuidw. Carlisle; 6000 inw.
die echter langzamerhand uitgeroeid werd.
Widdin, het oude Vendemis of Viminiacum, — 2) stad met 2100 inw. en haven aan de uitwatering van den Bladnoch in de Baal van W.; was eene
vestingstad in europ. Turkije, in Bulgarije, aan den
gewichtige stad in den tijd van koning RichardDonau, 29 mijlen beoosten Belgrado; 25,000 inw.;
Bruce, en is thans de hoofdplaats van he% westeheeft in oorlogstijd dikwijls eene gewichtige rol gelijkste graafschap van Schotland (graafschap W.,
speeld; het heette in de oudheid ook Bononia.
Wieland (Christoph Martin), beroemd duitsch 24 vierk. mijlen, met 42,000 bewoners), dat door
de zee schiereilandvormig gespouwen is.
dichter en schrijver, geb. 1733 te Oberholtzheim bij
Wilberforce (William), beroemd engelsch
Biberach, sedert 1769 professor der philosophic,
philanthroop, geb. 24 Aug. 1759 te Hull, gest. 29
werd 1772 leermeester der prinsen te Weimar,
Juli 1833 te Chelsea, was van 1781 tot 1825 een
waar hij op vertrouwelijken voet omging met GOthe,
der uitstekendste redenaars van Groot-Britannia in
Herder, Schiller, enz., en waar hij 20 Jan. 1813
het parlement, heeft zich jegens de menschheid ohstierf. Van de complete edifier' van W.'s werken
waardeerbaar.verdienstelijk gemaakt door zijn ijvenoemen wij die te Stuttgart (36 dln. 1853-58).
ren voor afschaffing van den slavenhandel en van
Wien, duitsche naam van Weenen.
de slavernij der negers in de kolonien.
Wier, dorp in Friesland, derdhalf uur g. beWildbad, stad en badplaats in den wurtemnoordw. Leeuwarden; 280 inw.
Wierden, dorp in Overijsel, I uur g. bewesten bergschen Zwartewoudkreis, in het Entzdal; 2400
inw.; koninkl. kasteel.
Almelo; met 't gehucht Hooge-Heksel 2000 inw.
Wildervank, dorp in de prov. Groningen,
Wieringen, eilandje in de Zuiderzee, aan de
3 uren g. bezuidw. Winschoten ; 4000 inw.
kust van Noord-Holland ; 2000 bewoners; het voorWilding() ,.(grietenij), in Friesland, denkelijk
naamste dorp is Hypolitushoef ; wijders op W. nog
het tegenw.Hemelumer-Oldephaart-en-Noordwolde.
de doyen den Oever, Oosterland, Stroe en Westerland, benevens eenige gehuchten en buurtschappen.
Wilfridus, de heilige, apostel der Friezen,
graaf
een angelsaksische monnik, geb. omstr. 634, werd
In 1184 werd W. gebrandschat door Floris
bisschop van Northumberland, nam deal aan de onvan Holland ; in 1490 nestelden de Vlamingen zich
derhandelingen, die Dagobert II op den troon van
op W.; 1491 werd W. bemachtigd door de HoekAustrasie brachten, leed schipbreuk (677) op de
schen, aangevoerd door Jan van Naaldwijk ; 1492
kust van Friesland, bekeerde in dat land vele Heiwerd W. beboet wegens deelneming aan de woelindenen, en stierf 709. Kerkelijke gederikdag 12 Oct.
gen van het Kaas- en Broodsvolk ; 1522 deden de

Wilgum

Willem

Wilgum, voormalig dorp in 't noordoosten der
prov. Groningen, aan de oostzijde van de Ee, werd
1277 verzwolgen door den Dollart.
Wilhelm I, koning van Pruisen, geb. 22 Maart
1797, woonde de veldtochten van 1813 en 1814 bij,
ontving 1840 als vermoedelijke troonopvolger den
titel van •Prins van Pruisen", dernpte 1848 den opstand in de Paltz en in Baden, werd daarop militairgouverneur aan den Rijn en in Westfalen, 1854 gouverneur van Maintz, 1858 rijksbestuurder, 1861
Zie PRUISEN.
Wilhelm I, koning van Wurtemberg, geb.
27 Sept. 1781, gest. 25 Juni 1864, verwierf in de
oorlogen (1813-15) tegen Napoleon den roem van
een uitstekend veldheer, en beklom 30 Oct. 1816
den troon. Zie WURTEMBERG.
Wilhelminadorp, veelal Nieuwedorp genaamd, een in 't begin der 19e eeuw ontstaan dorp
in Zeeland, een half uur g. ten N. N. 0. van Goes.
Wilibald, de heilige, afkornstig uit Engeland,
eerste bisschop van Eichstâdt, geb. 700, deed met
zijne beide zusters (Walpurgis en Wunibald) het
ongeloofelijke, om in zijne diocese het Christendom
in te voeren. Kerkelijke gedenkdag 7 Juli.
Wilkes (John), geb. 1727 te Londen, 1754 lid
van 't Lagerhuis, voerde hevige oppositie, zat desvvege
herhaalde malen gevangen, werd 1774 lord-mayor
van Londen, 1779 kamerheer, en stierf 1797, tot aan
zijn dood een der populairste mannen van Engeland.
Wilkinson (sir John Gardner), geb. 5 Oct.
1797, bracht 12 jaren in Egypte door met geleerde
nasporingen, en schreef : Topography of Thebes
(Londen 1835); Manners and customs of the ancient
Egyptians (5 din. Londen 1836-40); Modern Egypt
and Thebes (2 din. 1843); Architecture of ancient
Egypt (Londen 1850 met atlas); Popular account of
the ancient Egyptians (2 din. Londen 1854).
Wilkomirz, stall in 't russ. gouvt. Kowno, aan
Swjenta en Njemen ; 6000 inw.; hies trok 24 Juni
1812 het gros der fransche armee den Njemen over.
Willebrord, of Willibrord us, de heilige, apostel der Nederlanden en inzonderheid van Friesland,
geb. 658 in Northumberland, kwam (680) met elf
andere monniken naar Friesland, om daar de Heidenen te bekeeren, werd 695 bisschop van Utrecht,
696 aartsbisschop van Friesland, en stierf 739.
Door hem werd o. a. Pepijn de Korte gedoopt. Kerkelijke gedenkdag van W. 7 Nov.
Willem, verscheidene graven van Holland (zie
HOLLAND): de voornaarnste is W. II, geb. 1227,
die in 1247, na den dood van Hendrik Raspe, door
den paus tot roomsch koning verkoren werd tegenover keizer Frederik II; eerst na Frederik's dood
(1250) vond W. eenigen aanhang, en sneuvelde
1256 tegen de Friezen.
Willem de Veroveraar, 1066-87 toning van Engeland, geb. 1027, was een onechte zoon
van Robert den Duivel (Robert 11), hertog van Normandie, bij een burgermeisje nit Falaise. W. vergezelde 1033 zijn vader, en werd door zijn neef, den
laatsten angelsaksischen koning, Eduard den Biechter, tot opvolger benoemd, loch bij diens dood door
de angelsaksische regeering niet erkend. In 1066
(27 Sept.) landde hij echter in Engeland, won 14
Oct. den beslissenden veldslag bij Hastings, liet zich
25 Dec. tot toning kronen, en werd de stichter der
engelsch-normandische dynastie. Hij regeerde met
de grootste strengheid, en stierf 1087. In Normandie werd hij opgevolgd door zijn oudsten zoon Robert ; zijn tweede zoon werd als W. II, zijn opvolger in Engeland. — W. III, zie volgend art.

Willem III van Oranje, sedert 1688 ook
W. III als koning van Engeland, Schotland en Ierland, geb. 1650, was de zoon van prins Willem II
van Oranje ; hij had zich, hoezeer door de De Witten
in zijne bevoegdheden zeer beperkt en aan banden
gelegd, reeds doen kennen als een talentvol veldbeer, en was in 1672 erfstadhouder der Nederlanden geworden; bij den inval van Lodewijk XIV in
ons land (1 Mei 1672) werd hij door de Algemeene
Staten aan het hoofd der land- en zeemacht geplaatst, en aanvaardde met die waardigheid de taak,
waaraan hij zijn gansche leven trouw gebleven is :
Europa te beschermen tegen de overheersching van
Frankrijk. Groot als veldheer, toonde hij zich nog
grooter als diplomaat. Nadat hij 1677 in 't huwelijk
was getreden met Maria, dochter van koning Jacobus II van Engeland, werd hij 1688 door de partij,
die het verdrukkenderegeerstelsel van zijnen schoonwader moede was, uitgenoodigd naar Engeland te
komen, om daar het hoogste gezag over stoat en
kerk in handen te nemen. Hij landde 5 Nov. 1688
met 14,000 man, deed 18 Dec. zijne intrede in Londen, riep eene conventie der beide huizen bijeen, en
werd 13 Fehr. 1689 met zijne gemalin als koning
en koningin gehuldigd. De nationale conventie van
Schotland erkende hem als koning 11 April 1689,
en door den veldslag aan de Boyne werd lerland gedwongen hem te erkennen. Aan den oorlog met
Frankrijk maakte h,ij door den Rijswijkschen vrede
een roemrijk einde. Zijne vrouw stierf 28 Dec.1694;
hij zelf ten gevolge van eenen val van zijn paard 19
Maart 1702. —
koning van Groot-Britannie, Ierland en Hanover, geb. 1765, derde zoon van
George III, voerde als prins den titel van Hertog
van Clarence en St.-Andrews, en beklom den troon
26 Juni 1830, bij den dood van zijn broeder George IV. Onder W.'s regeering kwam de parlementshervorming tot stand. Bij zijn dood volgde hem in
Hanover op zijn brooder Ernst August, wiens zoon
en opvolger in 1866 de kroon verloor aan den
koning van Pruisen. In Engeland had W. IV tot opvolgster zijne nicht, de thans (Dec. 1868) nog regeerende koningin Victoria (zie prins ALBERT).
Willem de Zwijger, Prins Willem I van
Oranje, de man, aan Wien het Nederlandsche yolk
zijne onalhankelijkheid to danken heeft, geb. 1533
to Dillenburg, oudste zoon van graaf Willem van
Nassau, was als page van keizer Karel V diens lieveling, erfde 1544 van zijnen neef Rend (Renatus)
van Nassau het prinsdom Oranje, werd des keizers
stadhouder over Holland, Zeeland en Utrecht, wijdde
van 1568 zijn leven aan de bevrijding der Nederlanden van de spaansche verdrukking, en viol als een
groot roan voor eene edele zaak door de handen
van een sluipmoordenaar ; zie JAUREGUI en GERARDS.
vijf prinsen van Oranje, nl.: W. I,
zie vorig art. — W. II, zoon van den stadhouder
Frederik Hendrik, geb. 1626, gest. 1650, na zijns
vaders dood (1647) tot stadhouder verheven,ondernam eenen aanslag op Amsterdam. Hij was gehuwd
met Maria, oudste dochter van Engeland's toning
Karel I, uit welk huwelijk de beroemde W. III,
geboren werd (zie WILLEM III, koning van Engeland). — W. IV, voluit Willem Karel Hendrik
Friso, geb. 1711, gest. 1751, sedert 1729 stadhouder van Gelderland en Groningen, sedert 1731 ook
van Friesland, werd dat in 1747 ook over Zeeland,
Holland, Utrecht en Overijsel, blonk uit door stille
deugden, en was algemeen bemind. — W. V, zoon
van den vorige, geb. 1748, volgde zijn vader als erfelijk stadhouder op, under tinogdij ccIst van zijne
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moeder, bij baron dood (1759) van hertog Lodewijks;
Ernst van Brunswijk Wolfenbuttel, die ongelukkigerwijs, nadat de prins in Mei 1766 zelf de teugels
van 't bewind in handen had genomen, een te grooten invloed op het regeerbeleid behield. Dit, en een
samenloop van allerlei omstandigheden, bracht in
ons land eene tweespalt teweeg, die ten gevolge had,
dat W. V met zijne beide zonen (Willem, zie 't volgende art., en Frederik) 18 Jan. 1795 te Scheveningen scheep ging, de wijk nemende naar Engeland.
Elf jaren later (9 April 1806) stierf hij te Brunswijk.
Willem, Brie koningen der Nederlanden, nl.:
NV, I, zoon van prins Willem V, geb. 24 Aug. 1772,
met zijne familie 1795 de wijk genomen hebbende
naar Engeland, werd, na de bevrijding van de Fransche overheersching, als Souvereine vorst der Nederlanden uitgeroepen, en 1815 gehuldigd als koning van het nieuw gestichte koninkrijk der Nederlanden (met het tegenwoordige koninkrijk was Belgie toen vereenigd); tevens werd hij groothertog
van Luxemburg. De afscheuring van Belgie (1830)
is de treurigste bladzijde nit zijne regeering ; 7 Oct.
1840 deed hij afstand van den troon, ging Febr.
1841 een tweede huwelijk aan, en stierf 12 Dec.
1843 te Berlijn. W. II, de Ridderlijke, oudste
zoon van den vorige, geb. 6 Dec. 1792, was even 2
jaren oud, toen zijne geheele familie zich in ballingschap begaf; in Juni 1811 ging hij als engelsch
luitenant-kolonel naar Spanje, waar hij de eerste
lauweren won van zijnen roem, lien hij schitterend
handhaafde bij Quatre-Bras en Waterloo (18 Juni),
waar liij door een van 's vijands kogels gekwetst
werd. In 1840 beklom hij als zijns vaders opvolger
den troon ; door de wijsheid, waarmede hij den storm
van het revolutie-jaar 1848 moist te bezweren, door
zich niet aan te kanten tegen de ontwikkeling van
den tijdgeest, behoedde hij ons land voor groote
schokken, en het bleef rustig hier, terwijl bijna
overal elders stroomen bloeds werken vergoten. Na
eene korte ongesteldheid stierf hij 17 Maart 1849.
— W. oudste zoon van den vorige, geb. 19
Febr. 1817, aanvaardde de regeering kort na zijns
vaders dood, tijdens welke gebeurtenis hij zich in
Engeland be yond. Gelukkig voor ons land, heeft hij
Been gelegenheid gebad om zijnen moed op een
slagveld te toonen; maar bij de geweldige overstrootning, die 1861 in Gelderland vernieling aanrichtte, heeft hij zulke bewijzen van onverschrokkenheid en menschenliefde gegeven, dikwijls met
eigen levensgevaar, dat hij daardoor, • bij de liefde
der natie, tevens hare bewondering heeft gewonnen.
Willem van Champeaux, schol. pbilosoof, zoon van een boer te Champeaux, in 't fransche
landschap Brie, telde Abelard onder zijne leerlingen,
werd 1113 bisschop van Chalons sur Marne, ging
1119 in de Orde van Citeaux, en stierf 1121.
Willemsdorp, oude naain van 't dorp Schoondijke. in Staats-Vlaanderen (thans prov. Zeeland).
Willemskerke, voormalig, dorp in _StaatsVlaandereti (prov. Zeeland), bestond nog in 1518,
doch werd in de 16e eeuw eene prooi der golven.
Willems-orde(Militaire),eene nederlandsche
ridderorde, in 1815 ingesteld door koning Willem I.
Willemstad, 1) lat. Guillelmistadium, stad
in Noord-Braband, aan het Hollands-diep, 5 uren g.
benoordoosten Breda ; 7500 inw.; werd 1583 gebouwd, en op eigen kosten van prins Willem I versterkt ; vermaard door de kloeke verdediging (1793)
door Karel baron van Boetzelaer, gouverneur der
vesting W., tegen de Franschen. - 2) stad op het
westindische eiland Curacao.

Windsor

Willis, utrechtsch dorp. Zie WILNIS.
Wilna, gouvernement in West-Rusland (767
vierk. mijlen met 877,000 bewoners), bevat het
voornaamste gedeelte van bet eigenlijke Litauen, en
heeft tot hoofdplaats de stad W. met 52,000 inw.,
aan de bevaarbare Wilia ; de in 1576 te W. gestichte
universiteit is 1832 opgeheven.
Wilnis, veelal Willis, dorp in de prov. Utrecht,
2 uren g. bewest. Loenen; met onderhooren 9400 inw.
Will), of Wilpe, dorp in Gelderland, aan den
IJsel, 3 uren g. benoordoosten Apeldoorn ; 1200 inw.
Wilre, twee nederl. limburgsche dorpen, nl.:
1) W., of Wijlre, of Wiltre, aan de Geul, vierdhalf
nor g. beoosten Maastricht ; 350 inw. — 2) W., of
Wilderen, of Wiler, 20 minuten g. bezuidw. Maastricht ; 1000 inw.; omdat het in 't voormalige graafschap Vroenhove ligt, wordt het doorgaans ook
W. in den Vroenhove genoemd.
Wilsum, vlek in Overijsel, 2 uren g. bewesten
Zwolle en anderhalf uur g. bezuidoosten Kampen.
Wilsveen, voormalig dorp (thans gehucht) in
Zuid-Holland, derdhalf uur g. beoost. 's-Gravenhage.
Wilten, een oude volksstarn. Zie SCLAVEN.
Wiltsen. Zie w- ELATABEN.
Wiltshire, het graafschap Wilts, een der zuidelijkste graafschappen van Engeland (63 vierk.
mijlen, met 250,000 bewoners), wordt door het
Avon-kanaal in twee deelen (Noord-W. en ZuidW.) gescheiden ; hoofdpl. Salisbury.
Wiltz, 1) stad in 't groothert. Luxemburg, aan
de Wiltzbach, 4 uren g. ten W. N. W. van Diekirch ;
2800 inw. -- 2) zie WILWERWILTZ.
Wilwerdingen, fransch Wilverdange, dorp
in 't groothertogdom Luxemburg, 7 wren gaans ten
N. N. W. van Diekirch ; 280 inw.
Wilwerwiltz, dorp in 't groothert. Luxemburg, 4 uren g. benoordw, Diekireh ; 150 inw.
Winchester, 1) bet oude Yenta Belgarum,
stad in het engelsche graafschap Southampton, 8
urea gaans benoordw. Portsmouth ; 15,000 inw.;
was tijdens de heptarchie hoofdstad van bet Saksiscbe koninkrijk Wessex, vervolgens (onder Egbert)
hoofdstad van geheel Engeland, werken rang het in
de Ile eeuw verloor. — 2) noord-amerik. stad in
Virginia, 25 mijlen benoorden Richmond ; 3500 inw.
Winckelmann (Job. Joacb.), kunstkenner
en archeoloog, geb. 1717 te Stendal, 1748-55 bibliothecaris te Dresden, werd daar roomsch-kath.,
ging 1755 naar Rome, werd 1763 opzichter van al
de oudheden in en om Rome, en werd 8 Juni 1768,
op eene terugreis uit Duitschland naar Rome, in een
logement te Triest vermoord. Complete editie zijner
uitmuntende werken, 2e druk (8 dlr. Dresden en
Leipz. 1828-29).
Windeham. Zie w LINDEHAM.
Windesheim, 1) oude naam van 't friesche
dorp Winsum. — 2) doorgaans Winsem, dorp met
250 inw. in Overijsel, I uur g. bezuiden Zwolle ; een
kwartier g. bezuiden W. het voormalige klooster W.
Windischgeatz (prins Alfred zu), oostenrijksch veldmaarschalk, geb. 1787, gest. 1862, streed
roernrijk reeds tegen Napoleon I, onderdrukte 11 Juni
1848 den opstand te Praag, bracht 1.Nov..1848 het
oproerige Weenen tot onderwerping, (loch was minder voorspoedig tegen de Hongaren.
Windsor, marktvlek in 't engelsche graafschap
Berks, 9 uren g. bewesten Londen, op den zuidoever
van den Teems; 10,000 inw. Koninklijk paleis,
aanvankelijk als kasteel aangelegd door Willem den
Veroveraar, en sedert Karel II het geliefkoosde verblijf der koningen van Engeland.
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Winkel, dorp in Noord-Holland, 4 uren g. benoordoosten Alkmaar; 650 inw.; platgebrand in 1169
door de Kennemers, in 1180 door graaf Floris III;
door den Zwarten Hoop gebrandschat in 1517; door
eenen brand geteisterd in 1649.
Winkel (L. A. te), nederlandsch letterkungeb. 1809 te Arnhem, gest. 1868 te Leiden, had
sedert 1826 zijn Leven aan het onderwijs toegewijd,
werd 1851 leeraar in de nederl. taal en letterkunde
aan 't gymnasium te Leiden. gedurende de studiejaren van den Prins van Oranje (sedert 1854) diens
onderwijzer in vaderl. geschiedenis en letterkunde,
en eindelijk een der mannen, die de bewerking op
zich namen van het groot woordenboek der Nederlandsche taal, zoodat te W. de mede-grondlegger is
van onze nieuwe spelling.
Winkler (K. G. Th.), duitsch belletrist, geb.
1775 te Waldenburg in Saksen, gest. 1856 te Dresden, schreef onder den naam van Theodor Hell.
Winschoten, plattelandsstadje in Groningen, 5 uren g. bezuidw. Appingedam ; met onderhoorigheden 4500 inw.; bestond reeds in de 12e eeuw ;
11 Sept. 1672 bij W. nederlaag der Mnnsterschen.
Winseler, dorp in 't groothert. Luxemburg, aan
de Wiltz, Brie kwartier g. bewesten Wiltz.
Winssen, dorp in Gelderland, 2 uren g. bewesten Nijmegen ; 1000 inw.
Winsum, 1) dorp in le prov. Groningen, 5
uren g. benoordw. Appingedam ; 600 inw.; bestond
reeds in 't begin der lie eeuw, en is, na Appingedam, van al de plaatsen in Groningen die, Welke in
de 16e eeuw het allermeest had te lijden van oerlogsrampen. — 2) oudtijds Windesheim, dorp in
Friesland, aan de vaart van Franeker naar Sneek,
dertlhalf uur g. ten W. Z. W. van Leeuwarden ; met
onderhoorigheden 550 inw.; had veel van den oorlog te lijden in de 16e eeuw, en werd o a. in 1587
nagenoeg geheel platgebrand door de Spanjaarden.
Wintelre,of Wijntersel,dorp inNoord-Braband,
2 uren g. bewesten Eindhoven ; 500 inw.; werd in'
1543 gebrandschat door Maarten van Rossum.
Winterswijk, het grootste dorp in Gelderland, 9 wren. g. bezuidoosten Zutphen; 2400 inw.
Winterthur, een der schoonste steden yen
Zwitserland, kenton Zurich, 5 uren g. henoordoosten
Zurich; 5500 inw. Dicht benoordoost.W.ligt Ober-W.
(met 2400 inw.), zijnde het nude Vilodurum.
Wintger, fransch Wenerange, dorpje in 't
groothertogdom Luxemburg, anderhalf uur g. bewesten Clerff; 100 inw.
Wintringen, of Wintzer, fransch Wintrange,
dorp .in 't groothertogdom Luxemburg, anderhalf
uur g. bezuiden Remich ; 400 inw.
Wintzendorf, zevenb. vlek. Zie ALVINCZ.
Wirdum, 1) dorp in de prov. Groningen, 1
uur g. bewesten Appingedam; 300 inw.; bestond
reeds in de 13e eeuw, en is de geboorteplaats van
den kronijkschrijver Abel Eppens. — 2) W., of
Wierdsheim, dorp in Friesland, 5 kwartier g. bezuiden Leeuwarden; 750 inw.
Wiringia, lat. naam van 't eiland Wieringen.
Wisconsin, sedert 1836 een territorium, en
sed.1847 een der Staten van N.-Amerika; 2536 vierk.
mijlen, met 777,000 bewoners; voornaamste stad
Milwaukie ; gouvernementszetel MadisoniVoornaamste rivieren : Mississippi, Ste. Croix, Chippeway,
Black-River, en de 87 mijl Lange
W.
Wiseman (Nicolaas), geb. 1802 te Sevilla uit
iersche ouders, sedert 1850 kardinaal, aartsbisschop
van Westminster en primaat der roomsch-kath. Kerk
in Engeland, gest. 1i165.

WiSj1100, of Visjnoe, god der Hindoes (de
tweede persoon van hunne Drieeenheid), is reeds
9-maal vleesch geworden; bij zijne 10e incarnatie zal
hij het verdelgende peard Kalki zijn, dat met een
hoefslag den aardbol zal verpletteren tot gruis.
Wismar, havenstad aan de Oostzee, 7 uren g.
benoorden Schwerin ; 13,500 inw.; gesticht 1229;
kwam 1648 aan Zweden, werd 1803 door Zweden
verkocht aan Mecklenburg-Schwerin.
Wispel, friesch dorp. Zie TERWISPEL
Wissekerke, I ) dorp op het zeeuwsche eiland
Noord-Beveland, 3 uren g. benoordw. Goes; 2000
inw.; het ligt aan de westzijde van het eiland, en is
gebouwd na 1652; zuidelijker had vroeger een dorp
W. gestaan, dat door de watervloeden van 1530 en
1532 geheel verzwolgen was. — 2) voormalig dorp
(thans gehucht met 70 inw.) op het zeeuwsche
eiland Zuid-Beveland, een half uur g. bewesten Goes.
Wissembourg, duitsch Weissenburg, lat.
Sebusium, stad in fransche dept. Bas-Rhin, aan de
Lauter en aan de beiersche grenzen, 10 Ewen g. benoordoosten Straatsburg; 5400 inw.Ontstaan rondom
eene door Dagobert I gestichte abdij, was W. sedert
I 247 vrije rijksstad in den Elzas, kwam bij den vrede
van Rijswijk (1697) aan Frankrijk, was van 1719
tot 1725 residentie van Stanislas Leczinsky, gewezen
koning van Polen; bet werd ingenomen in 4744
door de Keizerlijken, en 1793 door Wurmser, die de
liniên van W. forceerde, zijnde eene linie fortificatiewerken, die zich tangs den rechteroever der Lauter
uitstrekt van W. tot bij Lauterberg aan den Rijn.
Witi-eilandon. Zie.e FF IDZJI-EILANDEN.
Witikind. Zie WITTEKIND.
Witla, of Vitla, ook onder de namen Witland,
Witlam voorkomende, voormalige koopstad aan de
uitwatering van de Wiedel in de Maas, werd in 837
geplunderd en platgebrand door de Denen.
Witmarssum, dorp in Friesland, 3 uren g.
benoordw. Sneek, en 1 nor g. ten N. N. W. van Boisward; 900 inw.; hier was Menno Simons pastoor,
totdat bij in 1536 de Roomsch-kath. Kerk verliet.
Witt (Jan de), nederlandsch staatswan, geb.
1625 te Dordrecht, waar zijn varier burgemeester
was, werd als raadpensionaris van Holland een machtigen steun voor de republikeinsche partij. Met
Cromwell teekende hij in 1654 den vrede van Westminster, waarbij Engeland zich verbond te waken,
dat Been prins nit het huis van Oranje tot stadhouder van de republiek der Vereenigde Nederlanden of
daar tot kapitein-generaal-admiraal der land- en
zeemacht verheven zoo worden. In 1667 liet de W.
die bepaling door de Algemeene Staten bekrachtigen
(dit werd het &wig Edict genoemd). Het Joel was,
te zorgen, dat de Nederlanden, bloeiend door koophandel en zeevaart, niet door de verheffing van den
prins van Oranje te eeniger tijd konden worden meegesleept tot een of anderen europeeschen oorlog.
Bij al de staatsmanswijsheid, die men de W. moet
toekennen, is het eene daadzaak, dat hij den plotselijken inval van Lodewijk XIV in ons land (1672)
Diet had voorzien. Door die gebeurtenis werd de
toestand van de W. zeer hachelijk ; de ultra-oranjegezinde partij maakte daarvan gebruik om bet your
tegen de W. aan te blazen, en door bet schuim der
bevolking van den Haag, met eenige raddraaiers aan
het hoofd, werd de W. op eene barbaarsche wijze
mishandeld en vermoord 20 Aug. 1672. W.
(Cornelis de); broeder van den vbrige, geb. 1623.
maakte als gemachtigde der Staten op 's lands vloot
den glorierijken tocht van Michiel de Ruiter naar
Chattam merle (1667). Later als ruwaard van Put-

1148

1148a

Witte Bergen

ten te Dordrecht woonachtig, werd zijn huis, terwijl
hij ziek te bed lag, door bet tot oproer aangehitste
janhagel der bevolkin,g bestormd, en hij gedwongen
om de herroeping van het Eeuwig Edict te onderteekenen. Dit weigerende, werd hij misbandeld, gevankelijk naar 's Hage gebracht (24 Juli 1672),
waar hij eerst op de pijnbank gelegd werd orn te
bekennen, dat hij den prins van Oranje had willen
laten vermoorden, van welk gruwelstuk hij door een
paar omgekochte ellendelingen beticht was. Onschuldig zijnde, had hij zich liever laten doodmartelen
dan zulk eene bekentenis te doen. Niettemin werd
hij 20 Aug. 1672 veroordeeld om uit het land gebannen te worden ; en terwijl zijn broeder Jan zich
naar de gevangenis begaf, om hem met dit vonnis
bekend te makers, werd die (zie boven) door het
opgeruide yolk vermoord. Daarop werd Cornelis nit
de gevangenis gesleept, en onderging hetzelfde lot.
Witte Bergen, 1) de Leuci montes der ouden,
op Candia; een der hoogste pieken de Ida. — 2) de
White Mountains in Amerika , zie APALACHI6N.
Wittekind, of Witikind, aanvoerder der Saksen, 775 verslagen door Karel den Gr., die hem 785
bewoog zich te laten doopen, en hem tot hertog der
Saksen verhief; 807 sneuvelde W. tegen de Zwaben.
Wittekind, Witikind, Widukind, saksisch geschiedschrijver, omstr. 1104 gest. als monnik van
Corvei. In dl. 3 der »Monumenta" van Pertz vindt
men W.'s Res gestie Saxonicce.
Wittem, dorp in nederl. Limburg, 3 uren g.
beoost. Maastricht, aan straatweg naar Aken; 150 inw.
Wittenberg, lat. Wittenberga of Leucorea,
vestingstad in 't pruis. reg.-distr. Merseburg, aan
de Elve; 12,000 inw.; gesticht door Bernhard, zoon
van Albrecht den Beer, hertog van Brandenburg;
door Karel V belegerd 1547; gedeeltelijk vernield
door brand 1640; door de Pruisen ingenomen 1756
en 1760. De 1815 met die van Halle vereenigde
universiteit van W., gesticht 1502, was beroemd,
inz. voor theologie: in de kerk dier universiteit (de
slotkerk) zijn Luther, Melanchthon, Frederik de
Wijze en Johann de Bestendige begraven ; aan de
deur dier kerk werden 31 Oct. 1517 door Luther
zijne vermaarde 95 stellingen aangeplakt ; in 't vroegere Augustijner-klooster(thans prediker-seminarie)
bevindt zich de door Luther bewoonde karner nog
in denzelfden toestand van toen ; sedert 1822 op de
markt een bronzen monument ter eere van Luther:
W. was de wieg en bakermat der Kerkhervorming.
Wittenberge, stad in 't pruis. distr. Potsdam,
aan de Elve, 3 uren g. bezuidw.Perleberg; 6000 inw.
Wittenburg, stad in Mecklenburg-Schwerin,
7 uren g. bezuidw. Schwerin ; 3000.
Witte -Nonnenkloosters (voormalige) :
1) te Leeuwarden ; zie CATHARINA-KL. - 2) to Leiden op 't Rapenburg, bewoond door nonnen van de
orde der Predikheeren, werd 1581 herschapen in
academie-gebouw, waartoe het nu nog dient.
Witte—Vrouwenkloosters (voormalige):
1) te Utrecht, in de Ridderschapsstraat, ter plaatse
waar de in 1829 voltooide Willemskazerne gebouwd
is. — 2) te Maastricht, langs het Vrijthof, gesticht
in de 7e eeuw, was het oudste vrouwenklooster in
Maastricht; de gebouwen zijn in 1822 afgebroken.
Wittewierum, dorpje in Groningen, 2 uren g.
bezuidw. Appingedam ; 80 inw.; geplunderd in 1505
door de Groningers, in 1515 door de Saksen.
Witte Zee, van de noorder IJszee eene golf,
die diep in bet russ. gouvt. Archangel indringt.
Wittgenstein (Sayn-), vroeger onafhankelijk
graalschap, 1792 tot prinsdom verheven, thans een

Woerden
kreis (9 vierk. mijI met 20,000 bewoners) van 't
pruisisch reg.-distr. Arnsherg ; hoofdpl. Berleburg.
Wjatka, of Wiatka, gouvt. in europ. Rusland,
tusschen de gouvernementen Kostroma ten W. en
Perm ten 0., is 2605 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 2,124,000 zielen; hoofdpl. de aan de (zich in de
Rama ontlastende) rivier W. liggende stad W
die eertijds Ifhlinow heette, in 1391 door de Tartaren geplunderd werd, en thans 15,000 inw. heeft.
Wladimir, 1) stad in europ. Rusland, 24 mijlen beoosten Moskau ;13,000 inw.; gesticht in de 12e
eeuw; door de Tartaren van Kaptsjak verwoest 1257
en 1401 ; van 1157 tot 1339 hoofdstad van het groothertogdom W. (vroeger hertogdom Soezdal); thans
hoofdplaats van 't gouvt. W. (860 vierk. mijlen;
1,208,000 zielen). — 2) stad in 't oude Polen (europ.
Rusland, Volhynie), 45 mijlen benoordw. Jitomir.
Wladimir I, de Groote, grootvorst van Rusland, en na zijns broeders dood (981) alleenheerscher
der Russell, omhelsde het Christendom. Bij zijn dood
(1015) werd zijn rijk verdeeld onder zijne 12 zonen.
Hij wordt als heilige vereerd; kerkel. gedenkd. 15
Juli. — W. achterkleinzoon van W. I, geb.
1053, bekloni den russ. troon 1113, en stierf 1125.
Wladislas, koningen van Polen : I, regeerde 1081-1102. — W. II, koning 1138, door
Boleslas IV verdreven 1146, gest. als balling 1159.
— W. III, kon. 1202, verdreven 1206, als balling
gest. 1233. — W. IV, sedert 1289 twistend om
de kroon, eerst 1304 erkend, gest.1333. — W. V,
Jagello ; zie JAGELLONEN. W. VI, zoon van W. V,
geb. 1424, koning van Polen 1434-1444, en werd
1440 koning van Hongarije, zie LADISLAS V bas.
—W.VI,zonva SigsmondI ,geb.159,koning 1632-1648.
Wladislas, koningen van Bohemen: W. I,
regeerde 1109-1125. — W. II, zoon van W. I,
regeerde 1140-1173. — W. III, werd koning
1198, abdiceerde 5 maanden later.
Wlasta, boheemsche amazone, werd na den
dood van hare vriendin Libussa (735), met hare
armee vrouwen, een schrik voor het land. Op den
berg Widowle had zij hare vesting, die eindelijk door
koning Przernislas veroverd werd, waarbij W. met
de wapenen in de hand den dood vond. Het doel van
haar oorlogen (Boheemschen Maagden-oorlog) was:
de vrouwen-regeering te vestigen.
Woensdrecht, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur g. bezuiden Bergen-op-Zoom ; 280 inw.
Woensel, dorp in Noord-Brabarid, een half
uur g. benoorden Eindhoven; 760 inw.
Woerden, stad in Zuid-Holland, vierdhalf uur
gaans bewesten Utrecht, wordt door den Rijn in twee
nagenoeg gelijke deelen gescbeiden, en heeft 4000
inw.; groot tuchthuis; reeds in 1160 was W.
versterkt ; 1374 werd het door de Stichtschen tevergeefs belegerd ; later echter moet W. verwoest
zijn geworden, daar in bet begin der 15e eeuw de
stad weder opgebouwd werd ; in 1441 werd W., benevens het nieuwe slot, veroverd door Filips den
Goede, hertog van Burgundie ; in de twisten d'er
Hoekschen en Kabeljauwschen werd W. door den
Hoekschen veldheer Jan van Montfoort bij verrassing
ingenomen, en na twee jaren in zijne macht geweest
te zijn, werden stad en slot teruggegeven aan den
hertog van Saksen (stadhouder van keizer Maximiliaan); in 1558 werd W. door Filips II van Spanje
verpand aan hertog Erik van Brunswijk voor circa
36 duizend gulden, en eerst in 1617 werd deze verpanding afgelost door de Staten van Holland en
West-Friesland, nadat W. reeds in 1572 de zijne

Woerkum
van Oranje had gekozen. Van Sept. 1575 tot Aug.
1 576 werd W. tevergeefs door de Spanjaarden belegerd ; doch 23 Juni 1672 werd W. zonder slag of
stool door de Franschen bezet, die echter 11 Juli
onverwacht aftrokken, doch 18 Sept. opnieuw W.
kwamen bezetten; nu had W. veel te lijden tot 7 Nov.
1673, toen de Franschen, na 15 duizend gl. brand-.
schatting ontvangen te hebben, W. weder ontruimden ; in 1787 werd W. door de Pruisen bezet ; 29
April 1798 verkeerde W. in nijpend gevaar, door
eenen brand, die zich reeds aan het kruitmagazijn
had meegedeeld, doch met onnoernitjke inspanning
gebluscht werd. De grootste (en tevens droevigste)
vermaardheid kreeg W. den 24 Nov. 1813; daags
te voren bemachtigd door de Oranje-garde, werd het
des nachts onverwacht overvallen door eene bende
Franschen uit Utrecht, die de stad plunderden, 26
weerlooze personen (waaronder de predikant der
Hervormden) in koelen bloede vermoordden, en wel
40 kwetsten (waaronder 6 gevaarlijk, onder andere
den pastoor der Roomsch-katholieken, die, geknield
voor het outaar, om lijfsgenade smeekend, nogtans
door die woestelingen niet verschoond bleef).
Woerkum, 't noord-brab. stadje Woudrichem.
Wognum, dorp in Noord-Holland, 1 uur g.
benoordw. Hoorn ; 1200 inw.
Wolcott (John), engelsch satirendichteronder
het pseudoniem Peter Pindar, geb. 1738, sedert 1778
geneesheer te Londen, gest. 1819. Van zijne Works
(2e druk 5 din. 1812) noemen wij inz. de Lousiad.
Woldendorp, dorp in de prov. Groningen,
aan den Dollart, 4 uren g. benoorden Winschoten ;
400 inw.; in 1584 platgebrand door de Staatschen.
Wolfaartsdijk. Zie WOLPHAARTSDIJR.
Wolfenbuttel, oudt. Guelferbytum, stad in 't
hertogd. Brunswijk, aan den 'Ocker, vierdhalf uur g.
bezuiden Brunswijk; 9000 inw.; beroemde bibliotheek, waarin o. a. over de 10,000 manuscripten.

Wolfgangs-meer. Zie ABERSEE.
Wolfram. Zie ESCHENBACU.
Wolfsburg, graafschapje in d3 hanov. landdrostij Luneburg; hoofdpl. bet dorp Jemke.
Wolga, de Rita der ouden, de grootste rivier
van Rusland, , en van geheel Europa, ontspringt in
het gouvt. Twer op het Alanisch gebergte, besproeit
Twer, Rybinsk, Jaroslaw, Kostroma, Nisjnei-Nowgorod, loopt dan zuidwaarts langs Simbirsk, Stawropol, Samara, Saratow, en heeft, eer zij bij Kamisjin Karen benedenloop begint, eene groote menigte
rivieren in zich opgenomen (de voornaamste zijn :
de Oka met Ogra of Ugra, de Oepa of Upa, de Noskwa, de Moksja, de Kljesma, en de ook Kleine W.
genoemd wordende Kama met hare schatplichtige
stroomen Wjdtka, Tsjoessowaja en Bjelaja. Van Kamisjin of ontvangt de W. geen andere rivieren meer,
doet nog Sarepta aan, en outlast zich met een aantal armen beneden Astrakhan in de Caspische Zee,
na 455 mijlen loop, waarvan 440 bevaarbaar.
eertijds Julin, pruis. eiland in de Oostzee (vijfdhalve vierk. mij1; 12,000 bewoners), met
bet eiland Usedom den kreis Usedom-Wollin. De
eenige stad op W. (oostkust) is W. met 5000 inw.
Wologda, gouvt. in europ. Rusland, ruim
7200 vierk. mijlen, 925,000 bewoners, doorstroomd
door Dwina, Mesen en Petsjora, heeft tot hoofdplaats
de stad W. met 13,000 inw. aan de 15 mijlen
lange rivier W., die zich acht uren gaans beneden
de stad outlast in de Soekhona.
Wolphaartsdijk, eertijds het vijfde eiland
van Zeeland, bewesten de Schelde, maakt thans deel
uit van Zuid-Beveland.
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Wolsey (Thomas), vermaard minister van Hendrik VIII, geb. 1471 te Ipswich, waar zijn vader
slachter was, studeerde theologie te Oxford, en
werd niet slechts aartsbisschop en 1515 kardinaal,
maar tevens lord-kanselier van Etp-Teland. Toen Hendrik VIII van zijne eerste vrouw eatharina van Aragonie wenschte te scheiden, om met Anna Boleyn
te kunnen trouwen, speelde W. eene dubbelzinnige
rol, en maakte met het tot stand brengen van die
echtscheiding weinig spoed : viel daardoor in ongenade, verloor al zijne rijks-ambten en waardigheden
(1529), werd zelfs in hechtenis genomen om zich
in rechten te verantwoorden, doch stierf als gevangen man reeds in Nov. 1530 in de abdij Leicester.
Wolsk, muss. havenstad, gouvt. Saratow, aan de
Wolga, 17 mijl benoordoost. Saratow ; 23,000 inw.
Woltersum, dorp in de prov. Groningen,
derdhalf uur g. bezuidw. Appingedam ; 350 inw.
Wolvega, dorp in Friesland, derdhalf uur g.
ten Z. Z. 0. van Heerenveen, aan den straatweg van
Leeuwarden naar Zwolle; 850 inw.
Wolverhampton, stad in 't eng. graafschap
Stafford, vijfdhalf uur g. van Birmingham; 61 ,000inw.
Wolwelingen, fransch Wolvelange, dorp in
Luxemburg, 6 uren g. bezuidw. Diekirch; 170 inw.
Wommels, dorp in Friesland, 2 uren g. benoordw. Sneek ; 500 inw.; 1492 zware brand.
Wonobrodo, dorp op Java, resid. Soerabaja
afd. Grissee, 5 palen van Sidajoe ; overwinning der
nederl. troepen op de muitelingen 13 Juni 1829.
Wons, dorp in Friesland, anderhalf uur g. benoordw. Bolsward; 300 inw.; naar dit dorp heet de
grietenij Wonseradeel (die 27 dorpen bevat).
Woodstock, stad in 't eng. graafschap Oxford, 3 uren g. benoordw. Oxford; 8000 inw.; het
koninklijk kasteel, dat Hendrik II heeft laten bonwen voor zijne bijzit Rosamunde Clifford, bestaat
niet meer; wel het kasteel Blenheim, dat aan Marlborough als nationaal geschenk werd vereerd na
zijne overwinning bij Blenheim ; W. is de geboorteplaats van den Zwarten Prins en van Chaucer.
Woolston (Thomas), engelsch godgeleerde,
geb. 1669 te Northampton, hoogleeraar aan de universiteit te Cambridge. In zijne Discourses on the
miracles of Christ (1727-30) werden de in het
N. T. opgeteekende wonderen van Jezus als zinnebeeldige voorstellingen door hem vermaard, bet-.
werd
geen hem blootstelde aan veel vervolging:
in den kerker geworpen, en bleef gevangen tot aan
zijnen dood 27 Jan. 1733.
Woolwich, stad in het engelsche graafschap
Kent, aan den Teems, vierdhalf uur gaans beoosten
Londen; 33,000 inw.; was voor Hendrik VIII slechts
een gehucht ; is thans het middelpunt van de gansche artillerie van Groot-Britannia.
Worcester, 1) stad 32,000 inw. in Engeland,
aan de Severn, 22 mijlen benoorden Londen ; in de
nabijheid van W. bevocht Cromwell in 1651 eene
schitterende overwinning op de koninklijke armee ;
W. is hoofdpl. van het graafschap circa 35 vierk.
mijlen, met 308,000 bewoners.— 2) noord-amerik.
stad in Massachusetts, 8 mijlen bezuidw. Boston ;
25,000 inw.; kruispunt van een aantal spoorwegen.
Wordsworth (William),, engelsch dichter,
geb. 1770 te Cockermouth, gest. 1850. Complete
editie zijner werken (6 din. Londen 1852).
Workum, lat. Vorcumum, stadje in Friesland,
4 uren g. bezuidw. Sneek, en 5 kwartier g. benoordoosten Hindeloopen; 3300 inw.; 1498 veroverd door
de Schieringers ; Mei 1515 overvallen en verwoest
door den Zwarten Hoop ; 1516 verrast door de Bur-

Wormeldingen
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gundisch-gezinden, die echter reeds spoedig de vlucht
namen voor den in aantocht zijnden Grooten Pier;
maar in 1623 werd W. door de Burgundisch-gezinden verwoest ; in 1787 werd W. geplunderd.
Wormeldingen, fransch Wormeldange, dorp
in 't groothertogdom Luxemburg, aan de Moezel, 2
uren g. bezuidoosten Greveninacher; 1500 inw.
Wormer, dorp in Noord-Holland, 2 uren g.
bewesten Purmerende; 1000 inw.
Wormerveer,dorp inNoord -Holland , 5 kwartier g. benoordw. Zaandam, aan de Zaan; 600 inw.
Worms,1) duitsche naam van 't vlek Bormio in
Lombardije. — 2) 't oude Vangiones, of Borbetomagus,
stad in de pron. Rijnhessen, nabij den Rijn, 9 uren
g. bezuidw. Darmstadt; 12,000 inw. (vroeger had
het er 60,000). Gesticht door de Vandalen, is W.
het tooneel, waar de Nibelungen-legende speelt ;
het was dikwijls de residentie van Karel den Groote
en van diens opvolgers. In 1122 werd hier tusschen
keizer Hendrik V en pans Calixtus H geteekend het
Concordaat van W., dat een einde maakte aan de twisten over de Investituur; Hendrik V. verhief W. tot
vrije rijksstad. De voornaamste der te W. gehoudene
rijksdagen zijn die van 1495 (in welk jaar Maximiliaan hier den Eeuwigen landvrede tot stand bracht),
van 1517, en vooral van 1521, in welk jaar Luther
gedagvaard was om 18 April voor Karel V en den
rijksdag te verschijnen, waarop volgde het beruchte
Edict van W., waarbij Luther en zijn gansche aanhang veroordeeld werden, hetgeen niet wegneemt
dat W. een der eerste steden was, die eenige jaren
later de Augsburgsche Confessie aannemen, en dat
in de 2e helft der 19e eeuw ter eere van Luther een
prachtig monument te W. opgericht is. Veel Iced
W. door oorlog in de 17e eeuw; 1689 werd 't door
Lodewijk XIV verbrand ; 1743 werd hier tusschen
Groot-Britannia, Hongarije en Sardinia een ofrensief
verbond gesloten, zoogenaamd Tractaat van W.;
door Napoleon I werd W. bij 't Fransche keizerrijk
ingelijfd ; 1815 aan Hessen-Darmstadt toegewezen.
— Het voormalige bisdom W. was op het laatst
8 vierk. mijlen groot, met 20,000 bewoners, en werd
altijd bestuurd door den aartsbisschop van Maintz.
Woronesj, het zuidelijkste gouvt. van GrootRusland, is 1211 vierk. mijlen groot, bevolkt met
circa 2 millioen menschen, en heeft tot hoofdplaats
de acid W. aan de uitwatering van de 30 mijlen
in den Don. De stad is omstr. 1117
lange rivier
gesticht door de Khazaren, werd 1237 ingenomen
en geplunderd door Batoe-khan, en 1590 door de
Kozakken der Ukraine ; Peter de Groote liet in 1697
te W. groote scheepswprven en pakhuizen aanleggen,
die vernield zijn door de branden van 1703, 1748
en 1773; thans heeft de stad W. ruim 40,000 inw.
Woten, een voormalig finsch Yolk, waarvan
nog slechts overblijfselen bestaan in de districten
Oranienbaurn en Jamburg van het russische gouvt.
Petersburg. Eene spraakkunst van de taal der W.
leverde Ahlqvist (Helsingfors 1856).
Wotjeeken, een y olk van permisch-finsche
afkomst, is nog 187,000 hoofden sterk in de russ.
gouvernementen Perm, Wjdtka en Kazan.
Woubrugge, dorp in Zuid-Holland, circa
3 uren g. benoordoosten Leiden ; 1000 inw.
Woud, of Woudt, dorpje in Zuid-Holland,
veelal 't Woud genaamd, vroeger ook wel Rificewoud,
ligt 3 kwartier g. bezuidw. Delft ; 60 inw.
Wouden (Department der), in 't Fransch
ddpartement desForêts, een depart. van't (1e) Fransche
keizerrijk, was ingedeeld in vier arrondissementen
(Bidburg, Diekirch, Luxemburg, Neurchkeau).

Woudenberg, dorp in de prow. Utrecht, 2
uren g. bezuidoosten Amersfoort ; 700 inw.; 1427
verbrand door hertog Arnout van Gelder; 1543 geplunderd en gebrandschat door Maarten van Rossum.
Woudrichem, plattelandsstadje in NoordBraband, 3 uren g. benoordw. Heusden, aan de vereeniging van de Maas met de Waal, die hier den
naam aannemen van Merwede; 1100 inw.; is een der
oudste plaatsen in ons land ; in 1405 werd W. door
den aanhang van Jan van Arkel overrompeld, en
verbrand ; 1521 overrompeld door Karel van Gelder,
1574 veroverd door de Spanjaarden, die echter niet
lane in 't bezit van W. bleven ; hunne poging in
'1599, om W. weder te bemachtigen, mislukte.
Woudsend, of Woltsend, dorp in Friesland,
2 uren g. ten Z. Z. W. van Sneek ; 1500 inw.
Wouterswou.de, of Wolterswoude, dorp' in
Friesland, 3 kwartier g. bezuidoost. Dockum; 500inw.
Would, dorp in Noord-Braband, anderhalf uur
g. ten 0. N. 0. van Bergen-op-Zoom ; 1000 inw.
Wouwerman(Philip), nederl. schilder (landschappen, veldslagen, genrestukken, paarden), geb.
te Haarlem 1623, gest. 1668. Zijne gelukkigste nabootsers waren zijne twee broeders : Pieter W. en
Jan W. (laatstgen. gest. 1666).
Wrangel (Karel Gustaaf, graaf von),zweedsch
veldheer, geb. 1613 in Upland (zoon van den velddie 1644 stierf als
maarschalk Herman von
gouverneur-generaal van Lifland), vergezelde Gustaaf Adolf in den 30-j. oorlog naar Duitschland, en
voerde dear op het laatst met Konigsmarck het opperbevel. Na den Westfaalschen vrede tot graaf verheven, en met den rang van veldmaarschalk naar
Zweden teruggekeerd, nam hij vervolgens deel aan
de krijgstochten tegen Palen en Denemarken, voerde
1674 het opperhevel over het zweedsche leger, dat
Brandenburg binnenrukte, doch werd door den slag
bij Fehrbellin genoodzaakt dat land te ontruimen.
Hij ging ( l aarop stil leven op het eiland Rugen, en
stierf 1675. — W. (Friedr. Heinr. Ernst, graaf
von), pruisisch veldheer, onderscheidde zich reeds
in de napoleontische oorlogen, voerde in den duitschdeenschen oorlog (1848) een korten tijd het opperbevel over de prnisische en bonds-troepen in Sleeswijl: en Holstein, herstelde in Nov. 1849 de orde in
Berlijn, en werd 15 Aug. 1856 bij gelegenheid van
zijn 60-jarigen diensttijd opperveldrnaarschalk. In
den duitsch-deenschen oorlog van 1864 aanvankelijk opperbevelhebber der pruis.-oostenr. armee,werd
hij als zoodanig vervangen door prins FrederikKarel, doch bij die gelegenheid tot graaf verheven.
Wulpen, voormalig eiland in Staatsylaanderen,
langzamerhand kleiner geworden, schijnt in 't begin
der 16e eeuw geheel door de zee verzwolgen.
Wurmser (Dagobert Sigmund, graaf von),
oostenrijksch veldheer, geb. 1724 in den Elzas, onderscheidde zich in den 7-j. oorlog, in den Beierschen successie-oorlog, ook in den oorlog tegen de
fransche republiek, eerst in de Breisgau en aan' den
Rijn, later in hand; bier echter verloor hij de veldslagen van Castiglione, Montechiaro, Lonato, werd
van Verona teruggedrongen, en wierp zich in Mantua, waar hij zich 2 Fehr. 1797 genoodzaakt zag te
caputileeren. Nu werd hij benoemd tot opperbevelhebber in Hongarije, doch stierf nog eer bij zich
derwaarts begeven had (1797 te Weenen).
Wurtemberg(Christ. Friedr.Alex., graaf van),
geb. 1801, gest. 1844, broeder van koningin Sophia
der Nederianden, heeft zich gunstig does kennel] als
dichter. Zijne Gedichten zagen het licht in 1841 te
Stuttgart.
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Wijk-bij-Duurstede

Wurtemberg, 1) koninkrijk sedert 1806,
begrensd door Baden ten W., en door Beieren ten
N. en ten 0., door het pruis. prinsdom Hohenzollern en bet meer van Constans ten Z., was onder de
staten van den 1866 niteengespatten Duitschenbond
(waarin het eerst 1 Sept. 1815 was opgenomen) de
zesde in rang, is circa 355 vierk. mijlen groot, bevolkt met nog geen 2 niillioen zielen, en heeft tot
hoofdstad Stuttgart. Tot 1806 was W. een hertogdom (zie volgend art.). Hertog Frederik H (sedert
1803 den titel van keurvorst voerende), sloot 1805
een verbond met Napoleon, die hem 1 Jan. 1806
den titel van koning schonk; hij trail als zo3danig
toe tot den Rijnbond, gaf 1807 een zijner dochters
ten huwelijk aan Napoleon's broederJernsme,koning
van Westfalen, nam deel aan de veldtochten der
Franschen tegen Oostenrijk (1809) en Rusland
(1812), doch verliet in Nov. 1813 de zijne vah
Frankrijk, en sloot zich aan bij de geallieerde mogeodheden. In 1814 ontevreden over het Congres
te Weenen, verliet hij Oostenrijk en begaf zich naar
Stuttgart, waar hij 15 Maart 1814 aan zijn y olk eene
constitutie verleende, die hem zijne overige levensdagen vergalde. Bij zijn dood (30 Oct. 1816) werd
hij opgevolgd door zijn zoon Willem I, geb. 27 Sept.
1781, die zich in de jaren 1813-15 als een uitstekend veldheer had doen kennen ; deze maakte 1819
een elude aan de twisters over de constitutie, en
voerde met wijsheid de teugels van bet hewind tot
aan zijnen dood 25 Juni 1864. Zijne dochter Sophia,
18 Juni 1839 met den toenmaligen kroonprins der
Nederlanden (thans koning Willem III) gehuwd, is
sedert 1849 de algemeen beminde koningin der Nederlanden. Als koning van W. wen./ Willem I opgevolgd door zijn zoon Karel (geb. 6 Mrt. 1823, met
grootvorstin Olga van Rusland gehuwd 13 Juli 1846).
Wurtemberg, 2) een oud kasteet, in de 1 le
eeuw in de nabijheid van Canstadt gebouwd door
graaf Koenraad (zoon van graaf Koenraad van Bentelspach), wiens moeder Luitgard afstamde van
Bertold, hertog van Aleinannia (724). Naar dit kasteel voerden littenraad's afstammelingen voortaan
den titel van Graaf van W. Hun grondgebied werd
na eenige lotswisselingen derwijze vergroot, dat
reeds in 1321 Stuttgart tot hoofdstad van het
Graafschap W. werd verheven. Nadat het veelvuidige
deelingen ondergaan bad (o. a. in 1446), werd 1482
bepaald, dat bet graafschap voortaan ondeelbaar zou
zijn. Graaf Eberhard stichtte de universiteit van
Tubingen, zijn graafschap werd 4 Juli 1495 door
keizer Maxirniliaan tot Hertogdom W. verheven, en
bij zijn dood (1496) werd hij opgevolgd door zijn
zoon Eberhard II, die echter in 1498 afgezet en vervangen werd door zijnen neef Ulrik ; deze maakte
zich den adel tot vijand en den Zwabischen bond,
die hem uit zijn hertogdom verdreef (1519) en het
(1520) verkocht aan Oostenrijk. Door zich aan de
Protestanten aan to sluiten, verschafte Ulrik zich genoegzamen steun, om weder 'wester van W. to worden, en 1534 werd hij op zijnen troon hersteld. Onder de afstammelingen van Ulrik waren eenige nitstekende bewindvoerders (vooral zijn zoon Christoph), eenige prachtminnende en willekeurige vorsten (o. a. Frederik I); doch het Hertogdom W.
voer gedurende een paar eeuwen niet beter en ook
niet slechter dan andere landen. In 1803 verkreeg
hertog Frederik II den rang van keurvorst, benevens
circa 30 vierk. mijlen (met 125,000 bewoners) vergrooting van grondgebied ; nog meer uitbreiding van
grondgebied werd hem toegevoegd bij den vrede van
Presburg, en vervolgens in 1806 hij zijne verheffing tot

koning (zie het vorige art.).
Vorsten van Wurtemberg.
I. Graven.
Ulrik I omstr.
Ulrik III
1250
1344139621
Eberhard I
1265 Eberhard ill
1325 Eberhard IV
UlrikII
1417
Lodewijk I en
Eberhard II met
Ulrik IV
1419-41
zijnen broeder
Splitsing in 2 Graafschappen.
Te Neuffen.
Te Urach.
1441 Ulrik IV
Lodewijk I
1441
1450 Eberhard VI 1480-96
Lodewijk II
Eberhard V 1457-95
III. Hertogen.
Johan Frederik
Eberhard V (of I
1608
als hertog)
1495 Eberhard III
Eberhard VI (of 11) 1496 Willem Lodewijk 1674
Ulrik V (of I Eberhard Lodewijk 1677
1498 Karel Alexander
als hertog)
1733
Christoph
1550 Karel Eugenius
1737
Lodewijk, de Vrome 1568 Lodewijk Eugenius 1793
Frederik I
Frederik (van Mom1593 Frederik II 1797-1806
pelgard)
IV. Koningen.
Willem I
Frederik I (vroeger
1816
hertog Fr. II 1806 Karel I 1864
Wurtzburg, lat. Herbipolis, stad in Beieren,
aan -den Main, 30 mijlen benoordw. Munchen ;
56,000 inw.; de 1403 (eigenlijk eerst in 1582) gestichte universiteit van W. is door hare geneesk.
faculteit beroemd. Op den rijksdag van W. (1138)
werd Hendrik de Trotsche van zijne landen vervallen verklaard door keizer Koenraad. In 1610 sloten
de roomsch-kath. staten van Dnitschland te W. eenen
Bond tegen de protestantsche Unie van Hall.
Wijchem, dorp in Gelderland, 2 uren g. bezuidw. Nijmegen ; 1100 inw.; bestond reeds in de
12e eeuw ; watervloed Januari 1799.
Wyckel, of Wykel, friesch dorp, een kwartier
gaans bezuidw. Slooten ; 550 inw.
Wijdenes, dorp in Noord-Holland, anderhalf
uur g. beoosten Hoorn ; 400 inw.; in 1282 landde
bier Floris V met een leger om de West-Friezen to
tuchtigen wegens 't vermoorden van zijnen varier.
Wijhe, dorp in Overijsel, 3 uren g. benoorden
Deventer ; 1250 inw.; bestond reeds in de 12e eeuw.
Wijk,l) verkorte naam van Wijk-bij-Duurstede.
— 2) verkorte naam van Wijk-aan-Zee. — 3) dorp
met 1300 inw. in Noord-Braband, aan de Maas,
circa 1 uur g. benoordw. Heusden. — 4) de Wijk
(ook Wijk-Binnen), verkorte naam van Beverwijk.—
5) te Wijk, een der vijf dorpen van het voormalige
zeeuwsche eiland Borssele; bestaat niet meer.
Wijk—aan—Zee, veelal Wijk-op-Zee genoemd,
en bij verkorting de Wijk,rzeedorp met ruin 500 Mw.
in de prov. Noord-Holland, 1 uur g. benoordw. Beverwijk, en 3 uren g. ten N. N. W. van Haarlem ;
1491 overrompeld en geplunderd door de Hoekschen.
Dikwijls zijn hier walvisschen.aangespoeld, o. a. in
de jaren 1531, 1601, 1791;1826, 1835. Het is de
geboorteplaats van den' schilder Rijkert Aartz (genaamd Rijk met de Stelt).
Wijk—bij—Duurstede, stad in de prov.
Utrecht, 4 uren g. bezuidw. Utrecht, 4 uren g. bewesten Rhenen, en 2 uren g. beoosten Culenborg,
aan de rivier, die hier den naam aanneemt van Lek;
2800 inw. Ontstaan in de vroegste tijden nabij bet
.Kasteel to Duurstede", werd W. door de Romeinen (Ptolemais, Plinius, Tacitus) Batavodurum genoemd, en beet in oude charters Durostadum
en Durestadum ; het was in de 7e eeuw, ofschoon
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Xenophon

nog een dorp, reeds eene voorname handelsplaats;
door het verstoppen van den ROmond bij Katwijk
en door de stichting van Tiel aan de Waal en van
Dordrecht aan de Merwede, verliep de koophandel
van W., dat ook zeer veel te Iijden had van de aanvallen der Denen. In het jaar 1300 werd W. tot stad
verheven (door Utrecht's Olsten bisschop) en in
1443 ommuurd (door Utrecht's 53sten bisschop).
Nabij W. gaf majordomus van Frankrijk, de
nederlaag aan den frieschen koning Radboud (697).
Door keizer Lodewijk den Vrome werd W. aan den
verdreven deenschen vorst Heriold en diens broeder
Rurik in leen gegeven (826), doch dien ten gevolge
reeds in 831 overvallen en grootendeels platgebrand
door de Denen, die ook in 832 en 833 het ongelukkige W. kwarnen plunderen, zoo ook 837 en 847.
Deze gedurige invallen deden bet vermoeden rijzen,
dat Heriold en Rurik met de Denen heulden : eerstgenoemde werd door des keizers markgraven overvallen en gedood, en Rurik gevangen genomen. Uit
de gevangenis ontsnapt, bracht Rurik eene bende
bijeen, en vermeesterde W. (850); sedert werd W.
nog herhaalde malen door de Denen verontrust (het
laatst in 1010). In Nov. 1528 werd keizer Karel V
door W. als landsheer erkend.

Wijkel, I) oude naam van 't noordholl. dorp
Winkel. — 2) het friesche dorp Wyckel.
Wymbritseradeel, grietenij in Friesland,
bevat 28 dorpen en de steden Sneek en Ylst.
Wynaldum, of Tynaarn, dorp in Friesland,
3 kwartier g. benoordoosten Harlingen ; 120 inw.
Wijnantsraede, dorp in nederl. Limburg,
anderhalf uur g. ten W. N. W. van Heerlen; 200 inw.
Wijnbergen, dorp in Gelderland, zesd half uur
gaans bezuiden Zutphen ; 450 inw.
Wijndeham, of Windeham, voormalig dorp
in 't noordoosten der prov. Groningen, aan de nitwatering van de Tjamme in de Ee, bestond nog in
1464, doch is later verzwolgen door den Dollart.
Wijnemeer, voormalig dorp in Reiderland,
prov. Groningen, 1277 verzwolgen door den Dollart.
Wynjeterp, dorp in Friesland, 5 urea g. ten
W. N. W. van Heerenveen, aan den rijweg naar
Drenthe ; 760 inw.
Wyns, dorp in Friesland, anderhalf uur g. ten
N. N. 0. van Leeuwarden; 150 inw.
Wijntersel, noordbrab. dorp Wintelre.
Wijrde, in oude handschriften voor Woerden.
Wijtgaard, dorp in Friesland, 1 uur g. bezuiden Leeuwarden ; 250 inw.

X op fransche geldstukken beteekent dat ze gemunt zijn te Amiens.

Xenoerates, grieksch philosoof, geb. 397 v.
Chr. te Chalcedon, leerling van Plato, kwam na Speusippus aan 't hoofd der academie, en stierf 314 v. Chr.
Xenophanes, grieksch philosoof, geb. omstr.
617 v. Chr. te Colophon, tijdgenoot van Pythagoras
en Anaximander, vestigde zich omstr. 536 v. Chr. te
Elea, en stichtte daar de Eleatische school. Fragmenten van zijn leerdicht Over de Natuur" zijn opgenomen in het I e stuk der.Commentationes Eleaticw"van Brandis (Altona 1813) en in dl.1 van Karsten's
.Philosophorum veterum reliquiw" (Brussel 1830).
Xenophon, grieksch veldheer, philosoof en
geschiedschrijver, zoon van Gryl1us, geb. te Athene
omstr. 445 v. Chr., leerling van Socrates, die hem
bij Delium (424) het leven redde ; X. ging voort te
dienen eerst in den Peloponn. ourlog, toen in de
huurbende, waarmede Clearchus den jongen Cyrus
ondersteunde tegen Artaxerxes Mnemon (401). Bij
den dood van Clearchus nam X. het opperbevel en
bestuurde meesterlijk den afloat der Tien Duizend
van de boorden van den Tigris naar Chrysopolis,
hielp vervolgens den thracischen koning Seuthes
weder op zijnen troon, en bracht het overschot der
Tien Duizend naar Ionie, waar zij in dienst traders van
Agesilas, kon. van Sparta. Deswege door de Atheners
gebannen (394), bleef X. bij dien vorst, vergezelde
hem in Azle en in Griekenland, nam deel aan den slag
bij Cheronea, en vestigde zich toen met zijne vrouw en
kinderen op zijn landgoed Scillus in Elis, waar hij 24
jaren doorbracbt. Toen Laconie door de Eleers overweldigd werd (368) nam X. de wijk naar Corinthe ;
wet werd hij in bet volgende jaar uit de ballingschap
teruggeroepen, doch hij keerde niet naar Athene
terug, en stierf te Corinthe omstr. 355 v. Chr. Vooral
als geschiedschrijver is X. beroemd. Complete editien
van zijne werken leverden o. a. Schneider (6 dln,
Leipzig 1825-40), Dindorf (Parijs 1839), Breitenbach (Leipz.1854 en v.), K iihner (Gotha 1856 en v.).
Xenophon van Ephesus, grieksch ero-

Xaca, spaansche stad. Zie JACA.
Xagua, haven aan baai van X. (zuidkust Cuba).
Xalapa, Xalisco, Xalon. Zie JAL .....
Xanten, of Santen, stad in 't prnis. reg.-district
Dusseldorf, 3 mijlen bezuidoosten Cleve, nabij den
Rijn; 3600 inw.; ter plaatse van het Colonia Trajana
der Romeinen ; 1572 ingenomen door de Franschen.
Xanthippe,Socrates'echtgenoot en plaaggeest.
Xanthippus, I) atbeensch veldheer, verving
Themistocles na de expeditie van Paros, woonde den
slag van Mycale bij, veroverde Sestos, eu verwoestte
den Chersonesus. Pericles was zijn zoon. — 2) spartaansch veldheer, bevelhebber van een carthaagsch
hulpkorps in den eersten Punischen oorlog (255 v.
Chr.), versloeg Regulus bij Tunes (nu Tunis) en
maakte hem krijgsgevangen. Niettemin werd X. door
de Carthagers met ondank beloond.
Xanthus, in de oudheid de beroemdste stad
van Lycie, aan de rivier X. (zie SCAMANDRUS),
werd 564 v. Chr. door Cyrus ingenomen en verwoest.
De rumen van X. (thans Eksenide) zijn hezocht
en beschreven door Fellows. De stad X. was de geboorteplaats van Proclus, neoplatonisch wijsgeer.
Xanthus,grieksch geschiedscbrijver,van wiens
,Geschiedenis van Lydie" wij slechts fragmenten bezitten in de .Historicorum grEecorum antiquissimorum fragmenta" van Creutzer (Heidelberg 1806), en
in die van C. Muller (editie Didot, Parijs 1841). Hij
leefde waarschijnlijk kort vOer Herodotus.
8.
Zi -AN-.F ELIPE
Xativa, stad Spanje. Zie
Xenaias, syr. schrijver. Zie PHILOXENUS no . 2.
Xenil (Jenil, Genii), rivier in 't zuiden van
Spanje, komt uit de Sierra-Nevada, loopt langs Granada, Loja, Ecija, en outlast zich bij Palma in den
Guadalquivir, na 30 mijlen loop, waarin hij den
Darro, de Cabra, den Dilar, enz. in zich opneemt.

Xeres

IJ

tisch schrijver. Zijn roman, getiteld Ephesiaca, o. a.
in 't Licht gegeven door Passow (Leipzig 1833), is
vertaald (Parijs 1748) door Jourdan in het Fransch,
en (Munchen 1831) door Krabinger in het Duitsch.
Xeres, I) X., of Xerez de la Frontera, het oude
Asta Regia, bloeiende stad met 40,000 inw. in de
spaansche prov. Cadix, aan den Guadalete, 6 uren
gaans benoordoosten Cadix, is beroemd door zijnen
wijnbouw (Xeres-wijn). De Mooren, aangevoerd door
Tarik, bevochten bier in eenen veldslag, die 9 dagen
duurde (17-26 Juli 711), eene bloedige overwinding op de West-Gothen, die aangevoerd werden
door Roderik. Eerst in 1264 werd X. aan de Mooren ontweldigd, door Alfons den Wijze. — 2) stad
in Spanje, 9 mijlen beoosten Granada; 1800 inw. —
3) stad in Honduras. — 4) stad in Brazilie, prov.
Mato-Grosso. — 5) X.. of Xerez de los Caballeros,
het oude Esuris, stad in de spaansche prov. Estremadura, 8 mijlen bezuiden Badajoz ; 10,000 inw.;
geboorteplaats van Balboa ; dit X. behoorde indertijd
toe aan de Tempelridders (vandaar de naam).
Xerxes I, vijfde koning van Perzie (485-472
v. Chr.), zoon en opvolger van Darius Hystaspis, beklom den troon ten nadeele van zijnen ouderen broeder Artabazanes. Hij bracht het in opstand gekomene
Egypte tot onderwerping, vatte toen de plannen
zijns vaders tegen Griekenland weer op, en ondernam
zoodoende den tweeden Medischen oorlog (480): de
licbtingen van krijgsvolk, door hem bewerkstelligd,
worden geraamd op drie millioen menschen ; KleinAzle werd door hem uitgemergeld ; hij legde eene
schipbrug over den Hellespont, en liet in zijne
dwaasheid de zee geeselen, omdat deze die brag
vernield had ; slechts met moeite baande hij zich
eenen weg door de Thermopylen, die verdedigd
werden door Leonidas ; vervolgens verbrandde hij
Athene, bemachtigde Thebe, Platea, Thespian, dock
Teed de nederlaag bij Salamis (480 v. Chr.), waar
zijne vloot vernietigd werd door Themistocles. Naar
Azle terugkeerende, liet hij in Griekenland eene armee achter van 300,000 man, aangevoerd door Mardonius, en verloor nog de veldslagen van Mycale en
Platea (479). In 465 v. Chr. werd hij vermoord door
Artabanus, den bevelhebber zijner lijfwacht. —
zoon en opvolger van Artaxerxes I (LongiX.
manus), zat nauwlijks op den troon (424 v. Chr.),
of werd vermoord door zijn broeder Sogdianus.
Xicoco, japansch eiland. Zie SISOK.
Ximena de la Frontera, stad in Spanje,
prov.Cadix, 5 mijl beoost. Medina-Sidonia; 6500 inw.
Ximenes (Francisco) de Cisneros, spaansch
staatsman en kardinaal, geb. 1437 te Torrelaguna
in Oud-Castiliè, werd biechtvader van koningin
Izabella van Castiliê, en 1495 aartsbisschop van Toledo;; als zoodanig stichtte hij in 1499 de universiteit van Alcala-de-Henares, en liet de beroemde
Biblia polyglotta vervaardi gen (4 dl n. in fol. 1502-17;
herdrukt te Antwerpen 8 dln. in fol. 1569-70).
Later tot kardinaal en groot-inquisiteur van Spanje

verheven, stond hij in 1509 zelf aan het hoofd eener
armee, waarmede hij tot onderwerping en bekeering
van de Mooren eenen krijgstocht ondernam naar de
kust van Afrika, en na Oran bemachtigd te hebben
keerde hij naar Spanje terug. In 1516, na Ferdinand's
dood, benoemd tot regent van Spanje, bracht hij 't
spaansche kabinet tot groot aanzien in Europa, werd
door Karel V met ondank beloond, en stierf 1517.
Ximenes(Augustin Louis, markies van ) ,fransch
letterkundige, geb. 1736 te Parijs uit spaansche
ouders, gest. 1817, stond in vriendschappelijke betrekking tot Voltaire. Drie middelmatige treurspelen, en losse stukken van X. verschenen onder den
titel van Oeuvres (Parijs 1772); later zag van hem
nog bet licbt Codicile d'un vieillard (Parijs 1792).
Ximo, of Kioe-sioe, japansch ail. Zie Kiu-Siu.
Xiphilinus (Johannes), patriarch van Constantinopel van 1066 tot 1078, geboortig nit Trebizonde, was eerst kluizenaar geweest op den berg
Olympus. — X. (Johannes), bijgenaamd de Jonge,
monnik en geschiedschrijver, neef van den vorige.
Zijn uittreksel uit Dio Cassius, belangrijk doordien
bet oorspronkelijke werk nagenoeg geheel verloren is
geraakt, is in 't Latijn gedrukt (Parijs 1551 in 40.,
en 1592 in fol.) en door president Cousin in 't
Fransch vertaald (Parijs 1678 en 1686).
Xisuthrus, volgens Berosus de laatste der
antediluviaansche koningen van Assyria, schijnt identiek met Noach uit den Bijbel ; althans ook aan X.
wordt 't bouwen van eene ark toegedicht, waarin bij
en de zijnen, met have en goed, behouden bleven,
terwijl de geheele aarde onder water gezet werd.
Xochimilco, een der vijf meren in het dal
van Mexico, outlast zich aan de noordzijde in het
Tezcuco-meer. Tusschen die beide meren ligt Mexico.
Xols, stad in Neder-Egypte, eene kwartmijl
benoordw. Busiris en eene halve mijl bewesten Sebennytus, was hoofdplaats van een nomos onder de
Lagieden en onder de Romeinen. Naar deze zeer onde
stad beet de 14e dynastie der koningen van Egypte,
de Xoitische dynastie.
Xuthus, zoon van Hellen, en kleinzoon van
Deucalion, werd door zijne broeders uit Thessalia
verdreven, en begaf zich naar Attica, waar hij bij
Creiisa, dochter van koning Erechtheiis, twee zonen
verwekte (Ion en Athens). Toen hij na zijns schoonvaders dood als scheidsrechter besliste, dat Cecrops
den troon zou beklimmen, werd hij door de andere
zonen van Erechtheiis veriolgd, en nam de wijk
naar den Peloponnesus. Zijne twee zonen werden de
stamvaders der Ionia's en der Acheörs.
Xylander (Joseph Karl Aug., ridder von),
geb. 1794 te Munchen, diende sedert 1812 in de
beiersche armee, was 1850-51 beiersch gezant bij
den Bondsdag, sedert 1852 militair gevolmachtigde,
stierf 1854. Zijn Lehrbuch der Taktik (4 dln. Munchen 1820-23) is verscheidene malen herdrukt.
Als taalgeleerde heeft hij zich doen kennen door
Veber die Sprache der Albanesen (Frankfort 1834).
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Y en IJ

Y op fransehe muntstukken beteekent, dat ze
geslagen zijn te Bourges.

IJ

(het), een inham der Zuiderzee, tusschen
Noord- en Zuid-Holland, van Durgerdam of tot bij

Sparendam. Even voorbij Sparendam heeft het verdere gedeelte dier watervlakte, tot Beverwijk, den
naam van Wijkermeer; daar is het IJ slechts 1 mij1
van de Noordzee verwijderd, en dit maakt dus
Holland op zijn smalst (zie HOLLAND).

Tacub-ben-Leith

York

Yacub-ben-Leith, Jakoeb-ben-Leith, bijgenaamd al-Soffar (de Ketellapper),uit Seistan. Aan 't
hoofd eener rooverbende, stelde hij zich in dienst van
Salih-ebn-Nassar (die de Taherieden uit Khorassan
verdreef), diende vervolgens ook diens broeder
Darham, bij Wiens dood Y. den troon beklom (872),
en de stichter werd van de dynastie der Soffarieden.
Door Y. werden Khorassan, Fars en Tabaristan met
Seistan vereenigd ; hij rukte met een leger tegen
Bagdad op, toen hij (879) stierf.
Yamuna, Jarnoena, Dzjumna (zie DJOMNA).
Yang-tse-kiang, de Blauwe livier, ook wel
Ta-kiang, d. i.Groote rivier,een der 2 groote stroomen
van China, ontspringt onder den naam van MoeroeiOessoe op den zuiderrand van de woestijnstreek
Gobi, loopt vrij parallel met den Hoangho van het W.
naar bet 0., is 670 mijlen tang, over 380 mijlen bevaarbaar, heeft ebbe en vloed tot 80 mijlen van den
mond, en valt beneden Nanking in de Blauwe Zee.
Yani, of Kataba, koninkrijk in Senegambie, op
den rechteroever der Gambia, tusschen de rijken
West-Bamboek, Oelli en Saloem ; hoofdstad Kataba.
Yao, souverein van China, omstr. 2357 v. Chr.
vestigde zijne residentie te King-yang, liet eenen
nieuwen kalender maken, en was uitvinder van de
muziek bij godsdienstige plechtigheden. Onder zijne
100-jarige regeering had er eene geweldige overstrooming plaats (waarschijnlijk de Zondvloed).
Yapure, of Japoera, rivier in Zuid-Amerika,
ontspringt in Nieuw-Granada bezuidoosten Almaguer, loopt zuidoostwaarts, scheidt het oude Columbia
van Brazilie, en valt na 200 mijlen loop in de Amazonen-rivier, in de brazil. prov. Alto-Amazonas.
Yarkand, 1) rivier in Chineesch Turkestan,
valt na eenen noordoostelijken loop van 200 mijlen
in het meer Lop. — 2) stad in Chineesch Turkestan
(Klein-Bucharije), aan de sarnenvloeiing van de
Meltsja en den Teloer-soe, nabij hunne uitwatering
in de rivier Y.; heeft 100,000 inw., is hoofdpl. van
een khanaat, was in de 17e eeuw hoofdstad van
Kasjgar, en behoort sedert 1757 aan de Chineezen.
Yarmouth, 1) het oude Garianonum, wordt
ook Great-Yarmouth genoemd, versterkte havenstad
in bet engelsche graafschap Norfolk, aan de uitwatering van de Yare in de Noordzee, 7 uren g. beoosten Norwich ; 35,000 inw.; gedenkzuil ter eere
van Nelson. — 2) Y., of South-Yarmouth, havenstad
op de noordwestkust van het eiland Wight, 2 mijlen bewesten Newport, en met een overzet-veer op
Lymington ; 1000 inw. — 3) vlek in dell noordamerik. staat Massachusetts, Cape Cod, 13 mijlen
bezuidoosten Boston: 2700 iriw., meest visschers.
Yarriba, negerrijk ter kuste van Guinea, onbekend tot op de reizen van Clapperton. Zie JAROEBA.
tall AArable.
Yatreb, stdi
hiA z_lem_ENNA 11°. 1.
Yberville (Lemoyne d'), fransch koopvaarder,
geb. 1662 te Montreal in Canada, gest. 1706, streed
met de grootste stoutmoedigheid in Canada tegen
de Engelschen. Hij verkende in 1698 de uitwatering
van den Mississippi, waarvan een tak nog tegenw.
Yberville beet ; hij vestigde de eerste fransche nederzetting in Louisiana, ontweldigde aan de Engelschen het eiland Nevis, 7000 negers, 30 oorlogschepen (1706), en stierf in Havana, terwijI hij zich
toerustte tot een aanslag op Jamaica. Een zijner broeders, Lemoyne de Bienville, stichtteNieuw-Orleans.
Yecla, stad met 12,000 inw. in de spaansche
prov. Murcia, 6 uren g. bewesten Villena.
Yell, (spreek uit: Ghell), een der Shetlandseilanden, door den Yell -Sound van Mainland gescheiden, is 7 vierk. mijlen groot, met 3000 bewoners.

Yenne, het oude Epauna, stad in Savoje, aan
de Rhone, 5 uren g. benoordw. Chambery ; 3000 inw.;
eertijds hoofdpl. van Klein-Bugey. In 5l7riep de burgund. koning Sigismond te Y. een concilie bijeen.
Yeres, 1) rivier in Frankrijk, ontspringt in het
dept. Seine-Marne, derdhalf uur g. henoorden Provins, en valt na 12 mijlen loop in de Seine bij Villeneuve-St.-Georges; drie kwartier gaans van de nitwatering ligt het dorp Yères met het fraaie kasteel
La Grange, dat toebehoord heeft aan den maarschalk
van Saksen en aan Lafayette. — 2) zie HY613 ES.
Yerseke, Jersike, Yrsike, zeeuwsch dorp op
Zuid-Beveland, 3 uren g. beoosten Goes; 500 inw.
Yezdedzjerd, drie koningen van Perzie, nl.:
Y. I, uit de dynastie der Sassanieden, regeerde van
390 tot 420, hield vrede met de Romeinen, beschermde de Christenen, haalde zich den haat der
magiers op den hals, en stierf ten gevolge van eenen
vat van zijn paard. — Y. II, 440-457, oorloogde
tegen de Albaneezen, Armeniers en Iberiers, om hen
tot de vuur-aanbidding te ciwingen ; overwinnaar
blijvende, liet hij alle christentempels vernietigen.
De Armeniers gaven reeds spoedig het sein tot eenen
algemeenen opstand ; maar werden weer onder 't juk
gebracht, en zwoeren toen het Christendom af.
Y. III, 632-652, op den troon gebracht door
zijnen dapperen veldheer Rostam, werd door dezen
eenige jaren staande gehouden tegen de aanvallen
der dweepzieke musnlmannen ; zag zich door hen,
na Rostam's dood, provincie op provincie ontweldigen, en werd eindelijk door verraad der zijnen van
het leven beroofd ; met hem eindigde de dynastie
der Sassanieden; zijn rijk kwam nu onder het gezag
der kalifen. Het begin der regeering van Y. ill is
het aanvangspunt van eene tijdrekening, die bij de
Perzen in gebruik is, aanvangende 16 Juni 632.
Ylst, ook wet Ylts gespeld, lat. Elostum, stadje
in Friesland, I uur g. bezuidw. Sneek ; met onderh.
1500 inw.; 1250 met stedelijke privilegien begiftigd.
Linen (Neer-), dorp in Gelderland, vierdhalf
uur g. bezuidw. Tiel ; 450 inw. Daaraan grenst naar
de zijde van Tiel het kerkdorp Op -IJnen met 600 inw.
Yolofs. Zie DHJOLOF.
Yon, riviertje in 't fransche dept. Vendee, besproeit La-Roche-sur-Yon (thans Napoleon-Vendee),
en valt in de Lay, 2 uren g. bezuidw. Mareuil.
Yon (Saint), de heilige Ionius of iEonius, leerling van St.-Denis (heiligen Dionysius), leeraarde in
't landschap bezuiden Parijs, en onderging 290 den
marteldood te Arpagon ; kerkel. gedenkdag 5 Aug.
Yonne, de oude Icauna, rivier in Frankrijk,
ontspringt in het dept. Niêvre aan den voet van den
Mont-Beuvron, bespoelt Corbigny, Clamecy, Auxerre,
Joigny, Villeneuve-le-Roi, Sens, Pont-sur-Yonne, en
valt na 36 mijlen loop in de Seine, bij MontereauFault-Yonne. Door het kanaal van Nivernais staat de
Y. met de Loire, en door dat van Bourgogne met de
Saone in gemeenschap. De Y. geeft haren naam aan
eeh dept. van Frankrijk, nl. het Departement der
circa 133 vierk. mijlen met 370,000 bewoners,ingedeeld in 5 arrondissementen (Auxerre, Sens, Joigny,
A vallon, Tonnerre), met Auxerre tot hoofdplaats.
York, 1) een der oudste steden van Pennsylvania, 7 uren g. bezuidoosten Harrisburg ; 8600 inw.
— 2) Y. of Toronto, de oude hoofdstad van OpperCanada, aan het meer-Ontario, 97 mijlen bezuidw.
Quebec; gesticbt 1793; thans 24,000inw. ZieTORONTO.
York, 3) het oude Eboracum, stad in Engeland,
aan de Ouse en den Foss, 40 mijlen benoordw. Londen ; 40,000 inw. Oudtijds was Eboracum de boofdstad der Briganten ; Septimius Severus en Constan-
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Y.,

York
tins Chlorus zijn er gestorven ; Constantijn werd er
uitgeroepen als keizer; Alcuinus was er geboren. In
de middeleeuwen werd het eene voorname stad ; het
was onder den naam van Eoforwic de hoofdstad geweest van het koninkrijk Northumbria. Tot ornstr.
de heeft der 18e eeuw werd Y. aangemerkt als de
tweede stad van het koninkrijk Groot-Britannie; en
administratief heeft Y. nog tegenwoordig dien rang,
ofschoon thans in belangrijkheid door verscheidene
andere steden overtroffen wordende. De burgemeester van Y. is de eenige in het gansche land, die even
als die van Londen den titel voert van lord mayor;
al de anderen heeten eenvoudig mayor. In den burgeroorlog werd Y. belegerd (1644) en had zeer veel
te lijden. Thans is Y. de hcofdplaats van het,
graafschap Y., het grootste graafschap van Engeland, in bet oude Northumberland, besproeid door
den Humber en de Onse, ingedeeld in drie districten of ridings (East-Riding, West-Riding, NorthRiding), groot ruim 282 vierk. mijlen, bevolkt met
2,033,000 zielen. Het graafschap Y. voert den titel
van Hertogdom ; en Engeland's koningen gaven den
titel van Hertog van Y. aan hunnen tweeden zoon.
York (Edmond van Langley, hertog van). Zie
LANCASTER. -- Y. (Richard, hertog v.). Zie ROZEN.
Yorkshire, het engelsche graafschap York.
Yorktown, havenstad in den noordamerik.
staat Virgini6, 13 mijien bezuidoosten Richmond,
aan den York-River, derdhalve mijl van de uitwatering dier rivier in den Atlantischen Oceaan; 1700
inw.; in 1781 werd lord Cornwallis met zijue troepen bier gevangen genomen door de Amerikanen ;
belegerd werd Y. (1862) in den burgeroorlog.
Young (Arthur), engelsch landbouwkundige,
geb. te Londen 1741, gest. aldaar 1820. Van zijue
vele verdienstelijke werken noemen wij o. a. Annals
of Agriculture (40 din. Londen 1784-1804).
Young (Edward), engelsch dichter, geb. 1681,
gest. 1765 als predikant. Van zijne werken (3 din.
Londen 1792, 2e druk 1803) is •vooral beroemd
Night thoughts (Londen 1741, dikwijls herdrukt).
Yperen, fransch Ypres, lat. Ipra, vestingstad
met 18,000 inw. in de belg. prov. West-Vlaanderen,
aan de Yperle; bestond reeds in de 9e eeuw, en was
1559 door pans Paulus IV verheven tot een bisdom,
waarvan de vermaarde Jansonius den titel voerde
(1635-38). Door de pest werd Y. geteisterd 1490
en 1552. Verscheidene malen werd Y. ingenomen
door de Franschen (1128 door Lodewijk VI; 1213
door Filips August ; 1297 door Filips den Schoone ;
1648, 1658 en 1678 onder Lodewijk XIV). Bij den
vrede van Nijmegen kwam Y. aan Frankrijk ; later
werd het daarvan gescheiden, doch 1794 heroverd,
en bleef teen fransch tot 1814.
Ypsilanti (Alex.), zoon van Athanasius, was
eenigen tijd worst van Walachijè, keerde teen terug
naar Constantinopel, had grooten invloed, viel desniettemin in ongenade en werd, 80 j. oud, ter dood
gebracht (1805), wegens de verstandhouding, waarin
zijn zoon Cohstantijn met Rusland stond. — Y.
(Constantijn), zoon van den vorige, werd door zijns
vaders invloed benoemd tot hospodar van Moldavie
(1799) en tevens van Walachije (1802); zijne afzetting berokkende den sultan een oorlog met Rusland.
Na den vrede van Tilsit (1807) nam Y. de wijk naar
Rusland, en stierf 1816 te Kiew. — Y. (Alex.),
oudste zoon van Constantijn, geb. 1792, trad eerst
in russische dienst, werd 1814 kolonel, en eenigen
tijd daarna adjudant van keizer Alexander. In 1820
werd hij aan het hoofd geplaatst van een genootschap, dat onder den naam van Hetzerie (zie dat art.)

IJselstein

1152

ten doel had om Griekenland te bevrijden. Na een
mislukten aanslag nam hij de wijk naar Oostenrijk,
waar hij gevangen gehouden werd; 31 Jan. 1828
stierf hij te Weenen. — Y. (Demetrius), broeder
van den vorige, geb. 1793, eerst in russische dienst,
speelde van 1821 tot 1831 eene rol in den Griekschen opstand, en stierf in Juni 1832 te Weenen.

Ypsimathea. Zie GALATA.
Yriarte (Ignacio), spaansch landschapscbilder,
geb. 1620 in de prov. Guipuzcoa, gest. 1685 te Sevilla. — Y. (Juan de, en Tomas de); zie 'RIME.
Yrieix, of frier, de heilige, lat. Aredius of
Aridius, geb. te Limoges in 511, kanselier van koning Theodebert, stichtte 't klooster Atane, rondom
'twelk de stad ontstond, die naar hem genoemd is (zie
volgend art.). Hij stierf 591 ; kerk. gedenkd. 25 Aug.
Yrieix (St.-) of St.-Yrieix-la-Perche, stad in
het fransche dept. Haute-Vienne, 12 uren g. bezuiden Limoges; 7000 inw. Zie het vorige art.
Ysbrechtum,oudt.Isbroechten, dorp inFriesland, 11 uur g. ten 0. Z. 0. van Bolsward ; 100 inw.
IJsel, ook Oude IJsel of Geldersche Mel genaamd, oudtijds Sala of IJsola, lat. Isala of Isla, rivier die in het Munstersche ontspringt, komt bij
Dinxperlo in ons land, stroomt langs Doetinchem
naar Doesborgh, vereenigt zich daar met den noord.
tak van den Rijn, vormt dan de grenslijn tusschen Gelderland en Overijsel, bespoelt Zutphen, Deventer,Hattem, Kampen, en outlast zich dan in de Zuiderzee. —
LT. (N ientve), een omstr. 12jaren v. Chr. door Drusus
gegraven kanaal (Drususgracht of Drususvaart) in
Gelderland , begint boven Arnhem, bij IJseloord tegenover Huissen, loopt noordelijk langs Bahr en Lathum,
en eindigt bij Doesburg, dus den Rijn verbindende
met den Ouden IJsel. - LT.(Goudsche of Hollandsche),
een arm van de rivier de Lek, begint in 'e prov.
Utrecht, loopt van Vreeswijk door het Gein naar
IJselstein, dan naar Montfoort en vervolgens, in de
prov. Zuid-Holland overgaande, naar Oudewater ;
van daar langs Haastrecht naar Gouda, en dan tangs
Moordrecht, Gouderak, Ouderkerk, Capelle en Crimpen, en valt tegenover Uselmonde in de Maas. —
Naar den IL is de prov. Overijsel genoemd; zoomede
(zie de 27 volgende regels):
1) Departement van den Ouden IJsel, het tweede
dept. der Bataafsche republiek, besloeg de tegenw.
provinciën Overijsel en Drenthe, 't zuidgedeelte van
Friesland en het *noordgedeelte van Gelderland.
2) Department van den Opper-IJsel, onder het
Fransche keizerrijk, de tegenw. prov. Gelderland
min een groot gedeelte van 't land van Nijmegen.
3) Dept. der Monden van den IJsel, zie MONDEN 0.6.
LTselmonde, dorp in Zuid-Holland, 11 uur g.
ten W. N. W. van Ridderkerk en 4 uren g. benoordw.
Dordrecht ; 1200 inw. Het eilandje waarop IJ. ligt
wordt insgelijks IJ. of ook Land van IJ. genoemd.
IJselmuiden, dorp in Overijsel, een kwartier
gaans benoordoosten Kampen ; 550 inw.; was vroeger eerie stad, en wordt reeds vermeld in 1133; deerlijk werd IJ. geteisterd door`watervloed Febr. 1825.
IJselstein, lat. Iselstadium, stad in de prov.
Utrecht, 4 uren g. bezuidw. Utrecht, I uur g. ten
N. N. W. van Vianen, vierdhalf uur g. ten 0. N. 0.
van Schoonhoven; 1700 inw.; in 1415 werd IJ. belegerd en ingenomen door de Hollanders; 1417 en
1418 vernield en verbrand door de Utrechtschen;
1466 geplunderd door de Gelderschen ; in Sept.
1482 aangetast door de Cleefschen met een leger
van 6000 man, doch door de Hollanders ontzet ;
1511 tevergeefs belegerd door de Utrechtschen; 1672
ingenomen zonder slag of stool door de Franschen.

Usland

IJzeren Masker

IJsland, eng. Iceland, duitsch Island, fransch
Islande, een aan Denemarken toebehoorend eiland in
bet hooge Noorden, tusschen Europa en Amerika,
150 mijlen van Noorwegen, 90 mijlen van Schotland,
en 35 mijlen beoosten Groenland, is I 867 vierk. mijlen groot, doch slechts schraal bevolkt met (in 1860)
circa 65,000 bewoners (vroeger omstr. 100,000),
die het oud-Noordsch spreken, van germaansche afkomst zijn, de Protestantsche kerkleer belijden, en
hunne hoofdbronnen van bestaan vinden in visch-vangst, vogeljacht, veetelt, kousen- en wanten-weverij, handel in eiderdons en wol. Administratief is
ingedeeld in 4 amten (Zuid-, West-, Noord- en
Oostamt); de hoofdplaats is Reikjavik ; andere noemenswaarde plaatsen zijn : Stappen, Madruvel, en (in
het Zuidamt) de voormalige hoofdstad Skaldeholt.
Dit barre eiland, nagenoeg geheel omringd door
met ijs bedekte zeeen, is rijk aan vuurspuwende
bergen (o. a. de Hekla) en aan lava-velden, met
spore', van verscheidene aardbevingen (de ontzettendste zijn geweest die van 1755 en 1783). Aan de
ouden was IJ. waarschijnlijk onbekend, ofschoon
sommigen meenen dat het 't Ultima Thu/e der ouden
zoude zijn. Oinstr. 861 werd dit eiland ontdekt door
een noorweegsch zeeschuirner, die het Sneeuwland
noemde, welke naam echter door andere zeeschuiniers, wegens bet vele drijfijs, dat ze er rondom
aantroffen, in IJ. veranderd werd. In 868 verlieten
eenige noorweegsche edelen, de dwingelandij van
Harald moede, hun vaderland, en kwaruen onder de
leiding van Ingolf eene eerste kolonie op IJ. aanleggen. De regeeringsvorm, aanvankelijk hierarchiekaristocratisch, werd omstr. 928, toen de kolonie zich
reeds aanmerkelijk uitgebreid had, door Ulfiot's instelling van het Althing (eene vergadering,samengesteld nit de verstandigste mannen der verschillende
districten), hierarchiek-republikeinsch. In 996 begon op IJ. de invoering van het Christendom, en
twee bisschopszetels (te Holar en te Skaldeholt)
werden weldra op D. gevestigd. Rustig en gelukkig
bleef IJ-. tot in de 15e eeuw, toen het, door het verraad van Snorri Sturleson, aan Hako IV van Noorwegen gelukte zich van IJ. meester te maken. Door
de Unie van Calmar kwam IJ. met Noorwegen onder
gezag van Denemarken, en in 1530 voerde Christiaan III van Denemarken op IL de Kerkhervorrning
in ; den 8 Maart 1843 werd bet 9 eeuwen bestaan
hebbende Althing vervangen door eene staten-vergadering in den trant der Deensche Provinciale Staten.
IJssel. Zie -SEL.
IJstad, dichterlijke benaming voor Amsterdam,
als zijnde de stad, die aan het IJ ligt.
Ystad (spreek uit : uu'-staad), lat. Istadium,
havenstad met 6600 inw. aan de zuidkust van Zweden, ruim 7 mijlen ten 0. Z. 0. van Malmo.
IJszee .Noorder), of Arctische Oceaan, de zee
om de Noordpool, bespoelt de noordkusten van Europa, Azle en Amerika, en bevat verscheidene eilanden, o. a. Nova-Zembla benoordwesten Azie, en
Spitsbergen benoorden Zweden. De Noorder-IJ., die
vooral door de walvischvaarders druk bezocht wordt,
staat door de Straat Davis in gemeenschap met den
Atlantischen Oceaan, en door de Behringstraat met
den Stillen Oceaan. De voornaamste zeevaarders, die
de Noorder-IJ. opgenomen hebben, zijn Hudson in
1607, Philips en lord Mulgrave in 1773, en later de
kapiteins Ross en Parry. Vooral echter verdient hier
melding de gedenkwaardige overwintering der Hollanders op Nova-Zembla (1596--97).-- Y. (Zuider)
of Antarctische Oceaan, de nog schier geheel onbekende zee om de Zuidpool.

Yucatan, schiereiland aan de noordzijde van
Middel-Amerika, is door het Kanaal van Y. van
Cuba gescheiden ; ruin) de helft er van beslaat de
Mexicaansche staat Y., die op 2181 vierk. mijlen
670.000 bewoners telt (meerendeels Indianen).
Yurdas (Tierra de). Zie ALAYON.
Yverdun, het Ebrorlunum der (;,Iden, in 't
Duitsch Ifferten, stad met 3800 inw. in 't zvvi
ntnn aan 't Meer van Neufchatel. In het 1135
gebouwde kasteel van Y. had Pestalozzi (1805—
1825) zijn beroemde instituut. Onder de Romeinen
was Y. iene vesting. Achtereenvolgend behoorde Y.
aan de koningen van Burgundie, aan de hertogen
van Zahringen, aan Savoje (van 1259 tot 1536, uicgenomen de drie jaren 1473-77, toen de Zwitsers
meester van Y. waren). In 1536 werd Y. bemachtigd door de Berners, even als geheel Waadtland,
waarvan Y. sedert de lotswisselingen heeft gedeeld.
Yvetot, stad in bet fransche dept. Seine-Infdrieure, 11 urea g. benoordw. Rouaan ; 8600 inw.;
vormde eertijds met een klein omgrenzend grondgebied eene heerlijkheid, welker bezitters den titel
voerden van Koning van Yvetot. Die titel was in 534
door Clotarius I verleend aan de erfgenamen van
Gautier (Wouter), heer van Y., on) goed te maken
(heet bet) dat hij dien beer vermoord had in de
kerk te Soissons. Wat daarvan zij, zeker is het, dat
de titel Koning van Y. door de heeren van Y. gevoerd werd, en authentiek erkend is door drie koningen van Frankrijk (Lodewijk XI, Frans I, Hendrik II).
In de 16e eeuw werd die titel van tkoning" veranderd in Souvereine Vorst van Y., doch ook die is mettertijd in onbruik geraakt.
Yvoy, oude riaam der fransche stad Carignan.
Lizendoorn, dorpje in Gelderland, anderhalf
uur g. benoordoosten Tiel, aan den Waaldijk; 80 inw.
IJzendijke,Izendike, plattelandsstadje in Zeeland (voorm. Staats-Vlaanderen), 4 wren g. bezuiden
Middelburg; 800 inw.; reeds hekend in de 10e eeuw ;
1604 door prins Maurits, 1747 door de Franschen
ingenomen, Oct. 1830 even door de Belgen bezet.
IJzeren Kroon. Sedert het laatst der 6e
eeuw werden de lombardische koningen, toen Karel
de Groote, daarna de meeste Roomsche Koningen,
1805 Napoleon, en 1838 Ferdinand I daarmede gekroond als vorsten van Lombardije. In deze kroon een
ijzeren ring, gesmeed uit een spijker van Christi's'
kruis. Nadat Napoleon er mede gekroond was, stelde
hij (1805) de Orde der IJ. K. in, 1814 opgeheven,
1816 door den keizer van Oostenrijk hersteld.
IJzeren Kruis, eene 10 Maart 1813 door
koning Frederik Wilhelm III ingestelde pruisische
militaire ridderorde.
IJzeren Masker (de Man met het). Onder de
regeering van Lodewijk XIV een gevangene, wiens
stand, afkomst en misdaad nog altijd een raadsel is.
Hij zat eerst verscheidene jaren (1666-1686) opgesloten in de vesting Pignerol, werd 1686 overgebracht naar het eiland Sainte-Marguerite, en in 1698
naar de Bastille, waar hij 19 Nov. 1703 stierf. Hij
werd begraven onder den naam van Marchiali. De
gevangene werd met onderscbeiding behandeld, doch
moest altijd een zwart masker dragen. Na zijn flood
heeft men zich beijverd om alle sporen van dit personage te doen verdwijnen. Sedert Voltaire de geschiedenis van 't M. wereldkundig gemaakt bad (1746),
heeft het niet onthroken aan gissingen, wie dat geweest is. Voltaire meent: een tweeling-broeder van
Lodewijk XIV, dus verdonkeremaand om Lodewijk
van een gevaarlijken mededinger te bevrijden; en dit
is 't waarschijnlijkst.
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Z. is op fransche muntstukken het merk, dat ze
geslagen zijn te Grenoble.

Zaaftinge,voorm. zeeuvvsch dorp.Z. SAEFT INGE.
Zaamslag, voorm. zeeuwsch eiland, werd reeds
in de 14e eeuw met het land van Axel vereenigd.
Er stond een dorp Z., dat in den 80-j. oorlog geheel
te niet ging. Op de plaats waar het gestaan heeft
bouwde men later het tegenwoordige dorp Z., 5
kwartier g. ten N. N. 0. van Axel ; het werd dikwijls
door brand geteisterd, o. a. 1714,1754, 1784,1839,
enz,.. met onderhoorigheden heeft Z. 2600 inw.
Zaan, rivier in Kennemerland, prov. NoordHolland, ontstaat even benoorden Knollendam, loopt
door dat dorp en langs Wormerveer, Zaandijk, Koog,
Westzaan, bereikt zoo de stad Zaandam, en ontlast
zich, eindelijk in het IJ.
Zaandam, stad in Noord-Holland, aan de Zaan
en het IJ, 2 uren gaans benoordw. Amsterdam, bestaat uit de twee door de Zaan gescheidene voormalige dorpen Oost- en West-Zaandam, die in 1811
door keizer Napoleon vereenigd en tot stad verheven
zijn; 12,000 inw.; te Z. nog het huisje, waar tsaar
Peter de Groote gewoond heeft, toen hij in 1697 te
Z. het scheepmakershandwerk leerde. In de wandeling wordt Z. veelal Saardam of Sardam genoemd.
Zaandijk, dorp in Noord-Holland, aan de Zaan,
1 uur gaans benoorden Zaandam; 2400 inw.
Zaankant (de), onder dezen naam verstaat
men de aan en langs de Zaan gelegene dorpen Oostzaan, Wormer, Landsmeer, de Koog, Zaandijk,Wormerveer, Knollendam, Westzaan, Assendelft, Krommenie, Krommeniedijk, en de stad Zaandam.
Zaanland (het), zooveel als de Zaankant.
Zaanredam, zooveel als Zaandam.
Zaardam, zooveel als Zaandam.
Zab, 1) landschap in Algerie, bezuiden de provincien Titterie en Constantine, maakte eertijds het
zuiderdeel uit van Mauritania Sitifensis en van Getulie; het werd in 1844 aan Frankrijk onderworpen
door den hertog van Aumale.
Zab, 2) of Adiab, naam van twee rivieren in
aziat. Turkije, beiden uitloopende in den Tigris, nl.:
de Groote Z. (bij de ouden Zabatus major, ook wel
Lycus, d. i. Wolf), ontspringt in het pachalik Bagdad, en ontlast zich, na 25 mijlen loop, bezuidoosten
Mossoel ; en de Kleine Z. (bij de ouden Zabatus minor,
bij de Grieken genaamd Capri's), ontlast zich 9 a 10
mijlen beneden den mond van den Grooten Z.
Zabache (mer de), in sommige fransche boeken de Stinkzee, en somwijien zelfs de geheele Zee
van Azof.
Zabarah, lat. Smaragdas nions, gebergte in
Opper–Egypte.
Zabern, 1) stad in 't fransche dept. van den
Beneden-Rijn (zie SAVERNE), wordt veelal bij de
Duitschers Elsass-Z. genoemd, om bet te onderscheiden van 2) Berg-Z., vierdhalf uur g. bezuidw. Landau, met 3000 inw., en van 3) Rhein-Z., 4 uren g.
bezuidoosten Landau, met 2500 inw. (beiden aan de
Erlbach en Rijnbeieren).
Zabulon, in fransche boeken voor Zebulon.
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Zacatecas, een der middelste staten van de
Mexicaansche republiek, tusschen Cohahuila ten N.,
Nieuw-Leon ten N.O., San-Luis-Potosi ten 0., Guanaxuato ten Z., is 1520 vierk. mijlen groot, bevolkt
met 297,000 menscben, wier hoofdbron van bestaan
de zilverdelving in de mijnen is, en heeft tot hoofdstad Z., met 25,000 inw., 57 mijlen benoordw.
de stad Mexico.
Zacatlan, stad in den staat Mexico, 19 mijlen
benoordoosten de stad Mexico; 8000 inw.
Zach (Frans, baron von), duitsch sterrenkundige, geb. 1754 te Pressburg, gest. 1832 te Parijs.
Zijne Geogr. Ephemeriden, vervolgd in de Monatl.
Correspondent zttr BefOrderung der Erd- and Himmelskunde, vormen 28 din. (Gotha 1800-1813).
Zacharia, verscheidene personen in bet 0. en
N. T., o. a.: I) een der twaalf Kleine Profeten, moet
(volgens Matth. 23 : 35) tusschen den tempel en het
altaar te Jeruzalem ter flood gebracht zijn. Zijne
profetien vormen op een na het laatste boek van het
0. T. — 2) een in het N. T. vermelde priester, was
de man van Elizabeth, en dus de vader van Johannes
den Dooper.
Zacharias, de heilige, paus van 741 tot 752,
was een Griek van geboorte; hij verhief Pepijn den
Korte tot koning, en bad in Bonifacius een ijverig
bevorderaar van zijn aanzien en invloed, inzonderheid in het Frankische rijk. Kerkelijke gedenkdag
15 Maart.
Zachtleven, of Saftleven (Cornelis), genreschilder, geb. 1606 te Rotterdam. — Z. (Herman),
broeder van den vorige, geb. te Rotterdam 1609,
gest. te Utrecht 1685, schilderde landschappen en
watergezichten, die alien de hand van den grooten
meester verraden.
Zacynthus, thans Zante, eiland in de Ionische
Zee, bezuiden Cephalonie en tegenover de uitwatering van den Alpheus, had tot hoofdpiaats de stad
Z., en behoorde achtereenvolgend aan Ulysses, aan
de Atheners, en eindelijk aan de Romeinen, die het
inlijfden bij Epirus.
Zagora, of Zagori, tegenwoordige naam van
den Helicon.
Zahringen, dorp in den badener Bovenrijnkreis, 3 kwartier gaans benoorden Freiburg; 900
inw.; bet voormalige kasteel Z., waarnaar het dorp
genoemd is, was de residentie der Hertogen van Z.,
afstammende van Gontram den Rijke, graaf van de
Breisgau, die zelf afstamde van Ethico I, hertog van
den Elzas in de 7e eeuw. Gontram (gest. omstreeks
930) had twee zonen of kleinzonen, van welke de
eene stamheer werd van de linie Habsburg, terwiR
de andere (Berthold) de linie Z. stichtte. Tot 1052
was Berthold graaf van Z.; dock ziende dat het hem
beloofde hertogdom Zwaben hem niet gegeven werd,
nam hij ten minste den titel van hertog aan, en
noemde zich Berthold I, hertog van Z., ofscboon er .
nooit een hertogdom Z. bestaan heeft. In 1218 stierf
't mannelijk oir van Berthold uit (met Berthold V);
de tweede linie Z. stierf uit 1439; toen bleef nog
alleen een jongere linie over, nl. bet, huis Baden.
Grootbertog Karel van Baden stichtte 26 Dec. 1812.
de Huisorde ran den Ziihringer Lem'.
73
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Zaire

Zaporogische Kozakken

Zandt
t), dorp in Groningen,
('t),2 uren g. be
Zaire, naar het land dat zij besproeit ook Congo
noordw. Appingedam; 600 inw.
genoemd, de voornaamste rivier in Congo,ontspringt
Zandvoort, 1) dorp in Nd.-Holland, anderhalf
bij de Regas, neemt Ilogi, Loeimbi, Bankora, enz.,
uur g.bezuidw.Haarlern; 1300 inw.; zeebaden; in 1489
In zich op, en outlast zich na 330 mijl. loop in den
geplunderd door den hertog van Saksen, tot straf
Atlant. Oceaan. De mond van de Z. werd in 1484
voor deelneming aan de bewegitg van het Baas- en
ontdekt door den portug. zeevaarder Diego Cam.
Zaleupus, grieksch wijsgeer, leerling van Py- Broodsvolk; 1803 werd Z. door de Engelschen beschoten; 1570, 1671, 1792 watersnood. De in de Nederlanthagoras, geb. °Instr. 500 v. Chr., beroemde en zeer
den algemeen bekende dwerg Simon Jane Paap was
strenge wetgever tier Locren in Neder-Italie.
Zalk, dorp in Overijsel, anderhalf uur g. bewes- te Z. geboren 5 Mei 1789 (hij stierf 2 Dec. 1828
te Dendermonde).--2)
2) friesch dorp; zie SANDFIRDE.
SANDFIRDE.
ten Zwolle; 500 inw.
Zandwijk, voormalig dorp (thans buurtschap)
Zalland, of Salland, voormalig kwartier van
aan
de
noordzijde
van
Tiel.
Overijsel, was het derde district van 't voormalige
m
Zandijk, vooralig
dorp (thans gehtieht ) op
graafschap Hameland (zie AMELANDE); doch door
't zeeuwsche eiland Walcheren, even bezuidw. Vere.
de uitbreiding van de Zniderzee werd een groot geZanen (Oost- en West-), twee noordhollandl
deelte van dat Z. verzwolgen. Het werd oudtijds
sche dorpen. Zie OUST- ZA AN en W
-Z AAN .
ook wel graarschap genoemd. Belialve de drie hoofdZanesville, stad in Ohio, aan den Muskin plaatsen Deventer, Kampen en Zwolle bevatte Z.
gum,
13
mijlen
beoosten
Columbus;
12,000
inw.
drie districten, waarin, ougerekend de dorpen, nog
Zanguebar, kustland in Oost-Afrika, strekt
zeven kleinere steden (Gramsbergen, Hardenbergh,
zich nit van den Equator zuidwaarts tot kaap DelgaWilsurn, Grafhorst, Genemuiden).
Hasselt,
do, is zeer vruchtbaar dock ongezond, bewoond door
Zalt-Bommel. Zie HOMMEL.
Zama, eeu der voornaamste steden in Zeugi- negers (wider eigene hoofden en arabische vorsten),
staat onder oppergezag van den imam van Maskat.
tana, otnstr. 20 mijlen bezuidw. Carthago, vermaard
Wat Europeanen betreft, hadden tang enkel de Pordoor de overwinning van Scipio op Hannibal, waartugeezen vasten voet in Z.; thans echter ook de Enmede de tweede Punische oorlog eindigde (202
gelschen, onder wier gezag sedert 1824 Mombaca of
v. Chr.). Na de inname van Carthago (146) aan
Mombas staat. Het eertijds aanzienlijke Melinda (zie
Numidie afgestaan, werd Z. een der koninklijke residat art.) is zeer in verval Onder de eilanden aan de
dentien van dat land. Metullus kon Z. niet bemachkust is Zanzibar (zie dat art.) het voornaamste.
tigers (109 v. Chr.); doch ua den dood van Juba I
Zante, het oude Zacynthus, een der voornaam werd Z. door de Romeinen verwoest (46 v. Chr.).
Zambezi, ook Koeama, in duitsche boeken ook ste van de Ionische eilanden, circa 8 vierk. mijlen
groot, met 39,000 bewoners, ligt derdhalve [nip beSescheke genaamd, de voornaamste rivier in het
westen de kust van Morea, en heeit tot hoofdplaats
oosten van Zuid-Afrika, ontstaat nit het weer Dilolo
de havenstad Z. (op de oostkust) met 20,000 inw.
(onder 11 gr. 30 min. Z.-br. en 23 gr.30 min. 0.-l.),
Zanzalus (Jacob), bijgenaamd Baradeas, een
vormt de prachtige Victoria-watervallen, neemt vele
syrische rnonnik, in 541 door de Eutycheanen tot
rivieren in zich op, en valt na 290 mijl. loop in den
bisschop van Edessa verheven, werd de sticker van
Indischen Oceaan. In 't na sporen van den Z. heeft
de secte der Jacobieten (zie dat art.).
Livingstone zich bijzonder verdienstelijk gemaakt.
Zanzibar, 't Menuthias insula der ouden, eiland
Zamolxis, wetgever der Geten, na zijn dood
aan Zuid-Afrika's oostkust, is 32 vierk. mijlen groot,
als godheid vereerd; was leerling van Pythagoras.
Zamora, bet oude Ocellodurum, versterktestad heeft 200,000 bewoners, behoort tot Zanguebar (zie
dat art.), en heeft tot hoofdpl. de stad Z. met omstr.
in Spanje, aan den Duero, 26 mijlen benoordw. Ma35,000 inn'., zijnde de voornaamste koopstad van
drill; 13,000 inw.; werd ill 748 aan de MoorenontZanguebar, en residentie van den imam van Maskat.
weldigd door Alfons den Katholieke, koning der AsZapolya, een aanzienlijk hongaarsch geslacht,
turien ; heroverd en nagenoeg totaal verwoest in 985
dat tot stamheer heeft : Z. (Stephanus), een der
door Almanzor, konin4 van Cordova. De Cid verovier veldheeren van Hongarije's koning Matthiasverde Z. weder in 1093. In de nabijheid van Z. haul
Corvinus. Na de verovering van Oostenrijk, ward Z.
Alfons de Groote in 901 eene groote overwinning
hongaarsch stadhouder over dat wingewest, enstierf
behaald op de Mooren. Thans is Z. hoofdplaats der
1499. Hij was de schoonvader van Sigismond, koprovincie Z. (194 vierk. mijl.; 250,000 bewoners).
ning van Polen. — Z. (Jan); een der drie zonen
Zamosk, vestingstad in russ. Polen, 10 [nip bevan den vorige, geb. 1487, het Lich 1526 als koning
zuidoost. Lublin ; 4000 maw.; in 1588 gesticht door
van Hongarije uitroepen; de kroon werd hem beJan Zamoyski, die er eene beroemde (later door
twist door Ferdinand van Oostenrijk (broeder van
de Russen opgehevene) hoogesehool oprichtte. In
Karel V), die aan Z. de nederlaag toebracht, waarop
1620 werd Z. met omliggend grondgebied door de
Z. de huip van Turkije inriep, en zich nasal erkende
Poolsche regeering gekocht van den toenmaligen eivan den sultan ; daarop maakte Z. zich meester van
genaar,graafZamoyski,van 1722 tot 1809 behoorde Z.
Zevenbergen, en sloot met Ferdinand een verdrag,
aan Oostenrijk ; in 1815 tevergeefs belegerd door
waarbij Z. in bezit van Zevenbergen erkend werd,
de Russen, die er echter meester van bleven in 1814.
Zampiöri (Domenico), bekend onder den naam doch van zijne rechten op Hongarije afstand deed.
Zaporogische Kozakken, zoo genoemd
Domenichino, beroemd historie- en landschapschilnaar 't woord porozji, d. waterval, omdat ze aanvander uit de school van Bologna, geb. aldaar 1581, gest.
kelijk nabij de watervallen van den Dnieper woonden.
1642 te Napels, was tevens architect van den paus.
Zij dienden afwisselend de,Polen, de Russell en de
Zamri, in fransche boeken voor Zimri..
Zweden. Onder Peter den Groote was de vermaarde
Zancle, oude naam van M essina .
Zandeweer, of Zandwier, dorp in Groningen, Mazeppa hetman der Z. K.; doch tsaar Peter gaf hun
russische oversten; en door Catharina II werden de
g benoordw . Appingedam ; 300 in w .
3 uren g.
Zandpoort, dorp in Noord-Holland, 1 uur g. Z. K., tot straf voor hunne aanhoudende rooverijen,
verplaatst naar de oevers van den Koeban (1775),
bezniden Haarlem ; 400 inw.; Sonoy gaf hier eene
waar ze ineensmolten met de andere Kozakken.
nederlaag aan de Span j aard en 1 575 .

Zapoteken

Zapoteken, een Indianenstam in Mexico, in
het westgedeelte van den staat Oaxaca, waar hunne
taal nog tegenwoordig gesproken wordt.
Zara, slawisch Zodar, duchtig versterkte ba youstad van het oostenrijksche koninkrijk Dalmatia,
waarvan het de hoofdstad is, op eene landtong in de
Adriatische Zee, aan het Kanaal van Z.; 18,500 inw.
— Vierdhalve mijl ten N.W. van Z. ligt het dorp
Oud-Z. (Zara-Vecchia), slawisch Biograd of Biogrod,
bij de ouden ladera genaamd (ook wel Blandona,
en Alba maritime), dat onder de Romeinen de boofdstad was van Liburnia, en de residentie is geweest
van eenige croatische koningen. In do 12e eeuw
werd dit Z. door de Venetianen onderworpen, tegen
wier gezag het weldra in opstand k warn, waarop de
Venetianen, geholpen door de Kruisvaarders, in 1202
de stad bijna geheel verwoestten, terwijl de bevolking werd overgebracbt naar het tegenwoordige Z.
Zaragoza, zooveel als Saragossa.
Zariaspa, stad in Azie, later Bactra, no Balkh.
Zarmigethusa, of Zarmizegethusa, stad in
Dacie. Zie ULPIA TRAJANA.
Zarphath. Zie SAREPTA.
Zarytos (Hippo-), stad in Afrika. Zie HIPPO.
Zea, of Zia, het oude Ceos, een der Cycladen
(zie CEos); de hoofdplaats Z. (bet oude Julie) heeft
eene haven en 4500 inw.
Zebedetis, vader der apostelen Jacobus en
Johannes.
Zebina (Alexander), usurpator van den Syrischen troon. Zie Alexander II (dl. I, blz. 123).
Zeboim. Zie SEBOIM.
Zebulon, zesde zoon van Jacob en Lea ; zljne
afstammelingen (de Zebulonielen) vormden den
slam Z., die in het oude Palestina bet land bewoonden tusschen bet meer Tiberias en de Middellandsche Zee (ongeveer het zuiderdeel van Galilea). De
voornaamste plaatsen in stain Z. waren Bethulia,
Nazareth, Endor, Sephoris, Jezrael.
Zeddam, dorp in Gelderland, 3 kwartier gams
benoorden 's-Heerenberg; 500 inw.
Zedekid, 1) laatste koning van Jude. — 2) eel)
valsche profeet ten tijde van Jeremia.
Zedlitz (Jos. Christ., vrijheer von), duitsch
dichter, geb. 1790 te Johannisberg in Silezie, gest..
1862. Lyrische Cedichte (4e druk, Stuttgart 1855);
Dramatische Werke (4 din. Stuttgart (830-36)4
Weldfreulein (4e druk Stuttgart 1856).
Zeeland, de westelijkste provincie van het koninkrijk der Nederlanden, is ruim 30 vierk. mijlen
groot, met 173,000 bewoners, en heeft tot hoofdplaats de stad Middelburg op het eiland Walcheren.
De prov. Z; bestaat grootendeels uit eilanden (zie
WALCHEREN, SCHOUWEN, THOLEN, BEVELAND Nd.- en
Zd.-) benevens het voormalige Staats-Thanderen
(zie dat art.). Lang is Z. een graafschap geweest, dat,
reeds in de 8e of althans stellig in de 9e eeuw onder de graven van Holland stond. In de 10e eeuw
wad Walcheren door keizer Hendrik III aan Boodewijn IV, graaf van Vlaanderen, geschonken, hetgeen bloedige oorlogen tusschen de Hollanders en
de Vlamingen ten gevolge had, totdat al de zeeuwsche eilanden, door tusschenkomst van Frankrijk's
koning, Karel den Schoone, weder onder het gezag
van den graaf van Holland kwamen (1323). Sedert
dien tijd volgde Z. het lot van het graafschap Ho!land, zoodat de graven die over Z. geregeerd hebben,
dezelfde zijn els die van Holland (zie dl. II, blz. 94),
totdat Z. in 1579 als nederlansche provincie optrad
bij de Unie van Utrecht (zie dl. II, blz. 645).
Zeeland (Nieuw-), eng. New Zealand, cone
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eilanden-groep in Australia, 245 mijlen van Australie's vasteland verwijderd -, en 200 mijlen bezuidwesten Tasmania, strekt zich uit 245 mijlen vet', en
bestaat hoofdzakelijk uit twee eilanden, die door de
5 mijlen breeds straat van Cook gescheiden zijn ;
het noordelijksto noemen de Engelschen Nieuw.
Ulster (2576 vierk. mijlen groot), het zuidelijkste
noemen zij Nieuw-Munster (2119 vierk.
Aan de zuidzijde zijn ze door de Foveaux-straat geacheiden van het zuidelijkste, als het ware den staart
van Nieuw-Z. vormende eiland (groot 43 vierk. mijlen). De inheemsche bevolking (Maoris genaamd) is
gespliest in een aantal starnmen,die aanhoudend met
elkander in twist plachten to zijn; in 1859 was bun
zielental reeds ingesmolten tot 56,000. In 1642 oatdekt door Abel Tasman, en door hem Statenland genoemd, werd Nieuw-Z. voor het eerst met eenige
nauwkeurigheid opgenomen door Cook. Doch eerst
na de vestiging der Engelsche zendelingen op
Nieuw-Z. (1815) begon eenig verkeer met Europeanon ; 1839 werd de eerste eigenlijke volkplanting
aangelegd, en 1840 werd Nieuw-Z. tot britsche koIonic verklaard. Bloedige oorlogen hebben de Engelschen er tegen de inlanders moeten voeren (o. a.
1846 en 1862). Doch sedert 1850 begon de landverhuizing uit Engeland naar Nieuw-Z. stork toe te,
nemen; 1861 telde de kolonie reeds eene bevolking
van ruin 109,000 zielen, en was ingedeeld in 9 provincien : Auckland, Taranaki, Wellington,Hawkes-Bat
op het noorder-eiland ; Nelson, Marlborough, Canter
bury, Otago, Southland op het zuidereiland. De voornaamste koop- en havenstad is Auckland,
Zeeland(Op-).of kortweg Zedand,dorp in NoordBraband, 2 uren gaans bezuidw. Grave; 600 inw.
Zeelst, dorp in Noord-Braband, I our gaans bezuidw. Eindhoven: met onderhoorigh. 1400 inw.
Zeerijp, dorp in Groningen, 2 urea gaans ten
W. N. W. van Appingedam ; 200 inw.; words is de
wandeling doorgaans de Rijp genoemd.
Zeeuwen, de bevolking van Zeeland.
Z
.0 ZEELAND.
Zeeuwsche eilanden. Zie
Zeeuwsch–Vlaanderen. Zie de artikels
STAATS4LAANREREN

en

ZEELAND.

Zegge, dorp in Noord-Brabaud, 4 urea g.
westen Breda ; 200 inw.
7 1
Zegri. Zi.0e —E.RIETEN.

Zegveld, dorp in de prov. Utrecht, 3 Dreg g-.
bezuidw. Maarsen; 250 inw.
Zegwaard, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
nor g. beoosten Voorburg; met onderh. 1500 inw.
Zari-ben-Moenad, een afstammeling yen
de oud-arabische koningen, stelde zich aan bet boofd
van verscheidene stammen, veroverda al het land
tnsscben Algiers en Tripoli, en droeg dat op aan den
fatimidischen kalif Obeid-allah. In 935 stichtte hO
(tusschen Constantinopel en Kairwan) de stad Azjir,
waar hij zijne residentie vestigde. Hij sneuvelde in
971, in den slag van Mansoerah. Zijn zoon Joesoef.
Balkin (zie Jusuv-B.) word de stichter van de dynastie der Zeirieten (zie dat art.).
Zeirieten, of Zeirieden (veelal genaamd Zegri)
een moorsche stam en dynastic, die verscheident
vorsten heeft gegeven aan Fez, Tlemcen, Algiers,
Tunis, Kairwan, Madyah en Tripoli. De slam der
splitste zich in eeene menigte takken of stammen,
die dikwijls met elkander in oorlog waren: de twea
voornaamste dier stammen waren de zeiritische Bag.
dissieden of Sanhadzjieden en de zeiritische Zena.
ten. De eciste sanhadzjidische vorst was Jusuf-Bal.
kin, door Mo6z-Ledinillah els stadhouder aangesteld
(971), doch die zich reeds in 972 onafhankelijk
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om yang; 3) de Siroeze, d. de Dertig dagen, eene
maakte, en de stichter werd van de dynastie der Z.,
SOON van liturgischen kalender. De tweede afd. bewelke zich staande hield tot 1050, toen zij van den
paalt zich tot den Boendehesj, eene snort van algetroon werd gestooten door Abdallah-ben-Yasm (zie
meene encyclopedia. De Z.-A. werden het eerst in
ALMORAVIDEN). In weerwil dat de stain der Z. van
dat oogenblik al ophieid de heerschende te zijn,
Europa gebracht (1762) door Anquetil-Duperron,
bleef die nog altijd maelitig, en werd vooral vermaard
die er (1771) eene fransche vertaling van leverde (3
din. in 4 0 .). De origineele tekst werd later in 't Licht
in Granada door zijne dapperheid, zijne talrijkheid
gegeven door Eugene Burnouf. Volledige editien van
en zijne naijverige twisten met de Abencerragen.
het origineel gaven na hem Westergaard (met eugelDe dynastic der Hamadieden van Boedzjia was eene
sche vertaling) en Spiegel (met duitsche overzetting).
zijlinie van deze Z. — Reeds fang voordat de dynastic
der Z. van den troon werd gestooten door de AlmoZendelingen, protestantsche verkondigers
ravieden, was bun Fez met verscheidene westelijke
van het Evangelie, door het Zendelinggenootschap
provincien van bun rijk ontweldigd (988) door de
uitgezonden om de Heidenen te bekeeren.
zeiritische Zenaten onder aanvoering van Zeiri-benZendelinggenootschap, zoo worden die
protestantsche vereenigingen genoemd, die sedert
Atyah, wiens geslacht zich op den troon van Fez
de Kerkhervorming ontstaan zijn, om door zendelin-`
staande hield tot 1070.
Zeitoeni, 1) stad in Griekenland ; zie LAMIA. gen het Evangelic te laten verbreiden onder de Hei- 2) stud op bet eiland Malta, 2 uren gaans bezuiddenen, gelijk de Kerk van Rome dat last doers door hare Missionarissen (zie dat wooed). Het Engelsche Z.
oosten La Valette ; 4000 inw.
Zeitz, stad in Pruisen, prov. Saksen, aan de dagteekent van 1647, bet Deensche van 1704; later
Witte Elster, 5 mijl bezuid. Merseburg; 14,500 inw.
ontstonden er vele anderen. Ook de Moravische
Broeders hebben zich in het begin hunner gemeente
Zola, stad in Pontus. Zie ZELEIA.
Zelaca, eene vlakte met eerie kleine citadel in zeer verdienstelijk gemaakt als Zendelingen.
Spanje, 4 uren gaans benoorden Badajoz. In 1086
Zengg, ital. Segna, croat. Szeny, koninklijke
vrijstad en haven in de croat.-slavon. Militaire Grenwerd Alfons VI, koning van Castilie, hier verslagen
zen, 10 mijlen bezuidw. Carlstadt, aan het Morlakendoor Joesoel-ben-Tasjfin.
kanaal der Adriatische Zee; 3000 inw.
Zèlande, fransche naamsvorm voor Zeeland.
Zeno, beroemd philosoof uit Elea, omstr. 5
Zelatoren, I) joodsche secte, aanhangers van
eeuwen v. Chr. discipel der Eleatische School, uitJudas Galileiis; stakes omstr. 66 na Chr.'t hoofd op:
Johannes van Gischala was een hunner aanvoerders.
vinder der dialectica, deed eene poging om zijn vaderbroederschap van Franciscanen
(zie dat art.).
land vrij te maken van bet juk van den dwingeland
2
Zeleia, thans Ziela, stad in bet zuidoosten van Nearchus; doch zijne poging mislukte, en hij werd
op eene afgrijselijke wijze doodgemarteld.
't westerdeel van Pontus, aan den Scylax, vermaard
door een tempel van Anartis, en werd zulks nog meer
Zeno, stichter van de Stoicijusche wijsbegeerte,
door twee veldslagen, nl.: 67 v. Chr. tusschen
gel), omstr. 355 v. Chr. te Cittium op het eiland CyMithridates en Triarius (veldheer van Lucullus) en
prus, waar zijn vader een rijk koopman was, studeerde philosophic te Athene, en was omstr. 40 ja47 v. Chr. overwinning van Cesar op Pharnaces.
Zelhem, of Zellem, dorp in Gelderland, vijf ren oud toen hij aldaar onder een vermaard portico
(grieksch sloe) zelf eene school opende, waar hij een
kwartier g. benoordoosten Doetinchern; 600 inw.
door hem zelven gevormd philosophisch stelsel leerZell, stad in Hanover. Zie CELLE 3).
aarde, dat (naar den griekschen naam der plaats
Zellem. Zie Z_ELHEM.
Zollersee, d. bet Meer van Zell, het noord- waar hij zijne lessen gal) het Stoicijnsehe stelsel genoemd is. Zijn voorbeeldig karakter was volmaakt
west-gedeelte van het Meer van Constans..
in overeenstemming met zijne verhevene zedeleer;
Zembla (Nova-). Zie NOWAJA-SEMLJA.
Zemplin, comitaat ill flongarije, tusschen Ga- niettemin moet hij (volgens sommigen) zelfeen einde
aan zijn lever' gemaakt hebben omstr. 263 v. Chr.
licie ten N., de comitaten Abaujvar en Sarosj ten
Zeno I, bijgenaamd de Isaurier, keizer van het
W., is III vierk. mijlen groot, bevolkt met 216,000
Oostersch-romeiusche rijk. Aan yankelijk bevelhebber
zielen, en heeft tot hoofdplaats Ujhely (Satorallyader lsaurische lijfwacht, won hij de genegenheid van
Ujhely). Het comitaat Z. is genoemd naar het kasLeo I, werd diens schoonzoon, en aanvaardde bij
Wet Z. waarbij het kleine marktvlek Z. met 750 inw.
Leo's dood (474) namens diens minderjarig kind
Zenaten, een tak der Zeirieten.
Zend, d. Wetenschap, Verhevene kennis, zoo (Leo II) de teugels van het bewind, dock werd
weldra nit Constantinopel verdreven door eenen genoemen de Perzen bunne (naar men zegt) door Zoweldigen opstand. en nam de wijk naar Isaurie. Geroaster te bock gestelde heilige schriften, die gebolpen door de lsauriers en door de Gothen, werd
schreven ziju in eene taal van het oude Iran, ni. in
hij na twee jaren oorlogens weder meester van den
het Oud-Bactriaansch. Ook die taal placht men tot
troon, dock bezoedelde zijne overwinning door onin de 19e eeuw verkeerdelijk Z. (Zend-taal) tenoegehoorde wreedheden, en door schandelijke trouwemen; vandaar de nog grootereonjuistheid, waarmede
loosheid jegens zijne bondgenooten, die hem daarop
men al de volkeren van het oude Iran wel eens
eenen voor het land verderfelijken oorlog aandeden.
Zend-volkeren genoemd heeft.
Zend-Avesta (Avesta beteekent : gezagheb- Door een liederlijk levensgedrag werd hij iedereen
ten afschuw ; en zijne vrouw Ariadne liet hem, terbetide oorkonde), de algemeene benaming voor de
wijl hij in eenen staat van verregaande dronkenschap
heilige (slechts ten deele bewaard geblevene) boeverkeerde, levend *raven (491). In de Kerkelijke
ken, welke de leerstellingen van Zoroaster bevatten.
geschiedenis verzekerde hij aan zijnen naam eene
Ze splitsten zich in twee afdeelingen, waarvan de
plaats door het Henoticon (zie dat art.).
ieene grootendeels in het Oud-Bactriaansch (zie ZEND),
de andere in het Pehlwi (zie dat art.) geschreven is.
Zeno (Carlo), opperadmiraal van Venetia, gel).
1334, gest. 1418, reisde 7 jaren in bet Oosten, beDe eerste afd. bevat: 1) den Vendidad-Sadd, een
vocht verscheidene overwinningen op de Genueezen,
bock met formulier-gebeden, waarvan de priesters
deed eene hedevaart Dam. Jeruzalem, en stierf te Veer eenige getezen moesten hebben voor zons-opgang;
Retie 1418. -- Z. (Nicolo en Antonio) heroemde
2) de Jesfis, lofzangen, waaronder er van grooten

Seven Wonderers

Zeno
venetiaansche reizigers, broeders van den vorige,
stierven 1395 en 1405. Door een kleinzoon van Antonio, ni. Caterino Z., werd uit hunne papieren een
verhaal van hunne i'eizen opgesteld, getiteld .Ontdekking van Frislanda, Eslanda, enz." (Venetie 1558;
opmeuw 1583 in de verzameling van Ramusio).
Zeno (Apostolo), van 1715 tot 1729 hofdichter
te Weenen, geb. 1668 te Venetie, gest. aldaar 1750,
heeft, behalve vele verdienstelijke tooneelstnkken,
ook geachte bibliographische en historische werken
geleverd,o.a.: Dissertazioniistorico-critiche e litterarie
agli istorici italiani (2 din. Venetie 1752-53).
Zenobia, vrouw van Rhadamistus, koning van
Iberia (een gedeelte van het tegenwoordige Georgie),
was eerie dochter van Mithridates, koning van Artnenie. Haar man, genoodzaakt te vluchten, en niet
willende dat zij in 's vijands handen viel, doorstak
haar met zijnen ponjaard, en wierp haar in den
Araxus. Zij werd echter gered, en naar Tiridates,
koning van Armenia, gehracht, die haar behandelde
als koningin (53 na Chr.) Zie RHADAMISTUS.
Zenobia (Septimia), koningin van Palmyra,
dochter van een arabischen vorst in Mesopotamie,
was als weduwe hertrouwd met Odenathus, dien zij
vergezelde op zijne krijgstochten tegen Sapor. Na
den dood van Odenathus (waaraan zij, volgens sommigen, niet onschuldigwas) nam zij den titel aan van
Koningin van het Oosten, en voerde oorlog tegen de
Romeinen (267-272). Gallienus trachtte vergeefs
haar te onderwerpen; beter slaagde Aurelianus: deze
behaalde op haar de overwinningen van Antiochie
en Emesa, belegerde haar in Palmyra, en dreef haar
derwijze in het nauw, dat zij haar behoud zocht in
de vlucht ; doch zij werd achterhaald, gevangen genomen, en diende ter opluistering van Aurelianus'
grooten triomf (274), waarna bij haar Tibur aanwees tot woonplaats. Daar hield zij, van de wereld
vergeten, verblijf met hare kinderen; nit dien hoofde
is de naam Tibur later in Zenobia veranderd. De
raadsman van Z. was de vermaarde Longinus.
Zenodotus, alexandrijnsch taalgeleerde uit de
3e cum v. Chr., geboortig nit Ephesus, stond onder
Ptolernefis Philadelphus aan hetloofd der bibliotheek
te Alexandria, en was de eerste, die eene nieuwe
recensie der gedichten van Hornerus bezorgde.
Zenta, vlek in Hongarije, comitaat Bacs, vierdhalf uur gaans bezniden Kis-Kaniza, aan de Theiss,
is vermaard door de overwinning, die hier in 1697
op de Turken behaald werd door prins Eugenius en
Frederik August, keurvorst van Saksen.
Zephanja, een der twaalf Kleine Profeten ; hij
profeteerde onder koning Josia ; in de Septuagint(
wordt hij Sophonias genoemd.
Zephyr, bij de Grieken de god van den zachten westenwind, zoon van /Eolus en Aurora, en
echtgenoot van Chloris. De Romeinen gaven aan Z.
en Chloris de namen Favonius en Flora.
Zephyrinus, de heilige, hisschop van Rome
of pans van '202 tot 218, was de eerste, die de godheld van Jens als leerstuk in het Christendom inschoof, en zoOdoende een rnim veld opende voor hen,
die in latere ceuwen de christelijke zedeleer liebben
ontsierd trio, allerlei bijhang, waardoor bet christelijk geloof ontaard is tot eene tegen bet gezond verstand aandruischende fabelleer. Een krachtig bestrijder vond Z. in Arternnn (zie dien naam), (loch
deze waarheidslievende rrym werd cenvoudig als
ketter in den ban gedaan. Nadat Z. nog het begin
der Christen-vervolging onder Severus gezien had,
stied hij, en werd later voor zijnen vromen ijver
eca tioniseerd. Kerkel. gedenkdag 26 Aug.
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Zerah, een der tweelingen, door Juda bij zijne
schnondochter verwekt. Zie THAMAR.
Zerbi, of Dzjerbi (Gerbi), het oude Menina, of
Lotophagitis insula, een tot Tunis behoorend eiland
in de Golf van Cabes, bewoond door 35,000 menschen (van geloof Sjyieten). De Spanjaarden maak ten zich van Z. meester in 1560, dock werden reeds
in datzelfde jaar verdreven door de Turken. Er bestaat nog eene pyramide van doodshoofden op dit
eiland, destijds gebouwd van al de hoofden der Spanjaarden, in dien strijd tegen de Turken gevallen.
Zerbst, het nude Servesta, stad in het hertogdom Anhalt, vroeger hoofdstad van het prinsdom
Anhalt-Zerbst, ligt 5 uren gaans benoordw. Dessau,
heeft omstr. 11,000 inw., en is de geboortepl. van
keizerin Catharina lI (prinses van Anhalt-Zerbst).
Zerby, eiland. Zie ZERBI.
Zerubbabel, een vorst nit stam Juda, die de
eerste aldeeling der Joden terugbracht nit de Baby!.
balliugschap, onder Cyrus (Kores), in 536 v. Chr.
Zie in bet O. T. de boeken Ezra en Neb.
Zeruja, broeder van Joab; I Sam. 26; 11 Sam.
'2, 3, 16 en 17 ; l Chron. 2 : 16.
Zetes en Calais, de Boreaden genaamd, tweeEngbroeders, zonen van Koreas en Orithyia, namen
deel aan den Lock der Argonauten ; vervolgens kwamen zij naar Salmydessus in Thracie, waar hunne
zuster Cleopatra, de vrouw van Phineus, op bevel
van diens tweede vrouw in ketenen geklonken, door
Z. en C. nit den kerker verlost werd, terwijI de
tweede vrouw van Phineus naar haar geboorteland
(Scythie) teruggezonden werd. Eene andere lezing
van hetgeen Z. en G. verrichtten (zie PnrriEus).
Ze werden later door Hercules doodgeschoten, in de
nabijheid van Tenos, op welk eiland hun een praalgraf opgericht werd.
Zethes, onjuiste spelling voor Zetes.
Zethus, zoon van Jupiter en Antiope, broeder
van Amphion, hielp zijnen broeder de muren van
Thebe voltooien.
Zetinje. Zie CETINJE. .
Zeugitana, landschap in romeinsch Africa,
was nooit eene op zich zelve staande provincie; het
hevatte den omtrek rondom Carthago (min de
kust) , werd doorstroomd door den Bagradas, en
was ongeveer bet noorderdeel van het tegenwoordige rijk Tunis.
Zeus , de grieksche naam van Jupiter.
Zeuxis , een der meest gevierde grieksche
schilders, geb. omstr. 475 v. Chr. te Heraclea
in Neder-Italie , leerling van Apollodorus te Athene , was een tijdgenoot van Pharrasius, en stierf
omstr. 400 v. Chr.
Zeven, marktvlek in Hanover. Zie het art.
KLOSTER-SEVEN.

Zeven tegen Thebe, de Zeven Vorslen met
name Polynices, Adrastus, Tedeus, Amphiaraus, Hippomedon, Parthenopeus, Capaneus. Zie ETEOCLES,
ADRASTUS, POLYNICES, enz.; zie ook EPIGONEN.
_OMMUNI.
C
Zeven Gemeenten ( d Zie g—ETTE
Zeven Provincien (de). Zie ZEVENTIEN en
NEDERLANDEN.

Zeven Wonderers (de) der Wereld, ZOO
noemde men oudtijds de voornaamste gewrochten
van kunst en bonwkunde,zeven in getal : 1) de egyptische Pyramiden; 2) de hangende tuinen van Semiramis te Babylon; 3) de Diana-tempel te Ephesus; 4) het door Phidias vervaardigde standbeeld
van den Olympischen Jupiter ; 5) het Mausoleum te
Halicarnassus; 6) de Colossus van ,Rhodus; 7) de
Pharos van Alexandria.

1158

Zeven Wijzen

Zevenjarige Oorlog

Zeven Wijzen (de) van Griekenland. Gewoonlijk is dit zevental samengesteld als volgt : Solon, Thales, Pittacus, Bias, Chilon, Cleobulus, Periander. Zie die namen.
Zeven Zeelanden (de), tot in de 14e eeuw
eene soort van bondsstaat of geconfedereerde republiek, bestaande uit landschappen, die vroeger het
noorderdeel van bet Friesche rijk nitmaakten. De
bewoners der Z. Z. noemden zich Yrijd Friezen, in
tegenstelling van de overige Friezen, die onderworpen waren door de Franken. De Z. Z. waren :
1) bet voormalige landschap tusschen de rivier
Kinheim en bet Vile; wat nog daarvan bestaat is nog
tegenwoordig onder den naam van West-Friesland
bekend.
- 2) de tegenwoordige provincieFrIesland, tusschen
het Vlie en de Lauwers; door de Hollanders menigmaal verkeerdelijk Oost-Friesland geheeten, en
door de Emderlanders gerneenlijk West-Friesland
genoernd.
3) het tegenw. Groningerland, tusschen de Lanveers en de Eems.
4) het tegenw. Oost-Friesland, tusschen de Eems
en de Jande-bocht, dus deel uitwakende van bet
Hanoversche.
5) het tegenw. Butjadingerland (d. i. Over-Jande's
land), tusschen de Jande en de Weser.
6) het land tusschen de Weser en de Elva.
7) het land dat zich uitstrekt tusschen de Elve
en de Eider, dus hoofdzakelijk het tegenwoordige
Dithmatsohen.
Zevenaar, ook wel Nienw-Zevenaar genaamd,
stadje of vlek in de prov. Gelderland, I uur gaans
van de pruisische grenzen ,derdhalf uur g. ten 0. Z. O.
van Arnhem, en 3 uren g. ten W. N. W. van Ernmerik; 1600 inw.; grensstation op den Rijnspoorweg. Een kwartier gaans noordoostelijk van Z. het
dorpje Oud-Z., met al de omliggende buurtsehappen
eene kerkelijke (roomsch-kath.) gemeente vormende
van omstr. 2500 zielen.
Zevenbergen, 1) dorp In Noord-Braband,
3 wren gaans benoordw. Breda; 5500 inw.; meestoven ; in 1421 gedeeltelijk weggespoeld ; in 1590 geplunderd door Karel, graaf van Mansfeld ; 19 Aug.
4845 deerlijk geteisterd door eene boos.
Zevenbergen, 2) lat. Transylvania, bong.
Erdely-Orszag, duitsch Siebenbtirgen, een oostenrijksch kroonland (met den titel van groothertogdom), circa 998 vierk. mijlen, met circa 2 millioen
bewoners, waarvan ruim de helft Walachen, een
derde gedeelte Hongaren en Szeklers, en omstreeks
200,000 Saksen, afstammelingen van die Saksen,
die zich in 1143 nit de landstrekeu aan den BenedenRijn hier kwamen nederzetten en er zeven hoofdsteden of burgen bouwden (Hermannstadt, Klausenburg, Kronstadt. Bistritz, Mediasch, Milhlenbach,
Schfisburg), naar welk zevental het land zijnen tegenwoordigen naam ontvangen heeft. De hooldstad
van Z., vroeger Klausenburg, is thans Hermannstadt ;
de voornaamste fabriek- en koopstad is Kronstadt.,
De voornaamste rivieren zijn de Aluta of Alt (valt
in den Donau), de Maros en de Szamos (vallen in de
Theiss), de Bistritz (valt in den Sereth), die de
vrucbtbare dalen van Z. besproeien, dat over het
geheel boschrijk en bergachtig is, aan de oost- en
zuidzijde door hooge bergen . (eene voortzetting der
Carpathen) begrensd wordt, waardoor het van Moldavia en Walaehip gescheiden wordt, terwijl het
ten N. aan Hongarije grenst. Oudtijds bewoond door
de Daciërs, werd dit land door Trajanus veroverd,
doch Aurelianus lief die verovering weder varen ;

daarna was bet achtereenvolgend in de macht van
Gothen, Hunnen, Awaren, en werd eindelijk in 1004
door de Hongaren veroverd onder koning Stephanus I, die het inlijfde bij zijn rijk. Menigmaal werd
het bezit van Z. aan Hongarije betwist door Turkije.
In de 15e eeuw, toen Jai Zapolya zich door keizer
Ferdinand I de kroon van Hongarije zag ontweldigen, maakte hij zich, gebolpen door den sultan, onafhankelijk in Z., waar zijn geslacht onder het leenheerschap van Turkije regeerde tot 1713. Van zijne
opvolgers waren inzonderheid Bethlen Gabor en
George Ragoczy gevaarlijke vijanden van het Oostenrijksche huffs, waaraan Z. echter reeds in 1687
geheel onderworpen was, ofschoon Leopold I het
toen nog zijne eigene vorsten liet behouden, bij wier
uitsterven (1713) Z. formeel bij Hongarije ingelijfd
werd (hetgeen het feitelijk reeds was sedert 1699).
In 1765 werd Z. door Maria Theresia verheven tot
een groothertogdom of grootvorstendom. In 1848
was Z. bet tooneel van den bloedigeu worstelstrijd
tusschen Bern en de Russen ; kortstondig met Hongarije vereenigd, werd Z. 4 Maart 1849 geheel daarvan afgescheiden en tot een afzonderlijk kroonland
verheven. Het is thans sedert 1860 (evenals vdör
1849) ingedeeld in:
1)acht comitaten, nl.: Klausenbnrg, Inner-Szolnok,
Doboka,Thormburg,Kokelburg, Opper-Weissenburg,
Neder-Weissenburg, Hunyad ;
2) vijf szekler stoelen, nl.: Aranyos, Maros, lidvarhely, Esik, Haroraszek;
3) negen saksische stoelen, nl.: Hermannstadt,
Mahlenbach, Broos, Reussmarkt, Mediasch, Schitsburg, Gross-Schenk, Leschkirch, Reps;
en 4) vier districten, nl.: Fogaras, Naszod, Kronstadt,
Bistritz.
Onafhankelijke vorsten van Zevenbergen.
Jan Zapolya 1526-40 Gabriel I Bathori 1613
J.SigismondZapolya 1571 Gabriel II Bethlem
(Bethlen Gabor) 1629
Stephanusi Bathori 1576
Christoph Bathori 1581 George I Ragoczy 1648
Sigismond Bathori 1602 George 11 Ragoczy 1661
1690
Michael I Abaft"
Stephanus 11 Bot1606 Michael II Abaffi 1699
skay
Zeven-Gebergte, op den rechteroever van
den Rijn, bezuiden ds Sieg, eene het uiteinde van
bet Westerwald vormende groep van zeven bergen
(genaamd Drachenfels, Wolkenberg, Petersberg,
L6wenberg, Oelberg, Hemmerich, Nederstromberg
of Nonnenberg), en een prachtig gezicbt aanbiedende
als men den Rijn af komt varen.
Zevenhoven, 1) dorp in Zuid-Holland, 5
uren gaans benoordoosten Leiden ; 500 inw. —
2) landstreek in Zuid-Holland, onder de gemeente
Ameide.
Zevenhuizen,1) dorp in Zuid-Holland, 3 uren
g. ten N. N. 0. van Rotterdam ; 1000 inw.— 2) dorp
in Groningen, 4 uren g. bezuidw. Groningen, nabij
de gre,nzen van Drenthe ; 2700 inw.
Zevenjarige Oorlog, de europeesche oorlog,
die 1756 begon en 1763 met den Hubertusburger
vrede eindigde, en ontstaan was uit de wangunst,
waarmede Oostenrijk de machts-nithreiding van
Pruisen gadesloeg ; Pruisen had in 1740 Silezie veroverd, en Oostenrijk maakte zich gereed om het die
verovering to ontweldigen; doch Frederik H wachtte
den aanval van Oostenrijk niet af, maar begon de
worsteling zelf. De Z. 0. last zich splitsen in twee
afdeelingen : 1) de strijd van Pruisen, ondersteund
door Engeland (met Hanover), Hessen-Cassel en
Darmstadt, tegen Oostenrijk, Rusland, Frankrijk,
Zweden en de armee van het Duitsche rijk ; 2) de

Zeventien Provinciin
zich uit lien strijd ontspinnende twisters tusschen
Engeland en Frankrijk, die elkander hoofdzakelijk
beoorloogden ter zee en in de Indian. In weerwil
van de groote talenten van Frederik II, en van de
hewonderenswaardige overwinningen, die hij bevocht, lijdt het gees twijfel of hij zon het onderspit
hebben moeten delven. indien Diet, juist toen zijne
zaak het hachlijkst stond, (1762) de dood van keizerin Elizabeth voor hem eene uitkomst ware geworden, daar met Peter III, die toen op den troon
kwam, Busland ophield Pruisen's vijand te zijn en
integendeel zijn hondgenoot werd. Bij het einde van
den oorlog bleef Pruisen in het bezit van Silezid.
Spanje was genoodzaakt Florida en de haai van Pensacola of te staan aan de Engelschen. De worsteling
tusschen Engeland en Frankrijk was voor laatstgen.
mogendheid allernoodlottigst: nagenoeg al de fransche kolonien in India, zoomede Canada, kwamen
in handen der Engelschen, die nn nit de verbrokkelde deelen van het machtige rijk van den GrootMogol bun ontzagwekkende rijk begonnen te stichten (Britsch-India), dat antlers even goed een
Fransch-Indisch rijk had kunnen worden, waartoe
Dupleix en La Bourdonnaie reeds zoo gelukkig de
grondslagen gelegd hadden.
Zeventien Provinci6n. Zoo noemt men:
1) Gallia in de 4e eeuw, omdat het toen in 17 provincial ingedeeld was. — 2) de bezittingen van
keizer Karel V, nl.:
Holland
Franche-Comte
Zeeland
Vlaanderen
Gelderland
Artois
(met Zutphen)
Mechelen
Utrecht
Antwerpen
Overijsel
Henegouwen
Friesland
Namen
Groningen (met Drenthe)
Braband
(Kamerrijk kwam later
Limburg
daarbij).
Luxemburg
De 17 provincien werden door het Bestand van Antwerpen (1609) in twee groepen gedeeld. Zeven van
de 17 (nl. Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland,
Overijsel, Groningen en Friesland) hadden zich onafhankelijk gemaakt; de andere 10 (de Roomschkatholieke Provincial) bleven order het gezag van
Spanje ; den daarvan, nl. Franche-Comte, kwam 1674
aan Frankrijk. Vergelijk het art. NEDERLANDEN.
Zevenwouden, een der 3 kwartieren van de
prov. Friesland, bevat het geheele arrondissement
Heerenveen, benevens (van 't arrondiss. Sneek) het
kanton de Lemmer.
Zeyst, dorp in de prov. Utrecht, 2 uren g. beoosten Utrecht; 5000 inw., bestond reeds in de 9e
eeuw ; in 1420 werd Z. door de Gelderschen geplunderd ; 1479 hiekl de bisschop van Utrecht eene statenvergadering to Z.; in 1579 sloten de Zeven Provincial bier de Vermaarde Unie (ter gedachtenis
waarvan Kier eene obelisk); in 1672 had Lodewijk
XIV zijn boofdkwartier te Z.; in 1746 vestigde zich
to Z. eene Hernhutterskolonie, die er nog steeds
uithlinkt door hare nijverheid.
Zia, een der Cycladen. Zie ZEA.
Ziani (S.), doge van Venetia 1172-79, stelde
de plechtigheid in van het zoogenaamde hnwelijk
van den Doge met de Adriatische Zee. — Z. (P.),
zoon van den vorige, doge van Venetia 1205-1229
( was de opvolger van A. Dandolo).
Zianieden, musulmansche dynastic. Zie het
art. TLEMCEN.
Ziba. ZieC G ISPA.

Ziela. Zie Z_ELEIA.

Zillerthel
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Zielenzig (tsier-en-tzig), stad met 5500 inw.
in Pruisen, 11 uren gaans ten 0. N. 0. van Frankfort ; was vroeger eene bezitting der Tempelheeren,
later der Orde van St.-Jan.
Zierikzee, stad In de prov. Zeeland, een half
uur gaans van de Ooster-Schelde, en 3 uren g. benoorden Goes; 7500 inw.; vroeger Hanze-stad ;
wanneer gesticht is onzeker, doch in 1649 werd to
Z. met veel plechtigheid het achthonderdjarig hestaan der stad gevierd, welk eenwfeest echter noch in
1749 noch in 1849 herhaald is. Dikwijls word Z.
door de Vlamingen belegerd in hunnen oorlog tegen
de Hollanders. In de Hoeksche en Kabeljauwsche
twisten (1350) koos Z. de zijde der Iloekschen ;
doch toen gravin Margareta in 1354 genoodzaakt
word aan Karen zoon graaf Willem afstand to doen
van al de landen in Holland, Zeeland en Friesland,
kwam ook Z. order Willem's gezag. In eenen storm
omstr. 1454 verloor Z. in Odnen nacht zoo vele saepen op zee, dat daardoor (ongerekend deongehuwde
slachtoffers, die in de golven omkwamen) over de
vijfhonderd getronwde vrouwen eensklaps weduwen
werden. In 1414 was Z. door een fellen brand geteisterd, en eerst in 1420 begon men de afgebrande
huizen weder op to bouwen; in 1458 werd het Neste
gedeelte der stad eene prooi der vlammen, en op
Kerst-avond 1466 sloeg de bliksem in Z., waardoor
weder een groot gedeelte in de asch werd gelegd. In
1468 woedde to Z. tie pest; andermaal in 1515,
maar vooral hevig in 1518, toen daardoor in 1 jaar
tijds 3200 Zierikzeednaars weggerukt werden.
1512, 1519 en 1526 verloor Z. bijna al zijne schepen op zee; 15 April 1526 woedde nogmaals een
ontzettende brand te V.; in 1532 stierven er in 3
maanden tijds over de 3000 menschen aan de pest.
In 1535 werd to Z. een man levend verbrand, omdat
hij niet gelooven wilde, dat de hostie, bij de consecratie, werkelijk (hoezeer dan ook onzichtbaar voor
het oog van den sterveling) verandert in het vleesch
en bloed van Jezus ; in Sept. 1536 werden 3 manners
en 1 vrouw, die de Doopsgezinde leer beleden, onthoofd en daarna verbrand; 25 jaren later bad wederom eene dusdanige Gode verheerlijkende strafoefening plaats aan 1 man ; in 1566 was men ethter reeds zoo ver gevorderd, dat de Hervormden er
mochten prediken. Inmiddels had Karel V in 1540
(15 Juli) Z. met een bezoek vereerd; in Aug. 1557
heerschte de pest to Z. In 1572 kwam Z. aan de
zijde van Oranje; 1576 door de Spanjaarden na eon
hardnekkig beleg ingenomen (2 Juli), kort daarna
door hen verlaten, en door de Staatschen bezet, 10
Oct. opnieuw door de Spanjaarden belegerd. In 1682
(26 Jan.) feed Z. geweldig door watersnood. In 1747
verwekten twee predikanten groote beroerten te Z.
(zie CANTZIUS). In 1787 werd Z., dat het !angst de
zijde der Patriotten had gehouden, door het gepeupel geplunderd, waarbij verscheidene menschen vermoord en velen gekwetst werden. In 1808 (14-15
Jan.) werd Z. weder zwaar door den watervloed geteisterd. In 1809 weed Z. 31 Juli door de Engelschen
bezet, en eerst 7 Sept. weder door hen ontruimd.
Zigeuners. Zie ITEIDENS.
stad in Palestina, in stam Simeon, werd
door den koning van Gath tot wijkptaats aangewezen aan David, toen deze vervolgd werd door Saul;
Jozua 15: 31; 19: 5; I Sam. 27: 6; 30: 1, 14,26;
II Sam. 1 : 1; 4:10; I Chron. 4: 30; 12:1, 20;
Neh. 11 : 28.
Zillerthal, een der voornaamste dalen in Tirol,
is 12 uren gaans Lang, en wordt doorstroomd door
de Ziller, die zich outlast in de Inn.
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Zillethal

Zillethai, 1) een afstammeling van Benjamin;
I Chron. 8: 20. — 2) een ran David's helden ;
I Chron. 12: 20.
Zilpa, de dienstmaagd van Lea, werd naderhand, bij haren meester Jacob, moeder van Gad en
van Aser; Gen. 29: 24; 30: 9-12; 35: 26; 37: 2;
46: 18.
Zimisces (Johannes). Zie keizer JOHANNES I.
Zimran, een der zes zonen, die Abraham bij
Ketura verwekte; Gen. 25: 2; 1 Chron. : 32.
Zimri, 1) koning van Israel ; I Kon. 16: 9-20.
— 2) in het 0. T. nog vijf verschillende personen
van dies naam ; Num. 25 : 14; II Kon. 9: 31;
I Chron. 2: 6; 8: 36; 9: 42; Jerem. 25: '25.
Zin, 1) woestijn bij Palestina, vermeld Num.
13: 21; 20: 1; 27: 14; 33: 36; 34:3, 4; Dent.
32; 51 ; Jozua 15: 1 ; zie ABABA. - 2) eene pleats
bij of in de woestijn ; Jozua 15: 3.
Zingarelli (Nicolo), italiaansch componist,
geb. 1751 te Napels, gest. aldaar 1837.
Zingari. Zie HEIDENS.
Zinzendorf (Nicol. Ludw., graaf von), stichter van de Broedergemeente, geb. 26 Mei 1700 te
Dresden, was saksisch hofraad, toen hij 1724 eene
kolonie voor verdrevene Moravische Broeders op zijn
landgoed Berthelsdorf in de Opper-Lausitz vestigde,
en die kolonie Hernhut noemde. Hij omhelsde vervolgens zelf den geestelijken staat, deed als bisschop
der Hernhutters groote reizen, om acbtenswaardige
leden voor zijne gemeente te winnen, en stierf 9 Mei
1760 te Hernhut.
Zinzili, aan de Caspische Zee. Zie
Zion. Zie SION.
Zionieten. Zie ELLERIAANSCHE SEKTE.
Zipangi, of Zipangu. Zie CIPANGO.
Ziph, woestijn en stad. Zie ZIN.
Zips, lat. Cepusiensis comilatus, comitaat in het

noorden van Hongarije, grenst ten N. aan Galicie,
ten 0. aan bet comitaat Saros, ten Z. aan de commitaten Abaujvar, Torna, Gomor, ten W. aan het
comitaat Lyptau, is ruim 67 vierk. mijlen groot,
bevolkt - met 160,000 zielen, en heeft tot hoofdplaats de stad Leutschau, zijnde een der zestien steden in dit comitaat (de zoogenaamde zestien Zipser
Kroonsteden), van welke echter de grootste is Igló of
Nendorf.
Zirixea, en Zirizya, twee oude namen van
Z ierikzee.
Zisca (Johannes), vermaard aanvoerder der
Hussieten, geb. 1360 te Trocznow nit adellijke boheemsche enders, had in buitenlandsche krijgsdienst
een oog verloren (vandaar zijn bijnaam Zisca), en
stelde zich, kort na de terdoodbrenging van Huss,
aan het hoofd der in opstand gekomene Hussieten,
die keizer Sigismond, den opvolger van Wenceslas,
niet wilden erkennen als koning van Bohemen. Aanvankelijk was zijn werk slechts een vernielings•
oorlog tegen de bezittingen der Roomsch-katholieken in Bohemen; doch reeds zeer spoedig veranderde
dat in eenen regelmatigen oorlog tegen den keizer.
Hij stichtte Tabor, en maakte dat tot eene duchtig
versterkte wapenplaats; hij gaf de nederlaag aan
Sig i smond' in 1420 bij den berg Wintkow, hood 1421
het hoofd aan twee legers (eene keizerlijke en eene
hongaarsche) van Sigismond, verloor ook zijn tweede
oog (bij 't beteg van het kasteel Baby), behield niettemin het kommando over het Leger der Hussieten,
versloeg 18 Jan. 14'22 bij Duitsei-Brod eene aanzienlijke armee des keizers, drong vervolgens door
in Moravie en in Oostenrijk, doch stierf 12 Oct. 1424
10:1 het beteg van Przibislaw in Bohemen.

Zoelmond

Zittau, voorheen in rang de derde stad in de
Opper-Lausitz, thans de volkrijkste stad in het saksische reg.-district Bautzen, 10 mijlen beoosten
Dresden ; 13,000 inw.; geboortepl. van den orientalist
Michaelis; werd 1757 ingenomen en geplunderd
door de bondgenooten van den keurvorst van Saksen.
Zitten, geld. dorp. Zie SETTert.
Zittig, dorp in 't groothertogdom Luxemburg,
5 uren g. bezuidoosten Diekirch ; 150 inw.
Ziu. Zie IRMINO.
Zilinl, of eigenlijk Dzjem, zoon van Mahomed 11,
geb. 1459, betwistte den troon aan zijnen ouderen
broeder Bajazet II (1481 en 82), werd tweemaal
overwonnen, en nam toen de wijk naar Rhodus; de
grootmeester der Orde, die hem hulp beloofd had,
liet zich door Bajazet overhalen om Z. gevangen td
houden. De ongelukkige prins werd overgebracbt
van de eene gevangenis naar de andere in Savoje en
in Frankrijk, en eindelijk overgeleverd aan pans Innocentius VIII, die zich voor geld door den sultan
liet gebruiken om Z. gekerkerd te !louden. Maar Karel VIII, die zich, ter bereiking van zijne oogmerken
tegen de Ottomanen, van den gevangen prins wade
bedienen, verkreeg diens uitlevering van pans Alexander VI, en bracht Z. naar Napels. Doch nauwlijks
in de macht van Karel VIII stierf Z. plotseling order
de handen van een barbier (1495).
Zloczow, stad in Galicie, 10 mijlen beoosten
Lemberg ; 5500 inw.
Znaym, stad in Moravie, aan de Thaya, 7 mijl
bezuidw. Briinn; 9000 inw.; was lang hoofdstad van
Moravie; te Z. stierf 1437 keizer Sigismond. Bij Z.
11 Juli 1809 een voorhoeden-gevecht tusschen de
Oostenrijkers en Franschen, gevolgd door eene wapenschorsing tusschen Napoleon en keizer Frans.
Zoe, 1) keizerin van het Oostersche rijk, eerst
de bijzit, daarna de vierde vrouw van Leo VI, outving lien titel na de geboorte van Constantijn VII
(Porphyrogenetes II). Bij den dood van haren man
(911) werd zij bet paleis uitgejaagd, doch in 914
daarin teruggehaald door haren zoon, den jongen
Constantijn Porphyrogenetes: samenspauiende met
haren minnaar Romanus I (Lacepenus) oefende zij
eene groote macht uit, totdat zij door hem in een
klooster opgesloten werd (919).
Zoe, 2) de eerste vrouw van keizer Leo VI.
Zoe, 3) keizerin van het Oostersche rijk, dochter van Constantijn IX, en vrouw van Romanus
(1028). Zij liet haren man van het Leven berooven
(1034), om haren minnaar op den troon te kunnen
brengen, namelijk Michael IV, bijgenaarnd de Paphlagonier. Deze trouwdp haar, doch mishandelde
Naar, en noodzaakte haar om als troonopvolger te
erkennen Michael V (1035). Under diens bewind
was zij nog ongelukkiger; maar zij bewerkte eenen
opstand te Constantinopel, en werd als keizerin uitgeroepen met hare zuster Theodora. Ten derden
male trad zij in bet buwelijk 1042 (met Constantijn X Monomachus), en had toen al bet gezag in
handen geheel alleen tot aan haren dood (1052).
Zoega (George), uitstekend archeoloog, geb.
1755 te Dahler in Jutland, sedert 1798 deensch
consul-generaal te Rome, gest. aldaar 1809. Voornaamste werken : Nummi "Egyptii imperatorii
(Rome 1787); De origine et usu obeliscorum (Rome
1797); 1 bassirelievi di Roma (2 din. Rome 1808).
Zoelen, dorp in Gelderland, 3 kwartier g. benoorden Tie( ; 350 low.
Zoelmond, in de wandeling Sermond geuoemd,
dorp in Gelderland, 5 kwartier g. bezuiden Culenborg, ; 5011 maw.

ZoIlus
ZOilUS, grieksch rhetor in de 3e eeuw N. Chr.,
geboortig tut Amphipolis, bekend door zijne bittere
oordeelvellingen, inzonderheid over de werken van
Homerus (vandaar zijn bijnaam Homeromastix, d. i.
Homerus-geesel).
Zokhi, of Jakoeten. Zie JAKUTEN.
Zolkjew, stad in Galicie, 6 uren gaans benoorden Lemberg; 4500 inw.; merkwaardig oud kasteel.
Zollfeld, landschap in Karnten. In bet Z. de
hertogsstoel, op welken de hertogen van liârnten de
huldiging der stenden ontvingen, en de Helena-berg,
ter plaatse van't Virunum of Carenta der Romeinen.
Zollverein, d. i. Tolverbond, de overeenkomst,
waardoor de meeste staten van Duitschland vereenigd zijn onder een enkel stelsel van belasting op
den in-, uit- en doorvoer, zoodat al die staten, wat
het vervoer van koopwaren betreft, slechts een gebied vormen, waar de formaliteiten van veraccijnsing slechts te pas komen aan de grenzen tusschen
het Zollvereinsgebied en de niet tot het Z. behoorende landen, terwijl in het onderling verkeer tusschen de landen, die wel tot het Z. behooren, elle
belemmerende formaliteiten opgeheven zijn. Reeds
van 1819 tot 1828 hadden ettelijke in het koninkrijk
Pruisen geenclaveerde landjes het pruisische tolstelsel
aangenomen, en ook andere staten van Duitschland
begonnen het groote nut daarvan in te zien ;14 Febr.
1828 sloot ook Hessen-Darmstadt zich bij Pruisen
aan, 25 Aug. 1831 ook Keurhessen ; doch bet groote
Z. kwam eigenlijk eerst tot stand in 1833 door de
toetreding van Beieren en Wurtemberg met Hohenzollern (22 Maart), koninkrijk Saksen (30 Maart),
het Thuringscbe tolgebied, ni. Ernestijnsch Saksen,
de Schwartzburgsche en (le Reussische staten (10
Mei). Later trades nog tot het Z. toe: Baden (12
Mei 1835), Nassau (10 Dec.1835), Frankfort (2Jan.
1836), Lippe, benevens een gedeelte van Brunswijk
en Waldeck voor Pyrmont (Oct. 1841), Luxemburg
(8 Febr. 1842), geheel Brunswijk (1 Jan. 1844),
Hanover (7 Sept. 1851), Schaumburg-Lippe (25
Sept. 1851), Oldenburg (1 Maart 1852), eenige
gedeelten Bremer grondgebied (1 Jan. 1857).
Zoltkamp, of Zoutkamp, dorp in Groningen,
3 kwartier gaans bezuidw. Ulrum ; 700 inw,
Zolwer, of Zolver, fransch Soleuvre, dorp in
't groothert. Luxemburg, een half uur gaans bezuidoosten Sassenheim ; 400 inw. Op het Kasleel Z. werd
15 Sept. 1475 een negenjarig bestand gesloten tusschen Karel den Stoute en Lodewijk van Frankrijk.
Zombor, stad met 23,000 inw. in Hongarije,
is de hoofdplaats van het comitaat Bacs.
Zonaras (Johannes), grieksch geschiedschrijver
nit de 12e eeuw, was secretaris van staat onder Johannes en Manuel Comnenus, werd vervolgens monnik, en stierf als zoodanig op den berg Athos. Zijne
algemeene geschiedenis (Annales of Chronicon), loopende tot den dood van Alexius Comnenus in 1118,
is het best ,in 't lick gegeven door Pinder (2 din.
Bonn 1841-44).
Zonderwijk, oude naam van 't noordbrab.
dorp Veldhoven.
Zonnemaire, dorp op 't zeeuwsche eiland
Schouwen, 2 uren g. benoorden Zierikzee ; 500 inw.
Zonnemeer, bet dorp Zonnemaire.
Zopyrus, perzisch satraap, zoon van Megabyzus, is vermaard door zijne verknochtheid aan zijnen
vorst. Om Darius I de verovering van Babylon mogelijk te maken, verminkte hij zich zelven op eene
jammerlijke wijze (hij sneed zijn eigen neus en zijne
eigene ooren af), en begaf zich zoo (als vinchteling,
heette het) naar de belegerde stad, voorgevende dat
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hij dus wreedaardiglijk verminkt was geworden op
bevel van Darius. Op die wijze werd hij een gevierd
man, won het algemeen vertrouwen der Babytoniers,
en kwam zoodoende in de gelegenheid om voor
Darius de poorten der stad te openers.
Zora, stad in slam Jude ; de bewoners heeten
in het 0. T. Zoraieten.
Zoroaster, in de heilige boeken, die zijnen
naam dragen,Zaratoesj Ira, bij de tegenwoordige Perzen genaamd Zerdoesit, de hervormer der volksgodsdienst in het oude Perzie, leefde waarschijnlijk lang
voor Christus' tijd : de opgaven zijn verschillend,
(loch bepalen zich tusschen de 13e en de 6e eeuw
v. Chr. In hoogen ouderdom begaf bij zich, even als
dozes, in de afzondering op eenen berg (op het gebergte Albordzj), en stierf daar, zonder dat men
weet hoe en wanneer. Volgens eene andere lezing
vond hij den dood in de plundering en verwoesting
van Balkh, tijdens den grooten inval der horden van
Toeran in de staten van Goesjtasp. In de godsdienst
van Z. wordt het goede beginsel, het rijk des licbts,
vertegenwoordigd door Ormuzd, die onafgebroken in
strijd is met Ahriman, vertegenwoordigende het
kwade beginsel, het rijk der duiAternis. Het eenige
voorwerp van aanbidding is het Vuur, als zichtbare
macht des lichts: de aanhangers der godsdienst van
Z. zijn dus de Vuur-aanbidders. Hunne heilige boeken zijn de Zend-Avesta (zie dat art.). Buitendien
heeft men nog de Magische Orakelen van Z.; doch
dit is baarblijkelijk een ondergeschoven boek, vervaardigd in de 2e eeuw na Chr.
Zorobabel,in fransche boeken voorZerubbabel.
Zosimus, 1) de ,heilige, een Griek van geboorte,
was pans van 417 tot 418, begunstigde eerst Pelagins, doch deed hem vervolgens in den ban. Kerkelijke gedenkdag 26 Dec.
Zosimus, 2) grieksch geschiedschrijver uit de
5e eeuw na Chr., bekleedde hooge staats-ambten te
Constantipopel, en was geen vriend van het Christendom,zooals dnidelijk blijkt nit zijneGeschiedenis
der Romeinsche keizers in 6 boeken, loopende sleeks
tot het jaar 610, bet best in 't licbt gegeven door
Bekker (Bonn 1857).
Zoutdal, het dal Siddim (zie dat art.), de
vlakte, waarin menige veldslag pleats had tusschen
de Joden en de Edomieten ; II Sam. 8 : 13; H Kon.
14: 7; I Chron. 18: 12; II Chron. 25: 11 ; Psalm
60 : 2. Vergelijk ZOUTMEER en ZOUTZEE.
Zoutelande, dorp op't zeeuwsche eilaud Walcheren, aan de duinen, derdbalf uur g. bewesteu
Middelburg ; 400 inw,
Zoutkamp, gron. dorp. Zie ZOLTKAMP.
Zoutman (Johan Arnold), nederl. zeeheld,
geb. 10 Mei 1724 te Reeuwijk bij Gouda, trail jong
in zeedienst, doorliep alle rangen, werd vice-admiraal, en bevocht 5 Aug. 1781 op de Engelschen de
schitterende overwinning bij Doggersbank. HO stierf
7 Mei 1793. In 1846 werd hem te Geertruidenberg
een gedenkteeken opgericht.
Zoutmeer, 1) de Doode Zee; zie de artikels
ASPHALTITES LACUS en ZOUTZEE. - 2) Great Salt Lake,
een meer in den noord-amerik. staat Utah, is 70
mijlen lang, bij 30 a 35 mijlen breedte, staat door
de Jordaan-rivier in gemeenschap met het Utahmeer; aan die rivier ligt de 1846 gestichte stad
Great Salt Lake City, die in 1860 ruim 18,000 inw.
telde en de hoefdzetel is der Mormonen (zie dat art.).
Zoutstad(de), stad in stam Jude; Jozua 15 : 62.
Zoutzee, thans de Doode Zee; Gen. 14: 3;
Num. 34: 3,12; Dent. 3: 17; Jozua 3: 16; 12: 3;
15 : 2, 5 , 18: 19. Verge!. ZOUTMEER 11°1 en ZOUTDAL.
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Zschokke

Zurich

Zschokke (Joh. Heinr. Dan.), beroemd duitsch
schrijver, geb. 1771 te Maagdenburg, hield eerst
eene kostschool te Reichenau in Grauwbunderland,
bekleedde sedert 1798 verschillende posten, woonde
sedert 1808 te stierf aldaar 1848. Van
tijne Werken verscheen eene complete editie in 40
dln. (Aarau 1825; 2e druk 1856 en v.). Inzonderh.
noemen wij daarvan: Ausgewahlte histor. Schriften
(16 dln. Aarau 1830); Geschichte des Bair. Yolks
and seiner Ffirsten (4 dln. Aarau 1813-18; 3e druk
8 din. 1826); Des Schweizerlandes Geschichle des
Schweizervolk (Zurich 1822; dikwijls herdrukt);
doch het meest bekende van al zijne vverken zijn de
in schier alle talen overgezette Stunden der Andacht
(29ste druk, 6 dln. Aarau 1853).
Zug, lat. Tugensis pages, sedert 1352 als achtste
kanton opgenomen in den zwitserschen Bond, in het
midden van Zwitserland, met Zurich ten N., Schwytz
ten 0. en ten Z., Aargau ten W., is circa vijfdhalve
vierk. mijl groot, met 20,000 bewoners, en heeft tot
hoofdstad Zug, het oude Tugium, 7 uren gaans
bezuiden Zurich, aan het circa 3 uren gaans Lange
Meer van Zug, waardoor in 1455 twee straten van
Z. verzwolgen werden; ook in 1594 verdronken
weder verscheidene huizen van Z.; en in 1795 teisterde een brand de stad, die titans 3400 inw. heeft.
Zuichem, friesch dorp. Zie SWICHEM.
Zuidbroek, 1) dorp in Groningen, 3 uren g,
benoordw. Winschoten ; 900 inw. — 2) gehucht in
Zd.-Holland, 2 uren gaans bewesten Schoonhoven.
Zuiddorpe, dorp in Zeeland, 2 uren g. beoosten Sas-van-Gent; 400 inw.
Zuiderwoude, dorp in Nd.-Holland, 2 uren
g. bezniden Edam; in 1573 bezet door de Spanjaarden.
Zuiderzee, eene 57 vierk. mijlen groote binnenzee in het koninkrijk der Nederlanden, zijnde
eene Golf der Noordzee, tusschen Holland, Friesland,
Overijsel, Gelderland en Utrecht. In de Z. liggen de
eilanden Wieringen, Marken, Urk en Schokland, en zij
ontvangt de wateren o. a. van het IJ, van den Use!,
enz. Op de Z. 11 Oct. 1573 een hevig scheepsgevecht
tusschen de Noord-Hollanders (onder Cornelis Dirks)
en de Spanjaarden, Welke laatsten daarbij de nederlaag leden, terwijl hun vlootvoogd Bossu door de
Hollanders gevangen genomen werd. Under het le
Fransche keizerrijk gaf de Z. haren naam aan een
dept. (Departement der Zuiderzee), bevattende de
geheele prov. Noord-Holland en een gedeelte der
prov. Utrecht ; het was ingedeeld in 4 arrondissementen (Amsterdam, Hoorn, Utrecht, Amersfoort),
en had tot hoofdplaats de stad Amsterdam.
H OLLAND El iC1- )
Zuid—Holland. ZieOLLAND
Zuidhorn, dorp in Groningen, 2 uren gaans
ten W. N. W. van Groningen ; 800 inw.; werd 1498
platgehrand door de Saksen.
Zuidkerke, voormalig dorp op 't zeeuwsche
eiland Schouwen, was reeds in de 14e eeuw te niet
gegaan (Oud-Z.); toen werd meer landwaarts in een
dorp gebouwd, dat echter in 1534 buitengedijkt is.
Zuidland, dorp in Zd.-Holland, aan de Bernisse, circa 3 uren g. bezuidoosten Bridle ; 1600 inw.
Zuidlaren, dorp in Groningen, 3 uren gaans
bezuidoosten Groningen ; 1000 inw.
Zuidooster—eilanden van Banda, of Oostelijke archipel, eene eilanden-groep in den Molukschen archipel (riederl. 0. I. resid. Banda); ze vormen nagenoeg een halven cirkel, die beoosten CeramLaut aanvangt, van het N. door het 0. naar het Z.
en eindelijk naar het W. loopt, en met het eiland

Nila eindigt (waar de Zuidwester-eilanden aanvangen). De Z. liggen in de volgende orde: Tenimber,
Goram, Solowakki, Manabokka, Mattebello, Koessevoei, Poeloe Flores, Koerekofe, Tevser, Boen, Kaudar,
Kauwer, Noessa-Telloe, Tiando, Toenjotokki, Keiwatala, Klein-Kei, Groot-Kei, Tadoal, Moei, Ketimber, Mose, Tenimber, Larat, Timor-Laut, Cera, Sikevoe, Woerematta, Boeto, Mese, Papenberg, Namegang, Teng of Iteng, Kawoeter, Masside, Babber,
Doetoe, Kebet, Ijat, Ceroewa, Vogels-eiland, en Nila.
Zuid-Voorne. Zie OVERFLAKKEE.
Zuidwachter-eilanden. Zie A MPEL-EH”
Zuid-Wallis (Nieuw-). Zie WALLIS.
Zuidwelle, voormalig dorp op 't zeeuwsche
eiland Schouwen, lag 3 uren g. benoordw. Zierikzee ;
sinds Lang te niet gegaan.
Zuidwester—eilanden van Banda, eenc
groep eilanden in den Molukschen archipel (nederl.
0. I. resid. Banda); ze strekken zich uit van Nila tot
Timor, en sluiten zich aan de Zuidooster-eilanden
aan in deze volgorde: Toen, Ceremata, Dammer,
Lokker, Loewan, Moa, Leti of Lette, Wetter of Etter,
Kisser of Tetter, Teralta of Roma, 't Brandendeiland, 't Lucipara-eiland, en 't Schildpads-eiland.
Zuidwolde, 1) bet friesehe dorp Snavvonde.
— 2) dorp in Groningen, 1 uur gaans ten W. Z. W.
van Appingedam.
Zuidzande, dorp in Zeeland, I uur gaans benoordoosten Sluis; 300 inw.

Zuidzee. Z ie S_TILLE ZUIDZEE.
Zuidzee-eilanden. Zie __USTR ALle.
Zuilen, dorp met 600 inw. in de prov. Utrecht,
aan de Vecht, I uur g. benoordw. Utrecht.
Zuilichem, dorp in Gelderland, aan de Waal,
2 uren g. benoordw. Zalt-Bommel ; 700 inw.
Zullichau, stad in Pruisen, 9 uren gaans beA

zuidw. Frankfort-aan-de-Oder; 7500 inw.
Zulpich, stad in Rijnpruisen, ruim 8 uren g:
bezuidw. Kettlen ; 1600 inw.; het nude Tolbiacuin.
Zumsteeg (Joh. Rud.), duitsch liederen-componist, geb. 1760, sedert 1790 directeur der opera
te Stuttgart, gest. 1802, was van jongs of aan de
vriend van Schiller.
Zunderdorp,dorp in Noord-Holland, derdhalf
uur gaans ten Z. Z. W. N an Edam ; 550 inw.
Zundert, twee dorpen in Noord-Brabaed, nl.:
1) Groot-Z., aan den straatweg van Breda op Antwerpen, 3 uren g. bezuidw. Breda en 1 um- g. van
de Belgische grenzen ; 1400 inw. — 2) Klein-Z.,
een kwartier g. benoordw. het vorige; 80 inw.
Zurendonk. Zi e _OERENDONK.
Zurich, 1) een der grootste kantons van Zwitserland, volgens de rangregeling van 1813 het eerste
kanton van den Bond, grenst ten N. aan het groothertogdom Baden en aan het kanton Schaffhausen,
ten Z. aan de kantons St.-Gallen, Zug en Schwytz,
ten W. aan 't kanton Aargau, ten 0. aan kanton
Thurgau, is 31 vierk. mijlen groot, bevolkt met
267,000 bewoners, en heeft tot hoofdstad Zurich.
2) Zurich, het nude Turicum, Tigurum of
Duregum, hoofdstad van het zwitsersche kanton Zurich, aan de Litnmat, aan het niteinde van het Meer
van Z. (zie volgend art.), 9 mijlen bezuidoosten 13azel ; 20,000 inw.; universiteit sedert 1833. Reeds
order de Romeinen bestond Turicum ; in 1218 werd
Z. rijksstad ; reeds vOOr 1250 had Z. zich bevrijd
van de overheersching van den adel en zich eene
democratische staatsregeling gegeven. In 1351 met
het kanton dat zijnen naam draagt opgenomen in
den Zwitserschen Bond, geraakte Z. in 1436 in twist
met de kantons Glarus en Schwytz over het bezit

Zurich
van Tockenburg, onttrok zich daarop aan den Bond
(1439). en sloot een verdrag met Oostenrijk, en
keerde eerst in 1450 in den Zwitserschen Bond terug. In 1516 begon Zwinglius de kerkhervorming
te prediken in Z., dat tevens vermaard is door den
betrekkelijk hoogen trap van verstandelijke ontwikkeling, die er het deel werd van de bevolking: men
placht Z. het Athene van Zwitserland te noemen.
Het is de geboorteplaats van Gessner, Bodmer, Lavater, Meister, Fuseli, Hess, Pestalozzi, enz. Bij Z.
bevocht Massena 26 Aug. 1799 eene groote overwinning op de Russen. In 1859 (17 Oct.) werd te
Z. de vrede geteekend tusschen Frankrijk en Oostenrijk.
3) Zurich (Meer van), Zdrichersee, een slechts
geringe breedte, doch negendhalf our gaans lengte
hebbend, en bij uitstek bekoorlijk meer in Zwitserland, wordt gesplitst in twee deelen (Bovenmeer en
Benedenmeer). Het Bovenmeer, niet meer tot het
kanton Zurich, maar tot de kantons St.-Gallen en
Schwytz behoorende, hegint bij Unznach, waar de
Linth er in valt, en strekt zich uit tot Rapperswyl ;
het Benedenmeer strekt zich uit tot de stad Zurich.
Zurita (Geronimo), spaansch geschiedschrijver, geb. 1512 te Saragossa, gest. 1580, sedert 1547
historiograaf van Aragonie. Hij schreef: Anales de la
corona de Aragon (6 din. Saragossa, gedr. 1572-79;
later herdrukt).
Zurla (Placido), geb. te Legnano 1769, sedert
1823 kardinaal, en ander Leo XII vicaris-generaal,
te Palermo, gest. 1834, heeft zich verdienstelijk gemaakt door zijne nasporingen betretrende verscheidene der vroegste venetiaansche zeevaarders. Men
heeft o. a. van hem : Di Marco Polo e degli altri
viaggiatori veneziani (2 din. Veneti6 1818-19).
Zutphen, stad en vesting in de pron. Gelderland, aan de uitwatering van de Berkel in den Llsel,
3 uren gaans bezuiden Deventer; 14,000 inw.; was
reeds in het laatst der 11 e eeuw eene stad (oppidum),
die met onderhoorig grondgebied eene souvereine
heerlijkheid vormde, welke ten onrechte graafschap
genoemd is ; onder dien naam ( Graafschap Z.) wordt
Z. altoos vermeld sedert het in de eerste helft der
12e eeuw door het huwelijk van Ermegard met Gerhard II, graaf van Gelre, vereenigd werd met Gelderland, waarvan het sedert dien tijd de lotgevallen
deelde, ofschoon altijd in 't bijzonder vermeld wordende (het Hertogdom Gelderland met het Graafschap Zutphen). In 1202 werd Z. na een kort beleg
ingenomen door den bisschop van Utrecht, terwiji
graaf Otto II in Braband gevangen zat ; doch deze
was nauwlijks weder in vrijheid of hij heroverde zijn
eigendom. De stad Z. behoort onder de oudste steden van den Hanze-bond. In 1572, nadat de inflame
van den Briel door de Watergeuzen bekend was geworden, was Z. een der eerste steden, die hare poorten opende (10Juni) voor het krijgsvolk van Oranje;
doch het duurde niet tang of de Spanjaarden kwamen met eene sterke legermacht (onder Frederik
van Toledo, zoon van den hertog van Alva) bet ongelukkige Z. aantasten, en hadden het spoedig heroverd : de dierlijkheden, de afschuwelijke menschenslachterijèn, en allei halide gruwelen, die toen door
de Spanjaarden in bet arme Z. aangericht werden,
zouden alleen dubbel voldoende zijn, orn den gloeienden haat te wettigen, die al wat echt nederlandsch
dacht in die dagen tegen Spanje bezielde. Eerst in
1579 werd het weder door de Staatschen bemachtigd ; doch 1583 kwam het andermaal bij verrassing
in handen der Spanjaarden, die er weder allerschandelijkst huishielden; in 1591 eater, in vijf dagen
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tijds, werd het hun outweldigd (30 Mei) door pries
Maurits, die het nil derwijze liet versterken, dat het
een der sterkste vestingen van de Vereenigde Provincien en nu gedurende 80 jaren onder het
gezag der Staten bleef. In 1672 werd Z. door de
Franschen ingenomen en ontmanteld. In 1795 werd
de Vrijheidshoom to Z. geplant eer nog de Franschen voor de stad waren, die echterspoedig daarna
werden ingehaald. In 1813 nerd Z. door de Pruisen
beschoten (24 Nov.), en de fransche bevelhebber
door eenige der voornaamste ingezetenen genoodzaakt de stad over te geven. Door de pest is Z. bezocht 1458, 1493, 1519, 1529, 1530, 1538, 1577,
1616 en '1617.

Zvornik. Zie IZVORNIK.
Zwaag, I) dorp in Noord-Holland, een half uur

g. benoorden Hoorn; 950 inw. — 2) Korte en Lange
Zwaag, twee friesche dorpen ; zie KonrE en LANGE Z.
Zwaag—Westeinde, dorp in Friesland, anderhalf uur g. bezuidoosten Dockum ; met onderh.
1250 inw.
Zwaardbroeders, fransch Porte- Glaives, lat.
Ensiferi, de leden eener geestelijke ridder-orde, gesticht 1202 door Albrecht (Albert) van Apeldern,
bisschop van Lijfland. De Orde der Z., ingericht in
den trant van de Orde der Tempelridders,en hevestigd door pans Innocentius Ill, noemde hare leden
aanvankelijk Broeders der militie van Christus, en
had geen ander Joel, dan het Christendom in het
Noorden uit te breiden door de kracht van het zwaard ,
inderdaad een bekeerings-systeem, dat veel sneller
werkt dan dat der overtuiging, en zelfs dan dat der
overreding. De eerste grootmeester van deze vrome
Orde was Winno van Rohrbach. In 1206 schonk de
stichter der Orde een derdegedeelte van Lijfland aan
de Z., benevens het eigendomsrecht op al de landen
die de Z. zouden veroveren (een recht, dat hij natuurlijk zelf niet bezat ; maar ter bevordering van
het goede werd in die dagen zoo nauw niet op de
middelen gelet). Van 1216 tot 1223 veroverden de
Z. Koerland en Esthland met Revel. Na langdurige
twisters tusschen de Z. en de bisschoppen van Riga,
zag de tweede grootmeester (Volquinus) zich genoodzaakt, de Orde der Z. te laten inlijven bij de
Orde der Duitsche Ridders, ander beding, dat de Z.
in 't bezit zouden blijven van dat gedeelte van Lijfland en Esthland, dat zij destijds in bezit hadden,
terwiji ze onder het bewind zouden staan van een
eigen grootmeester, die den titel van Provinciaal
(Mugisterprovincialis) voeren,en ander den Duitschen
grootmeester staan zou. Die inlijving had plaats bij
den flood van Volquinus (1'237), en van toen of was
Riga hoofdstad der Z. Tot 1525 stonden de Z. ander
de Duitsche Orde; toen loste Wouter (Walter) van
Plettenberg het hertogdom Lijfland van Albrecht van
Brandenburg, en herstelde de Orde der Z. (zie het
art. PLETTENBERG). De 50e provinciaal der Z., nl.
Gotthard Kettler, omhelsde de Luthersche kerkleer,
en stand Lijfland of aanPolen's koning Sigismond II,
door wien hij beleend werd als hertog van Koerland
en Semgallen (1562).

Zwaardloopers.ZieAmsTERDAm(blz.198d1.1).
Zwaard—orde, of Orde van het Gele Lint,

eene zweedsche militaire ridder-orde, ingesteld 1522,
vernieuwd 1728, uitgebreid 1850.
Zwaardridders. Zie ZWAARDBROEDERS.
Zwaben, duitsch Schwaben, fransch Souabe, lat.
Suevia, het oude duitscbe hertogdom, dat naar 'zijne
eerste bewoners (de Alemannen) Alemannia genoemd
word, later naar de in de 5e eeuw zich daar nedergezet hebbende Sueven genoemd werd Suevia of

Zwaben

Zwarte Water

Zwabenland, Welke naam eerst in de 10e eeuw in
zwang kwam. Under den uaam van Alemannia was
een hertogdom van het Merovingische rijk tot
746, werd vervolgens bestuurd door kamer-nuntiussen (nuncii carnerw), en werd na 843 weder een
hertogdom. In 912 maakte Erchanger zich van bet
hoogste gezag meester, en nam den titel aan van
Merton van Ztvaben. Het hertogdom ging vervolgens
over aan verschillende niet-erfelijkegraven, en kwam
eindelijk aan het huis Hohenstaufen, dat Z. bezat
van 1081 tot 1268. In het tijdvak van 843 tot 1080
bevatte Z. al het land tusschen het Zwartewoud en
den Rijn en zelfs den Elzas. Van 1080 tot 1268
werd bet hertogdom aanmerkelijk kleiner, vooral
tusschen 1198 en 1212, door den afstand van grondgebied, waartoe Filips van Zwaben verplicht werd,
zoo om de waardigheid der keizerskroon op te booden, als om aan zijne dochters een huwelijksgoed
mede te geven; het werd ongeveer tot zijne vroegere uitgestrektheid teruggebracht door keizer Frederik II (als hertog VI), neef van keizer Filips II,
doch opnieuw verbrokkeld 1250. Bii den flood van
keizer Koenraad IV (als hertog V), werd het hertogdom door Richard van Cornwallis aan de keizerskroon getrokken (de naam van Z. bleef echter voortbestaan voor een district van het Duitsche rijk ; zie
bet art. ZWABISCHE KREIS).
Hertogen van Zwaben (912-1268).
I. Niet-erfelijke hertogen.
Erchanger
912
926
Burkhard I (graaf van de Baar)
Hermann U (zoon van eenen graaf van Grabfeld,tronwde met de weduwe vanBurkhard I) 926
Ludolf (zoon van Otto I en schoonzoon van
Hermann I)
948
Burkhard II (zoon van Burkhard I)
954
Otto I (zoon van Ludolf, werd 976 tevens hertog van Beieren)
973
982
Koenraad I (neef van Hermann I)
Ilermann 11 (neef van Koenraad I)
997
Hermann 111 (zoon van Hermann H)
1004
Ernst I van Oostenrijk-Babenberg (gehuwd
met eene zuster van Hermann Ill)
1012
Ernst 11 (zoon van Ernst I)
1015
Hermann IV (broeder van Ernst II)
1015
Hendrik (zoon ,van keizer Koenraad II, werd
later keizer Hendrik Ill)
1038
Otto II (kleinzoon van keizer Otto II)
1043
Otto Ill (markgraaf van Schweinfurt) 1044
Rudolf van Bheinfelden (tegenkeizer) 1057-1080
11. Erfelijke hertogen (huis Hohenstaufen).
Frederik I (zoon van eenen graaf van Buren,
en schoonzoon van keizer Hendrik 1V) 1080
Frederik H, de Scheele (zoon van Frederik I) 1105
Frederik i11 (zoon van Frederik H, is beter
bekend als keizer Frederik 1, bijgenaamd
Barbarossa)
1147
Frederik IV, van Rothenburg (neef van Barbarossa en zoon van keizer Koenraad HI) 1155
Frederik V (tweede zoon van Barbarossa) - II 67
Koenraad IV (tevens hertog van Frankenland,
vierde loon van Barbarossa)
1191
Filips (keizer van 1198 tot 1208, laatstezoon
van Barbarossa)
1196
Frederik VI (dezelfde als keizer Frederik II,
zoon van keizer Hendrik VI)
1208 of 1213
Hendrik II (zoon van Frederik VI)
1219
Frederik VI opnieuw
1235
Koenraad V (dezelfde als keizer Koenraad IV,
zoon van Frederik VI)
1250
KoenraadV1,of Conrad ijn,hertog-tituktris 1254-1268

Zwaben (Paltsgraafschap), een gedeelte Nan
het hertogdom Zwaben, had Tubingen tot hoofdstad, en behoorde aan de familie Calw, doch hield
op te bestaan in het laatst der 13e eeuw.
Zwabische Alp, somwijlen de naam voor de
Rauhe Alp. Zie ALP.
Zwabische Bond. Na den val der Hohenstaufen werden vele prelaten, graven, ridders en
steden onafhankelijk van het keizerrijk: het machtigste van al die onafhankelijke rijkjes was Wurtemberg, dat in zekere mate het oppergezag over al de
anderen had, wel is waar niet zonder verzet, doch
zelfs de zoogenaamde Schleglerbond was niet in
staat, die suprematie van Wurtemberg te vernietigen.
De aanhondende binnenlandsche woelingen werdeu
oorzaak, dat 1376 de aanvankelijk door de steden gevormde Zwabische Bond tot stand kwam, die in 1384
door de toetreding van prinsen en ridders tot eene
Groote Vereeniging aangroeide. Meer dergelijke aaneensluitingen vormden zich naar gelang van de tijdsomstandigheden (bijv. de Marbacher Bond van 1405).
totdat eindelijk de Groote Zwabische Bond door de
steden gesticht word te Esslingen (1488), waarop
1495 door keizer Maximiliaan I de algemeene landvrede tot stank gebracht werd. Toen die keizer in
1512 Duitschland in districten of kreisen indeelde,
werd van bet voormalige Zwaben de Zwabische kreis
gevormd; zie dat art.
Zwabische Dichters, de minnezangers uit
de 13e eeuw, omdat ze zich meest van den hoogduitschen of zwabischen tongval bedienden.
Zwabische Keizers, zoo noemt men de
Duitsche keizers nit het hulls Hohenstaufen,van Frederik I tot Koenraad IV, omdat zij vroeger het hertogdom Zwaben bezaten.
Zwabische Kreis, eerst een der vier groote
districten, waarin het Duitsche rijk in 1387 ingedeeld word door Wenceslas. Later eon der tien districten, waarin bet keizerrijk in 1512 ingedeeld
word door Maximiliaan I, bevatte de Z. K. bet hertogdom Wurtemberg, de badensche markgraafschappen en de prinsdommen Hohenzollern ; wijders de
vier geestelijke prinsdommen Constans, Augsburg,
Elwangen, Kempten, vele prelaten, graven en heeren, en 31 rijkssteden (o. a. Ulm, Augsburg, Hall,
Heilbronn, Memmingen, enz.), die vroeger vormden
wat men noemde den Zwabischen Bond of den Grooten Zwabischen Bond.
Zwaluwe, twee dorpen in Noord-Braband,
beiden in den watervloed van 18 Nov. 1421 geheel
blankgezet, doch spoedig weder bovengekomen, nl.:
1) Hoogc-Z., 3 Wren gaans benoorden Breda ; 600
um% — 2) Lage-Z., drie kwartier gaans benoordw.
g oose-Zwaluw; 900 inw,
Zwammerdam, dorp in Zuid-Holland, 4 urea
gaans ten 0. Z. 0. van Leiden ; 400 inw.; in 1672
platgebrand door de Franschen.
Zwarte Benden, Zie MEDICIS (Jan de).
Zwarte Broeders. Zie DOMINICANEN.
Zwarte Hoop. Zie ASPEREN.
Zwarte Monniken. Zie BENEDICTIJNEN.
Zwarte Prins. Zie EDUARD pries van Wallis.
Zwartewaal, dorp in Zuid-Holland, 1 uur g.
bezuidoosten Brielle; met onderli. 1200 inw.; door
een fellen brand vernield 1717.
Zwarte-Water (bet), ri vier in Overikel, on tstaat nit verscheidene weteringen nabij Zwolle, loopt
door die stall noordwaarts tot Bassett, neemt de
Vecht op, bereikt dan Zwartslnis, gaat daar westwaarts tot Genemuiden,en ontlast zich beneden (lie
plaats door bet Zwolsche Diep in de Zuiderzee.

1164

Zwarte Woad

Zwedea

Zwarte Woud (bet), duitsch Schwartzwald,
bij de Romeinen Marliana Silva, ook wet Abnoba,
eerie groote wood- of boschstreek op eene bergketen in het zuidwesten van Duitschland, loopt, bij eene
gemiddelde breedte van 6 mijlen, over eene lengte
van 18 mijlen parallel met den Rijn, van het Z. naar
het N., door Wurtemberg en Baden, en was eertijds
nog veel grooter; het klimaat is er streng. Naar dit
groote wond beet in het koninkrijk Wurtemberg de
Zwartetvoud-kreis (circa 87 vierkante mijlen, met
432,000 bewoners; hoofdplaats Reutlingen).
Zwarte Zee, de Ponies Euxinus der ouden,
eene binnenzee tusschen Europa en Acid, staat aau
de zuidzijde met de Middellandsche Zee (waarvan
bet eigenlijk sleclits eene Golf is) in gemeenschap
door den Bosporus, de Zee van Marmora, en de
Straat der Dardanellen ; en aan de noordzijde met
de Zee van Azof, door de zeeengte, genaamd Straat
van Jenikale of Straat van Kertsj. De Z. Z. (137
mijl grootste lengte, bij 72 miji grootste breedte) is
7860 vierk. mijlen groot ; het schiereiland de Krim
steekt ver daarin uit. In de Z. Z. ontlasten zich vele
rivieren, o. a. Donau, Dnieper, Don en Koeban. De
voornaamste kustplaatsen zijn: de turksche havenstad eu vesting Varna ; tie russische havensteden
Odessa, Sebastopol, Eupatoria, Caffa of Feodosia.
Kertsj, Jenikald, A nape, Soekhoemkald, Poti ; wijders
op turksch grondgebied Batoem, Trebizonde, Sinope.
Zweden, zweedsch Sverige, fransch Suede, een
der twee deelen,uit welke het vereenigdekoninkrijk
Zweden-en-Noorwegen bestaat, neemt de grootste
heeft (de oostzijde) van het Scandinavische schiereiland in, is circa 8026 vierk. mijlen groot, bevolkt
met circa 4 millioen menschen, en heeft tot hoofdstad Stokholm. De grenzen van Z. zijn: Noorwegen
ten W., Europeesch Rusland, de Botnische Golf en
de Oostzee ten 0. Het is eon zeer bergachtig land,
vooral aan de westzijde, waar bet door de Dofrinen
van Noorwegen gescheiden wordt. Historisch last
Z. zich iii Brie landschappen indeelen, die op hunne
beurt ook weder ingedeeld zijn in to zamen 24 provincien of lans, nl.:
Svealand of Svearike
(het, eigenlijke Zweden).
Orebro, hp!. Orebro.
Stokholm,
hoofdplaats Stokholm. Carlstad, hpl. Carlstad.
Upsal, hpl.
Stora-Kopparberg,
hoofdplaats Falun.
Westeras, hpl. Westeras.
Nykoping, hpl. Nykoping. Gefleborg, hpl. Gefleborg.
Gdtatand (Gothiand) of G5tarike.
Elfsborg, hpl. Venersborg.
Linkoping,
hoofdplaats Linkoping. GOtaborg en Bohus,
Calmar, hpl. Calmar.
hoofdplaats Gotaborg.
Jonkoping, h. Jonkoping. Halmstad, hpl. Halmstad.
Christianstad,
Kronoberg, hpl. Wexio.
hoofdpl. Christianstad.
Blekinge, hpl. Carlscrona.
Malimahus, hpt. Malmo.
Skaraborg,
hoofdplaats Mariestad. Gottland, hpl.- Wisby.
III. Norrland.
Norbotten of Oost-Botnie, hoofdplaats Pita.
Westerbotten of West-Botnie, hoofdplaats Umea.
Wester-Norrland, hoofdplaats HernOsand.
Jamtland, hoofdplaats Ostersand.
De vroegste geschiedenis van Zweden is fabelachtig,
duister en verward. Men wil den naam van dit land
(fransch Suede) afgeleid hebben van de Suionen,
een scandinavisch yolk van germaansche herkomst.
Zooveel is zeker, dat Z. aanvankelijk bewoond werd
door Suionen en Gothen, welke beide volkeren elk
gesplitst waren in eene menigte stammen, die ieder
under een hooft1 of aanvoerder stonden, De Leave!

te Upsal was een middelpunt,dat al die stammen in
eere hielden ; en het natuurlijke gevolg daarvan
werd, dat liet hoofd te Upsal van lieverlede een zeker overwicht begon te hebben op de overige hoofden. Op de naar het heette van Niord afstammende
dynastic der Ynglingen volgde in Upland de naar het
heette van Odin afstammende dynastic der Skioldungen. De heilige Ansgarius beproefde reeds in 829
om het Christendom in Z. in to voeren; doch eerst
omstr. het jaar 1000 liet Olaf III (bijgenaamd de
Schootkoning, omdat Coen hij als koning gehuldigd was, nog een kind was) zich doopen, en eerst
onder Ingiald (1080-1112) won het Christendom
in Z. doortastend veld. Nadat in 1250 de Folkungen
den troon hadden beklommen (van welke dynastic
de eerste, ni. Waldemar, Stokholm stichtte, en tot
opvolger had den naar de europeesche beschaving
strevenden Magnus, die 1290 stierf) smolten
Zweden en de Gothen ineen. De koningen hadden
daarop echter veel te strijden met den adel, met de
geestelijkheid en met de woelingen, die geboren werden uit cone niet door vaste regelen bepaalde troonopvolging; dat was een tijdperk van vele gruwelen
en verwarringen. Eindelijk vereenigde koningin
Margareta van Denemarken en Noorwegen ook Z.
met haar rijk door de Unie van Calmar 12 Juli 1397.
Reeds spoedig echter kwam Z. in opstand tegen de
deensche overheersching : het eerst in 1434 onder
den mijnbezltter Engelbert, die in 1436 vermoord
werd ; nieuwe woelingen volgden; en feitelijk was Z.
reeds onafhankelijk onder zijne rijksbestuurders Karel
Knutson, Sten Sture, enz. (1448-1520). Nauwlijks was Christiaan II van Denemarken weder als
koning van Z. erkend (1520) of hij zag zich van den
troon gestooten door den opstand onder de leiding
van Gustaaf Wasa, die daarop als koning uitgeroepen werd, en die dadelijk de kerkhervorming in Z.
invoerde: sedert lien tijd is Z. dan ook altijd Luthersch geweest. De tweede Wasa, Erik XIV (1560
—1568) werd van den troon gestooten door zijne
brooders. Jan III (1568-1592) helde weder tot de
Kerk van Rome over, en ziju zoon Sigismond (1592
—1602,sedert 1587 ook koning van Polen) omhelsde
openlijk het Roomsch-katholicismus; hij verloor dice
ten gevolge de zweedsche kroon, en werd 1602 verdrongen door zijnen oom Karel, die 1604 den troon
van Zweden beklorn als Karel IX, doch reeds in
1611 stierf. Diens zoon en opvolger was de beroemde Gustaaf Adolf, die Z. milk eene glansrijke rot
liet spelen in den 30-j. oorlog, en die 6 Nov. 1632
bij Lutzen sneuvelde. Bij de provincien Lijfland,
Ingermanland en Carelie, door hem aan Z.'s kroon
geheclit, ontving zijne dochter Christina, die hem
opgevolgd was, door den Westfaalschen vrede nog
de hertogdommen Bremen, Verde!' en het grootste
gedeelte van Pommeren; doch in 1654 deed zij afstand van de regeering ten behoove . van baron neef
Karel Gustaaf, paltsgraaf van Tweebruggen, die als
Karel X den troon beklom, en met kracht optrad tegen Polen, Rusland en Denemarken. Onder henren
zijnen hem in 1660 opvolgenden zoon Karel XI, die
echter eerst in 1672 de regeering zelf in handen
nam, warden Schonen en Halland aangewonnen, be,
nevens Upland tot aan de Duna. Door Frankrijk
liet Karel XI zich Miter verleiden tot eenen oorlog
tegen Brandenburg, en verloor daardoor een gedeelte
van Pommeren. Door zijne intrekking (reductie) der
kroonbezittingen,joeg hij den adel tegen zich in het
harnas. Ilij deed intusschen veel voor de stoffelijke
welvaart van zip land. Onder zijnen zoon Karel XII,
die hem 1697 opvolgde, begot), de Noordsche oorlog,

1165

1166

Zweden

die in den beginne den roem van Z.'s wapenen ten
hoogsten top voerde, doch die eindelijk door tsaar
Peter den Groote verslagen werd bij Pultawa (1709)
en niet eens terng konde keeren in zijn rijk, dat
door zijne verdere ondernemingen meer en meet in
aanzien daalde, en reeds kort na zijnen dood hij den
vrede van Nystad (1721) beroofd werd van al zijne
veroveringen. Zijne zuster Ulrike Eleonore, die hem
opgevolgd was, deed 1720 afstand van den troon ten
behoeve van haren man, Frederik van Hessen-Cassel
(in 1719 was inmiddels Bremen en Verden afgestaan
aan Hanover; 1720 werd Stettin en Voor-Pommeren afgestaan aan Pruisen; 1721 moest Lifland,
Esthland en Ingermanland afgestaan worden aan
Rusland). Wat het binnenland betreft, was de koninklijke macht door den rijksdag van 1719 aanmerkelijk gekortwiekt, en de grooten des lands beraamden aanhoudend middelen on] die macht nog meer
te beperken. De koning was letterlijk de speelbal
van twee partijen (de Hoeden en de Mutsen, d. i. de
partij van den adel en de volkspartij); die, beiden
geruggesteund door vreemde mogendheden, elkander het gezag betwistten, en tie rust des lands beroerden. Die tweespalt vergalde de regeering van
Frederik (die, sedert 1741 met Rusland in oorlog,
bij den vrede van Abo (1745) geheel oostelijk
Finland verloor) en van zijnen zoon en opvoiger
Adolf Frederik (1751-1771). Nauwlijks echter had
des laatstgenoemden zoon, Gustaaf Ill, den troon beklowmen, of deze verhief zich door een welberekenden staatsgreep tot onbeperkt monarch (1772); hij
voerde, hoezeer dan ook zonder gunstig resultaat,
een roemrijken oorlog tegen Rusland, en hield de
teugels van het bewind met vaste hand, doch viel
als slachtoffer eener samenzwering van den adel tegen hem, daar hij 1792 vermoord werd door Ankarstrôm. Zijn zoon Gustaaf IV ondernam een dnazen oorlog tegen Rusland en Frankrijk, waardoor
Finland, Oost-Botniè en een gedeelte van zweedsch
Pomineren voor Z. verloren gingen ; door de omwenteling van 1809 werd hij van den troon gestooten ;
en zijn oom (Karel XIII), in zijne piaats verkoren,
haastte zich met Frankrijk vrede te sluiten, en kenmerkte zijne regeering door verstandige maatregelen. Kindelloos zijnde, adopteerde hij eerst prins
Christiaan August van Augustenburg; en toen deze
gestorven was koos hij tot troonopvolger een franschen generaal, maarschalk Bernadotte (1810), die
als kroonprins Karel Jan feitelijk toen reeds het bewind in handen nam, in 1813 de zijne der verbondene mogendheden koos tegen Napoleon I, daarvoor
bij den vrede van Kiel (14 Jan. 1814) beloond werd
met het bezit van Noorwegen (waartegen hij afstand
deed van Pommeren en Rugen), en 5 Fehr. 1818
den troon beklom onder den naam van Karel XIV.
Met de troonsbeklimming van Bernadotte's zoon,
Oscar I, (1844) begon voor Z. een tijdvak van regeerbeleid in meer liberalen geest, hoezeer hij op te
veel tegenwerking van de rijksdagen stuitte, om al
de heilzame plannen, die hij op het oog had, te kunnen verwezenlijken ; doch zijn zoon en opvolger Karel XV, die 1859 den troon beklom (in 1850 gehuwd
met }rinses Louise, dochter van prins Frederik der
Nederlanden), heeft door de bekrachtiging van verscheidene wetten reeds veel goeds tot stand gebracht
voor den inwendigen toestand van Z., inzonderheid
wat betreft de meerdere zelfstandigheid der gemeenten. In de duitsch-deensche oorlogen van 1848-49
en vooral sedert 1864 heeft het zweedsche yolk me-.
nigvuldige bewijzen van sympathie voor Denemarken gegeven,terwijl een voorgenomen huwelijk tus-
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schen Zweden's jonge kroonprinses en Denemarken's
kroonprins een waarhorg schijut, dat mettertijd de
drie Scandinavische rijken weder vereenigd zullen
vvorden onder den schepter.
Vorsten van Zweden sedert de 11e eeuw.
I. Einde der dynastic van Sten I Store,
rijksbestuurder 1471
Lodbrog - Sig urdson.
Jan II (honing van
Olaf III
Denemarken)
1001
Schootkoning
1497
4501
4026 Sten I, opniettiv
Anund Jacobus
1051-56 Svante Nilsson Sture
Emund III
rijksbestuurder 1504
H. Geslacht van Stenkill.
1056 Sten II Store
Stenkill III
rijksbestuurder 1512
Erik VII en VIII 1066
1067 Christiaan (kon. van ,
Hako 1
Denemarken) 1520-23
1080-1112
Ingiald I
Dynastic Wasa.
1080-90
Halstan
lstan
1523
Gustaaf I Wasa
Filips
1118-29 Erik XIV
Ingiald II
Jan III
1568
III. Afwisselend het
Sigismond(v.Polen) 1604
geslacht van Sverker
en dat van Stenkill-Erik. Karel IX
1129 Gustaaf
Sverker 1
(Gustaaf Adolf) 1611
Erik IX, de Heilige 1155
1632-54
1161 Christina
Karel VII
VII. Dynastic van
Knot (Canut)
Tweebruggen.
1199
Sverker II
1654
1210 Karel X Gustaaf
Erik X
1219 Karel XI
1660
Jan I
1697
1222-50 Karel XII
Erik XI
IV. Verschillende Vorsten. Ulrike Eleonore
(zuster van
Waldemar en Birger 1250
1719
Karel XII)
1275
Magnus I
1290 Frederik van Hessen
Birger II
(gemaal v. Ulrike)
(
Magnus II (van
M
met zijne vrouw 1720
Noorwegen) 1319--65
1721-51
alleen
1350-59
Erik XII
VIII. Dynastic
1361-63
Hako II
1363-89
Holstein-Gottorp.
Albert
1751
Adolf Frederik
V. Tijdperk der
1771
Gustaaf III
Unie van Calmar.
1792
Gustaaf IV
Margareta van
1389 Karel XIII (oom van
Waldemar
Gustaaf IV) 1809-18
Erik XIII (koning v.
1412 IX. Fransche dynastic.
Denemarken)
Karel XIV of KarelChristoph (kon. van
Jan (Bernadotte) 1818
1440
Denernitrken)
1844
Karel VIII Knutson
Oscar I
1859
(inboorling)1448-70 Karel XV
Zweibriicken, duitsche naam van Tweebruggen.
Zwenkau, stad in Saksen, aan de Elster, 4
wren gams ten Z. Z. W. van Leipzig; 3000 inw.
Zwickau, 1) het oude Cygnea, stad in het koninkrijk Saksen, 7 urea gaans bezuidw. Chemnitz ;
22,000 inw.; was van 1294 tot 1348 vrije rijksstad,
tot in de 16e eeuw een der voornaamste koopsteden
van Saksen, had ear de 30-j. oorlog begon nog
12,000 inw., in 't begin der 19e eeuw slechts 00,
doch heeft zijne weder-opkomst te danken aan de
rijke steenkolenmijnen in den omtrek, en aan het
daardoor in Z. aangewakkerde fabriekwezen. —
2) stad met 4500 inw. in Bohemen, kreis Leitmeritz, aan den Bober.
Zwingli (Ulrik of Huldereich), vermaard hervormer, geb. 1 Jan. 1484 te Wildhaus in het graafschap Toggenburg, was op zijn 22e jaar reeds pastoor te Glarus. Als aalmoezenier der zwitsersche
hulptroepen van Julius woonde hij den veidslag
van Novara bij, vergezelde een ander zwits. legerkorps naar Marignano, begon then te prediken tegen
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roonte zijner handslieden om dienst te semen
tmde
werd 1516 benoemd tot pastoor
psiedeln, en begon toen reeds (dus nog vOOr
openbaar van den predikstoel uit te varen
!de verdorvenlieid der geestelijkheid, en tegen
eldezucht en de misbruiken van het hof van
Door zijnen talrijken aanhang werd hij der: gesteund, dat hij 1518 aangesteld werd als
?r te Zurich; daar bracht hij het werk der
ervorming tot stand, en trad 1524 in het humet Anna Reinhard, de weduwe van jonker
von Knonow. Op ettelijke punter' (o. a. de
ubstantiatie, die Z. verwierp) verschilde hij van
er, met wien hij het niet eens konde worden ;
,!rd dus de eigenlijke stichter der Gereformeerde
(vergelijk LUTHER en CALVINUS); zijne leerstelwerden 1528 aangenomen door Bazel, en hij
uitzicht, dat ze de geloofsbelijdenis van geheel
serland zouden worden, toen de zoogenaatnde
!eler-oorlogen (zie CAPPEL) den vreedzamen gang
het hervormingswerk kwamen storen. In den
slag bij Cappel 11 Oct. 1531, die Z. bijwoonde,
vaarin de Gereformeerden de nederlaag ontvinvan de Roomsch-katholieken, sneuvelde Z.
heeft zeer veel geschreven. Eene complete editie
er werken verscheen in 4 din. (Zurich 1581);
e nagelatene werken in 1 dl. (Zurich' 1828).
5witserland,duitsch die Schweiz, fr. la Suisse,
republikeinsche Statenbond tusschen Frankrijk,
tschland en Italie, gezamenlijk circa 740 vierk.
len groot, doorloopen door de op sommige pun14,700 vt. hooge Alpen,waaraan zich, in het wes, de tot 5300 vt. hoogte hereikende Jura aansluit,
idat Z. een land is vol bergen, van welke ontel.e beken en wateren neerstroomen (de voornaamzijn : Rijn, Aar, Rhone en Inn). Rijk is Z. aan
ren (dat van Neufchatel, het Bielermeer, dat van
,un, van Brientz, van Zurich, van Zug, dat der
r Kantons of Vierwaldstatter-meer, dat van Hall(1, van Marten, van Constans, van Geneve). Naar
volkstelling van Dec. 1860 bedroeg het zielental
im twee en een half millioen, waarvan circa anThalf millioen Gereformeerden, ruim 1 millioen
)omsch-katholieken, en omstr. 50,000 belijders
n andere gezinten. Naar taal en afstamming zijn
bewoners van Z. te splitsen in Duitsche, Fransche,
aliaansche, Romaansche Zwitsers. — De bij het
Teener congres (1815) tot onzijdige republin verIaarde Statenbond, die verstaan wordt onder den
awn van Z. of Zwitsersche Bond, is samengesteld
it 22 kantons, die in den Bond den len, Zen, 3en
az. rang hebben in deze volgAide: Zurich, Bern,
,ucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Glarus, Zug,
'reiburg, Solothurn, Bazel, Schaffhausen, Appenzell,
Grauwbrinderland, Aargau, Thurgau,
'essino, Waadt, Neufchatel (of Neuenburg),
;eneve. — Ten tijde der Romeinen was Z. (Helvetia,
,00als het toen genoemd werd) nagenoeg geheel
^egrepen in Groot-Sequanensis (eene provincie van
_;allie); het niet daartoe behoorende gedeelte be'osten den Rijn maakte deel nit van Rhetie. De Ti;urijnen en andere volksstammen van dat land vereenigden zich met de Cimbren (112 v. Chr.) De
Helvetiers (zie dat woord), die in 61 v. Chr. hun
land verlaten hadden om zich in Gallie te gaan nederzetten, werden in 58 v. Chr. door Cesar's overwinning bij Bibracte teruggedreven, en aan Rome
onderworpen. Onder de romeinsche overheersching
bleven de Helvetiers met rust ; dock sedert het begin der 5e eeuw werd hun land overweldigd door
!Aletnannert, Burgundiers, Longobarden, tengevolge
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waarvan inzonderheid de noordelijke streken geheel
en al gegermaniseerd werden. Eerst kwam Helvetie
aan het Frankische rijk, daarna aan het I3urgundische, en daarmede in 1032 aan Duitschland. Tot
1218 werd Helvetie geregeerd door de hertogen van
Zahringen; doch toen deze uitgestorven waren, verbrokkelde zich het land tot eene ontelbare menigte
groote en kleinere heerlijkheden, geestelijke stichtingen, opkomende steden, en (in de bergdalen)
ontstaande herder-gemeenten. Toen Rudolf van
Habsburg roomsch keizer geworden, en later zijn
zoon Albertus I tot diezelfde waardigheid verheven
was, zochten zij het protectoraat, dat hunne dynastie
over gedeelten des lands uitgeoefend had, in souvereiniteit te herscheppen ; doch de door hen aangestelde stadhouders of landvoogden werden door
hunne verregaande wreedheid oorzaak, dat de dile
woudsteden Uri, Schwytz en Unterwalden een vroeger tusschen hen gesloten verbond in 1291 vernieuwden en de vreemde landvoogden in 1308 wegjoegen. Tot dit bondgenootschap trad Lucern toe in
1332, Zurich 1351, Glarus en Zug 1352, Bern 1353,
en zoo ontstonden de acht kantons, die, omdat er
tot 1481 geen nieuwe leden meer in den Bond opgenomen werden, de Oude kantons genoemd worden. Tegen de teikens opnieuw hare rechten willende
doen geiden dynastie van Oostenrijk, handhaafde
deze Bond zijne onafhankelijkheid door de overwinningen bij Morgarten (6 Dec. 1315), bij Sempach
(9 Juli 1386) en bij 'Weis (9 April 1388), waarop
Oostenrijk de onafhankelijkheid erkende van den
Bond, die zich vervolgens ook tegenover Bnrgundie
handhaafde door de overwinningen bij Grandson (3
Maart 1476), bij Morten (22 Juni 1476) en bij
Nancy (5 Jan. 1477). Nu werden ook de volgende
plaatsen met hun grondgebied in den bond opgenomen: Freiburg en Solothurn 1481, Bazel en Schaffhausen 1501, Appenzell 1513; zoodat de Bond toen
was samengesteld uit 13 kantons. Na eenen hardnekkigen strijd tegen het Duitsche rijk onder Maximiliaan I waren de verbondenen, die zich sedert
de helft der 15e eeuw Zwitsers (Schwyt:ers) noemden, omdat Schwytz de ziel was van den Bond, bij
den vrede van Bazel (22 Sept. 1499) formeel ontheven van de jurisdictie en de belastingheffing des
rijks. Van dien tijd of aan werden de Zwitsers meer
en meer gezocht als huurtroepen; als zoodanig traden zij in dienst van Frankrijk (waarmede zij een
zoogenaamd Eeuwig verbond sloten in 1516), van
Oostenrijk en van den Paus. Van 1512 tot 1530
hadden de Grauwbunderlanders Valteline (Veltlin)
veroverd of verworven ; in den Dertigjarigen oorlog
deed Spanje vergeefsche pogingen om hun dat door
de kracht der wapenen teontweldigen(1618-1638);
en eindelijk bij den Westfaalschen vrede (1648)
werd de helvetische Confederatie voor goed door
Oostenrijk en door geheel Europa erkend als een
Statenbond, die onafhankelijk was van het Duitsche
rijk. Sedert 1519 was in Z. de kerkbervorming
ingevoerd door Zwingli (te Zurich), vervolgens door
Calvijn (te Geneve), en reeds spoedig zeide het
grootste gedeelte van Z. vaarvvel aan het Roomschkatholicismus. Daaruit ontstonden een aantal binnenlandsche twisten en oorlogen tot in het jaar
1712, toen de verhouding der .beide godsdiensten
tegenover elkander voor goed werd geregeld in de
13 kantons. Sedert dien tijd bleef Z. rustig tot op
de uitbarsting der Fransche omwenteling. Toen ontstond er eene partij, Wier leus was: gelijkheid van
rechten voor alien, eenheid van Z., en afschaffing
van de onderscheiding tusschen souvereine kantons
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en onderdanen; en om die lens te zien verwezenlijken, werd de hulp ingeroepen van Frankrijk. Nadat
,Bonaparte het verdrag van Campo-Formio gesloten
had (1797), zond hij Brune naar Z., om de gewenschte omwenteling tot stand te brengen: die had
dan ook werkelijk plaats, en 12 April 1798 werd de
eene en ondeelbare Helvetische Republiek uitgeroepen, die bevestigd werd door de overwinning van
Stantz (9 Sept.), doch die wederom een punt van
kwestie werd door de tweede caolitie tegen Frankrijk (1799 en v.). Na verscheidene elkander opvolgende veranderingen en de voorloopige in werking
brenging van verscheidene slechts kortstondig van
kracht blijvende constitution, noodzaakte Bonaparte
de Zwitsers (19 Febr. 1803) eene nieuwe bondsconstitutie aan te nemen, waarin gelijkheid voor al
de kantons (die op19 vastgesteld werden) ten grondslag lag. BO het congres van Weenen (zooals boven
gezegd is) werd het aantal kantons van 19 gebracht
op 22. En het grondgebied van dit Z. verschilt van
het vroegere slechts in zooverre, dat Mulhouse en
ettelijke andere gebiedstreken niet daarin begrepen
is (Mulhouse was 28 Jan. 1798 afgestaan aan Frankrijk). Het aristocratische overwicht, dat 1815 in de
steden-kantons hersteld was, en het overwicht dat
de steden ziclr aanmatigden boven het platteland
veroorzaakte, dat Z. in 1830 een weerklank voelde
van elders plaatsgrijpende omwentelingen, en dat
toen eene meer vertegenvvoordigend-democratische
staatsregeling tot stand kwam. Kerkelijke twisten, die
overal en altijd eene broil van ellende werden voor
het y olk, kwamen ook in Z, den vrede storen, en
1846 werd het besluit van den Bondsraad uitgevaardigd, waarbij de Jezuieten nit Z. werden verdreven.
Intusschen hadden reeds in 1843 de roomschkatholleke kantons Lucern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zug, Freiburg, een afzonderlijk bondgenootschap(Sonderbund) gesloten, waarin 1844 ook Wallis
opgenomen werd, om de Jezuieten in bescherming
te Hun verzet tegen s t besluit van den Bondsraad, had den zoogenaamden Sonderbunds-oorlog
ten gevolge, waarin de leden van den Sonderbund
overwonnen werden; de Sonderbund werd 20 mull
1847 opgeheven, en 12 Sept. 1848 kwam eene
uieuwe bondsconstitutie tot stand. De spanning tusscheu Roomsch-katholicismu s en Protestantismns
blip edg er in Z. voorthestaan, om vroeg of laat weder tot eeve uitbarsting te komen ; of de Zwitsers
moesten de eersten zijn, die aan de wereld bet
voorbeeld gaven, dat de tijd om op zoogenaamd
godsdienstige overtuigingen van den grooten hoop
te speculeeren voor goed voorbij is.
Zwittau, stad in Moravie, aan de zich bij
Brunn in de Schwartzawa ontlastende Zwittawa, 8
mijlen benoordw. Olmutz; 5000 inw.
Zwolle, stad in de nederl. prov. Overijsel, waarvan het de hoofdplaats is, 3 uren gaansbezuidoosten
Kampen, aan bet Zwarte-Water, een half uur gaans
van den IJsel, waarmede Z. door de Willemsvaart,
en jets verder van de Vecht, waarmede Z. door' het
kanaal de Nieuwe-Vecht in gemeenscbap staat ;
j9,500 inw.; haven; geboorteplaats van RhijnvisFeith. Velar 1233 was Z. slechts een dorp; het werd
later vrije rijksstad, alsook Hanze-stad ;1524 werd
Z. tweemaal tevergeefs belegerd door hertog Karel

Necralogie
van Gelder; 1580 koos het de zijde der Staten;
1672 werd Z. bij verdrag ingenomen door de Munsterschen. Negenmaal is Z. door de pest geteisterd,
nl. 1398, 1422, 1440, 1450, 1453, 1458, 1602,
1617, 1655.
Zwijndrocht, dorp in Znid-Holland,.vierdhalf uur g. bezuidoosten Rotterdam, aan de Oude
Maas, tegenover Dordrecht i 3500 inw.; bestond
reeds in de 10e ems,.
Zijbecarspel, dorp in Noord-Holland, 2 uren
g. benoordw. Hoorn ; 500 inw.; 1508 watersnood.
Zijderveld, dorp in Zuid-Holland, anderhalf
uur gaans bezuidoosten Vianen ;150 inw.
Zijdeskerke, oude naam van Zijdewind.
Zijdewind, dorp in Noord-Holland, 3 uren
gaans benoordoosten Alkmaar; 280 inw.
.r.esc.i
Zijgerswoude, fi
ladorp. -.07i-IGERSWOLDE.
Zijpe (de), of de Zijp, 1) zie LOOSDRECHT.
2) ingedijkte landstreek in Noord-Holland, is 5262
blinders groot, en wordt doorsneden door het GrootNoordhollandsch kanaal, en den grooten weg tusschen Alkmaar en het Nieuwe Diep.
Zypo3tas, koning van Bithynie 328-281 v.
Chr., erkende Alexander als opperheer, en bad tot
opvolger Nicomedus I, die zich onafhankelijk rnaakte.
Zyrianen,een volksstam in Itusland vanilinscboeralische afkomst ; ze wonen in degouvernementen
Wologda, Perm, Tobolsk, en zijn omstreeks 30,000
zielen sterk.
Zytomierz, stad met 34,000 inw. in Volhynie
(russisch Polen), 16 mijlen bezuidw. Kiew.
Zywiee, duitsch Seybusch, stad in Galicie, kreis
Krakau, aan de Sola, 5 uren gaans ten Z. Z. W. vari
Biala ; 3400 inw.; oud kasteei.

Neerologie

loopende tot 51 December 1868.
Nadat verschillende bladen van dit werk reeds
afgedrukt waren, zijn sommige daarin vermelde personen overleden, o. a.:
Alison (ArchibaM), '23 Mei 1867.
Ampere (J. J. A.), 27 Maart 1864.
Anna Paulowna, koningin-weduwe, 2 Maart 1865.
Arnoldi, bisschop van Trier, Jan. 1864.
Azeglio (M. T. d'), 15 Jan. 1866.
Bakhuizen van den Brink, Juli 1865.
Barthelemy (Aug. Mars.), Aug. 1867.
Bazancourt (Cesar, baron de), 24 Jan. 1865.
Berryer (P. A.), 29 Nov. 1868.
Betz (G. H.), in 't begin van 1868.
Bremer (Fredrika), 31 Dec, 1865.
Brooke (James), 11 Juni 1868.
Carrera (don Rafael), eerste helft 1865.
Cass (Lewis), 17 Juni 1866.
Cobden (Richard), 2 April 1865.
Cornelius (Petrus von), eerste haft 1867.
Cousin (Victor), Jan. 1867.
Duveyrier (Charles), Nov. 1866.
Faustin Aug. 1867.
Fould (Achille), 5 Oct. 1867.
Gozlan (Leon), Sept. 1866.
Lennep (J. van), Aug. 1868.
Lodewijk I, loaning Van Beieren-, t868.
Narvaez, April 1868..
Rossini, Nov.. 1868.,
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